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Ренета Николова

Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ) и Камарата на 
строителите в България (КСБ) ще подпишат спо-
разумение за създаване на постоянно действащ 
консултативен орган, в който ще бъдат обсъж-
дани инвестициите с публични средства. Целта 
е да се осигури по-голяма предвидимост и плани-
ране на работата на бранша. Това стана ясно на 
проведената работна среща между министъра 
на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков и новото ръководство на КСБ. 
От страна на Камарата присъстваха инж. Или-
ян Терзиев, председател на Управителния съвет 
(УС), зам.-председателят Владимир Житенски, 
зам.-председателят и председател на ОП на КСБ 

– Варна, инж. Христо Димитров, инж. Любомир 
Качамаков, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и 
на УС, председател на ОП на КСБ - София, ръково-
дител на секция „Високо строителство“ към КСБ, 
инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС, ръководи-
тел на секция „Хидротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, инж. Розета Маринова, 
член на ИБ и на УС и председател на Комисията 
по професионална етика, Велико Желев, член на 
ИБ и на УС, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор 
на КСБ, Ренета Николова, прокурист и гл. редак-
тор на в. „Строител“ и ПР на КСБ.

По време на срещата бяха обсъдени стоящи-
те в момента предизвикателства пред строи-
телния бранш като осъвременяването на нор-
мативната уредба и обезпечеността с кадри. 

ИНТЕРВЮ

КСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ

КСБ
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Мониторинг на 
обществените 
поръчки – януари 
2018 г. 

Издадохме брошура, 
популяризираща бранша 
сред учениците и 
кандидат-студентите 
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Документът ще регламентира създаването на постоянно действащ консултативен 
орган, в който ще бъдат обсъждани инвестициите с публични средства

Нено Димов, министър на 
околната среда и водите: Владимир Кехайов, председател 

на ОП на КСБ – Смолян: 

Изпълнението на  
„ОПОС 2014 - 2020“ протича 
добре, но ни остава още 
доста работа

Светли 
Великденски 

празници!

Екипът 
на в. „Строител“

Ви пожелава
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7 април

Инж. Георги Изворов, председател на ОП на КСБ – Разград

8 април

Валентин Димов, член на УС на КСБ

12 април

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана
Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община

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

Пожелаваме Ви здраве, лично щастие и енергия за успешната реализация на 
заложените цели за постигане на растеж и развитие на София! 

      От екипа на в. „Строител“

Мирослав Еленков

От 12 до 16 март 2018 г. в „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД е проведен одит за 
подновяване на сертификацията на сис-
темата за управление на качеството по 
новата версия на стандарт БДС EN ISO 
9001:2015. Това съобщиха от пресцентъра 
на дружеството.

Одиторите от международната сер-
тифицираща организация „ТЮФ Рейнланд 
– България“ ЕООД са осъществили про-
верка за съответствието на процесите 
в практическата дейност на звената 
в „ЧЕЗ Електро България“ АД с изисква-
нията на новата версия на стандарта 
и регламентите в документацията на 
системата за управление на качество-
то предвид актуалните особености на 
процесите в компанията и условията на 
приложимите законови и регулаторни ус-
ловия.

По време на проверката не са уста-
новени несъответствия със стандарта 
БДС EN ISO 9001:2015. Заключението на 
одиторите е, че компанията е внедрила 
и прилага ефикасна система за управле-
ние на качеството за постигане на поли-
тиката и целите си. Екипът за одит по-
твърждава, че системата за управление 
на „ЧЕЗ Електро България“ АД изпълнява 
изискванията на стандарта, адекватно 
се прилага и поддържа. 

Директното влияние на професиона-
лизма и отговорността на служителите 

при осъществяване на преструктурира-
нето на бизнеса на компанията през но-
ември 2017 г. аргументира положител-
ните резултати от извършения одит 
и утвърждава „ЧЕЗ Електро България“ 
АД като дружество, което в дейност-
та си се придържа към най-високите 
стандарти в областта на обслужване 
на клиенти. Прилагането на изисквани-
ята на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 
гарантира непрекъснато повишаване на 
ефективността на бизнес процесите и 
по-качествено обслужване на клиенти-
те, отговарящо на нарастващите им 
специфични изисквания в условията на 
динамично развиващи се пазар и техно-
логии.

„ЧЕЗ Електро България“ АД получи 
през март 2012 г. сертификат за вне-
дрена и прилагана Система за управле-
ние на качеството в съответствие с 
международния стандарт ISO 9001:2008. 
Това гарантира, че всички структури и 
служители на сертифицираната компа-
ния прилагат единни и стриктни меха-
низми за управление на качеството, за 
контрол и измерване на ефективността 
на бизнес процесите, адекватно поддър-
жат и обезпечават инфраструктурата 
и работят за повишаване на удовлетво-
реността на клиентите и партньорите 
на дружеството. Европейският стан-
дарт EN ISO 9001:2015 има статут на 
български стандарт от 25.09.2015 г. 
като БДС EN ISO 9001:2015. Български-
ят стандарт заменя и отменя БДС EN 
ISO 9001:2008.

Инж. Джани Антова, КСБ

На 11 април в Брюксел, Белгия, ще се 
проведе Общото събрание на Европейска-
та федерация на строителната индус-
трия (FIEC). Делегати от 30 национални 
федерации членки от 26 страни (23 от 
ЕС & ЕАСТ и Турция) ще се съберат, за да 
изберат новите представители на гру-
пите държави, които са със статут на 
вицепрезиденти в УС на FIEC.

С решение на Управителния съвет на 
КСБ и в съответствие с разпоредбите в 
Устава и Правилника на FIEC Камарата 
официално номинира инж. Любомир Кача-
маков, член на Изпълнителното бюро и 
на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ 
– София, и ръководител секция „Високо 
строителство“ в КСБ, за вицепрезидент 
на УС на FIEC за периода 2018 - 2020 г. 
Кандидатурата на инж. Любомир Кача-
маков отговаря на всички изисквания и 
препоръки за този пост, а Камарата е 
убедена, че изборът му ще допринесе за 
издигане ролята на региона, защита на 
общите интереси на групата и че ще я 
представлява по най-ефективния и целе-
съобразен начин. Групата държави, към 

които принадлежи КСБ, включва освен 
България и Хърватска, Естония, Унгария, 
Литва, Румъния, Словакия и Словения. 

КСБ е пълноправен член на FIEC от 
2008 г. и участва дейно в проучвания, 
изготвяне на общи становища и препо-
ръки, свързани с европейското законода-
телство. 

За форума в Брюксел заминава де-
легация в състав инж. Николай Николов, 
зам.-председател на УС на КСБ и пред-
седател на ОП на КСБ - Бургас, инж. Лю-
бомир Качамаков и инж. Джани Антова, 
началник-отдел „Международна дейност“ 
към Камарата. 

На 3 април в. „Строител“ навърши 
9 години. Официалното издание на 
Камарата на строителите в Бълга-
рия (КСБ) излиза за първи път през 
2009 г. През тези години вестникът 
се утвърди като най-авторитетния 
в сектора. 

От създаването си до сега „Стро-
ител“ достига до всички вписани в 
ЦПРС строителни фирми, до всички 
институции, имащи отношение към 
строителния бранш, до всички общини 
и областни управи, до работодател-
ски организации, синдикати, проектанти, 
инженери, архитекти и нотариуси, посол-
ства, до ЕК и ЕП. 

Наред с печатното издание сайтът 
на в. „Строител“ – www.vestnikstroitel.bg, 
се утвърди като обективен източник 
на информация, бърз и надежден, където 
ежедневно екипът ни публикува актуална 
информация, в това число законодателна, 

обявления за обществени поръчки в сфера-
та на строителството, проектирането 
и строителния надзор, интервюта с во-
дещи специалисти в областта на строи-
телството, архитектурата, благоустрой-
ството, транспорта, инфраструктурата, 
екологията, българските общини. 

Екипът на вестника получи много поз-
дравления по повод празника.

Благодарим!
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На нея бе представена инвестиционната 
програма на морската столица за 2018 г. 

петък, 6 април 2018 Ñòðîèòåë

Уважаеми колеги, 

В навечерието сме на най-големия и светъл християнски 
празник – Великден. Ще се обърнем към семейството и близ-
ките си с думите „Христос воскресе“ и ще получим от тях 
отговора „Воистина воскресе“. Възкресението е празник на 
надеждата, че идва едно по-добро и по-благодатно време. 

Точно в полунощ в събота срещу неделя небесният огън от 
Йерусалим ще бъде разнесен и камбанен звън ще извести въз-
кресението на Божия Син.  

Позволете ми от мое име и от Управителния съвет на Ка-
марата на строителите в България да Ви пожелая здраве – на 
Вас, на близките Ви, на приятелите и колегите, с които върви-
те по нелекия път на изграждане на модерна и просперираща 
България. 

Нека денят на Възкресението бъде отправен ден към по-
добро, по-успешно и по-мащабно развитие на бранша ни!

Инж. Илиян Терзиев, 
Председател на УС на КСБ 

Светли Великденски празници!

Екип на в. „Строител“ 

Проведе се работна среща 
между Областното представи-
телство на Камарата на стро-
ителите в България – Варна 
(ОП на КСБ - Варна), и община 
Варна. Форумът бе открит от 
кмета на морската столица 
Иван Портних и от инж. Христо 
Димитров, зам.-председател на 
Управителния съвет (УС) на КСБ 
и председател на ОП на КСБ – 
Варна. Медиен партньор на съ-
битието бе в. „Строител“. 

В срещата се включиха инж. 
Илиян Терзиев, председател на 
УС на КСБ, инж. Мирослав Маз-
нев, изп. директор на КСБ, инж. 
Христо Иванов, зам.-кмет на 
общината, представители на 
строителни фирми и др.

„За мен е удоволствие за 
втора поредна година да бъда 
модератор на този форум. Той е 
добър пример за това как стро-
ителният бизнес и местната 
власт могат заедно да рабо-
тят в интерес на гражданите 
и обществото“, заяви Ренета 
Николова – прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“ и 
ПР на КСБ, в началото на съби-
тието. „Надявам се, че както и 
през миналата година кръглата 
маса, освен да повиши информи-
раността, ще даде отговор на 
актуалните за бранша въпроси 
и ще постави началото на нови 
съвместни инициативи на об-
ластната структура на Кама-
рата и общината“, допълни тя.

„Радвам се, че диалогът меж-
ду местната власт и бизнеса се 
утвърждава като традиция. Убе-
ден съм, че подобни събития све-
ряват часовниците и са серио-
зен коректив за дейността ни. 

През 2018 г. община Варна е 

възложител на проекти за над 

350 млн. лв. 

по линия на европейските 

фондове и с финансиране от 
републиканския и от общинския 
бюджет. За да бъдем по-опера-
тивни, трябва да спазваме сро-
ковете. Същевременно заедно 
трябва да гарантираме и висо-
кото качество на изпълнените 
проекти, защото резултатите 
от дейността на строителни-
те фирми се виждат от граж-
даните на Варна, които са най-
важният коректив за нас“, заяви 
кметът Иван Портних. 

„Бих искал да изразя моята и 
на Областното представител-
ство благодарност към кмета 
г-н Портних за организирането 
на срещата. Общината реализи-
ра сериозна инвестиционна про-
грама и е най-големият възложи-
тел за бранша в областта“, каза 

инж. Христо Димитров и добави, 
че за ОП на КСБ – Варна, което 
представлява над 450 строител-
ни компании, информираността  
относно предстоящите поръчки 
е от съществено значение.

„Добрата комуникация и диалог 

между Камарата и местната 

администрация е ключова

 както за своевременното 
решаване на възникналите въ-

проси, така и за успешното, в 
срок и с необходимото качество 
реализиране на големите инфра-
структурни обекти на терито-
рията на общината“, подчерта 
председателят на ОП на КСБ 
– Варна. 

„Първо бих искал да отпра-

вя моите и на УС на Камарата 
искрени поздрави към кмета 
Портних и към инж. Димитров за 
тази инициатива, която се про-
вежда съвместно, и то за втора 
поредна година. За ръководство-
то на КСБ, за мен като предсе-
дател комуникацията, диалогът 
с институциите на централно 
и местно ниво е водещ приори-
тет“, подчерта инж. Терзиев и 
допълни, че през последния ме-
сец ръководството на КСБ е 
провело срещи със Столичната 
община, Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството, Министерство-
то на околната среда и водите, 
Министерството на туризма  
и др.

„С участието си във фору-
ма изразявам и подкрепата на 

КСБ, и нашата готовност да 
съдействаме при необходимост 
с целия  експертен потенциал 
на организацията както на 
Областното ни представител-
ство, така и на община Варна“, 
подчерта инж. Терзиев. 

По време на срещата зам.-
кметът инж. Христо Иванов 
отчете изпълнението на стро-
ителната програма на Варна за 
2017 г. и представи плана за дей-
ностите през 2018 г. Дискути-
рано бе регламентирането на 
движението на машини и транс-
портни средства на територия-
та на общината. Проведе се и 
дискусия между представители-
те на местната администрация 
и на строителните фирми.  

Повече за форума в следва-
щия брой на в. „Строител“.

Свилена Гражданска 

Открита бе новата сграда на Колежа 
по туризъм към Икономическия универ-
ситет във Варна. На тържеството при-
състваха министърът на образованието 
и науката Красимир Вълчев, кметът на 
морската ни столица Иван Портних, об-
ластният управител Стоян Пасев, рек-
торът на университета проф. Пламен 
Илиев, народни представители, гости от 
други висши учебни заведения.

„Като човек, свързан с туристиче-
ския бранш, се радвам, че благодарение 
на нашите съвместни усилия – на прави-
телството, на общинската власт, на ръ-
ководството на университета, колежът 
вече има свой дом. Доказахме, че когато 
има управленска воля, има и решения на 
проблемите“, каза кметът Иван Портних.

„Поздравления за всички, които са по-
ложили усилия това да стане факт. Важно 
е, че тази сграда бе ремонтирана по един 
добър начин, който прави облика й разпоз-
наваем, защото този район се очертава 
да бъде един своеобразен образователен 
център във Варна“, заяви министър Кра-
симир Вълчев. 

Снимки в. „Строител“
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неотложни аварийни дей-
ности“ ,  е  информирал 
министър Нанков и е от-
белязал, че предприети-
те от правителството 
действия са навременни и 
адекватни. Той е посочил, 
че работната група под 
председателство на ви-
цепремиера Валери Симе-
онов е изготвила промени 
в Закона за водите, с кои-
то се цели създаването 
на единен орган, който да 

поеме експлоатацията и 
безопасността на язовир-
ните съоръжения. Той ще 
управлява и стопанисва и 
обектите, които към мо-
мента общините и други 
ползватели не успяват да 
поддържат със собствени 
средства в нормален екс-
плоатационен режим.

Министър  Николай 
Нанков коментира,  че 
друга работна група към 
МРРБ работи и анализи-

ра всички хипотези от-
носно законосъобразното 
провеждане на процедури 
за изграждането на ВЕЦ-
ове по нашите реки. Той е 
съобщил, че се проверява 
строителството на всич-
ки 170 руслови и дерива-
ционни ВЕЦ-ове. 

Министър Нанков е ко-
ментирал, че на 20 март 
е стартирала общест-
вената поръчка за избор 
на строител на участъка 
Ботевград - Мездра, етап 
от направлението София 
- Видин. „Надявам се, ако 
всичко е наред и няма об-
жалвания, до края на май 
- началото на юни да при-
ключим процедурата и да 
започнем реалното стро-
ителство“, е казал Нанков 
„Това е най-важният про-
ект за Северозападна Бъл-
гария“, е подчертал той. 

Министър Нанков е 
уверил, че до три месеца 
ще приключи и основният 
ремонт на моста на Кра-
водер на главен път Е-79.

Министър Николай Нанков:

Свилена Гражданска 

Над 41 млн. лв. ще бъдат вложени в из-
граждането на центрове за подпомагане и 
грижа на възрасти хора в страната. Финан-
сирането се осигурява по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 – 2020“  („ОПРР 
2014 – 2020“) по мярка „Подкрепа за деинсти-
туционализация на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреждания“ в рамките 
на Приоритетна ос 5 „Регионална социална 
инфраструктура”, която вече е отворена за 
кандидатстване. Това съобщиха от пресцен-
търа на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ). 

Проектът предвижда изграждането, ре-
монта, обзавеждането и оборудването на 
общо 68 центъра за грижа за хора с увреж-
дания и 6 дневни центъра за подкрепа на лица 
с различни форми на деменция и техните се-
мейства. Те ще бъдат в 29 общини - Варна, 
Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габро-
во, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, 

Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко 
Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, 
Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, 
София, Струмяни, Тополовград, Търговище, 
Хасково, Шумен и Ямбол. Местните власти 
са включени в Картата на резидентните 
услуги и Картата на услугите за подкрепа 
в общността, разработени от Агенцията 
за социално подпомагане и Националното 
сдружение на общините в Република Бълга-
рия.  Основна цел е да се осигури достъп до 
качествени социални услуги за лица с увреж-
дания и възрастни хора в съответствие с 
Плана за действие за периода 2018 - 2021 г. 
за изпълнение на Националната стратегия 
за дългосрочна грижа. 

Предвидено е финансирането по „ОПРР 
2014 - 2020“ да е за изграждане на инфраструк-
турата, а по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014 - 2020“ - за предос-
тавянето на новите социални услуги.

Крайният срок за кандидатстване по 
процедурата е 30.08.2018 г.

Технологичният парк на „Агромах“ ЕООД 
се сдоби с първата за България машина 
от последно поколение за строителство 
на различни видове бетонни конструкции. 
Това съобщават от компанията. Wirtgen SP 
25i е бетонополагаща машина от най-ново 
поколение с много по-голяма ефективност, 
прецизност и бързина при реализацията на 
даден обект. Тя е от водещия немски про-
изводител на техника за инфраструктурно 
строителство Wirtgen и позволява автома-
тизиран процес за изграждане на над 1800 
различни по вид изделия, като бетонови ка-
навки, бордюри, облицовани окопи за отвод-
няване, преградни стени и бетонни пъти-
ща. Това я прави изключително ефективна. 
Подходяща е за изпълнение както на големи 
проекти като магистрали и пътища, така 
и за улична градска мрежа с тесни пътни 
настилки. Предвидено е Wirtgen SP 25i да 
вземе участие при изпълнението на лот 3.1. 
на АМ „Струма“.

Служителите на „Агромах“, които за-
почват работа с машината, вече премина-
ха специално обучение, проведено от екс-
перти на фирмата производител.

„Стремим се да изпълняваме възложе-
ните ни проекти качествено и в срок и да 
осигуряваме на нашите служители ком-
форт при осъществяване на възложените 
им задачи. Машина от класа на Wirtgen SP 
25i ни дава икономическо предимство, прави 
ни конкурентоспособни и ни позволява да 
постигнем оптимално качество”, заявиха 
от ръководството на компанията.

„Агромах“ притежава пълна гама път-
ностроителна техника и механизация – над 
1500 машини и съоръжения, които покриват 
целия спектър на производство, строител-
ство и транспорт. Всички са оборудвани 
с GPS системи за контрол и наблюдение.

Росица Георгиева

Столичната община обяви обществена 
поръчка за строителство, ремонт и внедря-
ване на мерки с цел повишаване на енергийна 
ефективност на 8 училища и детски градини. 
Обектите са част от проекта, обхващащ 
26 учебни заведения, включени в Инвести-
ционния приоритет „Образователна инфра-
структура“ на Интегрирания план за град-
ско възстановяване и развитие на София. 
Финансирането е по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“. 

Настоящият търг е с индикативна 
стойност 16 592 235 лв. без ДДС и е раз-
делен на осем обособени позиции. Първата 
е за извършване на ремонти дейности в 
33 езикова гимназия „Света София“, район 
„Илинден“. За целта са отделени 630 321 лв. 
без ДДС. Продължителността на изпъл-
нение е 120 дни. Втората позиция е за 
реконструкция на 140 СУ „Иван Богоров“, 
жк „Обеля 2“. Индикативната стойност е 
2 978 634 лв. без ДДС, а работите трябва 
да се реализират за 370 дни. Следващата 
позиция е за обновяване на 102 ОУ „Панайот 
Волов“, район „Надежда“. За обекта са отде-
лени 1 163 044 лв. без ДДС, като периодът 

за изпълнение е 185 дни. По позиция 4 ще 
се извърши ремонт на 113 СУ „Сава Фила-
ретов“, район „Илинден“. Индикативната 
стойност е 1 955 603 лв. без ДДС, а продъл-
жителността - 310 дни. Следващата ос е 
за изграждане на пристройка на два етажа 
за четири групи, кухненски блок и админи-
стративно-учебна част към ДГ №153. Дей-
ностите трябва да се извършат за 430 дни, 
като са предвидени 2 103 135 лв. без ДДС. 
Позиция 6 е реконструкция на ДГ №42 „Чай-
ка“, жк „Връбница 1“, до бл. 507. Заложените 
средства за този обект са 1 851 338 лв. 
без ДДС, а продължителността на изпълне-
ние е 275 дни. Позиция 7 е за обновяване на 
ДГ №90 „Веса Паспалеева“ - сграда 1, район 
„Надежда“. Индикативната й стойност е 
978 231 лв. без ДДС, а продължителността 
на изпълнение е 155 дни. Последната ос на 
търга е за изграждането на пристройка 
към 9-а френска езикова гимназия „Алфонс 
дьо Ламартин“. Заложените средства са 
4 931 929 лв. без ДДС, а срокът за реализа-
ция на дейностите е 700 дни. 

При избора на изпълнител техническото 
предложение има тежест 35 точки, а цена-
та - 65 т. Оферти се подават до 17.30 ч. на 
4 май. 

Свилена Гражданска 

Работи се бързо и 
адекватно по ремонта на 
язовир „Рогозен 1“ в общи-
на Хайредин. В това се е 
убедил на място минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков, 
който заедно с министъ-
ра на транспорта, инфор-
мационните технологии и 
съобщенията Ивайло Мос-
ковски, областния управи-
тел Малина Николова и 
кмета Тодор Алексиев ин-

спектира аварийните въз-
становителни дейности 
по водния обект, за който 
правителството отпусна 
3 млн. лв. Това съобщиха 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ). В момента еки-
пите работят по възста-
новяване на преливника, 
а дигата към язовирната 
стена е обезопасена. В 
аварийно-възстановител-
ните работи са вложени 
1 500 железобетонни тра-
верси и над 2 500 куб. м 

земно-скална маса, с кои-
то е укрепена стената. 
Нормалната проводимост 
на водните количества 
през преливника също ще 
бъде осигурена. Проектът 
включва и почистване на 
речното корито.

 „В рамките на 90 дни 
очакваме, че всички про-
блеми по „Рогозен 1“ ще 
бъдат решени и екипите 
ще започнат работа по 
ремонта на язовир „Бър-
зина“, където с осигуре-
ния финансов ресурс също 
трябва да се извършват 
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Започна рехабилитаци-
ята на 14,6 км от път II-44 
Севлиево – Драгановци в 
област Габрово. Участъ-
кът е включен в лот 11 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Общата стойност на про-
екта е 12 902 797,30 лв., 
като средствата от ЕС 
са 10 967 377,71 лв. (85%), 
а националното съфинан-
сиране е 1 935 419,59 лв. 
(15%). На символичната 
първа копка са присъст-
вали инж. Светослав Гло-
сов, член на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) и почетен предсе-
дател на Камарата на 
строителите в България, 
областният управител на 
Габрово Невена Петкова, 

кметът на Севлиево д-р 
Иван Иванов и др. Това съ-
общиха от пресцентъра 
на АПИ. 

„Второкласният път  
II-44 Севлиево – Драганов-
ци – Габрово e не само най-
натовареният в областта, 
но и най-краткият между 
столицата и Габрово. С об-
новяването му ще се съкра-
ти времето за пътуване“, 
е казал инж. Глосов. Той е 
подчертал, че с началото 
на новия строителен се-
зон е стартирало изграж-
дането на участък от АМ 
„Хемус“ и обходния път на 
Ловеч. „Тази година АПИ ще 
обяви обществени поръчки 
за близо 3 млрд. лв., като 
по-голямата част от тях 
са за Северна и Централна 
България. В близките годи-
ни регионът ще се превър-
не в една голяма строител-
на площадка“, е допълнил 
инж. Глосов.

Изпълнител на лот 11 
е ДЗЗД „Хоталич“, в което 
участват „Инфрастроежи“ 
ООД и „Автомагистрали 
- Черно море“ АД. Строи-
телният надзор осъщест-
вява Обединение „Пътища 

НРТС“ ДЗЗД, в което са 
„НТСС – Консулт инжене-
ринг“ ЕООД, „Т7 Консулт“ 
ЕООД, „Стройнорм“ ЕООД и 
„Рафаилов консулт“ ЕООД. 
Авторският надзор е пове-
рен на „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ 

ООД. Срокът на реализа-
ция е 15 месеца.

Участъкът от път II-44 
Севлиево – Габрово е от 
км. 0+000 до км. 14+600. Той 
преминава през Севлиево в 
непосредствена близост 

до жилищни зони, детска 
градина, болница и др. По 
проекта ще бъдат ремон-
тирани три моста, които 
са над реките Видима, Ро-
сица и Лопушница. Ще се 
обновят връзките на път-
ния възел при пресичането 
с I-4 Севлиево – Велико Тър-
ново и 8 кръстовища. 

По „ОПРР 2014 – 2020“ 
ще бъдат основно ремон-
тирани над 27 км от второ-
класния път II-44 Севлиево 
- Габрово. От тях 14,6 км са 
по лот 11, а 21,6 км от Дра-
гановци до Габрово ще се 
обновят по лот 12. С изпъл-
нението на двата проекта 
ще се постигнат хомоген-
ност на пътния участък, 
по-висока средна скорост 
на движение, намаляване 
времето за придвижване и 
редуциране на парниковите 
газове, с което ще се пови-
ши опазването на околната 
среда.

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) обяви обществена поръчка за оп-
ределяне на изпълнител за проектиране 
и строителство на Софийския околовръс-
тен път (СОП) в участъка от км. 35+260 
до км. 41+340 – от п.в. „Цариградско шосе“ 
до п.в. „Младост“. Избраният строител 
ще трябва да изработи технически про-

ект за разширение и модернизиране на от-
сечката и да реализира СМР. Прогнозата 
стойност на търга е 123 млн. лв. без ДДС, 
а срокът за реализация е 910 дни. Канди-
датите могат да подават оферти до 11 
юни. Оценката по технически показатели 
за проектантски работи и строителство 
ще е с тежест 40 т., а цената – 60 т.

Общо 49 699 жилища в 769 здания са 
въведени в експлоатация през 2017 г. 
в цялата страна след обновяване по 
Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жи-
лищни сгради (НПЕЕМЖС). Това става 
ясно от одобрения от правителството 
доклад за напредъка по изпълнението на 
управляваната от Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството програма през миналата година.

Към 31 декември 2017 г. са старти-
рали дейности по 98,5% от всички 2 022 
здания със сключени договори за целево 
финансиране по НПЕЕМЖС. Най-много 
от тях се намират в област Благоев-
град – 93, следвана от област Бургас 
– 91, Хасково – 81, и Пловдив и Стара 
Загора с по 47. Следват областите 
Кюстендил (46), Смолян и Пазарджик 
с по 29, Враца с 28, Габрово (23), Кър-
джали (22), Ямбол (20), Варна и Велико 
Търново с по 28, Търговище (15), Шумен 
(14), Силистра (13), Сливен (10), Ловеч 
(9), Плевен (8), София и Разград с по пет 
сгради, Видин и Русе с по три и Добрич 
с две.

В доклада се посочва, че в края на 
предходната година в процес на изпъл-
нение на строително-монтажни работи 
са били 528 обекта, вследствие на кое-
то ще бъдат обновени 38 643 жилища. 
Предвижда се през 2018 г. да бъдат мо-
дернизирани още 51 010 жилища в общо 
712 сгради, от което се очаква да се 
възползват 109 хил. души. Според данни-
те последните одобрени за реновиране 
здания се очаква да са завършени в края 
на 2019 г.

Предстои да бъдат приети измене-
ния и допълнения на ПМС 18 от 2015 г., 
с които се предвиждат мерки за осигу-
ряване на по-висок контрол от компе-
тентните органи за качествено изпъл-
нение на програмата.

Отчетените резултати потвържда-
ват, че интересът към НПЕЕМЖС про-
дължава да бъде голям. Непосредстве-
ният социално-икономически ефект от 
програмата се изразява в намаляване 
на разходите за отопление на домакин-

ствата между 45% и 55%, удължена екс-
плоатационна годност на сградите, по-
добряване на здравословните условия на 
живот и др. НПЕЕМЖС създава заетост 
и увеличава финансовите постъпления 
както в строителния сектор, така и 
при производителите на строителни 
материали, инженери, архитектурни 
и проектантски фирми, транспортен 
бранш, складови и логистични центро-
ве. Реализирането на програмата води 
до икономическо оживление, увеличава-
не на заетостта и намаляване на без-
работицата в цели региони. Към края 
на 2017 г. във фирмите изпълнители на 
технически обследвания, обследвания за 
енергийна ефективност и строително-
монтажни работи са заети над 70 000 
лица.

Като положителен ефект от реали-
зирането на програмата се отчита и 
подобряването на качеството на окол-
ната среда вследствие на спестени 
емисии на парникови газове, както и 
смекчаване въздействието на клима-
тичните промени.

Снимка Румен Добрев
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Типизираните документи за възлагане в сектор „Води“ бяха разработени         

Нено Димов, министър на околната среда и водите: 

Свилена Гражданска 

Г-н Димов, какви са 

приоритетите на огла-

вяваното от Вас Минис-

терство на околната 

среда и водите (МОСВ) 

през 2018 г.? С какви 

средства разполагате 

за тяхната реализация? 

Сред основните ни 
приоритети е чистота-
та на атмосферния въз-
дух, затова подпомагаме 
общините с нарушено ка-
чество на параметрите 
за разработване и акту-
ализация на съответни-
те им програми. Интег-
рираното управление на 
водите и постигането на 
устойчиво потребление 
на ресурса е друга наша 
задача. За да я осъщест-
вим, главна роля имат 
мащабните инвестиции 
в изграждане, рехабили-
тация и модернизиране 
на ВиК инфраструктура-
та. Въведен е нов подход 
за идентифициране на 
приоритетни ВиК вложе-
ния в консолидираните 
райони. Изпълняват се 
договори за подготовка 
на регионални предин-
вестиционни проучвания 
и пакет документи за 
финансиране за 14 кон-
солидирани района на 14 
ВиК оператора, както и 
за територията на Сто-
личната община. Работи 
се и по проект за подпо-
магане ефективността, 
управлението и институ-
ционалния капацитет във 
връзка с реформата във 
ВиК отрасъла. В експло-
атация са въведени пър-
вите три новоизградени 
или реконструирани пре-
чиствателни станции за 
отпадъчни води (ПСОВ), 
предстои още две да са 
готови напълно. В процес 
на реализация са проекти 
в 11 общини.

Инвестираме и в ре-
шения за намаляване на 

неблагоприятните после-
дици от наводненията. 
Извършва се подготовка 
за изграждане на Нацио-
нална  информационна 
система за управление 
на водите в реално време 
за поречието на р. Искър 
като част от Национална 
система за управление на 
водите в реално време, 
която ще предупреждава 
при опасност. В изпълне-
ние е проект за създава-
не на 6 центъра за пови-
шаване готовността на 
населението за реакция 
при кризи. Във връзка с из-
вършване на геозащитни 
мерки и дейности за огра-
ничаване на свлачищата, 
абразионните процеси по 
Черноморското крайбре-
жие и ерозионните про-
цеси по Дунавското край-
брежие вече са в оценка 
първите постъпили про-
ектни предложения за 
превенция и противодей-
ствие на тези процеси и 
за ограничаване на риска 
от тях.

Постигането на ре-
сурсна ефективност чрез 
устойчиво управление на 
отпадъците също е за-
дача с висок приоритет. 
Целта е управление на от-
падъците по начин, който 
не застрашава живота и 
здравето на хората и им 
предоставя една чиста и 
благоприятна околна сре-
да. Насърчаваме съвре-
менни технологии, като 
стремежът ни е бизне-
сът да работи за реали-
зирането на принципите 
на кръговата икономика и 
да влага в технологии за 
оползотворяване на от-
падъците, което носи до-
бавена стойност на пред-
приятията. Продължава 
работата по доизграж-
дането на регионалните 
системи за управление 
в общините и по поет-
апното осигуряване на 
допълнителни финансови 

средства за местните 
власти, които трябва да 
изпълнят задълженията 
си за закриване и рекул-
тивация на старите сме-
тища. 

По отношение на про-
мените в климата и през 
2018 г. изпълняваме по-
етите от страната ан-
гажименти на европейско 
и световно ниво, като 
целим постигане на нис-
ковъглеродно развитие, 
икономия на енергия и со-
циални ползи. Разработва 
се Национална стратегия 
за адаптация към измене-
нието на климата и план 
за действие с конкретни 
мерки. 

Как протича изпъл-

нението на Оперативна 

програма „Околна среда 

2014 - 2020“ („ОПОС 2014 

– 2020“)? 

В реализация са 57 
д о гов ор а  з а  б е з въ з -
мездно финансиране на 
обща стойност към 858 
млн. лв., което е 24,8% от 
ресурса на програмата. 
На бенефициентите са 
изплатени над 217 млн. лв. 
„ОПОС 2014 – 2020“ беше 
одобрена с година и по-
ловина закъснение, така 
че това реално е резул-
татът за по-малко от 
две години същинска ра-
бота. Проектите по нея 
са сложни, свързани с 
изграждане на комплекс-
на инфраструктура, ка-
квито са ВиК мрежите 
и съоръженията за упра-
влението на отпадъците. 
В този смисъл можем да 
кажем, че изпълнението 
на „ОПОС 2014 - 2020“ про-
тича добре, но ни остава 
още доста работа.

Подписахте споразу-

мение с Европейската 

банка за възстановява-

не и развитие (EБВР) за 

консултантски услуги по 

„ОПОС 2014 - 2020“. Какво 

се предвижда по него? 

Споразумението e в 
изпълнение на Меморан-
дума за разбирателство 
между правителството 
и ЕБВР за партньорство 
и подкрепа в усвояването 
на структурни и инвес-
тиционни фондове, кой-

то беше подписан на 22 
юни 2017 г. То предвижда 
банката да предостави 
консултантски услуги 
при актуализацията на 
предварителна оценка за 
финансови инструмен-
ти (ФИ) и инвестицион-
на стратегия за ФИ по 
„ОПОС 2014 – 2020“. 

Кога да очакваме да 

бъдат въведени типови-

те документи, които из-

работихте заедно с Ка-

марата на строителите 

в България? 

Управляващият орган 
на „ОПОС 2014 – 2020“ 
очаква съвсем скоро да 
разполага с този изклю-
чително важен инстру-
ментариум в подкрепа на 
провеждането на общест-
вени поръчки в сектор 
„Води“. След интензив-
ните консултации и при-
ключващото прецизиране 
на стандартизацията с 
различните заинтересо-
вани страни документи-
те ще бъдат представе-
ни в техния финален вид в 
Агенцията по обществе-
ни поръчки.

Типизираните доку-
менти за възлагане на 
инженеринг и строител-
ство бяха разработени 
съвместно с Камарата на 
строителите в България в 
диалог и ефективно парт-
ньорство. Те отразяват 
натрупания до момента 
от двете страни опит – 
целта беше да унифицира-
ме добрите практики и да 

предпазим възложителите 
от допусканите в мина-
лото грешки, които биха 
могли да възпрепятстват 
оптималното изпълнение 
на новите проекти.

По-конкретно какви 

дейности предприема-

те за подобряване на ка-

чеството на атмосфер-

ния въздух? 

Предстои да се фи-
нансират инвестиционни 
мерки, насочени към ос-
новните източници на за-
мърсяване с фини прахови 
частици (ФПЧ) – битово-
то отопление и в по-малка 
степен към обществения 
транспорт. Увеличените 
показатели на ФПЧ е ос-
новният проблем на на-
ционално ниво по отно-
шение на качеството на 
въздуха. Разработват се 
варианти за промени в 
законодателството за 
въвеждане на изисквания 
за съдържанието на сяра 
и пепел в твърдите гори-
ва за битово отопление 
и изменения, свързани с 
транспорта. Решаването 
на проблемите с качест-
вото на въздуха трябва 
да стане приоритет за 
всички, от които зависи 
подобряването му. 

По отношение на би-
товото отопление се 
предвиждат законодател-
ни промени за въвеждане 
на изисквания за съдържа-
нието на сяра и пепел в 
твърдите горива (въгли-
ща и брикети), които се По време на заседание на парламентарната Комисия по околната среда и водите



7ИНТЕРВЮпетък, 6 април 2018 Ñòðîèòåë

         съвместно с КСБ в диалог и ефективно партньорство
продават на пазара. С из-
мененията ще се въведат 
изисквания и за контрол 
на качеството на тези 
горива, както и санкции 
за нарушителите. Целта 
ни е новите мерки да вля-
зат в сила още през след-
ващия отоплителен сезон.

Предвижда се и по-ран-
ното въвеждане на изис-
кванията на регламента 
за битовите отоплител-
ни уреди на твърдо гори-
во с мощност по-малка от 
50 kW (с такава мощност 
са на практика всички 
домашни отоплителни 
уреди) от директивата 
за определяне на изис-
кванията за екодизайн 
към продукти, свързани 
с енергопотреблението. 
Ефектът, който търсим, 
е по-ранно започване на 
процеса на подмяната им 
с високоефективни, които 
отговарят на регламен-
та.

В сектор транспорт 
заедно с Министерство-
то на вътрешните ра-
боти и Изпълнителна 
агенция „Автомобилна 
администрация“ са набе-
лязани мерки за въвежда-
не на засилен контрол на 
вредните емисии на път-
ните превозни средства. 
Това ще дава възможност 
за незабавно предприема-
не на мерки и служебна 
дерегистрация от стра-
на на Пътна полиция на 
автомобилите, за които 
е констатирана опасна 
техническа неизправност, 
в т.ч. липса на катализа-
тор/DPF филтър. Пред-
виждат се и други мерки. 

МОСВ ще подготви 
и нормативни промени 
така, че да се засили кон-
тролът върху предава-
нето на катализатори в 
пунктовете за отпадъци 
и тяхното нерегламенти-
рано сваляне от автомо-
билите.

По отношение на фи-
нансирането, за което 
попитахте още в първия 
въпрос за приоритети-
те на МОСВ, е осигурен 
ресурс по „ОПОС 2014 - 
2020“ за разработване на 
общинските програми за 
подобряване на качест-
вото на въздуха. Досега 
са сключени договори с 
11 местни власти. Пред-
вижда се в края на юни да 
бъде обявена и процеду-
рата за финансиране на 
конкретни инвестицион-
ни мерки за намаляване на 
замърсяването основно 
от битовото отопление 
и в по-малка степен от 
транспорта.

Съвсем скоро очак-
ваме Световната банка 
да представи проект на 
Национална програма за 
качеството на атмос-
ферния въздух, която ще 

анализира проблемите, 
включително техните 
социални и икономически 
аспекти. Тя трябва да 
идентифицира приложи-
мите мерки, отговорните 
институции, сроковете за 
реализация, финансиране-
то и т.н. Крайната цел е 
постигане на нормите за 
качество на въздуха по по-
казател ФПЧ. 

При предишното ин-

тервю стана дума, че ще 

търсите баланс между 

икономиката, качество-

то на живота на хората 

и опазването на природа-

та. Какво направихте, за 

да го постигнете? И как-

ви допълнителни мерки 

ще предприемете в тази 

посока? 

От началото на този 
у п р авле н с к и  м а н д а т 
МОСВ постави акцент 
върху цели, които катего-
рично признават връзките 
между ресурсната ефек-
тивност, издръжливост-
та на екосистемите и 
човешкото благополучие. 
За осмислянето и пости-
гането им нашето усилие 
е насочено към подобрява-
не на взаимодействието с 
бизнеса, национални и ре-
гионални органи, местни 
власти, неправителстве-

ни и научни организации. 
За нас е ясно, че от това 
как ще съумеем да рабо-
тим заедно зависи хора-
та от регионите да имат 
работа, стандартът на 
живот да се повиши, да се 
подобри обликът на насе-
лените места, природни-
ят ресурс на страната да 
се използва ефективно и 
това да се случи по начин, 
който ще намали натиска 
от човешката дейност 
върху околната среда.

За да подпомогнем 
процеса, през последните 
месеци предприехме много 
сериозни действия за на-
маляване на администра-

тивната тежест върху 
гражданите и бизнеса. 
В този процес МОСВ ра-
боти в активно сътруд-
ничество с редица рабо-
тодателски и браншови 
организации, с които кон-
султира мерки за облек-
чаване на бюрокрацията 
и съкращаване на срокове 
за издаване на документи 
от компетентност на ве-
домството ни. 

Зелено ориентираният 
бизнес е много ценен наш 
партньор. Ние се стремим 
да мотивираме повече 
компании да внедрят ино-
вативни модели. 21-вият 
Европейски форум за еко-
иновации, който се прове-
де в София и беше орга-
низиран съвместно с ЕК, в 
голяма степен допринесе 
за намирането на такива 
решения.

В тази посока особе-
но ефективна платфор-
ма за взаимодействие е 
Съветът на учените към 
министъра на околната 
среда и водите, който 
беше учреден в начало-
то на 2018 г. с идеята да 
подпомага с експертизи и 
становища провеждането 
на държавната политика 
в сферата. Започнахме 
съвместна работа по ин-
тегриране на системите 

за измерване чистотата 
на атмосферния въздух в 
София. Вярваме, че е не-
обходимо да се засилят 
значително връзките на 
науката с държавните 
органи и обществото 
като цяло и да се повиши 
обществената информи-
раност за научните аспе-
кти на всеки отделен ка-
зус, свързан с опазването 
на природата. 

Докъде стигна ра-

ботата по доизгражда-

нето на регионалните 

системи за управление 

на отпадъците в общи-

ните, които трябва да 

изпълнят задълженията 

си за закриване и рекул-

тивация на старите сме-

тища?

От планираните 55 
обекта повечето са по-
строени и въведени в 
експлоатация, с изключе-
ние на четири – Дупница, 
Благоевград, Провадия и 
Бяла. Общините от реги-
он Провадия са подписали 
договори с инсталациите 
в регион Варна и на този 
етап не се предвижда из-
граждане на съоръжение. 
От края на 2017 г. не се 
използват общинските 
депа, неотговарящи на 
нормативните изисква-
ния.

С решение на Минис-
терския съвет от 20 
декември 2017 г. е пре-
доставена възможност 
за депониране в съседни 
системи на битовите 
отпадъци, образувани от 

територията на общини-
те, включени в региони-
те Дупница, Благоевград 
и Бяла, до изграждане на 
собствените им депа. 

По отношение устой-
чивото управление на 
отпадъците „ОПОС 2014 
– 2020“ предоставя фи-
нансов ресурс от над 563 
млн. лв. Инвестициите 
през този програмен пе-
риод са насочени не към 
изграждане на депа, а 

към строителството на 
инсталации за предвари-
телно третиране, така 
че да се намали количе-
ството на депонирани от-
падъци. Всички процедури 
бяха обявени през 2016 и 
2017 г. Те са за финанси-
ране на общини от реги-
онални сдружения за упра-
вление на отпадъците и в 
изпълнение на Национал-
ния план за управление на 
отпадъците. Осигуряват 
се средства за изгражда-
не на инсталации за ком-
постиране, анаеробни и 
такива за предварително 
третиране на битови от-
падъци. 

Към момента са обя-
вени 6 процедури на обща 
стойност 400 млн. лв. В 
изпълнение са седем до-
говора за 77,3 млн. лв. с 
водещи общини в съот-
ветните регионални сдру-
жения - Троян, Гоце Делчев, 

Разград, Петрич, Мадан, 
Сандански и Пазарджик. 
Те са по процедура за про-
ектиране и изграждане 
на компостиращи инста-
лации и на инсталации за 
предварително третира-
не на битови отпадъци. 
Целта е намаляване на 
количеството депонирани 
битови отпадъци, в т.ч. 
на зелените и биоразгра-
димите, с над 12%.

От 2015 г. досега от 

Предприятието за упра-
вление на дейностите 
по опазване на околната 
среда е финансирано из-
граждането и разшире-
нието на регионални сис-
теми на Петрич, Смолян, 
Златица, Пазарджик, Бла-
гоевград, Бяла и Оряхово. 
Проектите на общини 
Златица, Пазарджик и 
Смолян са завършени и 
депата са въведени в 
експлоатация. 

Как ще продължи из-

пълнението на програ-

мата за минерални води 

за общините? Какви са 

постигнатите резулта-

ти по нея? 

През 2016 г. Нацио-
налният доверителен 
екофонд започна пилотна 
национална схема в под-
крепа на общините за 
ефективно използване на 
ресурсите от минерални 
води. Целта е да осигу-
рим финансов стимул за 
инициативи от местни-
те власти така, че да 
генерират приходи в бю-
джета си и по-нататък 
да ги инвестират за раз-
витието на регионите. 
Одобрени са предложения 
на 9 общини – Разлог, Пол-
ски Тръмбеш, Велинград, 
Бургас, Сапарева баня, 
Септември, Панагюрище, 
Минерални бани и Бер-
ковица. Изпълняват се 
строителните дейности 
по два проекта на Полски 
Тръмбеш и на Минерални 
бани. Предстои реализа-
цията на предложения на 
Септември, Берковица и 
Панагюрище. В останали-
те четири общини проце-
сът на избор на изпълни-
тели е в напреднала фаза 
и се очаква сключване на 
договори за строител-
ство. Когато приключат 
дейностите по пилотна-
та схема, ще се направи 
анализ на резултатите. 
Но сега можем да кажем, 
че интересът на общини-
те е много голям. 

Министър Нено Димов подписа договор с кмета на община 

Луковит Иван Грънчаров за укрепване на активно свлачище в 

Луковит. Проектът предвижда възстановяване и опазване на 

инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска 

от свлачищни процеси в района на ул. „Синчец“ в града.  Безвъз-

мездната финансова помощ, осигурена от ОПОС 2014 – 2020 г., 

е близо 650 000 лв.

Снимки в. „Строител“

Среща с ръководството на КСБ
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„КСБ е най-добрият 
партньор и при правенето 
на политики и дори в някои 
логистични дейности, при 
конкретни моменти и си-
туации - било то при реа-
лизацията на даден проект, 
било то при представяне 
на бранша на международ-
ната и европейската сце-
на“, заяви в началото на 
срещата министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков. „Знам, че сте 
инициирали и провели и 
други срещи с колеги. Ми-
сля, че периодът е доста 
удачен. Март се счита за 
месец, в който стартира 
строителният сезон. През 
миналата година имахме 
доста работа. Обаче през 
2018 г. тя ще е повече и 
като обеми, и като ангажи-
менти, и като сложност“, 
обясни той и добави, че ня-
кои от нещата, които ще 
стартират, ще са пилотни 
и за първи път ще се пра-
вят на нашите географски 
ширини като проектите по 
линия на ВиК операторите. 
„В пътния сектор предстои 
доста работа не само по 
ремонтите на пътищата 
от втори и трети клас, но 
и по автомагистралите, и 
по скоростните отсечки. С 
финансовия министър Вла-
дислав Горанов имаме добра 
колаборация по темата 
„Финансиране и бюджет“ 
на бъдещите проекти. Тази 
година ще приключим и ще 
стартираме с бюджет-
ни средства процедури за 
почти милиард и половина 
лева с акцент към Северна 
България по обективни при-
чини. Така че 

с приоритет ще реализира-

ме проектите с публичен 

ресурс в Северна България –

АМ „Хемус” и скорост-
ния път София - Видин в 
участъка Ботевград - Ви-
дин и Русе - Велико Търно-
во, но там ще се забавим 
заради жалби на „зелени“ 
организации, информира 
министър Нанков ръковод-
ството на Камарата. „По 
АМ „Струма” има да се 
върши много работа през 
тази година - ще предава-
ме част от обектите и ще 
възлагаме нови. Темата за 
санирането също е в днев-
ния ред на министерство-
то - какви са амбициите ни 
и какви нормативни проме-
ни се предвиждат“, съоб-
щи той. „Знам за Вашата 
готовност в об ласт та на 
законопроектите, специал-
но за Закона за устройство 
на територията (ЗУТ). 
Спрямо наредбите мисля, 
че там имаме практика да 
съгласуваме с Вас проме-
ните в поднормативните 
актове. Най-важното е 
може би, че в Наредба 4 да-
дохме приоритет на вело- 
и пешеходния транспорт 
в градовете за сметка на 
автомобилния“, каза Нан-
ков и добави, че по отно-
шение на другия важен за 
бранша закон – Закона за 

обществените поръчки 
(ЗОП), вицепремиерът То-
мислав Дончев подготвя 
голяма среща по темата 
през април. По думите на 
министър Нанков се очак-
ват промени по-специално 
в частта „редукция на кръ-
га заинтересовани страни 
при обжалване на процеса” 
- както на етапа обявяване 
на обществената поръч-
ка, така и после, когато 
обжалват заинтересовани 
страни. Той обясни, че на 
фаза обявяване на търга 
има случаи, когато фирма 
с капитал от 5 лв. без ни-
какви амбиции по предмета 
на поръчката обжалва про-
цедура за стотици мили-
они. „На това трябва да се 
сложи край. Нашият ЗОП, 
както и другите ни закони 
са с по-сериозна и тежка 
регулация от повечето ев-
ропейски. По тези теми ще 
се работи през годината“, 
поясни Нанков. 

„Знам, че за Вас е важно 
да поговорим малко за бъ-
дещите ни намерения какво 
ще възлагаме и кога. Трябва 
да регламентираме кому-
никацията си и предлагам 
да се създаде постоянно 
действащ орган, за да об-
съждаме планирания публи-
чен ресурс, който държава-
та предвижда за общините 
и ведомствата. Целта е 
браншът да има една по-
добра информираност и от 
своя страна да планирате 
провеждането на Вашите 
политики и съответните 
секторни дейности“, пред-
ложи министър Нанков. 

Той информира, че 

ТОЛ системата от средата 

на 2019 г. ще започне да 

генерира приходи.

„Очаква се постъплени-
ята в пътния сектор на го-
дишна база от нея да са 1,5 
млрд. лв., като към тях се 
прибави и финансирането 
от европейските фондове, 
ще е необходима много до-
бра организация как тези 
средства да се оползотво-
рят в рамките на една ка-
лендарна година“, подчерта 
Нанков. 

„Бих искал да Ви благо-
даря за тази среща. От-
давна работим заедно и 
се надявам доброто ни съ-
трудничество да продъл-
жи. Самият факт, че почти 
цялото ИБ на КСБ е тук, по-
казва от колко голямо зна-
чение за нас е общата ни 

дейност“, заяви инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
УС на КСБ. „Вие очер тахте 
основните теми, които са 
актуални за бранша. Ние 
имаме също някои въпро-
си и предложения. Ще се 
радваме да чуем Вашето 
мнение по тях. Искам да Ви 
уверя, че 

подкрепяме идеята за създа-

ването на консултативен 

орган.

Напълно сме готови да 
работим заедно и да обсъж-
даме всички стъпки, така 
че да си бъдем взаимно по-
лезни, да облекчим бранша, 
да му създадем работа, но 
също така и да подпомог-
нем работата на прави-
телството, за да може да 
усвоим европейските сред-
ства“, добави инж. Терзиев. 

„Надявам се, че пол-
зотворната работа, върху 
която сме стъпили, ще се 
задълбочи. Предизвикател-
ствата, които ни предсто-
ят, налагат да обединим 
усилия. Г-н министър, Вие 
рамкирахте общо пробле-
мите. Нашата задача по 
време на тези срещи е 
преди всичко да установим 
договорености за конкрет-
ни реализации, за които 
ние да се информираме, и 
да мобилизираме строи-
телната мощност“, заяви 
инж. Мирослав Мазнев, изп. 
директор на КСБ. „Един от 
сериозните проблеми, кои-
то се наложиха във време-
то, е неравномерността 
на строителната работа 
и характерът на изпълня-
ването й. До 2008 г. ние из-
градихме големи мощности 
за високото строителство 
- техника, квалифицира-
ни кадри, а изведнъж този 
процес престана и започ-
нахме да правим водопро-
води и пътища. 2015 г. се 
мобилизирахме, за да за-
вършим проектите по ОП 
„Регионално развитие“, и 
после две години бяхме в 
период на пауза. Така се 
получава и с енергийната 
ефективност, където ква-
лифицирахме хора, а не е 
ясна перспективата какво 
ще се случи с тях в бъдеще. 
За съжаление тази нерав-
номерност в процесите 
създава и големия проблем 
по отношение на нормалния 
ритъм на строителната 
работа“, обясни той. „За да 
оцеляват, някои от фирми-
те допускат да работят на 

дъмпингови цени. Загуби-
хме кадрите си – от една 
страна, заради смяната 
на вида на работата, а от 
друга, заради ниските цени. 
Не можем да се похвалим, 
че разполагаме с много го-
лям обем от квалифицирани 
специалисти“, сподели инж. 
Мазнев и допълни, че и за 
програмния период 2014 – 
2020 г. се очертава в края 
да се обявят големи обеми, 
което е сериозно предиз-
викателство за бранша. 
„Разчитаме на тази сре-
ща, преди да сме стигнали 
до този етап, да осмислим 
и ние, и нашите членове 
възможностите, с които 
българският строителен 
бранш разполага. В тази 
връзка считаме, че трябва 
да се направи необходима-
та координация, за да се 
подходи по-дългосрочно в 
инвестициите, които ще 
се извършват, за да може 
ние да си върнем някои от 
хората, да преквалифици-
раме служителите си и 
постепенно да променяме 
темповете“, каза изп. ди-
ректор. „Безспорно за нас 
е много важна промяната 
на нормативната база. 
Мислим, че политическата 
среда е изцяло подготвена, 
че трябва да се върви към 
по-радикални законови про-
мени. Крайното ни виждане 
е, че 

ЗУТ трябва да бъде разделен 

на две –

на закон за територи-
ално устройство и закон 
за строителство, като в 
последния включваме про-
ектиране, надзор, стро-
ителство и въвеждане 
в експлоатация. Така ще 
отпаднат доста затруд-
нения, които ни създава 
нормативната база, а ние 
се стараем да се справяме 
с тях“, поясни инж. Мазнев 
и допълни, че КСБ заедно с 
другите браншови органи-
зации от сектора са съз-
дали работна група. „Само 
заедно можем да излезем с 
ефективни и реални раз-
работки. Участваме в ко-
мисията, която Вие сте 
назначили за промените в 
ЗУТ. Считаме, че работ-
ната група от бранша ще 
излезе с конструктивни 
предложения “, добави инж. 
Мазнев и информира, че 
структурата ще предложи 
политики и основни прин-
ципни точки, върху които 

да стъпи реалната разра-
ботка на законовата рам-
ка, която би трябвало да се 
осъществи от законотвор-
ците. По думите му за КСБ 
е много важен и проблемът 
с техническите норми. Той 
припомни, че преди е имало 
правилник за изпълнение-
то на СМР, които строго 
са регламентирали начина 
на реализиране на какъвто 
и да е вид работа. „Много 
от тях станаха неакту-
ални във времето поради 
новите технологии и ма-
териали. За мен обаче във 
всеки търг трябва да е 
строго определено какъв 
вид работа се извършва, 
което ще помогне да се из-
числи истинската цена на 
дейностите. Дъмпингът и 
необосновано ниските цени 
са бич за отрасъла. Те де-
капитализираха дружества 
и загубихме квалифицирана 
работна ръка“, акцентира 
изп. директор на Камарата. 
Той отчете, че в момента 
браншът увеличава запла-
тите на работниците 
при положение, че цената 
на строителния продукт 
се запазва. Инж. Мазнев 
обясни, че много фактори 
при договарянето не се 
отчитат и даде пример, 
че даден инфраструктурен 
обект се изгражда 4 - 5 
години, но цената остава 
постоянна. Той припомни, 
че от началото на година-
та се е повишила с повече 
от 15% цената на арми-
ровката. „ТОЛ системата 
също ще рефлектира върху 
строителния продукт, за-
щото и нашите камиони 
ще плащат“, добави инж. 
Мазнев. „Трябва да се даде 
възможност за предогова-
ряне, както регламентира 
FIDIC“, подчерта още той 
и добави, че КСБ е готова 
да създаде комисии по от-
ношение на качеството 
на строителния продукт. 
„Виждаме репортажи за 
проблеми с облицовката 
при санирането. Но колко 
процента е това от целия 
обем? Нека да видим кой е 
допуснал това, ако наис-
тина го е направил. Нека 
ние от бранша да седнем 
и да си говорим по тези 
теми. Невинаги нещата 
се поднасят във вид, който 
съответства на тяхната 
реалност. Затова мисля, че 
от страна на КСБ ще има-
те наистина експертен и 
коректен партньор, за да 
работим за формиране на 
наистина обективно мне-
ние за конкретните неща“, 
каза инж. Мазнев. „Вижда-
ме проблем и в девизните 
цени. Много често те не 
отговарят на реалното 
ценово ниво и често въз-
ложителят казва: това е 
максималната стойност. 
Много пъти девизната 
цена би трябвало да е към 
средната, но при нейното 
обосноваване няма правила, 
а тя формира бюджетите 
на министерствата. Тук 
безспорно в ЗОП трябва да 
има промени - отклонени-
ята от девизни цени с 15 
- 20% не трябва да бъдат 
анализирани, а по-скоро да 

отпадат, защото опреде-
лено нито високите, нито 
ниските са адекватни“, по-
ясни той. „Така не печелят 
фирмите, но и възложите-
лят – също”, добави изп. 
директор. По отношение 
на документацията инж. 
Мазнев посочи, че от КСБ 
са предложили и МОСВ са 
приели да се работи по ти-
пизирана тръжна докумен-
тация. „Считаме, че това 
е начинът, по който да си 
създадем равнопоставени 
правила. Първо всеки възло-
жител ще има готова до-
кументация, без да излиза 
от рамките й, което обик-
новено води до обжалвания 
и отпадания на някои от 
членовете, вкарани в тръж-
ната документация, или 
пък до финансови санкции 
от одиторските органи на 
ЕС”, заяви инж. Мазнев. Той 
информира, че 

КСБ са предложили на Аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра“ вариант на

 такъв тип документи 
за магистралите и по-голе-
ми инфраструктурни път-
ни обекти. „Надяваме се в 
тази посока да бъдем Ваши 
партньори и с готовност 
ще работим по тези мате-
риали“, акцентира той. По 
отношение на избягването 
на неоснователни обжалва-
ния от името на КСБ инж. 
Мазнев предложи въвежда-
не на предквалификацията 
при търговете по големи-
те обекти. 

„Имаме сериозен про-
блем с кадрите и се обръ-
щаме за съдействие вно-
сът на работната ръка в 
сектор „Строителство“ 
от страни извън ЕС да 
бъде регулиран по начин, 
по който реално да можем 
да я ползваме. Това и други 
браншови организации го 
казват, но за нашия сектор 
с тези амбициозни програ-
ми просто става наложи-
телно”, посочи изп. дирек-
тор. „Безспорно винаги със 
съвети и с експертизи, от 
които имате нужда, КСБ е 
участвала и ще продължи 
да бъде така - за изготвя-
нето на тръжни докумен-
ти, оценки на проекти и 
други“, подчерта още инж. 
Мазнев. 

След изказванията пос-
ледва дискусия по конкрет-
ни теми, в която се включи-
ха всички присъстващи на 
срещата представители 
на ръководството на Кама-
рата. Сред дискутираните 
въпроси бяха ПЧП, финан-
сирането на ВиК сектора, 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищ-
ни сгради, проблемът със 
сивия сектор и фирмите, 
които упражняват стро-
ителна дейност, без да 
са регистрирани в ЦПРС, 
статутът на подизпълни-
телите и необходимо ли е 
да бъдат обявявани още 
при кандидатстването за 
дадена поръчка, възмож-
ностите за задържане 
на качествените кадри в 
страната. 

 от стр. 1

Снимка Румен Добрев
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По-задълбочените контакти с общините от 
региона и осигуряването на кадри за сектора 
са приоритетите, по които ще се работи 

Мартин Славчев
Ренета Николова

Продължава поредица-
та от срещи на председа-
теля на Управителния съ-
вет (УС) на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) инж. Илиян Терзиев 
и изп. директор инж. Миро-
слав Мазнев с Областни-
те представителства на 
КСБ. На 2 април по покана 
на ОП на КСБ – Варна, те 
участваха в заседание на 
Областния съвет. В него 
се включиха и новият на-
чалник-отдел „Организа-
ционна политика“ на Ка-
марата Димитър Копаров 
и главният редактор и 
прокурист на в. „Строи-
тел“ и ПР на КСБ Ренета 
Николова. 

На събитието при-
състваха домакинът инж. 
Христо Димитров – зам.-
председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ - Варна, Валентин Ди-
мов – член на УС на КСБ и 
на Областния съвет на ОП 
на КСБ – Варна, инж. Пла-
мен Кабаджов, инж. Пенко 
Стоянов, инж. Живко Въл-
чанов и Руси Русев – чле-
нове на Областния съвет, 
членовете на Контролния 
съвет инж. Стамат Ста-
матов и Ивайло Иванов.

Една от обсъжданите 
теми беше организация-
та и подготовката 
за срещата на ОП на 
КСБ – Варна, с общин-
ското ръководство. 
Всеобщото мнение 
на присъстващите 
бе, че трябва да се 
поддържат добрите 
контакти с местна-
та власт. 

„Коментирахме, че 
трябва да има обща 
стратегия и позиция 
в комуникациите ни 
с общините, която 
да бъде подкрепена 
от всички Областни 
представителства 
на Камарата. Разбира 
се, отделно всеки Об-
ластен съвет може 

да поставя актуални за 
региона въпроси“, каза за 
в. „Строител” инж. Пламен 
Кабаджов. 

Друга важна тема, 
която беше обсъдена на 
заседанието, бе един от 
основните проблеми пред 
бранша - липсата на ква-
лифицирани кадри. Инж. 
Димитров предложи мате-
риалната база на бившия 
строителен техникум във 
Варна и подобни в други 
градове на страната да 
могат да бъдат използ-
вани за провеждането на 
обучения и преквалифи-
кация. Председателят на 
КСБ инж. Терзиев инфор-
мира ОС на Камарата, че 
предстои среща с минис-
търа на образованието и 
науката Красимир Вълчев, 
на която КСБ ще постави 
този и всички останали 

въпроси относно пробле-
ма с липсата на кадри за 
бранша и ще се търсят 
решения.

На заседанието беше 
определена и дата за про-
веждане на традицион-
ното мероприятие на 
Областното представи-
телство на Камарата във 
Варна – организирането на 
среща с фирмите членове 
на регионалната струк-
тура в кк „Камчия“. Тази 
година тя ще се състои 
на 8 юни. „Ще акцентира-
ме на новостите в стро-
ителството и по-точно 
как може да бъде облекчен 
трудът на нашите работ-
ници. Темата за добрите 
практики в бранша бе за-
стъпена и през миналата 
година, а сега тя ще бъде 
доразвита“, заяви инж. 
Пламен Кабаджов. 

Мартин Славчев
Ренета Николова

На 3 април се проведе 
среща на Областното пред-
ставителство на Камарата 
на строителите в България 
в Добрич (ОП на КСБ - До-
брич) с председателя на 
Управителния съвет инж. 
Илиян Терзиев, изп. дирек-
тор инж. Мирослав Мазнев, 
началника на отдел „Ор-
ганизационна политика“ Димитър Копа-
ров, главния редактор и прокурист на 
в. „Строител“ и ПР на КСБ Ренета Нико-
лова. На нея присъстваха председателят 
на ОП на КСБ – Добрич, инж. Валентин Зе-
ленченко, председателят на Контролния 
съвет (КС) на ОП на КСБ – Добрич, инж. 
Васил Маринов, Иван Петров, член на КС, 
инж. Димитър Костов и Кирил Апостолов, 
членове на Областния съвет, Петър Йо-
вев, член на ОП на КСБ – Добрич. „В До-
брич има около 100 фирми, регистрирани 
в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС). Те генерират око-
ло 100 млн. лв. обем СМР. Само една от 
тези компании е с оборот от порядъка 
на 10 млн. лв., 6-7 са с до 10 млн. лв., има 
и няколко до 1 млн. лв. Повечето строи-
телни фирми от региона – над 80%, са 
малки. Те се занимават предимно с ре-
монтни дейности. В обществени поръчки 
участват около 20% от членовете на ОП 
на КСБ – Добрич“, заяви инж. Валентин 
Зеленченко. „Вече нямаме строително 
училище в града. Това от своя страна 
води до липсата на квалифицирани кадри. 
Разчитаме главно на работници отвън. 
Надяваме се „Строителна квалификация“ 
ЕАД, чийто едноличен собственик е КСБ, 
също да подпомогне нашите фирми да 
решат донякъде този проблем“, добави 
той. „Като най-голям проблем за компа-
ниите от региона председателят на ОП 
– Добрич, определи субективността при 
избора на изпълнители по обществени 
поръчки. Той апелира на централно ниво 
Камарата да инициира промени в ЗОП, 
които да направят процеса по-прозрачен 
и търговете по-достъпни за малките и 
средните фирми. Сред темите, по които 
КСБ трябва да има позиция, Зеленченко 
посочи и договорите за поддържане и те-
кущ ремонт на пътищата, чието препод-
писване предстои. 

„От встъпването в длъжност заедно 
с членовете на ИБ, УС и изп. директор 
на КСБ инж. Мазнев проведохме поредица 
от срещи с всички сродни браншови ор-
ганизации, с министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Николай 
Нанков, с министъра на околната среда 

и  в о д и т е 
Нено Димов, 
с министъра 
на туризма 
Н и к о л и н а 
Ангелкова, с 
министъра 
на земеде-
лието, хра-
ните и го-
рите Румен 
Порожанов, 
с кмета на 

Столичната община Йорданка Фандъко-
ва и главния архитект на София Здравко 
Здравков, с Държавен фонд „Земеделие“ 
– Разплащателна агенция. Тези срещи 
продължават“, информира председате-
лят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. На 
тях повдигаме всички актуални въпроси, 
включително за промените в норматив-
ната база – ЗУТ, ЗОП, както и темата за 
липсата на кадри за бранша.

Според инж. Терзиев Камарата трябва 
да работи, за да направи строителната 
професия по-привлекателна за младите 
хора. Освен това с оглед на повишените 
цени на материалите цената на стро-
ителния продукт не може да остане на 
едно и също ниво. „Трябва да се работи на 
реални цени. По този начин ще можем да 
увеличим заплащането на работниците и 
служителите, да привлечем повече млади 
хора в бранша. Важно е да се засили про-
фесионалното обучение. Добър вариант е 
и привличането на квалифицирани работ-
ници от чужбина – Украйна, Молдова и др. 
страни”, обясни той. 

„Основната цел на посещенията ни в 
Областните представителства на Ка-
марата е да се запознаем с проблемите 
на местните фирми. Като цяло браншът 
разчита 80 процента на обществените 
поръчки. Ще направим предложения за 
нови промени в ЗОП. Законът за устрой-
ството на територията (ЗУТ) трябва 
да бъде разделен на две части. Едната 
да засяга устройството на територия-
та, а другата – строителството, като 
в тази част да включва проектирането, 
надзора и въвеждането на обекта в екс-
плоатация“, каза инж. Мазнев и информи-
ра членовете на ОП на КСБ – Добрич, че 
предстои среща и с ръководството на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
„Работим заедно с АПИ за стандарти-
зиране на документите за търговете 
в пътния сектор по подобие на това, 
което направихме за обектите по ОП 
„Околна среда“ съвместно с Министер-
ството на околната среда и водите. На 
предстоящата среща ще коментираме и 
новите договори за поддръжка и ремонт, 
обясни инж. Мазнев. 

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

Пазарът на общест-
вени поръчки е част от 
Брутния вътрешен про-
дукт – ресурс, който тряб-
ва да бъде изразходван 
прозрачно и ефективно. 
Осигуряването на равно-
поставен достъп и конку-
рентна среда в сферата 
на обществените поръч-
ки е определящ фактор 
при формирането на биз-
нес климата, увеличава-
нето на чуждестранните 
и местните инвестиции, 
стабилизирането на бъл-
гарските фирми и пости-
гането на устойчив иконо-
мически растеж.

Мониторингът на об-
ществените поръчки е 
част от дейността на Ка-
марата на строителите 
в България. Той е насочен 
главно към сектор „Стро-
ителство“, като предос-
тавя месечно информация 
относно обхвата (предме-
та) на обявените общест-
вени поръчки, както и не-
обосновани прекомерни 
изисквания в критериите 
за подбор на изпълнител, 
които биха могли да са 
пречка за свободна и лоял-
на конкуренция, равнопо-
ставеност и допускане на 
дискриминация в отрасъла.

По данни на Агенцията 
за обществени поръчки 
(АОП) за януари 2018 г. 
обявените тръжни про-
цедури в сектор „Стро-
ителство“ са 147 броя с 
обща прогнозна стойност 
177 млн. лв. Спрямо декем-
ври 2017 г. се наблюдава 
спад от 8,7% в броя на 
обявленията и пониже-
ние при стойността от 
26,9%. Отчита се, че в 
сравнение с януари 2017 г. 
през януари 2018 г. се ре-
гистрира намаление от 
36,1% на броя, както и на 
стойността от 25,6%. 

Обявени обществени поръ-

чки по вид строителство

 „Инженерна инфра-
структура“ - обявените 
поръчки за януари в сег-
мента са 32 бр., или 21,8% 
от всички за сектора. С 
обща прогнозна стойност 
79 млн. лв., което е 44,6% 
от общо обявената стой-
ност на поръчките за от-
расъла. Спрямо предходния 
месец обявените търгове 
в „Инженерна инфраструк-
тура“ регистрират спад 
от 11,1% на броя и ръст 
при стойността от 6,8%. 
Като в сравнение с януари 
2017 г. се отчита повише-
ние от 45,5% на броя и на 
стойността от 46,3%. 

 „Сградно строи-
телство“ - делът на по-
ръчките е 19% от общо 
обявените, или 28 бр. с 
прогнозна стойност 34 
млн. лв., представляваща 
19,2% от общата стой-
ност в отрасъла. Спрямо 
предходния месец обяве-

ните поръчки в „Сградно 
строителство“ регистри-
рат спад от 6,7% на броя 
и при стойността с 48,5%. 
Като в сравнение с януари 
2017 г. се наблюдава ръст 
от 133,3% на броя и от 
17,2% на стойността.

 „Енергийна инфра-
структура“ - в сегмента 
обявените търгове са 
20 бр. с дял от 13,6% от 
всички в сектора. Про-
гнозната стойност е 24 
млн. лв., или 13,6% от общо 
обявената стойност. 
Спрямо предходния месец 
се отбелязва спад в „Енер-
гийна инфраструктура“ от 
23,1% на броя и на стой-
ността от 41,5%. Като в 
сравнение с януари 2017 г. 
се регистрира спад от 
76,7% на броя и от 80,3% 
на стойността. 

 „ВиК инфраструкту-
ра“ – обявените поръчки в 
сегмента са 17, или 11,6% 
от всички, при обявена 
прогнозна стойност от 
32 млн. лв., което е 18,1% 
от общата в  сектор 
„Строителство“. В срав-
нение с предходния месец 
в обявените търгове при 
„ВиК инфраструктура“ 
се регистрира ръст от 
13,3% при броя и на стой-

ността от 88,2%. Като 
спрямо януари 2017 г. се 
наблюдава нарастване от 
183,3% на броя и от 52,4% 
на стойността. 

 „Проектиране и над-
зор“ - обявените поръч-
ки са 50 бр., или 34% от 
всички с прогнозна стой-
ност 8 млн. лв., или 4,5% 
от общата стойност. 
Спрямо предходния месец 
в обявените поръчки при 
„Проектиране и надзор“ 
се отчита намаление от 
7,4% при броя и на стой-
ността от 82,2%. Като в 
сравнение с януари 2017 г. 
се регистрира спад от 
51,9% на броя и от 38,5% 
на стойността.

Дейности по изпълнение на 

обществените поръчки по 

вид строителство

 „Инженерна инфра-
структура“:

Изграждане, рекон-
струкция, ремонт на път-
на и жп инфраструктура 
– 9,3%; 

Tекущи ремонти на 
горски пътища – 6,3%; 

Рехабилитация и 
поддържане на пристани-
ща – 6,3%;

Изграждане, рекон-

струкция, благоустроява-
не на паркове, детски пло-
щадки, стадиони и зони за 
отдих – 21,8%; 

Почистване и ко-
рекция на речни корита, 
отводняване и увелича-
ване на пропускателната 
способност на реките, из-
граждане на подпорни сте-
ни, укрепване на път, ре-
хабилитация и поддържане 
на пристанище – 6,3%;

Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и под-
дръжка на улична мрежа 
– 43,7%; 

Земни работи, из-
граждане на технологични 
трасета за рудници, ре-
монт на бункери – 6,3%. 

 „ВиК инфраструкту-
ра“:

Строителство и 
ремонт на пречиствател-
ни станции на битови и 
отпадъчни води – 5,9%;

Строителство и 
реконструкция на водо-
проводни мрежи и канали-
зационни системи – 88,2%.

Строително-мон-
тажни работи на водоеми 
– 5,9%.

 „Сградно строител-
ство“:

Ново строител-
ство – 32,1%;

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видове 
строителни дейности – 35,7%; 

Kонсервация и рес-
таврация – 10,7%; 

Реконструкция, 
модернизация и внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност – 3,6%;

Проектиране и СМР 
по преустройство на сгра-
ди – 17,9%.

 „Енергийна инфра-
структура“:

Реконструкция, ре-
монт и внедряване на мер-
ки за енергийна ефектив-
ност – 20% 

Инженеринг (проек-
тиране, строително-мон-
тажни работи, авторски 
надзор), повишаване на 
енергийната ефективност 
на жилищни сгради – 40% 

Изграждане, рекон-
струкция, подмяна на пре-
носни и разпределителни 
мрежи и съоръжения към 
тях в електроснабдяване, 
топлоснабдяване, газо-
снабдяване – 40% 

 „Проектиране и над-
зор“:

Осигуряване на 
експертни и технически 
услуги, консултации, тех-
ническа помощ – 14%; 

Проектиране, изгот-
вяне на инвестиционен про-
ект и авторски надзор – 46%;

Оценка на съответ-
ствие, строителен надзор, 
инвестиционен контрол и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 26%; 

Обследване за енер-
гийна ефективност – 6%; 

Изготвяне на ус-
тройствен план – 4%;

Изготвяне на идеен 
проект – 4%.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Инженерна ин-

фраструктура“:

 Поръчка №00196-

2018-0001, община Белица 
– „Изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
по проект с работно за-
главие: „Реконструкция и 
рехабилитация на общин-
ски пътища: „BLG1020/II 
- 84, Якоруда - Разлог/жп 
гара Белица – Краище“, с 
прогнозна стойност – 5,6 
млн. лв.

 Поръчка №00840-
2018-0003, община Дря-
ново – „Рехабилитация и 
реконструкция на участъ-
ци от общински пътища 
GAB3120 и GAB2117 в об-
щина Дряново - „Рехаби-
литация и реконструкция 
на общински път GAB3120 
от Републикански път III 
– 609“, с прогнозна стой-
ност – 5,6 млн. лв. 

 Поръчка №00044-
2018-0002, Агенция „Път-
н а  и н ф р ас трук ту р а “ 
(АПИ), старо наименова-
ние - Национална агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(НАПИ), старо наимено-
вание - Фонд „Републикан-
ска пътна инфраструкту-
ра“ (ФРПИ) - „Изпълнение 
на строително-монтаж-
ни работи по проект: 
„Път II 86 Средногорци 
– Рудозем и обходен път 
на гр.  Рудозем от км. 
132+920 до км. 135+530“, 
включително изработва-
не на технически проект 
и строителство (инже-
неринг) на виадукт при 
км. 134+380, област Смо-
лян“, по 2 (две) обособе-
ни позиции“, с прогнозна 
стойност – 6,3 млн. лв. 

 Поръчка №00435-
2018-0004 ,  „Софийска 
вода“ АД – „Инженеринг 
с предмет: Проектиране, 
изграждане и въвеждане 
в експлоатация на нов 
метантанк - 7 000 м3“, 
с прогнозна стойност – 
6,4 млн. лв.

 Поръчка №00197-
2018-0001, „Водоснабдя-
ване и канализация“ (ВиК) 
ЕООД - Пловдив - „Възста-
новяване на пътни настил-
ки след отстраняване на 
аварии на водоснабдител-
ната и канализационната 
мрежа на територията 
на град Пловдив и област 
Пловдив“ ,  с прогнозна 
стойност – 9 млн. лв. 

 Поръчка №00087-
2017-0150, Столичната 
община - „Ремонт и ре-
хабилитация на улици и 
транспортни тунели по 
обособени позиции“,  с 
прогнозна стойност – 
11,1 млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „ВиК инфраструк-

тура“:

 Поръчка №00240-
2018-0001, община Чирпан 
– „Изпълнение на инжене-
ринг на ПСОВ и довеждащи 
колектори в гр. Чирпан“, с 
прогнозна стойност – 11,7 
млн. лв. 

 Поръчка №00265-
2018-0022, „Мини Марица–
изток“ ЕАД – Раднево – 
„Земни работи за нуждите 
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Дял на обявените обществени поръчки по вид строителство януари 2018 г.

Общини  Комунален и 

обществен 

сектор 

Министерства 

и агенции  

Болници и 

учебни 

заведения 

брой 5 2 2 1

стойност (млн. лв.) 39,5 15,4 28,7 19,4

* За януари 2018 г. няма обявени обществени поръчки на стойност над 5 млн. лв. по сегмент 

„Проектиране и надзор“ и  поръчки над 50 и 100 млн. лв. за сектор „Строителство“. 

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по вид възложители януари 2018
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на рудниците към „Мини 
Марица-изток“ ЕАД“, с 
прогнозна стойност – 22,4 
млн. лв.

Обявени обществени поръ-

чки над 5 млн. лв. „Сградно 

строителство“:

 Поръчка №00010-
2018-0001, Университет-
ска многопрофилна бол-
ница за активно лечение 
(УМБАЛ) „Света Екатери-
на“, старо наименование 
- Университетска спе-
циализирана болница за 
активно лечение на сър-
дечно-съдови заболявания 
(УСБАЛССЗ) „Света Ека-
терина“ ЕАД, старо наи-
менование - Специализи-
рана болница за активно 
лечение на сърдечно-съ-
дови заболявания „Света 
Екатерина“ ЕАД, старо 
наименование - Универ-
ситетска национална 
специализирана болница 
за активно лечение (УНС-
БАЛ) „Света Екатерина“ 
ЕАД – „Инженеринг - про-
ектиране, авторски над-
зор и изпълнение на СМР 
за обект: „Преустрой-
ство и разширение на 
УМБАЛ „Св. Екатерина“, 
хирургичен блок“, с про-
гнозна стойност – 19,4 
млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Енергийна инфра-

структура“:

 Поръчка №00339-
2018-0001, община Ямбол 
- „Изпълнение на инже-
неринг - проектиране и 
изпълнение на СМР и уп-
ражняване на авторски 
надзор във връзка с реа-
лизацията на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
на територията на об-
щина Ямбол по 4 (чети-
ри) обособени позиции“, с 
прогнозна стойност – 5,5 
млн. лв.

Обявени обществени  

поръчки по вид възложи-

тели 

Общини - 112 бр.
Комунален и обще-

ствен сектор - 9 бр. 
Болници и учебни 

за ведения - 3 бр. 
Министерства и 

агенции - 23 бр. обявени 
поръчки. 

Обявени обществени поръ-

чки по критерий „Процеду-

ри на договаряне“

Открита процедура 
- 52 бр. 

Пряко договаряне - 
3 бр. 

Ускорена ограниче-
на процедура – няма. 

Договаряне без 
предварително обявление 
- 11 бр. 

Публично състеза-
ние - 77 бр. 

Договаряне без 
предварителна покана за 

участие – няма.
Договаряне с пред-

варителна покана за учас-
тие - 2 бр.

Открит конкурс за 
проект - 1 бр.

Неопределена про-
цедура - 1 бр. обявени по-
ръчки.

По критерии за възлагане

Икономически най-
изгодна оферта - 93 бр. 
обявени поръчки. 

Липсват критерии 
при възлагане - 54 бр.

Най-ниска цена - 
няма.

Източници на финансиране

 Държавен бюджет – 
104 бр.

 Механизъм за свърз-
ване на Европа – няма. 

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

 Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
– 2020“ – 15 бр. 

 Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – 1 бр.

 „Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 14 бр. 

 Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020“ – 2 бр.

 INTERREG V-A „Румъ-
ния – България 2014 - 2020“ 
– 2 бр.

 INTERREG V-A „Гър-
ция – България 2014 – 2020“ 
– 4 бр.

 Фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ – 
няма.

 Оперативна про-

грама „Добро управление“ 
– няма.

 Национален довери-
телен екофонд – 3 бр.

През януари 2018 г. в обяв-

ленията за обществени 

поръчки се изискват след-

ните сертификати:

 ISO 9001:2008 - за 
58,5% от поръчките се из-
исква този сертификат.

 ISO 14001:2004 - за 
38,8% се изисква този сер-
тификат.

 OHSAS18001:2007 - 
за 4,8% от поръчките се 
изисква този сертификат. 

 ISO 27001:2005 – не 
се изисква.

 ISO 17020:2005 – за 
1,4% от поръчките се из-
исква този сертификат.

 IEC 17025:2005 – не 
се изисква.

 ISO 9606-1:2012 – не 
се изисква.

 ISO-13485 – не се из-
исква.

 ISO -17024:2003 – не 
се изисква.

Нередности при обявени-

те обществени поръчки в 

сектор „Строителство“, 

влияещи негативно върху 

конкуренцията

Нередностите при 
обявените обществени 
поръчки са често срещани 
необосновани, липсващи 
или прекомерни изисквания 
при критериите за подбор 
на изпълнител, поставени 
в условията за участие и 
критериите за възлагане, 
а именно при:

Годност за упраж-
няване на професионална-
та дейност, включително 

изисквания във връзка с 
вписването в професио-
нални или търговски ре-
гистри; 

Икономическо и фи-
нансово състояние; 

Технически и про-
фесионални възможности; 

Критерий за ка-
чество – показатели за 
оценка;

Критерий за ка-
чество – срок на годност;

Критерии по от-
ношение на показатели, 
като методология, кон-
цепция, план за работа 
промяна в последовател-
ността на технологични-
те процеси.

През януари 2018 г. 
при обявените общест-
вени поръчка в сектор 
„Строителство“ са до-
пуснати 4 нарушения, 
водещи до субективни 

решения при възлагане 
или  отстраняване  на 
участниците в тръжни-
те процедури.

Поръчка №00156-2018-

0001, възложител община 

Велинград 
Наименование: „Избор 

на изпълнител на строи-
телно-монтажните рабо-
ти на обект: „Реконструк-
ция и ремонт на улици в  
гр. Велинград“.

Коментар: Няма из-
готвен инвестиционен 
проект.

Поръчка №00283-2018-

0001, възложител община 

Банско 
Наименование:  „Из-

граждане подпорни сте-
ни по двата бряга и ук-
репване на дъното на р. 
Глазне през гр. Банско от 

км. 0+000 до 0+520, моста 
на ул. Н. Геров“

Коментар:  За под-
порните стени няма раз-
работен конструктивен 
проект от проектант 
конструктор с ППП. 

Поръчка №00678-2018-

0003, възложител „Топло-

фикация – Русе“ ЕАД 
Наименование: „Рекон-

струкция на котел №5 - 
Обособена позиция - Мон-
таж на възли и системи 
- Монтаж на възли и сис-
теми по позиции, описани 
в техническото задание, 
работна документация и 
чертежи на котел 5“

Коментар: Не се изис-
ква регистрация в ЦПРС

Поръчка №00211-2018-

0002, възложител община 

Хасково 
Наименование: „Избор 

на изпълнител за изготвя-
не на оценка на съответ-
ствието и осъществяване 
на строителен надзор на 
обект „Допълнително ава-
рийно водоснабдяване на 
гр. Хасково“, строеж „Из-
граждане на част от на-
порен водопровод, от ПС 
„Източна зона“ до черпа-
телен резервоар 4 000 м3 
на ПС „Юг“

Цитат: „Изискване за 
минимален брой експер-
ти/специалисти, които 
ще отговарят за изпъл-
нението на обществена-
та поръчка със следните 
квалификация и професио-
нален опит: 6; По прецен-
ка участникът включва в 
списъка и допълнителни 
експерти освен минимално 
определените; Възложите-
лят поставя изискване за 
целия срок на изпълнение 
на настоящата общест-
вена поръчка постоянно 
присъствие на обекта на 
минимум един ключов екс-
перт от предложените. 
Едно лице не може да съв-
местява две или повече 
длъжности“. 

Коментар: Некорект-
но зададена прогнозна 
стойност. Същата не съ-
ответства на минимал-
ните изисквания за тех-
нически и професионални 
възможности, заложени от 
възложителя. 
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Болници и 

учебни 
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Инженерна инфраструктура 2 0 0 0
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Енергийна инфраструктура 0 1 0 0

Проектиране и строителен надзор 1 0 0 0

Брой нарушения по възложители в отделните видове строителство януари 2018

Икономически 
най-изгодна 

оферта  

 93 бр. 
обявени 
поръчки   

Липсват 
критерии при 

възлагане 

 54 бр. 
обявени 
поръчки 

Най-ниска цена 0 бр. обявени 
поръчки 

Обявени обществени поръчки по критерии 
за възлагане
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на договаряне



12 КСБ Ñòðîèòåë петък, 6 април 2018

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян: 

Благодаря на екипа на в. „Строител“ за готовността, с която прие задачата да изработи 
материала, и за професионализма, който вложи в работата си

Престиж. Строителната професия е изключително 
престижна в цял свят. Много от нейните представители 
се радват на особено уважение не само в местната общ-
ност, но заемат солидни позиции в държавата. Строите-
лите често са обществено ангажирани и авторитетни 
фигури, чието мнение се чува и зачита. 

Професия от изключителна важност. Строител-
ството е професията, която изгражда заобикалящата ни 
среда - там, където протича животът ни, където работим, 
почиваме, спортуваме или творим. Ето защо тя е от из-
ключителна важност за хората. 

Осигурена работа. Добри краткосрочни и дългосроч-

ни перспективи. Строителната професия създава възмож-
ност за сигурна дългосрочна заетост. Строителните фир-
ми полагат усилия да задържат своите добри специалисти, 
защото квалификацията и опитът са от изключителна 
ценност в този сектор. Строителството в региона има 
своите добри перспективи, тъй като е свързано с разви-
тието на туризма, промишлеността, минното дело и др. 
Над 100 строителни фирми функционират на територията 
на Смолянски регион и осигуряват работа за десетки спе-
циалисти с различен профил, квалификация и образование, 
осигуряват бъдеще за всеки, който е упорит, работлив и 
коректен. Със строителната професия може да участвате 
в реализацията на значими международни проекти.

Професия на бъдещето. Строителството се развива 
с бурни темпове и всеки един проект допринася за оформя-
нето и съграждането на заобикалящия ни свят. Ако сте лю-
бители на новите технологии, техника, машини, материали 
и оборудване, то в тази професия ще имате възможност 
да се запознаете с най-модерните новости.

Динамична и интересна работа. Всеки, който рабо-
ти в строителството, ще потвърди, че тази професия 
е далече от еднообразието, монотонността и скуката. 
Всеки нов проект поставя пред специалистите предизви-
кателства, с които може да се справят само упоритите, 
работливите и находчивите. Строителството предоста-
вя изключителни възможности да покажете своята креа-
тивност и воля.

Финансова обезпеченост. Строителството е един 
от секторите, в които заплащането е на много добро 
ниво. Работещите в строителните фирми са обезпечени 
с осигуровки, социални бонуси и др. Строителните специа-
листи са хора с добър стандарт и възможности. Често са 

в първите редици по време на благотворителни акции и 
реализацията на благородни каузи.

Строителството е екипен спорт. Той е свързан с 
взаимоотношения между много хора с различни специално-
сти, функции и роля в строителните проекти. Този сектор 
ще ви даде възможност да създадете много контакти, да 
откриете удовлетворението от работата в екип и дори 
да спечелите приятелства. Със строителната професия 
може да докажете потенциала на своите способности и 
да заемете лидерска позиция. 

Наличие на учебни заведения с добра репутация. В 
гр. Смолян имате редкия шанс да учите в подходящите 
училища и университети - Професионалната гимназия по 
строителство и туризъм, която е наследник на Строи-
телен техникум - Смолян, учебно заведение с богати тра-
диции, излъчило не един специалист със забележителна 
строителна кариера. Висшите учебни заведения като ВСУ 
„Любен Каравелов“, УАСГ - София, Варненски свободен уни-
верситет и др. дават възможност за получаване на висше 
образование в областта на строителството, а инженерни-
те кадри са намерили реализация в целия Смолянски окръг, 
страната и чужбина.

Традицията. Някога родопските дюлгери са били едни 
от най-уважаваните хора в планината. Славата им се е 
носела далече отвъд пределите на региона и страната. Те 
са били основни дарители на храмове, чешми, мостове и др.

Строителите умеят да се веселят. 
Строителите не само умеят да се трудят, те са не-

надминати във веселбите. Доброто настроение и чув-
ството за хумор съпътстват и делници, и празници, а 
Празникът на строителите по традиция се провежда на 
Димитровден.

Мартин Славчев,
Недялка Маргаритова,
експерт в 
ОП на КСБ – Смолян 

Г-н Кехайов, Вие сте 

председател на ОП на КСБ 

– Смолян. Разкажете как се 

роди идеята за издаването 

на тази брошура.

„10 добри причини да из-
берем строителната профе-
сия“ е дълго обмисляна идея. 
В продължение на няколко 
години Смолянската профе-
сионална гимназия по тури-
зъм и строителство „Никола 
Й. Вапцаров“ (СПГТС „Никола 
Й. Вапцаров“) има нулев при-
ем в паралелките, обучаващи 
бъдещите кадри за бранша 
ни. По думите на учители, 
родители и специалисти по 
кариерно ориентиране про-
блемите са в няколко посоки. 
На първо място е тенден-
цията да се избират т.нар. 
модерни средни учебни заве-
дения – езикови и матема-
тически гимназии, като про-
фесионалните остават на 
заден план. На второ място 
е непознаването от страна 
на родители и ученици на ха-
рактера на строителната 
професия, която в момента 
предлага възможност за ка-
риера в един сериозен и тра-
диционен за региона занаят. 

Същевременно с пове-
чето фирми от бранша от 
Смолянския район, които са 
наши членове, ясно дефи-
нираме проблема с острия 
недостиг на квалифицирана 
работна ръка. Липсват оне-
зи специалисти, които пре-
ди години са получили своето 
образование в строителния 
техникум в града, доказал 
качеството на средното 
специално образование. Това 
означава, че перспективата 
пред нас никак не е „розова“. 
Не е далеч времето, в което 
такива работници съвсем 
ще изчезнат от трудовия 
пазар. Проблемът е много-
кратно обсъждан на Общи-
те събрания на ОП на КСБ – 
Смолян, редовните месечни 
срещи на нашите членове и 
на Областните ни съвети. 

Как ще бъде разпрос-

транявана брошурата „10 

добри причини да изберем 

строителната професия “?

Още докато подготвя-
хме текста, заедно с екипа 
на ОП на КСБ – Смолян, влязо-
хме в контакт с директора 
на СПГТС „Никола Й. Вапца-
ров“ Антоанета Караджова, 
както и с представители на 
Регионалното управление на 
образованието (РУО) в гра-
да. От тях разбрахме, че в 
Смолян предстои открива-
нето на специализирана ка-
риерна борса, насочена към 
ученици. На нея учебните 
заведения ще представят 
своя профил и възможност-
ите, които откриват пред 
децата, и конкретните па-
раметри на обучението при 
тях. Амбицията ни е освен 
на това изложение тази 
брошура да достигне и до 
децата от по-малките гра-
дове и населени места на 
Смолянска област, защото 
те не са привилегировани по 
отношение на достъпа до 
специализирана информация.

Какво е съдържанието 

на брошурата? Какви раз-

дели са обособени и как под-

ходихте към структурира-

нето на текста?

Брошурата условно може 

да бъде разделена на чети-
ри части. В първата избро-
яваме 10-те действително 
най-атрактивни черти на 
строителната професия, 

сред които са престижът, 
който носи, значимостта на 
сътвореното от строите-
лите, перспективите, кои-
то нашият занаят открива 
за развитие, динамиката и 
интересното ежедневие на 
дюлгерите и др. След този 
раздел решихме да публику-
ваме мнението на няколко 
студенти по строителни 
специалности, които разказ-
ват за нивото на висшето 
образование, защото брошу-
рата е насочена и към кан-
дидат-студентите. За наша 
радост те се отзоваха с го-
товност на поканата ни да 
се включат. Изненадаха ни с 
изключителната зрялост за 
възрастта си и сериозния 
подход, който имат към бъ-
дещата си професия. В тре-
тата част от брошурата 
даваме думата на младите 
специалисти - тези, които 
скоро са напуснали сту-
дентската скамейка и вече 
се трудят в строителните 
фирми от региона. Именно 
те представят професията 
от гледната точка на мла-
дото поколение и говорят на 
езика на младежите. 

Лично останах приятно 
изненадан от чувството им 

за отговорност, сериозното 
им отношение и амбицията 
им към занаята ни. Това ме 
кара да бъда оптимист и 
спрямо нашия дълг на дъл-
гогодишни строители да 
ангажираме младежта, за да 
има професията ни бъдеще 
в Смолянския регион, както 
повеляват родопските тра-
диции. 

Накрая сме публикували 
представяне на учебните 
заведения, които функциони-
рат в областта, както и на 
два от университетите в 
София. Информацията е пре-
сята до най-важните неща, 
защото всяка подробност е 
публикувана на сайтовете, а 

вероятно ще търпи и акту-
ализация във времето.

Бих искал да благодаря на 
екипа на в. „Строител“ и не-
говия главен редактор Рене-
та Николова за готовност-
та, с която вестникът прие 
задачата да изработи бро-
шурата, и за професионализ-
ма, който вложи в работата 
си. Съвместният ни опит с 
изготвянето на юбилейния 
каталог на строителните 
фирми в Смолянския регион 
миналата година и този път 
получи потвърждение за из-
ключителната прецизност 
и професионалното отно-
шение на екипа на в. „Стро-
ител“. 

Снимки ОП на КСБ – Смолян, община Смолян и в. „Строител”
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Областното представителство на КСБ бе сред партньорите на събитието
Мартин Славчев

Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Проф. арх. Стефан Сте-
фанов“ (ПГСАГ „Проф. арх. 
Стефан Стефанов“) в Мон-
тана беше домакин на по-
следния регионален кръг от 
състезанието „Най-добър 
млад строител“. Участие 
в него взеха отборите на  
ПГСАГ „Никола Фичев“ – 
Плевен, Средно училище 
„Отец Паисий“ – Габрово, 
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Ве-
лико Търново, Професио-
нална техническа гимна-
зия „Васил Левски“ – Видин, 
и ПГСАГ „Проф. арх. Сте-
фан Стефанов“ – Монтана. 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
– Монтана (ОП на КСБ – 
Монтана) беше сред парт-
ньорите на състезанието. 

Официални гости на 
събитието бяха инж. Дан-
ка Кирилова, председател 
на ОП на КСБ – Монтана, 
инж. Янка Филипова, екс-
перт в ОП на КСБ – Монта-
на, зам. областният упра-
вител Нина Петкова, Трайка 
Трайкова, началник на Ре-
гионалното управление на 
образованието – Монтана 
(РУО - Монтана), инж. Нина 
Кирилова, старши експерт 
по организация на профе-
сионалното образование в 
РУО - Монтана, Иво Иванов, 
председател на Общинския 
съвет - Монтана, инж. По-
лина Цветанова, старши 
експерт в отдел „Устрой-
ство на територията” в 
общината, и др. 

„Подготовката на чо-

вешки ресурси със съот-
ветстващи на нуждите 
на икономиката знания и 
компетентности изисква 
нови подходи в областта 
на професионалното обра-
зование и обучение. За да 
постигне успешна реализа-
ция, личността се нуждае 
от подходящи за работно-
то място умения. 

Професионалното образо-

вание е най-добрият модел 

за придобиване на нужните 

компетентности“,

заяви инж. Красимира 
Каменова, директор на 
ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 
Стефанов” – Монтана, при 
откриването на регионал-
ния кръг на националния 
конкурс.

„В България професио-
налното образование е с 
над 100-годишни традиции, 
които и сега дават осно-
вания на над 54% от уче-
ниците да избират именно 
него в специализираните 
гимназии. Статистиката 
показва, че завършващите 

тези училища имат много 
по-голям шанс да си наме-
рят работа. Бизнесът от 
своя страна преосмисля и 
променя отношението си 
към този тип учебни заве-
дения, които първоначално 
възприемаше като даде-
ност, приемайки, че вина-
ги ще се намерят обучени 
кадри на пазара на труда“, 
добавя тя. 

„Националното със-
тезание „Най-добър млад 
строител” е форма на съ-
трудничество чрез реали-
зиране на публично-частно 
партньорство (ПЧП), кое-
то предоставя възмож-
ност за обвързване на 
училищните дейности с 
работодателите. По този 
начин се стимулира инте-
ресът на младите хора 
към професията“, подчер-
та инж. Каменова и обяс-
ни, че целите на състе-
занието са да се осигури 
възможност на учениците 

от професионалните гим-
назии да демонстрират 
теоретичната подготов-
ка, практическите умения 
и компетентностите за 
изпълнение на дейности, 
придобити при обучение-
то по направление „Стро-
ителство“, и да изявят 
формираните в процеса 
личностни качества - ко-
муникативност, трудова 
дисциплина и етика, рабо-
та в екип и др. 

Отборите премериха сили 

в четири дисциплини –

„Мазилки, шпакловки и 
бояджийски работи“, „Об-
лицовки и настилки“, „Зи-
дария“ и „Сухо строител-
ство“.

Победител в „Обли-
цовки и настилки“ стана 
Роналдо Милев от ПГСАГ 
„Никола Фичев“ – Плевен. 
На второ място се класи-
ра Илия Бабов от ПТГ „Ва-
сил Левски“ – Видин, а на 
трето, четвърто и пето - 
Иво Христов от СУ „Отец 
Паисий“ – Габрово, Теодора 
Романова от ПГСАГ „Проф. 
арх. Стефан Стефанов“ 
– Монтана, и Кристияна 
Линова от ПГСАГ „Ангел 
Попов“ – Велико Търново. 

Дисциплина „Мазилки, 
шпакловки и бояджийски 
работи“ беше спечелена 
от Людмила Миланова от 
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Вели-
ко Търново. Второто мяс-
то бе за Теодора Василева 
от ПГСАГ „Проф. арх. Сте-
фан Стефанов“ – Монтана, 

Учениците се 
справиха много до-
бре в изпълнението 
на задачите си в 
състезанието „Най-
добър млад стро-
ител“. Това, което 
ме впечатли, беше 
хъсът и желанието им да работят в нашия бранш. 
През двата дни, когато се провеждаше мероприятие-
то, младежите се реализираха в две насоки. Изграж-
даха себе си като професионалисти и обучени кадри, 
които утре могат конкурентно да излязат на пазара 
на труда. Другото е, че успяха да сътворят неща, 
които ще останат за поколения след тях. 

Пожелавам успех на всички участници и да за-
пазят желанието си да се развиват в сферата на 
строителството. 

Инж. Данка Кирилова, председател 
на ОП на КСБ – Монтана:

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (ОП на КСБ - Враца) взе 
участие на провелия се на 
30 и 31 март форум „Ден на 
професията“, организиран 
от Търговско-промишлена-
та палата – Враца, и Ре-
гионалното управление на 
образованието - Враца (РУО 
– Враца). В събитието се 
включиха представители на 
гимназиите и фирми от раз-
лични сектори на икономи-
ката. Домакин на проявата 
бе Младежкият дом в града. 
Форумът бе официално от-
крит от директора на РУО 

– Враца, Галина Евденова и 
зам.-кмета на Враца Петя 
Долапчиева.

„Изборът на професия 
е една изключително отго-

ворна задача в юношеската 
възраст. Често той става 
под влиянието на различни 
фактори като родители, 
приятели, учители, мода, 

материални възможности, 
но това трябва да бъде 
едно отговорно взето и 
много сериозно решение. 
Избирайки училището, вие 
избирате бъдещето си“, за-
яви Евденова. 

Инж. Росен Дудушки, 
председател на ОП на КСБ 
– Враца, представи пред 

участниците дейността 
на Камарата и на фирмите 
от областта и възможни-
те професии от бранша, за 
които могат да кандидат-
стват в Професионална 
гимназия „Димитраки Хад-
житошин“ – строителство 
и архитектура, дограма и 
стъклопоставяне, външни 

ВиК мрежи. 
Участието на ОП на КСБ 

– Враца, и на компании от 
отрасъла във форума е по-
редната стъпка на Област-
ното представителство 
за насърчаване на приема в 
строителните паралелки, 
които да осигурят кадри за 
дружествата от бранша. 
Целта на представянето е 
заинтересованите страни 
да получат повече информа-
ция за възможностите, кои-
то дава дуалното обучение, 
и учениците да се запознаят 
отблизо с фирмите, в които 
ще провеждат практиката 
си  в реална среда и които 
могат да им осигурят зае-
тост след завършване на 
образованието.

Снимки авторът

третото – за Сара Дунева 
от ПГСАГ „Никола Фичев“ 
– Плевен, а на четвърта и 
пета позиция се класира-
ха Илияна Личкова от СУ 
„Отец Паисий“ – Габрово, и 
Илия Илиев от ПТГ „Васил 
Левски“ – Видин. 

Алберто Иванов и Лю-
бослав Данов от ПГСАГ 
„Никола Фичев” – Плевен, 
бяха най-добри в дисципли-
на „Зидария“. След тях на 
второ място се наредиха 
Ивайло Друмчев и Симо-
на Павликянова от ПГСАГ 
„Ангел Попов“ – Велико Тър-
ново, на трето - Найден 
Петров и Йоан Петров от 
СУ „Отец Паисий“ – Габро-

во, и на четвърто - Николай 
Благоев и Илиян Димитров 
от ПГСАГ „Проф. арх. Сте-
фан Стефанов“ – Монтана. 

В „Сухо строителство“ 
взеха участие само два от-
бора. Победители бяха Све-
тослав Симеонов и Здрав-
ко Здравков от ПТГ „Васил 
Левски“ – Видин, следвани 
от Ива Иванова и Ивелин 
Игнатов от ПГСАГ „Ангел 
Попов“ – Велико Търново. 

Първите и вторите в 
различните дисциплини по-
лучиха правото на участие 
в националния финален кръг 
на „Най-добър млад строи-
тел“, който ще се проведе 
през април в Пловдив.

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

В предишния брой на 
в. „Строител“ в рубриката 
„КСБ – Професионална ква-
лификация“ Ви представихме 
развитието на дуалните 
учебни програми за строи-
телния сектор в Германия. 
В настоящия показваме 
опита на Испания. Данни-
те са посочени в доклад на 
Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси 
и приобщаване“ към ЕК. 

Фондация „Трудова за-
етост“ (ФТЗ) в Испания 
е създадена през 1992 г. 
Целите й са насочени към 
повишаване на професио-
налната квалификация на 
специалистите в строи-
телния сектор, насърча-
ване на безопасността на 
работното място, както и 
да се стимулира заетост-
та в бранша. ФТЗ е на-
ционално представена и в 
нея участват испанските 
работодателски организа-
ции и синдикати. Тя има за 
цел да осигури на служите-
лите от отрасъла необхо-
димите умения и знания, 
за да развие по-квалифи-
циран и образован сектор. 
Предлага над 400 различни 
обучения в 45 учебни цен-
търа с над 1 500 учите-
ли, разположени в цялата 
страна. Има разработени 
над 100 учебни ръковод-
ства по теми, касаещи 
бранша. ФТЗ обучава сто-
тици хиляди строителни 
специалисти в центро-
вете си, подготвя ги за 
работа с нови технологии 
и подобрява знанията за 
стандартите за здраве и 
безопасност на труда.

Фондацията е специали-

зирана в курсове за про-

фесионално образование 

и обучение (ПОО),

включващи такива 
както за заети, така и за 
безработни. Освен това 
предлага програми за пър-
воначално професионално 
обучение, насочени пре-
димно към младите хора, 
преди да навлязат в пазара 
на труда. ФТЗ работи из-
ключително в строител-
ния отрасъл, въпреки че 
има интерес да се обърне 
към други свързани секто-
ри, като например този на 
възобновяемите енергийни 
източници. По-голяма част 
от курсовете са безплат-
ни и завършват с придо-
биване на квалификация, 
която е призната в цялата 
страна. Основното пре-
дизвикателство е, че все 
още фондацията разчита 
на вноските, набирани от 
фирмите членки, чийто 
размер се изчислява спря-
мо годишния им оборот. 
Поради това намаляването 
на обемите в сектора би 

могло сериозно да застра-
ши устойчивостта на осъ-
ществяваните дейности.

Специфичната обра-
зователна насоченост 
на ФТЗ включва подо-
бряване на знанията за 
най-добрите практики в 
областта на здравето и 
безопасността, увелича-
ване броя и качеството 
на стажовете, предвиж-
дане на умения, необходи-
ми за бъдещата икономи-
ка на работните места 
за зелено строителство, 
и предоставяне на ПОО в 
сътрудничество с отдел-
ни предприятия. 

Целите, които фонда-

цията иска да постигне 

и които са необходими 

на строителния сектор, 

са:

 Осигуряване на обу-
чение за придобиване на 
квалификации, необходими 
в строителния сектор;

 Подобряване на дос-
тъпа до ПОО за всички гру-
пи работници в отрасъла;

 Запазване на квали-
фицирана работна сила;

 Подобряване на усло-
вията на труд;

 Осигуряване на под-
ходящо обучение за секто-
ра за безработни лица;

 Подобряване на зае-
тостта и здравето и без-
опасността в отрасъла.

Фондация „Трудова за-
етост“ 

издава професионални 

карти, които свиде-

телстват за цялостния 

опит на работника,

за преминали курсове, 

опита в сектора, както и 
квалификация. Документи-
те се дават след завърш-
ване на един или повече 
семинари и по този начин 
отразяват продължава-
щото образование и обу-
чение на специалистите. 
Освен това организация-
та извършва посещения 
на място, по време на кои-
то дава съвети на фирми-
те относно практиките в 
областта на здравослов-
ните и безопасни условия 
на труд. 

Посочените в табли-
цата центрове за здраве 
и безопасност са неза-
вършени сгради, където 
работниците могат да 
изпълняват строителни 

задачи под надзор, за да 
упражняват изпълнението 
на стандартите.

Дейностите на ФТЗ 

произтичат от  

Националния колекти-

вен договор,

в който се посочва, че 
мисията й е предоставя-
не на интегрирани услуги 
на служители и компании, 
иновации в сектора и 
ефективно използване на 
ресурсите. 

Об ра з ователн и те 
дейности се оформят 
на национално равнище, 
но се осъществяват на 
регионално ниво чрез об-
ластни и местни служби. 

Развитието на учебни 
програми от самия сек-
тор и осигуряването на 
безплатно за работни-
ците образование помага 
за преодоляване на бари-
ерите за достъп до ПОО 
за бъдещите служители. 
Освен това ФТЗ се стре-
ми да гарантира, че полу-
чените квалификации ще 
бъдат признати в други 
страни чрез сътрудни-
чество с европейските 
мрежи от социални парт-
ньори от бранша.

Ефективността на 
фондацията се контро-
лира от Управителен ко-
митет, който заседава 
всеки месец, и от 17 реги-
онални съвета на местно 
ниво. Предлаганите кур-
сове се базират на учене 
на работното място и е 
налице съществен превес 
на дуалните програми за 
обучение и чиракуване. В 
голяма степен предлага-
ните лекции подготвят 
учащите за нова епоха, в 
която информационните и 
комуникационни техноло-
гии са по-важни от всяко-
га, дори и в строителния 
сектор - по-конкретно 
обучение на работници 
при използването на вир-
туални 3D модели на сгра-
ди, както и управление на 
различни цифрови доку-
менти при реализация на 
плановете за изграждане.

Предизвикателства и 

фактори за успех

Вътрешните предиз-
викателства пред ФТЗ 
произтичат от размера 
на сътрудничеството и 
евентуалното несъгласие 
между различните учас-
тници предвид, че всяко 
действие изисква кон-
сенсус между социалните 
партньори. Това понякога 
е трудно постижимо и 

работата в национален 
мащаб може да доведе до 
липса на гъвкавост към 
местните нужди. 

Налице са и външни 
предизвикателства: риск 
от намаляване на финан-
сирането, ако икономиче-
ската ситуация доведе 
до спад в общите прихо-
ди на сектора, защото 
публичните средства за 
осигуряване на постоян-
но обучение в Испания са 
редуцирани през послед-
ното десетилетие. Това 
кара фондацията да раз-
чита все повече на внос-
ките от своите членки. 

Факторите за успех на 

ФТЗ са най-вече резул-

тат от специфичния 

подход на партньор-

ство и избрания модел 

на организация:

 Използване на соци-
алния диалог за развитие 
на строителния сектор 
като по-професионална и 
безопасна среда.

 Обучението, пре-
доставяно от 45-те цен-
търа, е адаптирано към 
квалификационните изи-
сквания на отрасъла.

 Програмите за обу-
чение и придобитите ква-
лификации се признават 
в целия сектор, тъй като 
те са разработени на цен-
трално ниво.

 Управлението на ре-
сурсите е ефективно по-
ради икономии от мащаба.

Фондаци я  „Трудова 
заетост“ в Испания е 
пример за добра практи-
ка поради националния й 
обхват, секторно пред-
ставителство, участие 
на социалните партньо-
ри и не на последно мяс-
то поставяне на акцент 
върху продължаващото 
ПОО и ученето през целия  
живот. 

Организацията е пример за сътрудничество между социалните партньори

Категория Ниво през 2017

Издадени професионални карти 700 000

Годишни консултантски посещения на работното място 10 000

Обяви за работа 200 на месец

Участие в международни проекти 38

Обучени работници 100 000 +

Центрове за здраве и безопасност 21

Брой обучители 1 700

Брой обучителни курсове 400

Разработени учебници 140

Учебни центрове 46

Получени ISO стандарти 9001: 2008 и 14001: 2004

Постигането на целите на фондацията се измерва  
и наблюдава чрез използване на определени показатели:
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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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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Община Левски се на-
мира в Централна Север-

на България и е част от 
област Плевен. Разполо-
жена в сърцето на Дунав-
ската равнина – оживен 

район с отлични комуни-
кации във всички посоки, с 
традиции в селското сто-
панство, леката промиш-
леност и машиностро-
енето, през последните 
години тя бързо възста-
новява икономиката си. 
На север граничи с общи-
ните Белене и Никопол, 

на запад - с Пордим, на 
юг - с Летница, на изток 
- със Свищов и Павликени. 
Град Левски е център на 
общината с още 12 насе-
лени места - Асеновци, 
Аспарухово, Българене, 
Градище, Изгрев, Козар 
Белене, Малчика, Обнова, 
Стежерово, Трънчовица, 

Божурлук и Варана. Об-
щото население е 24 135 
жители.

Б л а г о п р и я т н о т о 
местоположение на об-
щината и предимно на 
гр.  Левски предполага 
утвърждаването му като 
важен транспортно-кому-
никационен център – жп 

възел и автомобилен кръс-
топът. Преминаването на 
международния път Е-83 
през региона и близостта 
му до ферибот „Никопол – 
Турну Мъгуреле“ го правят 
особено привлекателен за 
живот и инвестиции.

П ър ви т е  с в е де н и я 
за съществуването на 

Кметът Любка Александрова:

Г-жо Александрова, 

какво е състоянието на 

пътната инфраструкту-

ра в общината? 

Темата е една от най-
важните за всяко населено 
място. Ще разделя отго-
вора си на две – участъци, 
които се стопанисват от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ), и таки-
ва от нас. Третокласните 
пътища, собственост на 
държавата, се поддържат 
от АПИ. През последна-
та година от агенция-
та отделят средства за 
тези обекти. Това е рад-
ващо, защото преди мно-
гократно сме затваряли 
проблемни отсечки, сези-
рали сме компетентни-
те органи - Областното 
пътно управление - Пле-
вен, Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството, АПИ, 
депутати от многоман-
датния избирателен ра-
йон и др. – т.е. различните 
власти и нива на управле-
ние, но резултатът стана 
видим едва през миналото 
лято. При откриването 
на един от  санираните 
блокове министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков и председа-
телят на ПГ на ГЕРБ Цве-
тан Цветанов, след като 
оцениха активността на 
администрацията ни за 
подобряване на живота на 
хората, обещаха, че и дър-
жавата ще съдейства за 
решаване на проблемите 
ни. Бяха ремонтирани три 
много разбити и основни 
за нас участъци - трасе-
то от главния път за Русе 
към Левски, това в посока 
Велико Търново, а трето-
то е към Ловеч. Повече 
от половината пътища, 
за които отговаря дър-
жавата, бяха приведени в 

съответствие с изисква-
нията. През тази година 
имам всички основания 
да смятам, че работата 
по останалата част от 
страна на АПИ ще продъл-
жи. И в следващите десе-
тина години се надявам с 
проблеми по пътищата да 
не се занимаваме. 

Състоянието на улици-

те в селата и в общинския 
център, а и на отсечките 
между населените места 
никак не е добро. Всяка го-
дина ние се занимаваме с 
капиталови ремонти. Ра-

ботим активно и по евро-
пейски проекти, касаещи 
общинската инфраструк-
тура. Имаме сключен дого-
вор с Държавен фонд „Зе-
меделие“ – Разплащателна 

агенция, за основна рекон-
струкция на седем улици в 
града. В момента подгот-
вяме тръжните процедури 
за избор на изпълнители. 
Надявам се да успеем да 
извършим необходимото 
в предстоящия строите-
лен сезон. Ще отбележа, 
че пътищата само в гра-
да са към 20 км, като ак-
центът сега е върху тези 
от тях, които свързват 
важни обекти. Някои от 
отсечките ще обновим 
чрез проекти по програ-
мата за трансграничното 
сътрудничество INTERREG 
V-A „Румъния – България 
2014 – 2020“. С община 
Турну Мъгуреле от 2015 г. 
съвместно разработваме 
предложения. Едното от 
тях, което е одобрено и 
вече се реализира, е реха-
билитацията на път PVN 
1110 Обнова – Каменец с 
обща дължина 7068 м, от 
които 2268 м са през с. Об-
нова. 

За останалите общин-
ски пътища ще кандидат-
стваме за финансиране по 
Програмата за развитие 
на селските райони. 

Ако това се случи през 
тази година, а аз нямам ос-
нование да мисля против-
ното, ще мога да заявя, че 

ремонтите по четвърто-
класната мрежа ще бъдат 
извършени на 100%. В се-
лата всяка година с наши 
сили основно обновяваме 
улиците с трошен камък. 
Имаме наличната техника 
и го доставяме от карие-
рите. Разбира се, улиците 
не са като асфалтирани-
те, но са проходими. 

Какви са плановете Ви 

за модернизация на ВиК 

инфраструктурата? 

ВиК Асоциацията ра-
боти нормално. За съжа-
ление, когато тя ни беше 
най-необходима -  при 
отварянето на мерките 
да се кандидатства за 
подмяна на водопроводи 
в малки населени места, 
една от общините от 
областта – Кнежа, отка-
за да се включи в нея. И 
така ние не бяхме допус-
тими по процедурата за 
важните ВиК ремонти и 
обновяване. Пропуснахме 
голяма възможност, която 
европейските фондове ни 
предлагаха. Друг е въпро-
сът за мястото на държа-
вата при формирането на 
водните асоциации, защо-
то останалите общини в 
областта в никакъв случай 
нямаха вина в ситуацията 

с отказа на една отделна 
администрация.

Реализирахме големия 
проект за подмяната на 
водопровода в с. Малчи-
ка. Благодарение на него 
за десетилетия напред 
се реши проблемът с пи-
тейната вода на хората. 
От общината търсим 
различни възможности за 
частична подмяна на во-
допроводна мрежа в насе-
лените места. Напоследък 
ВиК Асоциацията обновява 
цели участъци и в селата, 
където честите аварии 
пречат на нормалното во-
доснабдяване и водополз-
ване. Сега на дневен ред е 
сериозна строително-мон-
тажна работа по довежда-
щите колектори в с. Бъл-
гарене. Там през лятото 
имаше големи проблеми с 
недостига на вода и хора-
та с право негодуваха. 

Разработихме реди-
ца проекти - за квартали 
или отделни улици, с кои-
то кандидатстваме към 
Предприятието за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да и Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. Сега 
очакваме финансиране, 
защото с капиталовите 

Хората са изключително 
доволни от работата на 
строителните фирми по 
 НПЕЕМЖС

Любка Александрова завършва Средно училище „Крум 

Попов“ в гр. Левски. Следва специалност „Право“ в 

Бургаския свободен университет. След дипломирането си 

работи като адвокат. През 2011 г. е избрана за кмет, като 

тя е първата жена, заемаща този пост в общината. 

Сградата на 

общинската 

администрация

Жп гара Левски

Реновираното 

Народно читалище 

„Георги Парцалев“
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гр. Левски датират още 
от времето на османско-
то владичество като село 
Караагач (Черен Бряст). 
От 1897 г. селището носи 
името на Апостола на 
свободата - Левски. На 
3 август 1945 г. с реше-
ние на правителството е 
обявено за град.

Три са защитените 
зони в региона - лесопарк 
Тараклъка край с. Градище, 
Герена, обширна влажна 
зона от 8000 дка край се-
лата Обнова и Българене 
и гористата местност 
Шаварна южно от гр. Лев-
ски. Природна забележи-
телност са и старите 

корита на р. Осъм, около 
с. Малчика, Българене и 
Обнова. В близост до тях 
има находки от праисто-
рически и антични сели-
ща. Край селата Малчика, 
Изгрев и Стежерово са 
разкрити антични некро-
поли и надгробни могили с 
надписи. 

В общинския център 
през 1974 г. е издигнат 
паметник на Васил Лев-
ски. Автор на проекта е 
роденият в града скулп-
тор Рилчо Илиев. 

За развитието на об-
щината днес разговаряме 
с кмета Любка Алексан-
дрова. 

разходи на общината тези 
обекти няма как да се ре-
ализират. Нужни са много 
средства. 

Как протича работа-

та на регионалната сис-

тема за управление на 

отпадъците? 

Твърдя, че регионално-
то ни депо е най-доброто 
в страната като проект 
и строителство. То има 
всичките онези компо-
ненти, които са създаде-
ни в световен мащаб за 
подобен род съоръжения 
и дейности. Преди месец 
беше общото събрание на 
петте общини, които из-
возваме отпадъците там. 

Липсва ни обаче кул-
турата на разделното 
събиране. Цената на тон 
отпадък на входа на сме-
тището е 75 лв. При 6 -7 
хил. т боклук на годишна 
база можете да изчислите 
какви такси битови от-
падъци трябва да плащат 
хората. Длъжни сме да оп-
тимизираме първичното 
събиране на отпадъка. В 
дворовете на хората се 
генерира голям обем зелен 
отпадък и неговото откар-
ване на 40 км до сметище-
то си е проблем, откъдето 
и да го погледнеш. Въпро-
сът ще се реши генерал-
но, когато съгражданите 
ни осъзнаят, че съдовете 
за зелен отпадък са само 
за него, а не и за сгурията 
от печката, че стъклария-
та е сериозен промишлен 
продукт, че пластмасата 
и хартията многократно 
могат да се преработват, 
и т.н.

Вие сте първенци по 

Националната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилни жилищ-

ни сгради (НПЕЕМЖС) в 

област Плевен.  

Определено сме водеща 
община за региона в това 
направление. В момента, в 
който НПЕЕМЖС беше обя-
вена, веднага направихме 
организация за пет блока. 
Успяхме да сключим догово-
ри с Българската банката 
за развитие и още минала-
та година сградите бяха 
обновени. Хората остана-
ха изключително доволни 
от работата на строител-
ните фирми. С развитието 
на програмата и остана-
лите допустими жилищни 
сгради се регистрираха 
като сдружения и извървя-
ха целия административен 
път до финансирането. Ако 

 НПЕЕМЖС продължи, всич-
ките 20 блока в града ще 
имат нова визия. Хората са 
активни, когато видят, че 
нещо реално се случва, че 
няма проблеми…

Какви средства отде-

ляте за модернизация на 

образователната инфра-

структура?  

Тя е една от най-ва-

жните дейности, по които 
активно и целенасочено 
работим. Миналата годи-
на направихме сериозна 
реформа в образовател-
ния сектор в общината. 
Като анализирахме тен-
денциите, се оказа, че не е 
необходимо да поддържаме 
много от сградите, и обе-
динихме две по две четири 
от нашите училища. Две 
професионални гимназии 
станаха една, като се 
запазиха паралелките им 
и сега те ползват едно 
здание. След тези проме-
ни кандидатствахме пред 
Министерството на об-
разованието и науката и в 
момента текат ремонтни 
дейности в ПГ по селско 
стопанство. Обновяват 
се работилниците, по-

кривът и физкултурният 
салон. Тук използваме фи-
нансиране и по линия на 
Програмата за развитие 
на селските райони. И в 
Средно училище „Крум По-
пов“ модернизираме сало-
на. Амбицията ни е да пра-
вим всичко необходимо за 
подрастващите – ремонт 
и изграждане на спортни 
съоръжения, облагородява-

не на околното простран-
ство, материално и техни-
ческо оборудване и т.н. 

Ще припомня силната 
градушка, която миналия 
юли се стовари върху гра-
да ни и в две от селата. 
Тя разруши покривите на 
всички сгради, вкл. и на 
училищата ни. В един на-
истина спешен порядък 
кандидатствахме пред 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет. Получихме 
необходимото финансира-
не, защото опасността 
да не започнем навреме 
учебната година беше го-
ляма. Държавата ни под-
помогна много, защото 
за четирите покрива на 
учебните заведения бяха 

отделени към 1,3 млн. лв. 
Организирахме изпълне-
нието на дейностите и 
накрая коректно се раз-
платихме със строите-
лите. 

След тези ремонти 
успяхме да завършим и 
спортните площадки . 
Детските градини функ-
ционират добре. В част 
от тях са въведени мер-

ки за енергийна ефектив-
ност. Подготвили сме 
проекти за саниране и за 
останалите детски гра-
дини и училища. Целта ни 
е да модернизираме обра-
зователната инфраструк-
тура. Неслучайно и нашият 
девиз е „Град Левски – млад 
и с бъдеще”…

Но трябва да има ра-

бота за хората и да се 

развиват перспективни 

отрасли?

Общината ни не прави 
някакво изключение от об-
щото статукво на реги-
она, където хората тър-
сят препитание в чужбина 
или в големите областни 
центрове. Основният по-
минък е в селското сто-
панство и Вие сигурно 

сте забелязали големите 
зелени масиви с пшеница. 
Имаме съграждани, кои-
то пътуват до съседни-
те градове – Павликени и 
Летница, където работят. 
За съжаление по-големите 
предприятия от недалеч-
ното минало при нас не са 
запазени, но това ни и ам-
бицира до известна сте-
пен. Завършихме Общия 
устройствен план на гра-
да, където сме предвидили 
терен за индустриална 
зона. За мен като кмет не 
е достатъчно само да каня 
инвеститори, а да осигуря 
такива условия, че тези 
потенциални вложители да 
имат възможност веднага 
да стартират и развият 
идеите си, а не тепърва да 
подготвят парцели, кому-
никации и т.н. Зоната от 
няколкостотин декара е 
близо до главните пътища. 
Лесно ще бъде електрифи-
цирана и газифицирана. 
Това ще даде възможност 
в северната част на гра-

да да се развият различни 
производства.

В този икономически 
ход на разсъждения искам 
да се върна още веднъж 
на градушката. Тя унищо-
жи напълно 100-те декара 
оранжерии и към 100-ина 
съграждани останаха без 
работа. Фирмата обаче 
успя да възстанови напъл-
но производството и днес 
на пазара има от техните 
оранжерийни зеленчуци. 
Дори и да е частен случай, 
звучи оптимистично. Има 
и нещо друго – с 2% според 
статистика на „Бюрото 
на труда“ е намаляла без-
работицата…

Увеличава ли се инте-

ресът на хората да раз-

виват различните форми 

на туризъм в региона?

Имаме само една къща 
за гости, но там основно 
пребивават строители, 
които работят на обек-
тите в общината. Сред 
забележителностите ни 
е Римският мост край 
с. Българене. Имаме от-
крит интересен предмет, 
свързан с духовната кул-
тура на местното тракий-
ско население през римска-
та епоха - оброчна плоча с 
изображение на Тракийския 
конник. Тя е намерена през 
1950 г. в местността Ка-
лето и се съхранява в му-
зея в гр. Свищов

В последните четири-
пет години обаче разви-
ваме няколко фестивала. 
Става дума за Вачковите 
дни в с. Трънчовица и Пар-
цалевите дни в гр. Левски, 
посветени на актьорите 
Григор Вачков и Георги Пар-
цалев…

В Трънчовица имаме 
туристически център - 
открита сцена и посто-
янна експозиция, свързана 
с големия артист. Всяка 
година в края на май се 
правят представления в 
памет на Григор Вачков. В 
тях участват самодейци-
те на НЧ „Григор Вачков“, 
на което успяхме да напра-
вим основен ремонт. Обно-
вени са и повечето чита-
лища в останалите села. 

Авторът на първата 
българска печатна книга 
„Абагар“ епископ Филип 
Станиславов е живял дъл-
го време в района, където 
изгражда и граматическо 
училище по западноевро-
пейски образец. В него 
са се изучавали латински 
език, богословски дисци-
плини и т.н., но също така 
и кирилица. То е второто 
граматическо училище в 
България след това в Чи-
провци. 

Около рождения ден на 
Георги Парцалев провежда-
ме театрален фестивал, 
като тази година участие 
е потвърдила и Стоянка 
Мутафова…

През следващите ме-
сеци ще стартираме с 
изграждането и на летен 
театър. Той заедно с му-
зея и читалището ще бъде 
посветен на голямото име 
на българския театър и 
кино – Георги Парцалев. 

Саниран блок

Снимки авторът
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Средствата са одобрени по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG 
V-A „Румъния - България 2014 – 2020“ 

Страницата 
подготви
Елица Илчева

Одобрени са за финан-
сиране всички предложе-
ния, депозирани от общи-
на Русе по Програмата за 
трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A 
„Румъния - България 2014 
– 2020“ с партньор от ру-
мънска страна Гюргево. 
Общата им стойност 
е 33 млн. лв. Дейности-
те ще стартират пое-
тапно, а реализацията 
им трябва да приключи 
до 2022 г. Според кмета 
на Русе Пламен Стоилов 
проектите са знакови за 
града, защото са част 
от стратегията за ця-

лостно модернизиране 
на транспортната и кул-
турно-туристическата 

инфраструктура.
Най-големият е за 28 

млн. лв. Със средствата 

ще бъдат рехабилити-
рани два ключови буле-
варда - „Трети март“, в 

т.ч. ремонт и усилване 
конструкцията на мост 
при пътен възел „Сарая“, 
и „Липник“ по цялата му 
дължина, включително 
с тротоарите. Целта е 
подобряване на транс-
портните връзки на цен-
тралната градска част 
със Западна промишлена 
зона, а от там - и с учас-
тък от коридор 9 на TEN-T 
мрежата. Ще се изготви 
и обща стратегия за без-
опасност на движението 
в трансграничния район.

„Реконструкция и пред-
ставяне на значими кул-
турни забележителности 
с висок туристически 
потенциал в Еврорегион 
Русе - Гюргево“ е втори-
ят проект на стойност 

2 790 384 лв. В частта 
си за Русе включва из-
пълнение на строител-
но-монтажни работи по 
сградата на Пантеона 
на възрожденците, как-
то и снабдяването му с 
модерна мултимедийна 
техника. Ще се създадат 
интегриран туристиче-
ски маршрут, каталог и 
уебсайт, които да пред-
ставят значими културни 
забележителности. Сгра-
дата на Художествената 
галерия също предстои да 
бъде изцяло ремонтирана. 
Проектът „Валоризация 
на общото местно и ев-
ропейско нематериално 
наследство чрез култур-
ни пространства“ е за 
2 753 814 лв.

Предложението за обновяване на СУ „Асен 
Златров“ в Гиген бе одобрено по проекта „Красива 
България”. Мерките за енергийна ефективност са на 
обща стойност 238 536 лв., като в това е включено 
полагане на външна топлоизолация на сградата, на 
пода и на таваните, подмяна на дограмата. Ще бъде 
извършено и шпакловане и боядисване. Предвидена е 
реконструкция на физкултурния салон и обновяване 
на осветлението.

Сградата на училището е строена през 1928 г. 
През последните години общината я поддържа в мно-
го добро състояние чрез реализирането на различ-
ни проекти и текущи ремонти. СУ „Асен Златров” е 
второто по големина в общината. В него се обуча-
ват 208 деца от I до XII клас. 

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

След активната година на обновяване на над 11 
жилищни сгради в града община Враца обяви проце-
дура по събиране на предложения от сдружения на 
собственици за саниране на други здания. По ОП „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ ще бъде предоставена 
безвъзмездна финансова помощ за подобряване на 
енергийна ефективност на жилищните сгради във 
Враца. В рамките на проекта могат да бъдат здания 
с капацитет до 35 самостоятелни обекта, проекти-
рани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще 
получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Об-
новяването им включва дейности по конструктивно 
възстановяване, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, подмяна на локалните източници на 
топлина, ремонт на общи части и електрическата 
инсталация, както и подобряване на достъпа за лица 
с увреждания.

За участие в проекта е необходимо: учредяване и 
регистриране на сдружение на собствениците, впи-
сано в регистър БУЛСТАТ, както и подаване на заявле-
ние за интерес и финансова помощ към община Враца.

Крайният срок за подаване на заявленията от 
сдружения на собственици е 11 май 2018 г.

Започна модернизаци-
ята на детска ясла „Здра-
вец“ в Силистра. Обектът 
е част от проекта „Основен 
ремонт и цялостно обно-
вяване на основно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
и детска ясла „Здравец“, 
гр. Силистра“, изпълняван по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“ 
и включен в Инвестицион-
ната програма на община 
Силистра за периода 2014 
– 2020 г. Общата му стой-

ност е 5 386 446 лв., от кои-
то 789 962 лв. е национално-
то съфинансиране. Крайният 
срок за изпълнение е 8 юни 
2019 г. Стойността на до-
говора за строително-мон-
тажни работи на детската 
ясла е 877 500 лв. без ДДС.

Предвидени са цялостен 
ремонт на сградата, осигу-
ряване на достъпна среда 
и реновиране на детските 
площадки в двора. 

Изпълнител е „Росатом“ 
ЕООД.

Kметът на община 
Тетевен д-р Мадлена Бо-
яджиева подписа три до-
говора за отпускане на 
безвъзмездна финансова 
помощ, възлизаща на над 
10 млн. лв., с Държавен 
фонд „Земеделие“ – Раз-
плащателна  агенция . 
Одобрените проекти са 
по подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата 
в селските райони“ по 
„Програмата за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020“.

Първият проект e „Ре-
хабилитация на участък 
от общински път LOV 
1116 Тетевен, кв. „По-
латен“ – II I-358 – Голям 
Извор до кръстовището 
с път - /I-3/ „Ябланица – 
Джурово“, община Тете-
вен“. Той е на стойност 
6 954 144 лв. и е свър-
зан с рехабилитацията 
на пътния участък от 
кв.  „Полатен“ в Тете-
вен през с. Голям извор 
с кръстовището на пър-
вокласния републикански 
път I-3 до гр. Ябланица. 
Основната му цел е на-
сърчаването на социал-
ното приобщаване и ико-

номическото развитие 
на Тетевен чрез осигу-
ряване на транспортна 
свързаност със съсед-
ните общини Ябланица 
и Правец. По този начин 
ще бъдат осигурена най-
пряката транспортна 
свързаност на общин-
ския център с републи-
кански път I-3 и съот-
ветно до АМ „Хемус“ . 

Част от дейностите по 
реализацията ще включ-
ват: полагане на асфал-
това настилка и бетоно-
ви бордюри, почистване 
и направа на водостоци, 
изграждане на защитни 
тръби, шахти, стомане-
на предпазна ограда и др.

Вторият проект е 
за  рехабилитаци я  на 
ул. „Иван Вазов“, ул. „Вит“, 
ул. „Здравец“ в Тетевен, 

ул. „Даковото“, с. Риба-
рица, и ул. „Васил Лев-
ски“, с. Галата. Той е за 
2 321 081 лв. и цели подо-
бряване на транспортна-
та инфраструктура на 
населените места. Ще 
бъдат изградени асфал-
тови настилки и бордю-
ри, а маркировката ще е 
с висока нощна видимост 
при влажна настилка. За-
ложена е направата на 

нови или ще се реха-
билитират същест-
вуващи тротоари.

Третият проект 
е за ремонт на СУ 
„Георги Бенковски“ 
-  Тетевен,  който 
е за 1 496 544 лв. и 
предвижда мерки, 
свързани с повиша-
ване на енергийна-
та ефективност на 
сградата. Заложено 
е топлинно изолира-
не на външните сте-
ни и на покрива. Ще 

се извършват ремонти 
дейности, осигуряващи 
достъпна среда, а отоп-
лителната инсталация 
на училището и на физ-
културния салон ще бъде 
подменена.

Предстои обявяване 
на процедури по реда на 
Закона за обществени-
те поръчки за избор на 
изпълнители по предви-
дените дейности.

Снимка в. „Строител“
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В Пазарджик зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова 
представи вариантите за ново райониране на страната 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Над 25 млн. лв. по Опе-
ративна програма „Региони 
в растеж 2014 -2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“) се инвестират 
във въвеждането на мерки 
за енергийна ефективност 
на районни и гранични поли-
цейски управления и пожарни 
служби в страната“. Това е 
обявила зам.-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Дени-
ца Николова, която заедно с 
министъра на вътрешните 
работи Валентин Радев и 
кмета на Пещера Николай 
Зайчев е прерязала лента-
та на обновените сгради на 
полицейското управление и 

противопожарната охрана 
в града. Това съобщиха от 
пресцентъра на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Близо 800 хил. лв. 
са вложени в реновирането 

на двете здания, които са с 
монтирана топлоизолация, 
нова дограма, обновена фа-
сада и др. 

„Общо 23 пожарни служ-
би и 21 районни управления 
на МВР ще бъдат модер-

низирани с европейски 
средства през програмния 
период до 2020 г.“, е ин-
формирала зам.-министър 
Николова и е съобщила, че 
в община Пещера по ли-
ния на „ОПРР 2014 - 2020“ 

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

В Търговище беше открит 
първият от блоковете, които 
се обновяват в града по На-
ционалната програма за енер-
гийна ефективност на много-
фамилните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС). Той се намира 
на бул. „Митрополит Андрей“ 
83. Изпълнител е ДЗЗД „Про-
ектстрой-Линк“. В зданието 
живеят близо 70 семейства, 
които изразиха благодарност 
към строителите за добре 
свършената работа и строй-
ната организация на община-
та. Макар в началото да са 
били скептично настроени 

към санирането, жителите 
са доволни от крайния резул-
тат и намалените сметки за 
електрическа енергия. 

На събитието присъст-

ваха кметът д-р Дарин Ди-
митров, областният упра-
вител на Търговище Митко 
Стайков, представители на 
фирмата изпълнител и др. 

14 000 куб. м скална 
маса се депонират в мо-
мента на свлачището 
над Клисурска река в Бан-
кя. С тях ще бъде изгра-
дена 140 м контрафорсна 
призма, която ще спре 
движението на земята, 
която през ноември се 
отдели, подкопавайки ос-
новите на две къщи на 
ул. „Ламартин“. Едната 
от тях почти веднага 
беше евакуирана, след 
като за два дни отцепе-
ната земя стигна до ме-
тър и нещо от задната пристройка 
към сградата.

Аварийните ремонти, предпри-
ети от район „Банкя“, се финанси-
рат от Столичната община и са на 
стойност 300 хил. лв. С тях ще бъде 
изграден не само укрепителният 
насип, но и колектор, с който кана-
лизацията на къщите ще се вкара в 
централната, реализирана по проек-
та за водния цикъл и минаваща ус-
поредно на реката. Така фактически 
общината не само ще се справи с 
последствията, но и с причината. 
Именно отпадъчните води, които 
при строителството на сградите 
през 70-те и 80-те години са пускани 
директно да се оттичат в реката и 
са оводнили откъсналия се склон, са 
източникът на проблема. 

За 90 календарни дни трябва да 
се завърши работата по обекта, 
изпълнител е общинската фирма  
„Софияинвест“ ЕООД. 

„Още три активни свлачища 
има в момента в Банкя“, информи-
ра кметът Рангел Марков. За това 
на ул. „Иларион Макариополски“ се 
прави обследване, тъй като има 
поддала следа и вероятно също ще 
се наложат аварийни укрепителни 
дейности. 

Рангел Марков информира още, 
че догодина общината ще кандидат-
ства с проект по ОП „Околна среда 
2014 - 2020“ за изграждане на ВиК 
мрежа. С реализацията му и със за-
вършения преди година воден цикъл, 
който е обхванал 30% от мрежата, 
селището ще бъде включено на 70%. 

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

В Попово окончателно е 
приключило санирането на 13 
блока по Националната про-
грама енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) 
на стойност 11 420 619,62 лв. 
Обектите имат Акт 15. Съ-
щевременно общината е бе-
нефициент по Приоритетна 
ос 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни цен-
трове в периферните райони“ 
по ОП „Региони в растеж 2014 
- 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Вече са сключени 5 договора. 
Три от тях са за саниране на 
22 жилищни здания в града 
и са за 6 193 208,90 лв. Ос-
таналите два контракта са 
за подобряване на енергий-
ната ефективност на об-
ществени сгради в Попово 
за 3 625 137,09 лв. В момента 

се извършват строително-
монтажни работи по догово-
рите. 

Общината има подписан 
договор за реализация на 
проект „Подобряване на об-
разователната инфраструк-
тура на Професионална гим-
назия по селско стопанство 
гр. Попово“ по Приоритетна 
ос 3 „Регионална образова-
телна инфраструктура“ на 
„ОПРР 2014 – 2020“. Той е на 
стойност 1 289 893,84 лв. 
Към момента текат строи-
телни дейности по обекта. 

Очаква се окончателно при-
ключване на работите през 
юни 2018 г.

През годината се пред-
вижда подписване на конт-
ракт по одобрения проект 
„Реконструкция и рехабили-
тация на основната транс-
портно -кому никационна 
мрежа в жк „Младост“ – 1 и 
2 и прилежащата първосте-
пенна (обслужваща) улица за 
комплекса – ул. „Болнична“, 
гр. Попово“ по Програмата за 
развитие на селските райони 
на стойност 1 337 160 лв. 

в момента се инвестират 
общо 7 млн. лв. в мерки за 
енергийна ефективност 
на жилищни и обществени 
сгради. По този начин ще 
се модернизира и обнови 
обликът на града и ще се 

подобри качеството на 
живот и труд. 

По-късно в Пазарджик 
Деница Николова е участ-
вала в заседание на Реги-
оналния съвет за разви-
тие на Южен централен 
район. Зам.-регионалният 
министър е представила 
трите варианта за ново-
то райониране на стра-
ната и е коментирала 
силните и слабите стра-
ни на проектите. Два от 
тях предвиждат запазва-
не обхвата на сегашния 
Южен централен район за 
планиране с областите 
Пазарджик, Пловдив, Смо-
лян, Кърджали, Хасково, а 
т.нар. вариант 2 разглеж-
да включването към тях и 
на Стара Загора. 

Кметът Рангел Марков лично наблюдава изпълнението 

на укрепителните дейности

Само метър и половина дели къщата от опасността да бъде погълната от свлачището

Снимки авторът
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Росица Георгиева

Отец Василий, може 

ли да разкажете за мяс-

тото на великденските 

празници в църковния 

календар, както и какви 

ще бъдат служенията, 

които ще се извършват 

в черквите?

Център на християн-
ския ни живот е самото 
Възкресение  Христо-
во. Великден е първият 
празник, който Църквата 
започва да отбелязва. В 
периода на вселенските 
събори стартира изграж-
дането на богослужеб-
ния ред, който ние и сега 
имаме в неговата цялост 
и завършеност. Още на 
Първия вселенски събор, 
който е проведен заради 
ереста на арианството, 
едно от централните об-
съждания е било как и кога 
да се празнува Великден. 
Тогава е установено как 
да се изчислява датата 
на празника. Той е подви-
жен и се измества. Хрис-
тос възкръсва по време на 
еврейската Пасха, но ние 
не трябва никога да го от-
белязваме тогава. Затова 
Великден се определя така 
- честваме го на първата 
неделя след пълнолунието 
на пролетното равноден-
ствие. Така че той може 
да бъде между 26 - 28 
март до 5 - 6 май. Праз-
никът ни дава надежда за 
вечен живот, че ще дойде 
Възкресение и за хората. 
Христос ще се върне при 
Второто пришествие, но 
не като жертва, каквато 
той пое на кръста, а като 
съдия. 

Преди Великден има 
40-дневен пост, който ни 
подготвя за Възкресение. 
Самият празничен цикъл 
започва от Цветница. 
Това е ден Вая, или Вход 
Господен. Тогава Христос 
влиза в Йерусалим, посре-
щат го като цар, а няколко 
дни по-късно го разпъват 
на кръст. През този пе-
риод цикълът се обръща 
и ние сутрин извършваме 
вечерните богослужения и 
обратното, за да се стиг-
не до Великден, когато 
правим през нощта литур-
гията, свързана със само-
то Възкресение. Условно 
сме установили това да 
е 00.00 ч., но реално то 
е станало през нощта, 
без никой да знае в колко 
часа. Започваме от Вход 
Господен, следва Велики 
четвъртък, когато се из-
вършва велик маслосвет. 
Тогава се освещава елей, с 
който се помазват тела-
та ни през цялата годи-
на, когато имат някакъв 
здравословен проблем. 

Вечерта в четвъртък 
се служи утринното бо-
гослужение с 12 четива 
от Новия завет от 4-те 
евангелия, където ние си 
припомняме целия процес 
от влизането на Христос 
в Йерусалим, молитвите в 
Гетсиманската градина, 
съда, воденето при све-
щениците и при Пилат, 

искането на Пилат да го 
пусне, виковете на народа 
той да бъде разпънат, са-
мото Разпятие, неговата 
смърт до момента, кога-
то е погребан и е поста-
вен камъкът на гроба му. В 
петък сутринта богослу-
жението е подобно. След 
това се изнася плащени-
цата, която се поставя 
в центъра на храма пред 
Разпятието, и хората ми-
нават да им се поклонят. 
Вечерта се прави Опело 
Христово.

Христос е бил свален 
прибързано от кръста 
и погребан, понеже в съ-
бота е било еврейската 
Пасха и не е било редно 
хората, докато празну-
ват, да гледат разпънати. 
На следващия ден жени-
те отиват да извършат 
ритуалите и тогава те 
виждат, че Него Го няма. В 
събота богослужението е 
тържествено. Ние четем 
текстове от евангелие-
то, където жените нами-

рат в пещерата два анге-
ла, които им благовестят, 
че Христос е възкръснал. 
В събота вечерта е само-
то тържествено богослу-
жение - литургия с призи-
ва „Христос Воскресе!”. 

Наблюдавате ли ин-

терес  от страна на 

младите хора да при-

състват на литургиите 

и на неделни училища? 

Как Българската право-

славна църква си взаимо-

действа с общностите 

зад граница?

Ако говорим за Бълга-
рия, тук нещата са труд-
ни. На много малко места 
има прицърковни училища. 
Трудно е, защото орга-
низацията е сложна, не 
навсякъде има условия за 
тях. Малко родители са 
съгласни да ангажират 
децата си допълнител-
но. Бройката е нищожна 
на фона на хората, които 
казват, че са християни. 
Има много млади хора в 
храма, има млади семей-
ства с децата си, но мал-
цина разполагат с ресурса 
да оставят наследниците 
си на прицърковно учили-
ще. Но всичко е до волята 
на родителите и на деца-
та. Ние сме готови. Има-
ме учител, но въпросът е 
да се съберат деца. 

По отношение на бъл-

гарските общности зад 
граница, ако искат да 
запазят идентичността 
си, те имат възможност. 
Храмовете са там. На 
много места хората се 
събират и се срещат. 
Всичко зависи от съзна-
нието им. Свещеникът 
трябва да обедини ми-
ряните, да ги привлече в 

храма, но всичко зависи 
от хората.

 
Какво е състояние-

то на сградния фонд на 

църквите?

Това е въпрос, който 
винаги е на дневен ред. 
Едно време пак хората са 
били движещата сила, а 
не Църквата или самият 
духовник. Храмовете, кои-
то в момента пустеят, 
са построени от населе-
нието. Вярата е била ог-
ромен двигател за хората 
да градят първо черквата, 
а после къщите си. А сега 
е обратното. Църквата 
винаги се е самоиздържа-
ла. Тя разполага с някакъв 
ресурс, но той не е огро-
мен. Можем да се самоиз-
държаме, но не и да правим 
нещо повече. Много труд-
но е да поддържаме хра-
мовете във вида, в който 
бихме искали.

А какъв е техният 

брой в страната?

Иконом Василий Сарян, председател на Настоятелството на храм „Преображение Господне“:

Предстои да се направи конструктивно заснемане на цялата 
сграда и на стенописите на храм-паметник „Св. Александър Невски“

Според последната 
информация черквите са 
около 3 хил. Около 300 са 
манастирите, като 180 
от тях са регистрирани, а 
действащите са единици. 

Има ли интерес от 

страна на миряните да 

правят дарения?

Да, когато един храм 
е жив и в него има бого-
служения. Тогава и хора-
та разбират, че за да е 
поддържана черквата, 
трябва и тяхната помощ. 
За съграждането на нови 
обекти дарения се правят 
рядко. За последните годи-
ни в София се построиха 
7 - 8 храма. Последният 
беше „Въздвижение на Св. 
Кръст Господен“, който 
открихме през ноември 
2017 г. Той беше завършен 
с дарения, след като дълго 
време стоя на груб стро-
еж.

Получавате ли съ-

действие от страна на 

държавата и местните 

власти? 

Частично. Те ни пома-
гат чисто администра-
тивно, но не и финансово. 
Единствено държавата 
съдействаше, когато се 
изпълняваха обекти с ев-

ропейско финансиране по 
Програмата за селските 
райони, по която доста 
храмове в страната се 
възстановиха или ремон-
тираха. През този про-
грамен период средства-
та са наполовина по-малко 
в сравнение с предходния 
2007 - 2013 г. Но всичко 
това е недостатъчно на 
фона на необходимото. 

А ко  обаче  х ра мът 
действа, то той може да 
се издържа. При черквите, 
които не функционират, 
дори да ги ремонтираме, 
ако никой не влиза в тях, 
те пак ще се разрушат 
след 5 години. 

През 2018 г. ще има 

ли по-големи проекти, 

по които ще се работи? 

Многократно сме гово-

рили за ремонта на храм-

паметник „Св. Алексан-

дър Невски”, за сградата 

на Семинарията и за Бо-

гословския факултет?

На първия Ви въпрос - 

не. За Семинарията има 
развитие – правител-
ството отпусна над 2 
млн. лв. за ремонт на една 
допълнителна сграда със 
срутен покрив. Другото, 
което се случи през ми-
налото лято, е, че беше 
направено обновяването 
на целия покрив на Семи-
нарията със средства 
от Дирекция по вероиз-
поведанията към Минис-
терския съвет. За „Св. 
Александър Невски“ беше 
гласувано финансиране. С 
него трябва да се направи 
конструктивно заснема-
не на цялата сграда и на 
стенописите. След като 
се обследва, ще се дадат 
предписания какво трябва 
да се извърши. Това важи и 
за стенописите. Трябва да 
се направи цялостна кал-
кулация на необходимите 
строително-ремонтни и 
реставрационни дейнос-
ти. Не е ясно какъв е пъл-
ният размер на средства-
та, които са необходими. 
Сградата на Богословския 
факултет е стабилна и не 
е в предаварийно състоя-
ние. Елементи от фаса-
дата обаче са опасни и 
падат, затова зданието е 
опаковано. По отношение 
на сградата имаме под-
готвен проект и издадено 
разрешително за строеж. 
Необходимите средства 
за цялостно укрепване и 
реставрация на здание-
то с възстановяване по-
кривното пространство, 
аулата и купола, който е 
вътре, са в размер на 10 
млн. лв.

 
Какво е посланието, 

което бихте отправили 

към миряните за велик-

денските празници?

Призивът, с който се 
обръщаме винаги към вяр-
ващия народ, е да не гу-
бят вярата си, да вярват, 
че Христос възкръсна, че 
нищо от това, което се 
случва, не е случайно, че 
всяко нещо има своя про-
мисъл, да не се отчайват, 
да не губят надежда, че 
Бог е всемогъщ и всичко 
подготвя за спасението 
на човеците. Празници-
те, които посрещаме и 
при които възпоменава-
ме събитията, случили 
се толкова отдавна, са с 
тази цел - да съпреживя-
ваме отново Христовото 
Възкресение, за да ни дава 
сили и духовна подкрепа, 
да имаме сили от Господ. 
Когато съпреживяваме 
тези дни, когато сме съп-
ричастни със събитията, 
това показва нашата 
принадлежност към Гос-
под, това, че Го приемаме 
за наш създател, съдия и 
спасител. Ние, засвиде-
телствайки почит и вяра 
в Бога, той - с грижа за 
нас. 

Снимки в. „Строител“

Храм 

„Преображение Господне“
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Десислава 
Бакърджиева

В Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) се 
проведе открит съвет на 
новата катедра „Пътища 
и транспортни съоръже-
ния“, на който беше пред-
ставен план за развитие-
то й в периода до 2021 г. 
В началото на 2018 г. по 
решение на Академичния 
съвет на УАСГ катедрите 
„Пътища“ и „Транспортни 
съоръжения“ са обедине-
ни в една. В тази връзка 
е разработена визия за 
развитието на новата 
структура през следва-
щите три години. Тя бе 
представена от ръководи-
теля на катедра „Пътища 
и транспортни съоръже-
ния“ проф. д.ик.н. инж. Ни-
колай Михайлов. В среща-
та участваха ректорът 
на УАСГ проф. д-р инж. 
Иван Марков, зам.-ректо-
рите по учебна дейност, 
качество и акредитация 
проф. д-р инж. Славейко 
Господинов и по евроин-
теграция и международно 
сътрудничество проф. д-р 
инж. Стойо Тодоров, проф. 
д-р инж. Румен Миланов, 
проф.  д-р  инж.  Петър 
Стефанов, проф. д-р Вла-
димир Тодоров, предста-
вители на Студентския 
съвет към УАСГ и др. Сред 
гостите на събитието 
бяха инж. Павел Диковски, 
зам.-председател на УС 
на Българска браншова ка-
мара „Пътища“, Мартина 
Кръстева, експерт „Про-
фесионална квалификация“ 
към Камарата на строи-
телите в България, екип 
на вестник „Строител“  
и др. 

„Обединението  на 
двете катедри „Пътища“ 
и „Транспортни съоръже-
ния“ беше положителна 
крачка в развитието на 
учебното заведение. Сли-
ването стана по жела-
ние на двете структури, 
което ръководството на 
УАСГ подкрепи. По пътя 
на всяко ново начало има 
и трудности, които съв-
местно ще преодолеем, 
за да вървим напред. И 
двете катедри имат дъл-
га и богата история, с 
която можем само да се 
гордеем“, заяви проф. Иван 
Марков. „Подготовката 
на специалисти по пътно 
строителство в УАСГ е 
изключително отговорна, 
защото над 90% от изгра-
дената инфраструктура и 
съпътстващи съоръжения 
в България са направени 
имено от възпитаници на 
УАСГ. Още с влизането в 
страната ни може да се 
видят плодовете на на-
шия труд – пътищата и 
магистралите, летищата 

и т.н.“, добави той. „Нова-
та катедра „Пътища и 
транспортни съоръжения“ 
е уникална за България. 
Убеден съм, че съставът 
и ръководството й ще 
продължат да работят за 
издигането на имиджа на 
професията и за привли-
чането на млади хора към 
инженерните специално-
сти в област та. Убеден 
съм, че това ще се слу-
чи, защото българската 
икономика има нужда от 
възпитаниците ни“, под-
черта проф. Иван Марков.

Проф. Николай Михай-
лов обясни, че 

основният фокус и 

амбиция, заложени в плана 

до 2021 г., са насочени към

развитие на акаде-
мичния и неакадемичния 
състав, повишаване на 
качеството на подго-
товката на студентите, 
следдипломното обучение 
на докторантите, както 
и стимулиране на научна-
та и изследователската 
дейност в катедра „Пъ-
тища и транспортни съо-
ръжения“. „Това трябва да 
се случи в период на на-
маляващ брой студенти 
и съответно на по-ниско 
финансиране“, подчерта 
проф. Михайлов. Той обяс-
ни, че в плана има три 
опорни точки. Първата 
включва 

различни дейности 

като оптимизацията 
на разходите и помеще-
нията, ползвани от кате-
драта. „Искаме да развием 
научната и изследовател-
ската дейност като воде-
ща. За това идеята ни е 
да създадем научноизсле-
дователски център, в кой-
то ще има лаборатория, 
компютърна зала, кон-
структивна работилница, 

работни помещения за слу-
жители и обучаващи. В тях 
ще се използват съвре-
менни продукти, които се 
прилагат в строителния 
бранш“, посочи проф. Ни-
колай Михайлов и допълни, 
че студентите в центъра 
ще изпълняват извънкур-
сови проекти и дипломни 
работи, за да могат да се 
развиват професионално 
още по време на следване-
то си. Обектът ще бъде 
направен в помещенията 
на бившата печатница на 
УАСГ, които са предоста-
вени на катедрата. Ин-
вестицията за ремонта и 

оборудването на центъра 
ще възлезе на 300 хил. лв. 
Те ще бъде осигурена чрез 
външно финансиране от 
бизнеса. За създаването 
на подходяща среда за на-
учноизследователската 
дейност са предвидени и 
други мерки, като дори има 
идея за издаване на елек-
тронно научно-техническо 
списание, което да бъде в 
помощ на целия универси-
тет. 

Партньорство с 

браншовите организации 

е вторият основен 
пункт във визията за 
следващите три години. 
УАСГ работи в тясно съ-
трудничество с непра-
вителствените органи-
зации, като Камарата на 
строителите в България, 
Българска браншова асо-
циация „Пътна безопас-
ност“, Българска браншова 
камара „Пътища“, Сдруже-
ние „Български форум за 
транспортна инфраструк-
тура“ и др. Катедрата ще 
продължи да поддържа 

тесни връзки с всички 
тези структури, като ще 
се опита съвместно с тях 
да осигури стипендии и до-
пълнителни стимули за из-
следователска дейност на 
студенти и докторанти. 
Приоритет ще бъде и раз-
витието на отношенията 
с компании, с които УАСГ е 
сключила меморандуми за 
партньорство, като на-
пример „HTI България“.

„След успешното раз-

работване на Наредба 
№1 и Наредба №2 съот-
ветно за Проектиране 
на пътища и Планиране 
и проектиране на кому-
никационно-транспорт-
ните системи на урба-
низираните територии, 
които ни бяха възложени 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството пре-
ди 2 години, се създадоха 
стабилни връзки с прави-
телствения сектор. Тези 
отношения следва да се 
запазят. Нормативната 
база в България е остаря-
ла, а УАСГ разполага със 

сериозна експертиза, коя-
то може да бъде полезна 
в законотворчеството“, 
коментира проф. Николай 
Михайлов.

Третата опорна точка 
в плана е 

международната дейност.

Проф. Михайлов посочи, 
че и в тази насока има съз-
дадени традиции. Той даде 
за пример организирането 

на научни форуми, като 
„Национална конференция 
по транспортна инфра-
структура с международ-
но участие“, Национална 
конференция по пътища 
на Република Македония 
съвместно с дружеството 
за Пътища на Република 
Македония, както и стар-
тирането на форум в Репу-
блика Сърбия съвместно с 
местни и български парт-
ньори и др. 

„Катедрата е осно-
вен двигател на Мемо-
рандума за разбирател-
ство между Факултета 
по строителство към 
университета „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Ско-
пие и УАСГ. Имаме изгра-
дени отношения и с дру-
ги страни, включително 
Техническия университет 
във Виена, строителните 
факултети към универси-
тетите в Бреша и Пиза, 
Италия.  Планира се и 
партньорство с техни-
ческите висши училища в 
Сърбия и в Руската феде-
рация с цел развитие на 
студенти, докторанти и 
преподаватели“, обясни 
проф. Михайлов.

Набелязаните приори-
тети бяха приети поло-
жително от участниците 
в открития катедрен съ-
вет. По време на обсъж-
дането бяха направени и 
допълнителни предложе-
ния, които да залегнат в 
плана. Те ще бъдат раз-
гледани и добавени към 
окончателния вариант на 
визията. 

В заключение проф. 
Николай Михайлов изра-
зи своето убеждение, че 
съставът и ръководство-
то на катедра „Пътища и 
транспортни съоръжения“ 
ще се справят с поста-
вените високи цели, тъй 
като в тях влизат както 
млади и амбициозни члено-
ве, така и доказани в бран-
ша и научноизследовател-
ската дейност експерти. 

Плановете до 2021 г. включват създаване на научноизследователски център и партньорство 
с браншови организации като КСБ
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Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

Джон Рут и Даниел Бър-
нам са проектанти на завър-
шената в навечерието на 
Чикагското изложение сгра-
да за хотел и офиси, извест-
на със странното на пръв 
поглед име „Масонски храм“ 
(Masonic Temple, 1892), след 
като първоначално е поръча-
на като „Капитол Билдинг“. 
Твърде вероятно е Масон-
ската ложа в Чикаго да се е 
ангажирала по някакъв начин 
в изграждането на здание-
то, защото в него е имало 
специална зала за техните 
ритуали. С множеството 
тежки арки, стръмни покри-
ви и островръхи капандури, 
стилът на „Масонския храм“ 
тогава е определен като 
романо-тюдорски, каквото 
и да е означавало това. По-
важното е, че той е твърде 
различен от небостъргачи-
те на Чикагската школа. Със 
своите 92 м и 22 етажа той 
е обявен и за новия първенец 
по височина не само в града, 
но и в света. Въпреки че в Ню 
Йорк вече е имало построена 
по-висока сграда - „Пулицър 
Билдинг“ – 94 м, 1890 г., в ре-
кламата около изложението 
е включен и 

този „световен рекорд“  

на „Масонския храм“.

Айфеловата кула, кате-
дралите и монументите 
като Обелиска във Вашинг-
тон и Статуята на Свобо-

дата в Ню Йорк, не са вклю-
чени в класацията, за да не 
смущават самочувствието 
както на проектантите, 
така и на инвеститорите 
и предприемачите, участва-
щи в надпреварата по висо-
чина, която е полезна за тях  

реклама. 
Почти едновременно с 

„Масонския храм“ е постро-
ена подобна сграда на Рут и 
Бърнам в същия романо-тю-
дорски стил. Тя е по-ниска - 
на 10 нормални етажа и още 
три реда капандури, нарече-

на с още по-стран-
ното име 

„Женски храм“  

(Womеn’s Temple, 

1892). 

Възложена е 
от „Женския хрис-
тиянски въздър-
жателен  съюз “ 
(Womеn’s Christian 
Temperance Union) 
– твърде влиятел-
на организация и 
много активна в 
движението за за-
брана на алкохола, 
довело по-късно до 
известния закон, 
регламентиращ 

сухия режим (1920 – 1933 г.). 
В сградата наред с всички 
светски салони има място, 
отделено за молитва – за 
разлика от „Масонския храм“, 
който е хотел. 

И така двете здания в 
центъра на града шумно по-
ставят началото на ерата 
на еклектичните декоратив-
ни стилове. Може да се каже 
също, че по-късно те я за-
криват, защото и двата са 
съборени („Женският храм“ – 
през 1926 г., а „Масонският“ 
– през 1938 г.). Независимо 
от странностите разруша-
ването на такива ярки пред-
ставители от онази епоха е 
загуба, за която може само 
да се съжалява.

Световното изложение  

в Чикаго през 1893 г.

е наречено Колумбово, 
защото през 1892 г. са се 
навършили 400 години от от-

криването на Америка. Него-
вите създатели популяризи-
рат и успяват да наложат 
не само в архитектурата, 
но и в градоустройството 
френския академичен стил 
бо-з-ар, в превод от френски 
– изящни изкуства (Beaux 
Arts), изключително под вли-
янието на Даниел Бърнам. 
Той е бил назначен за главен 
проектант на грандиозния 
проект за „Белия град“, как-
то е наречен комплексът на 
изложението. 

Стоманата и стъклото, 
чийто експресивен израз са 
чикагската конструкция и 
чикагският прозорец, в онзи 
момент внезапно са оста-
вени на заден план: пред тях 

излиза еклектичното укра-
шателство. Рационализмът 
в САЩ се отлага с няколко 
десетилетия, а най-вече 
онази част от него, която 
проправя пътя към собствен 
образ на небостъргачите. 

Днес от най-голямото и 
най-скъпо струващо светов-
но изложение през ХIХ в. е ос-
танала само малка част във 
вид на парк. Няма и следа от 
„Белия град”, от десетките 
огромни халета със  стома-
нени конструкции, но отвън 
превърнати в подобия на 
дворци, украсени със статуи, 
релефи и барелефи, с без-
крайни колонади и помпозни 
входове – чиста сценография 
от гипс, шперплат и картон. 
Запазена е само единствена-
та масивна сграда - павили-
онът „Дворец на изящните 
изкуства“ по проект на арх. 
Чарлз Атууд от бюрото на 
Бърнам. Още тогава е ре-
шено той да стане музей. 

Отначало е бил музей по 
естествена история, а по-
късно е превърнат в Музей 
на науката и индустрията. 
Обаче наградата на Френ-
ското общество за декора-
тивни изкуства е присъдена 
не на тази сграда, а на Съли-
вановия „Транспортен павили-
он“, който се е отличавал по 
стил и дух сред останалите 
еклектични комбинации от 
бо-з-ар. Отличието му е да-
дено най-вече за знаменита 
тежка, но ювелирно украсе-
на арка на входа, известна 
като „Златната врата“ (The 
Golden Door).

От самото начало Луис 
Съливан се обявява публично 
против възприемането на 
бо-з-ар, считайки го за голя-
ма грешка. 30 години по-къс-
но творецът продължава да 
твърди в книгата си „Авто-
биографията на една идея“ 
(1922 г., Ню Йорк): „Вредата 
[за архитектурата], причи-
нена от Чикагското светов-
но изложение, ще отнеме по-
ловин век, считано от деня 
на неговото откриване, ако 
не и повече“. И предсказа-
нието на Съливан се оказва 
вярно.  

A какво е било мнение-
то на Даниел Бърнам по 
този въпрос… Трудно би се 
намерил по-обективен и в 
същото време по-автори-
тетен свидетел от най-
големия американски архи-
тект Франк Лойд Райт (1867 
- 1959 г.). Той е работил при 

Адлер и Съливан от 1887 г. до 
1893 г., след което Съливан 
го уволнил, защото научил, 
че Райт вече имал собст-
вени поръчки за проекти на 
къщи, а договорът му из-
ключвал подобна дейност из-
вън фирмата. Съвпадението 
между напускането на Райт 
и спора на Съливан с Бърнам 
за ролята на изложението е 
случайно, но точно в онзи мо-
мент намираме неочаквано 
обяснение за по-нататъшна-
та съдба на американската 
архитектура. В книгата си 
„Завещание“ (A Thestаment, 
1957 г.) Райт описва един 
разговор с Даниел Бърнам 
през 1893 г. след напускане-
то му от „Адлер и Съливан“. 
Бърнам посъветвал младия 
Франк да замине за Париж, 
да завърши Школата за из-
ящни изкуства, след което 
да работят заедно и да про-
дължат да разкриват пред 
американците истинското 
величие на класическата 
архитектура. Франк Лойд 
Райт се отказва от това 
примамливо предложение и 
още тогава поема по своя 
собствен път – за щастие 
на американците и на всички 
останали хора по света. 

Знаменитата фраза на 
Съливан „Формата следва 
функцията“ отразява виж-
данията за новия образ, 
превърнал се в девиз на Чи-
кагската школа и на цялата 
плеяда архитекти и инжене-
ри, създали и утвърдили не-
бостъргача като сграда на 
бъдещето. 

Всъщност що за школа е 
била Чикагската? Ясно е, че 
тук не става дума за тради-
ционната роля на школа, коя-
то обучава своите ученици 
по определена програма. 
Чикагските архитекти са 
имали различни и дори про-
тиворечащи си разбирания 
и методи, били са съперници 
в изкуството и в занаята, 
както и безкомпромисни 
конкуренти в бизнеса. За 
тях това е била житейска-
та школа на една нова епоха 
– на техническата револю-
ция в строителството, пре-
дизвикала дълбоки промени 
и в обществените отноше-
ния. Обединявал ги е стре-
межът към дръзки нови ре-
шения и усетът за назрелия 
момент.

Небостъргачи с 
имена на храмове

Това е последната статия от поредицата, в 
която Ви представихме изследванията на доц. арх. 
Димитър Андрейчин, преподавател в Университета 

по архитектура, строителство и геодезия и член 
на Националния клуб на строителите ветерани, 
относно изграждането на небостъргачите в све-

та. Проучванията ще бъдат публикувани в книгата 
„Вертикалният град. Исторически роман за небос-
търгачите“ в два тома. 

„Масонският храм“ (Masonic Temple) – хотел и офиси, 1892, Чикаго, проектанти „Бърнам и Рут“

„Женският храм“ (Women’s Temple), 1892, 

Чикаго, проектанти „Бърнам и Рут“

Панорама на част от Чикагското световно изложение през 

1893 г. - „Дворът на почестите“. Проектанти: Даниел Бърнам 

с колектив от 40 архитекти

Чикагско световно изложение, 1893 г. - „Дворец на Изящните 

изкуства“, арх. Чарлз Атууд от бюрото на Бърнам. Сега - 

Музей на науката и индустрията

Чикагско световно изложение, 1893 - „Транспортният 

павилион“. Проектанти: „Адлер и Съливан“

Чикагско световно изложение, 1893 - Фрагмент от входа 

на „Транспортния павилион“ – „Златната врата“, арх. Луис 

Съливан
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Наименование: „Извършване на СМР по проект „Реконструкция и 
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и при-
надлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“

Наименование: „Изграждане на канализационни колектори за от-
падъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. 
„Драва“ - от о.к. 117 до о.к. 356”

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи 
по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в 
община Петрич" по три обособени позиции”

Наименование: „Инженеринг - проектиране и строителство за 
изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч“

Наименование: „Разширение на съществуващо училище в УПИ I, 
кв. 10 по плана на с. Късак, общ. Доспат”

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи с 
предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бреница, 
община Кнежа” - I етап

Наименование: „Извършване на ремонтни работи по рехабилита-
ция на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства 
на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

Наименование: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Игнатиев“

Наименование: „СМР за целите на проект „Ремонт, реконструк-
ция, закупуване на оборудване и/или обзавежданe на образователна ин-
фраструктура на територията на община Белово - ДГ „Щурче”

Наименование:  „Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог 
по две обособени позиции”

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

Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 724 213.71 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/04/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Община Бяла Сла-
тина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охрид-
ски” №68, етаж 5, стая 508

Дата: 27/04/2018 Местно време: 09:30 
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева 
и Красимир Кирилов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68
Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839242&mode=view

Възложител: Община Кнежа
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 425 894.53 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/04/2018 (дд/мм/гггг)  Местно 
време: 17:00 (чч:мм)
Отваряне на офертите: стая 306 в Сгра-
дата на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин 
Боев“ №69

Дата: 02/05/2018 Местно време: 09:00 
За контакти: Цветелина Калчева - директор 
СА; Цветомир Миловски - зам.-кмет
Факс: +359 91327007/+359 91327255
Адрес: ул. „Марин Боев“ №69
Адрес на възложителя: www.kneja.acstre.com
Телефон: +359 91093571/+359 91327688
E-mail: obstina_kneja@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839979&mode=view

Възложител: Община Пловдив - Район „Се-
верен”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Офертите ще бъ-
дат отворени в административната сграда 
на Район „Северен“ – община Пловдив, 4003 гр. 
Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител”№22а, 

Телефон: 032/901 160, 032/ 901 167 Факс: 
032/901 161
Дата: 30/04/2018 Местно време: 09:00 
За контакти: Тодор Ганчев
Факс: +359 32901167
Адрес: бул. „Цар Борис III Обединител“ № 22А
Адрес на възложителя: http://severen.bg/
plovdiv/
Телефон: +359 32901167
E-mail: plovdiv_severen@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839883&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 940 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, Зала Обществени поръчки

Дата: 02/05/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Мария Цветанова; Силвия 
Стоянова
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29696886
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=839372&mode=view

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

за участие: 27/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Белово, 
град Белово, ул. „Орфей” 4а, етаж 3, зала на 
Общински съвет - Белово

Дата: 30/04/2018 Местно време: 14:30 
За контакти: Анета Кечева
Факс: +81 2770
Адрес: ул. „Орфей“ №4А
Адрес на възложителя: http://belovo.eu/index.
php
Телефон: +81 2770
E-mail: kmet@belovo.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839543&mode=view

Възложител: Информационен център на Об-
щина Разлог
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 313 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: 30/11/2018 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/04/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Посоченото в Раз-
дел I.1

Дата: 27/04/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Елена Прешелкова
Факс: +359 747-80081
Адрес: ул. „Шейново“ №2
Адрес на възложителя: www.razlog.bg
Телефон: +359 747-80092
E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839423&mode=view

Възложител: Община Кнежа
Oсн. предмет: 45332300
Прогнозна стойност: 625 074.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: стая 306 в Сгра-
дата на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин 
Боев“ №69

Дата: 03/05/2018 Местно време: 09:00 
За контакти: Цветелина Калчева - дирек-
тор СА; Цветомир Миловски - зам.-кмет
Факс: +359 91327007/+359 91327255
Адрес: ул. „Марин Боев“ №69
Адрес на възложителя: www.kneja.acstre.com
Телефон: +359 91093571/+359 91327688
E-mail: obstina_kneja@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=840025&mode=view

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

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

Цялата Ви активна трудова дейност е преминала в системата на строи-
телния отрасъл.

 Пожелаваме Ви крепко здраве, дълголетие и ентусиазъм за ползотворна 
работа в клубовете и секциите на НКСВ. 

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

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

Възложител: Община Петрич
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 519 732.53 лева
Краен срок за изпълнение: 30/04/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Петрич, ул. „Цар 
Борис III" №24, Общинска администрация - Пе-
трич

Дата: 03/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Катя Стоянова
Факс: +359 74562090
Адрес: ул. „Цар Борис III“ №24
Адрес на възложителя: http://www.petrich.bg
Телефон: +359 74569112
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839874&mode=view

Възложител: Община Челопеч
Oсн. предмет: 32323500
Прогнозна стойност: 417 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/04/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: с. Челопеч, Админи-
стративна сграда, Заседателна зала, ет. 1

Дата: 30/04/2018 Местно време: 10:30 
За контакти: Сашка Христова Вътева
Факс: +359 71852360
Адрес: бул. „Трети март“ №1
Адрес на възложителя: www.chelopech.org
Телефон: +359 71582550
E-mail: ob_chelopech@chelopech.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=840139&mode=view

Възложител: ОУ „Христо Ботев”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 303 879.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сграда №1 на об-
щинската администрация

Дата: 03/05/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Румяна Райчева Узунова
Факс: +359 030457316
Адрес: село Късак
Адрес на възложителя: http://dospat.bg
Телефон: +359 030457316
E-mail: ou_kasak@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=839336&mode=view

ДО 
Г-Н ИВАН ДЕНЕВ – ВАРНА – 85-И ЮБИЛЕЙ    
Г-Н ГЕОРГИ СТОЯНОВ - ПЛОВДИВ – 85-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н СТАНЧО ТАНЕВ - ДИМИТРОВГРАД – 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - МОНТАНА – 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н БОРИС ПЕШКИН - ВИДИН – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВЕЛИН ИЛИЕВ – СОФИЯ – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ПЕПА ЕНЧЕВА – ПЛОВДИВ – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЕВТИМ ЦЕНОВ – ВРАЦА – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ХРИСТО МИТОВСКИ - КЪРДЖАЛИ – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВЕНКО ВЪЛЕВ – ХАСКОВО – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЕВТИМ ЦЕНОВ – ВРАЦА – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ – ЛОВЕЧ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЛЕНКО МОНЕВ – СИЛИСТРА – 70-И ЮБИЛЕЙ



24 ИНТЕРИОРÑòðîèòåë петък, 6 април 2018

Елица Илчева

Тази година се на-
вършват 100 години от 
рождението на един от 
най-големите майстори 
на дизайна на XX в. Аки-
ле Кастилиони (1918 – 
2002 г.). С предметите си 
той създава доста рабо-
та на критици, класифи-
катори и изследователи 
на дизайна. Творчеството 
му засяга принципите на 
модернизма, минимализма 
и класическия постмодер-
низъм, отхвърлял e някоя 
от тези категории, оста-
вайки силно индивидуален 
и неповторим. 

„Трябва да има ирония 
както в дизайна, така и 
в самите предмети. Една 
от моите тайни е да се 
шегувам непрекъснато“, е 
казвал Кастилиони, чийто 
творчески подход се отли-
чава с наблюдение и инте-
рес към ежедневието. 

100-годишнината на 
майстора ще бъде отбе-
лязвана през цялата 2018  
година в родния му град 
Милано. Фондацията „Аки-
ле Кастилиони“ организира 

изложба „100 x 100 Achille“, 

която не е традиционна ре-

троспективна експозиция,

показваща  делото 
на Акиле, а 100 анонимни 
предмета, избрани като 
подарък за него от 100 
известни дизайнери. Това 
е почит към творческия 
му подход. Той е намирал 
вдъхновение в прости-
те неща, създадени от 
неизвестни автори, и ги 
е събирал през целия си 
живот. Така Пиеро Лисони 
сега дава набор от ножици 
за бонсай, Джаспър Мори-
сън – телбод, Патриция 
Уркиола - профилометър 
(устройство за оценка на 
повърхностни грапавини), 
Филип Страк - щипка. Тези 
предмети могат да се ви-
дят заедно с други до 30 
април в офиса на фонда-
цията на пиаца „Кастело“ 
27. Предстои и експозиция 
на жилищен интериорен 
дизайн на хол, създаден от 
Кастилиони през 1957 г. 
за изложението във вила 
„Олмо“ в Комо. Неверо-
ятно е колко подходящ е 
интериорът и колко е в 
съответствие с днешни-

те виждания за това, как 
трябва да изглежда модер-
ната всекидневна. 

Ретроспективната излож-

ба Aquila Castiglioni 

пък ще бъде открита 
през октомври 2018 г. в 
Миланския триенале ди-
зайн музей. Експозицията 
е проектирана от Патри-
ция Уркиола и ще демон-
стрира гъвкавостта на 

работата на майстора 
- от дизайна до архитек-
турата, от инсталациите 
до изпълнението. Тя ще е 
отворена до януари 2019 г.

Кой всъщност е 

Кастилиони – италиа-

нецът, който без никакъв 

свян

е казвал „Няма нищо 
по-лесно от това да спе-

челиш „Златен компас“. 
Лично той е получавал 
отличието девет пъти. В 
работата си с лекота съ-
четава познати елементи 
по непознат начин. За 52 
години активна творче-
ска дейност той е създал 
над 150 обекта. Най-из-
вестното му творение 
- стоящата лампа Arco 
(1962), има преимущест-
ва, които съвсем не се из-

черпват със спестените 
дупки в тавана. Красота-
та й струи от усещане-
то за уловено движение. 
Пръчката, която я държи, 
сякаш очертава парабола-
та на подхвърлена иноксо-
ва топка, спряла да пада 
на 2,40 м от пода. Идеята 
за Arco идва от уличните 
лампи, светещи високо, 
без таван, на който да се 
закачат. Неслучайно про-
дуктът си е заслужил да 
бъде определян като кул-
тов предмет и икона на 
дизайна.

По-интересна обаче е 
групата на т.нар. готови 

предмети. В тази катего-
рия е и запазената марка 
на Кастилиони – 

столът Mezzadro (1957).

Той е композиран от 
сгъната V-образно хроми-
рана лента, едната стра-
на на която е легнала на 
пода и завършва с букова 
поставка за краката. На 
високия край е монтира-
на седалка за трактор 
от лакиран метал. „Ди-
зайнерът създава реал-
ни предмети за реални 
нужди, докато хората на 
изкуството - уникати за 
себе си или за елита“, е 
подчертавал Кастилиони, 
въпреки че много от не-
говите проекти са поне 
на пръв поглед стран-
ни и сякаш се противо-
поставят на идеята за 
комфорт. Зад всеки един 
от тях обаче има някак-
ва история и задоволена 
потребност.  „Просто 
предлагам различен тип 
поведение. Дизайнерът 
трябва да откликва как-
то на реалните, така и 
на виртуалните нужди - 
тези, които хората от-
криват едва когато са 

задоволени“, е обяснявал 
творецът. Въплъщение 
на идеята е въртящата 
се табуретка за теле-
фонни разговори Sella 
(1957). За непросветения 
това може да бъде само 
антипод на класическия 
люлеещ се стол, в който 
достолепни господа пу-
шат своите пури, а ста-
риците заспиват над лю-
бовния си роман. Но не е. 
Кожена седалка от вело-
сипед, метална тръба и 
заоблена основа от лято 
желязо е това, от което 
Кастилиони е имал нужда, 
когато е говорил по те-

лефона. „Не ми се ще да 
стоя на едно място, но 
ми се иска и да поседна, 
макар не напълно“, е зая-
вявал той.

Контрапункт на Sella е 
Sanluca (1960). Профилът 
на този фотьойл, една от 
емблемите на Кастилиони, 
е характерен с облегал-
ката от две полуокръж-
ности - едната подпира 
гърба, а другата - врата.

Негови модели, част 
от които проектира за-
едно с брат си Пиер Джа-
комо, днес могат да се 
видят в Музея за съвре-
менно изкуство, Ню Йорк, 
където му посвещават 
първата самостоятелна 
ретроспективна изложба, 
в центъра „Помпиду“ в Па-
риж, както и в много други 
културни институции. По-
значимото е, че тези лам-
пи, пепелници, прибори за 
хранене, прахосмукачки и 
хай-фай уредби се срещат 
в домовете на хората и 
сега.

В продължение на мно-
го години Акиле Касти-
лиони е преподавал фило-
софията си за дизайна в 
завършения от него Поли-
технически университет 
в родния Милано. Там чес-
то е демонстрирал пред 
студентите си находчи-
востта на народа чрез 
наглед незабележими пред-
мети. Веднъж е отишъл на 
лекция със столче за доене 
- кръгла дървена седалка, 
само един крак и кожена 
каишка за носене през 
рамо. Той е показал как 
се употребява то, като е 
подчертал връзката меж-
ду форма и функция.

През цялата 2018-а Милано ще чества 100-годишнината 
на италианеца, печелил 9 пъти „Златния компас“ 

Sella

Arco

Sanluca

Mezzadro
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Дубай ще похарчи по-
вече от 8 млрд. долара за 
модернизиране на сгради 
в мегаполиса. Според Вър-
ховния енергиен съвет 
на емирството подобна 
инициатива ще помогне 
за постигане на целите 
за намаляване на потреб-
лението на енергия. Те са 
си поставили задача също 
така да понижат енергий-
ното търсене в мегаполиса 

с 30% до 2030 г. 
Etihad Services Company 

(Etihad ESCO) – фирма от 
Дубай, специализирана в ре-
конструкциите, ще вложи 
43,56 млн. долара в проекти 
по саниране на сгради през 
2018 г., включващи мерки от 
реконструкция до инстали-
ране на системи за слънче-
ва енергия. 

Дубайската служба по 
електричеството и водата 
(DEWA) също ще работи по 
реконструкцията на 30 000 
сгради до 2030 г., като за 
целта се предвижда да се 

отделят 8,17 млрд. долара. 
Очаква се реализацията на 
мерките да доведе до ико-
номисване на 22,33 млрд. 
долара.

В периода между 10 и 11 
април в Дубай ще се проведе 
четвъртата годишна сре-
ща RetrofitTech. Централна 
тема на форума ще е модер-
низацията на сградите. По 
този повод от емирството 
оповестиха, че санирането 
е ключов аспект от новото 
развитие на мегаполиса, 
допринасяйки за икономии 
на енергия и вода. 

Базираната 
в САЩ компания 
Embark изпробва 
собствената си 
версия на без-
пилотен камион 
с второ ниво 
на автономия. 
Превозното средство е пропътувало от едното аме-
риканско крайбрежие до другото - от Лос Анджелис 
в щата Калифорния до Джаксънвил във Флорида. За 
разстоянието от общо 3,9 хил. км са били необходими 
пет дни.

Машината на Embark е направена на базата на 
камион влекач Peterbilt Model 579. По време на теста 
зад волана постоянно е имало шофьор, който е поемал 
управлението при трафик или при сложен пътен възел.

От фирмата производител очакват да получат 
разрешение за изпитване на камиона в напълно ав-
тономен режим, като предвиждат, че пътуването на 
същото разстояние ще отнеме по-малко дни. 

Тази година и немската компания Daimler възна-
мерява да тества безпилотен товарен конвой. Из-
питанията също ще бъдат в САЩ - по пътищата на 
Орегон и Невада.

Купувачите на ав-
томобили в Гуанджоу, 
Китай, вече имат въз-
можност да придоби-
ят или да тестват 
кола, използвайки при-
ложение за смартфон 
и вендинг машина. Съ-
оръжението е създадено благодарение на партньор-
ство, сключено преди две години от Ford и Alibaba.

Super Test-Drive Center събира до 10 автомобила. 
Потребителите трябва само да изберат колата, 
която искат, през приложението на Tmall и имат 
опцията да я вземат за тридневен тест драйв.

Living Farming Tree представлява новаторска закри-
та градина, която използва специална технология, за 
да се произвеждат храни по-бързо на по-малко прос-
транство. Иновативният дизайн съчетава метода 
за отглеждане на растения без почва – аеропоника. 
Приложението ще позволява разнообразни опции, кои-
то включват различни степени на светлина, пълна 
автоматизация и модулна структура за оптимизиране 
на пространството, програма за следене на нивото на 
водата и сензори за температурата на помещението.

Според компанията производител Hexagro систе-
мата им може да се похвали с ниско потребление на 
енергия и увеличава със 150% хранителната стойност 
на продукцията. Самите растения ще растат с ви-
сящи отдолу корени, които абсорбират хранителни 
вещества чрез специално създадена мъгла, богата на 
кислород. Така те ще се развиват по-бързо и ще имат 
по-добър вкус. 

Изследователи от австралийския уни-
верситета RMIT разработиха коренно нов 
тип високопроизводителни оптични диско-
ве с голям капацитет. Само един от тях ще 
има възможността да съхранява до 10 TB 
и да осигури безопасността им в продъл-
жение на повече от шестстотин години. 
Показателите на оптичния диск с четири 
пъти превишават информационния капаци-
тет на съществуващите технологии и 300 
пъти – продължителността на запазване 
на данни. В основата на технологията на 
нанооптичния запис и съхранение стои нов 
вид хибридна стъклена матрица, а не поли-
мер, който се използва сега. За създаването 
му са били включени златни наночастици, 
имащи удължена форма. Изследователите 
са избрали този благороден метал не само 
поради факта, че той съвсем слабо се под-
дава на окисляване и унищожаване, а и е 
един от тези, които могат активно да си 
взаимодействат със светлината.

Геотермална енергия се използва за отоплението и охлаждането 
на комплекса Le Musee des Collectionneurs, включващ и хотелска част, 
в Анже, Франция. Проектът е на Steven Holl Architects, разработен за 
Compagine de Phalsbourg. Музеят е на площ от 4 742 кв. м и е с модерен 
дизайн. Кулите му са препратка към близката крепост Chateau d'Angers, 
която се намира на брега на р. Мейн. Според идеята с новата инсти-
туция се оформя културен триъгълник, включващ замъка и най-големия 
театър Le Quai в града.

Музеят и хотелът споделят ресторант на покрива. Проектантите 
са отбелязали, че линейната фасада от преплетени ясни и полупрозрач-
ни стъкла на хотелската част са препратка към гоблен „Апокалипсис“, 
артефакт от XIV в., изложен в Chateau d'Angers. 

Около новата културна институция се предвижда да бъде оформен 
и малък парк. 

В северната част на Финландия близо до границата 
с Норвегия край село Килписярви местна верига хотели 
предлага нестандартен начин за почивка на клиентите 
си. На разположение на туристите са три мобилни ми-
нистаи. В постройките се събират легло, маса и ради-
атор, а в зависимост дали е ясно небето ползвателите 
могат да се насладят и на стъклен таван. 

На туристите се предлага и възможност да се нау-
чат да се движат със снегоходки, да палят огън в снега 
и да пекат месо в него. На разположение имат неогра-
ничено количество местни специалитети и топли на-
питки.

Програмата е четиридневна. Цената на иноватив-
ното изживяване на човек е 1 828 евро, като се включва 
и трансферът от и до най-близкото летище.

Индийската организация за космически изследвания 
планира да построи жилища за астронавти на Луната. 
За целта те са сформирали екип от специалисти, включ-
ващ и инженери и архитекти. Основната задача е да 
се осигури безопасността на астронавтите, които ще 
обитават бъдещите здания.

Първоначалните планове са сградите да са във фор-
мата на иглу и да са оборудвани само с най-необходи-
мите принадлежности. Представители на Индийската 
организация за космически изследвания са отбелязали, 
че експериментите с лунните жилища са свързани на 
първо място с проверка на свойствата на материалите 
и разтворите, които са нужни за сглобяването на здрави 
и надеждни конструкции. Проектът е все още в етап 
на проучване, като създателите му не се ангажират с 
краен срок.

Учените са обяснили, че в момента работят върху 
метод за строителство в условия, при които липсва 
кислород и вода.

До 2030 г. трябва да са обновени 30 000 здания 
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Китаристът Доминик 
Милър пристига у нас за 
концерт по случай деветия 
рожден ден на Sofia Live 
Club. Музикантът ще бъде 
подкрепен от своите коле-
ги Николас Фижман (бас) и 
Майлс Боулд (барабани).

По време на шоуто ще 
може да чуете най-доброто 
от неговото самостоятел-
но творчество и любимите 
мелодии от съвместната 
му работа с британската 
легенда Стинг.

Двамата започват съ-
трудничеството си през 

1990 г. Към момента имат 
над 1 500 съвместни концер-
та зад гърба си и смело про-
дължават да ги увеличават. 
Виртуозът е неразделна 
част от изявите на англи-
чанина и описва работата 
им така: „Мисля, че тайна-
та на успеха се крие в това, 
че не сме твърде близки 
като приятели, но музикално 
сме силно свързани“.

„Опитвам се да се про-
тивопоставям на алчност-
та, капитализма, социал-
ните медии, фалшивите 
новини, несправедливост-
та... най- вече с инструмен-
тален разказ. Правенето на 
музика е начин да се откъс-
нете от всичко, което е 

токсично“, описва Доминик 
Милър концерта си в София. 

Билетите са 30 лв. и 

могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Eventim.

Кас празнува края на учебната година с коле-
гите си учители. Късно вечерта се разразява буря 
и тя решава да се прибере по краткия път през 
гората. Минава покрай спряла кола с включени 
фарове. Жената зад волана не изглежда уплаше-
на, затова Кас я подминава и забравя за нея. На 
следващата сутрин обаче от новините разбира, 
че в гората е намерен трупът на млада жена. Кас 
изпитва угризения, но не смее да сподели дори със 
съпруга си. Все пак именно той я е предупреждавал 
стотици пъти да избягва опасния горски път.

Оттогава започва да забравя какво ли не: къде 
е паркирала колата, кода на алармата, дори как се 
пуска кафе машината… Дали не е напът да загуби 
разсъдъка си?

Единственото, което така и не успява да за-
брави, е лицето на жената в колата, която е може-
ла да спаси и която й се струва смътно позната. 
Чувството за вина не й дава мира и е подсилвано 
от мълчаливи телефонни обаждания и усещането, 
че някой я наблюдава. Кас осъзнава, че се намира 
на ръба на нервен срив и се нуждае от помощ. Но 
на кого може да се довери, след като вече не вярва 
дори на себе си?

Доминик Милър ще гостува по случай 
деветия рожден ден на Sofia Live Club

136-ата самостоя-
телна изложба на една 
от най-уважаваните и 
влиятелни жени в исто-
рията на съвременната 
фотография - Мери Елън 
Марк, може да бъде видя-
на в Софийската градска 
художествена галерия до 
22 април. Нейната камера 
се движи между контра-
ста на сиропиталищата 
в Калкута и снимачните 
площадки на Холивуд.

През далечната 1974 г. 
излиза книгата „Фото-
журналистиката: Мери 
Елън Марк и Ани Лейбо-
виц: женската перспек-
тива“. Нейни фотоесета 
и портрети са публику-

вани в над 100 издания, 
сред които LIFE, The New 
Yorker, Rolling Stone, Vanity 
Fair, Vogue. Мери Елън 
Марк е имала 5 доктор-
ски степени от 5 различ-
ни университета в САЩ. 
Фотоесето й за избяга-
ли от домовете си деца 
в Сиатъл се превръща в 
основата на номинирания 
за „Оскар“ филм Streetwise, 
чийто режисьор и опера-
тор е нейният съпруг 
Мартин Бел. Мери Елън 
Марк умира през 2015 г.

Нейните снимки ще 
бъдат показани за първи 
път в България в рамки-
те на платформата „Май-
стори на фотографията“. 

Ще може да видим над 
40 творби на Мери Елън 
Марк от 3 цикъла - „Порт-
рети на знаменитости и 
кадри от снимачните пло-
щадки на култови филми“, 
„Пози“ и „Индийски цирк“. 
Сред тях са Марлон Бран-
до на снимачната пло-

щадка на „Апокалипсис 
сега“, Федерико Фелини, 
докато режисира „Сати-
рикон“, Патрик Суейзи в 
калифорнийския си дом, 
Шон Пен в съблекалня-
та, Уди Алън на балкона в 
Манхатън, Джони Деп на 
снимките на „Слийпи Хо-

лоу“... но и бездомни деца 
в Калифорния и Сиатъл, 
9-годишната Аманда с 
цигара в ръка, клоуни, джу-
джета, хипопотам и слон 
под цирковите тенти в 
Индия, Джони Лий Купър и 
Хенри Милър в инвалидна 
количка...

Фотографиите прис-
тигат у нас от галери-
ята на Хауърд Грийнбърг 
(Ню Йорк), който е един 
от най -изтъкнатите 
галеристи в света. Той 

е специалист по фото-
графско изкуство от XIX 
и XX в. и е лидер в опреде-
лянето на неговата стой-
ност на пазара на изящни 
изкуства.

Като признание за 
труда му в тази област 
и ненадмината му колек-
ция от повече от 30 000 
фотографии списание 
„Америкън фото“ провъз-
гласява Грийнбърг за един 
от 25-те най-важни хора 
във фотографията.

Федерико Фелини на снимачната площадка на „Сатирикон“

Последният филм на 
Стивън Спилбърг е екшън 
приключението „Играч пър-
ви, приготви се“, създаден 
по научнофантастичния 
бестселър на Ърнест 
Клайн, който се превърна 
в световен феномен. Как-
во би станало, ако след 
само няколко десетилетия  
можете да се включите в 
мрежата, за да създадете 
Ваш личен аватар – реален 
или не - и да взаимодейст-
вате с хора в един безкра-
ен виртуален свят… Това 
е основната идея на бест-
селъра на Ърнест Клайн, 
който завладява въобра-
жението на един от най-
почитаните и успешни ре-
жисьори на всички времена 
- Стивън Спилбърг. „Това е 
огромно приключение, в 

което се преплитат два 
напълно различни свята“, е 
заявил Спилбърг. „Мисля, че  
Ърнест Клайн е визионер, 
описващ бъдеще, което 
всъщност не е толкова 
далеч от мястото, където 
се насочваме с еволюция-

та на виртуалната  реал-
ност“, е обяснил той.

Писателят пък изтък-
ва Спилбърг като една от 
най-влиятелните и вдъх-
новяващи фигури за съз-
даването на своя дебют: 
„Трудно е да се определи 

колко силен и дълбок е 
отпечатъкът на Стивън 
Спилбърг върху моя живот 
и интереси, но определе-
но не бих могъл да напиша 
„Играч първи, приготви 
се“, ако не бях израснал с 
неговите филми. Всеки от 
моето поколение е изпит-
вал страст към киното 
през 70-те и 80-те години, 
лентите са вплетени в 
живота ни. За мен творби-
те на Спилбърг до голяма 
степен оформиха исто-
рията и начина, по който 
избрах да напиша романа, и 
доказателства за това се 
виждат в цялата книга“, е 

споделил Клайн.
Действието в „Играч 

първи, приготви се“ се 
развива през 2045 г., ко-
гато хората се спасяват 
от сивата и потискаща 
реалност, като влизат в 
дигитален свят, наречен 
Оазис. Там те могат да 
ходят където си поискат, 
да правят каквото пожела-
ят и да бъдат когото или 
каквото решат. Същевре-
менно населението е по-
топено в бедност, безра-
ботица, пренаселеност и 
пълна безнадеждност. 

„Това е моментът да 
избягате във виртуален 

свят, в който можете да 
водите необикновен живот 
чрез Вашия аватар. Всич-
ко, от което се нуждаете, 
е въображение и то ще 
Ви отведе далеч в Оазис. 
Когато обаче избягате 
от реалността, Вие също 
така по някакъв начин се 
отделяте от всеки истин-
ски човешки контакт. Ис-
торията е забавна, но пов-
дига и социални въпроси“, е 
обяснил Спилбърг.

Създателите на филма 
използват различни тех-
ники, за да подчертаят 
визуалното противопос-
тавяне между удивител-
ната виртуална среда и 
безумната реалност. Тъй 
като действието се мес-
ти от Оазис към реалния 
свят, Спилбърг превключ-
ва от цифрово заснемане 
към снимки с лента, като 
работи в тясно сътрудни-
чество с оператора Януш 
Камински.
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Светослав Загорски

В Европа има градове, 
които са уникална смеси-
ца от различни традиции 
в областта на култура-
та и изкуството. Точ-
но такъв е германският 
Саарбрюкен с неговата 
барокова архитектура и 
френски чар. Столицата 
на провинция Саарланд 
се намира в центъра на 
голям регион, граничещ с 
Франция. Саарбрюкен е 
с приблизително 180 хил. 
души население. Живо-
писните природни атрак-
ции и исторически забе-
лежителности в района 
предлагат перфектната 
дестинация за походи или 
за еднодневна разходка. 
Културната палитра при-
влича посетители от цял 
свят. По-големите близки 
селища са Карлсруе, Ман-
хайм, Франкфурт на Майн, 
Щутгарт, Мец и Нанси. С 
френския Саргемин Саар-
брюкен има пряка транс-
портна връзка, която се 
изминава за един час с 
кола. 

Съчетанието Sara-
briga, от което произлиза 
името на града, е с келт-
ски произход. Sаrа означа-
ва течаща вода, а Briga 
– скала, голям камък. Така 
е наречена първата кре-
пост в района.

Исторически данни по-
казват, че областта Са-
арланд е включена в Рим-
ската империя през I в. 
пр.н.е., а по-късно попада 
под контрола на франки-
те. През 925 г. тя влиза 
в пределите на Свеще-
ната Римска империя, но 
силното френско влияние 
над територията продъл-
жава.

Земите на Саарбрюкен 
са често оспорвани меж-
ду по-силните държави по 
онова време. 

Франция налага своето 

господство 

през XVI в. Тя е прину-
дена да напусне Саарланд 
през 1697 г., но през пери-
ода 1793 - 1815 г. отново 
придобива контрол над 
региона.

С аарбрюкен  става 
част от рейнската про-
винция на Прусия след 
1815 г., като с това се по-
ставя началото на разра-
ботването на въглищни-
те и железни ресурси от 
района. Франция отново 
успява да го завладее, след 
като по време на Френ-
ско-Пруската война арми-
ята й окупира област та. 
След Втората светов-
на война е определена 
за отделна зона, която 
французите опитват да 
направят самостоятел-
на държава. През 1955 г. 
Саарланд пледира за при-
съединяване към Германия 
и на 1 януари 1957 г. става 
част от Федерална репу-

блика Германия.
От 

замъка Саарбрюкен 

се разкрива най-краси-
вата гледка към селище-
то. Дворецът в сегашния 
му вид е изграден в края на 
XVIII – началото на XIX в. 
В момента там има уни-
кална колекция от творби 
на изкуството. Първите 
сведения за замъка обаче 
датират още от 999 г. 
Най-голям разцвет има 
по време на барока, епоха, 
която оставя върху него 
и произведенията на из-
куството, намиращи се 
там, своите културни и 
естетически следи. През 
1989 г. комплексът е от-
лично реставриран, като 
в неговите експозиционни 
зали се провеждат различ-
ни изложби. В замъка днес 
се помещават общински 
органи за управление. От 
2003 до 2007 г. близо до 
него се провеждат ар-
хеологически разкопки. 
Откритите руини на кре-
постта са експонирани.

Към замъка води мос-
тът „Алтебрюке”, мина-
ващ над река Саар, някои 
експерти смятат, че от 
нейното име произлиза 
това на града. Мостът 
е построен през 1564 г., а 
през 1904 г. в средната му 
част е издигната статуя 
на кайзер Вилхелм I, разру-

шена впоследствие.
В своята хилядолетна 

история Саарбрюкен е 
преживял много поврат-
ности. Бароковите по-
стройки на архитекта 
Фридрих Йоахим Щен-
гел свидетелстват за 
разцвета на града през 
XVIII в. 

Църквата „Лудвигкир-
хе“ е перлата в короната 
на твореца и се смята за 
една от най-изчистени-
те в стилово отношение 
евангелски барокови хра-

мове в страната. Други 
значими забележително-
сти в Саарбрюкен са нео-
готическата сграда на 
кметството, Дирекция-
та на мините, построена 
от архитектите Валтер 
Гропиус и Хайно Шмиден, 
както и изградената от 
Щенгел църква „Св. Йо-
хан“, наричана базилика 
минор.

Площадът около нея

с неговите бутици, 
бистра, ресторанти е 
сърцевината на град-
ския живот в Саарбрю-
кен. Hauptsach’, gudd gess 
( „Важното е добре да 
похапнем“) е девиз на жи-
телите на града, който 
всъщност казва всичко. В 
центъра на пешеходната 

зона е разположен фонта-
нът „Марктбрунен”, който 
също е дело на Щенгел. 
На 15-ина минути оттук 
се намира най-старият 
квартал на Саарбрюкен с 
готическата ктиторска 
църква „Свети Арнуал“ от 
XIII в. и зданията от Къс-
ното средновековие. 

Представа за индус-
триалната история на ра-
йона дава намиращата се 
наблизо мина „Фьолклин-
гер Хюте“, която е вклю-

чена в Списъка на 
световното кул-
турно и природно 
наследство  на 
ЮНЕСКО и е един 
от централните 
обекти по Евро-
пейския маршрут 
на индустриално-
то наследство. 

В Модерната 
га лери я  на  му -
зея „Саарланд“ са 
представени едни 
от най-интерес-
ните сбирки в Гер-
мания. Могат да 
се видят творби 
на Огюст Роден, 
Анри Матис, Макс 
Либерман, Пабло 

Пикасо,  Ернст Лудвиг 
Кирхнер, Лайънъл Файнин-
гер и прочутото „Синьо 
конче“ на Франц Марк. 

Саарландският часов-
ников музей е от малкото 
в Европа, които показват 
развитието на устрой-
ството за отчитане и 
показване на времето от 
Античността до настоя-
щето. Той е разположен във 

възстановена фермерска 
къща от XIX в. В него ще 
откриете колекция от ча-
совници от различни стра-
ни и епохи, включително 
уникални колекционерски 
предмети от цяла Европа 
още от началото на измер-
ването на времето.

Държавният театър 
е открит през 1938 г. с 
представлението „Летя-
щият холандец“. По това 
време той е най-модерна-
та културна институция 
в Европа, но е трябвало 
да бъде реконструирана 
след нанесените значи-
телни щети през Втора-
та световна война. През 
1988/89 г. основната зала 
е изцяло реновирана и раз-
ширена.

През юни 

германско-френският 

фестивал Perspectives 

представя нови форми 
на съвременния театър, 
както и танцово и цирко-
во изкуство и др. 

От юни до август на 
откритата сцена в замъ-
ка се редуват събития с 
международно участие 
– фолк, рок, блус и джаз, 
както и програмата на 
„Култура за деца“ с теа-
тър, музика, клоунада, пан-
томима. 

Най-известното ви-
сше учебно заведение в 
града е Университетът 
„Саарланд“. Той е открит 
през 1948 г. в сътрудни-
чество с Франция и има 
осем факултета, които 
обхващат най-важните 
дисциплини във всички 
основни области на ака-
демичното образование. 
Университетът е извес-
тен най-вече с постиже-
нията си в сферата на 
компютърните науки и 
лингвистиката. Девет 
негови преподаватели са 
получавали най-престиж-
ната германска награда 
за научни изследвания 
„Готфрид Вилхелм Лайб-
ниц“.

Добре е да знаете, 
че Саарбрюкен не е само 
средище на архитектура, 
култура и мащабни фес-
тивали, но е и много зе-
лен град, който предлага 
редица възможности за 
приятно прекарване на 
открито. Най-добрите 
места за разходка са пар-
кът на замъка, Германско-
френската градина или по 
брега на р. Саар. 

 Църквата 

„Лудвигкирхе“

Старият мост над Саар, 

който води до замъка

Сградата 

на Кметството

Църквата „Св. Арнуал“

Детайли от фасадата на 

църквата „Св. Йохан“
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The implementation of OPE 2014 - 2020 is 
good, but we still have a lot of work to do 

Stroitel Newspaper is 9 years old 

MRDPW and BCC will sign 
a cooperation agreement 

Neno Dimov, Minister of Environment and Water:

The document will regulate the creation of a permanent 
consultative body which will discuss investments with public funds 

ACCENTS friday, 6 april 2018

The Ministry of Region-
al Development and Public 
Works (MRDPW) and the 
Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) will sign an 
agreement on the creation 
of a permanent consulta-
tive body which will discuss 
the investments with public 
funds. The aim is to ensure 
greater predictability and 
planning of the branch’s 
work. This was made clear 
at the working meeting be-
tween the Minister of Re-
gional Development and Public Works 
Nikolay Nankov and the new man-
agement of BCC. On the part of the 
Chamber it was attended by Eng. Ili-
yan Terziev, Chairman of the Manage-
ment Board (MB), Deputy Chairman 
Vladimir Zhitenski, Deputy Chairman 
and Chairman of the Regional Office 
of BCC – Varna Eng. Hristo Dimitrov, 
Eng. Lyubomir Kachamakov, member 
of the Executive Bureau (EB) and MB, 
Chairman of the Regional Office of 
BCC – Sofia, head of section High-
Rise Construction at BCC, Eng. Bla-
goy Kozarev, member of the EB and 
MB, head of section Hydro-technical 
Construction, Water Supply and Sew-
erage Networks and Appliances, Eng. 

Roseta Marinova, member of the EB 
and MB and Chair of the Committee 
on professional ethics, Veliko Zhelev, 
member of the EB and MB, Eng. Mi-
roslav Maznev, Executive Director of 
BCC, Reneta Nikolova, PR of BCC, 
procurator and editor-in-chief of Stroi-
tel Newspaper. 

During the meeting were dis-
cussed the ongoing challenges fac-
ing the construction industry, such as 
the modernization of the regulatory 
framework and staffing.

“BCC is the best partner both in 
policy making and even in some lo-
gistics activities, at specific moments 
and situations – whether in the im-
plementation of a project or in the 

presentation of the sector on 
the international and European 
stage,” said at the beginning 
of the meeting the Minister 
of Regional Development and 
Public Works Nikolay Nankov. 
“I know that you have initiated 
and held other meetings with 
colleagues. I think the period 
is quite suitable. March is con-
sidered the month in which the 
construction season starts. 
We had a lot of work to do last 
year. However, in 2018, it will 
be more in volume, in commit-

ment and complexity,” he explained 
and added that some of the things 
to be launched will be pilot and will 
be done for the first time on our lati-
tudes, such as the projects of the wa-
ter supply and sewerage operators. 
“There is a lot of work to be done in 
the road sector not only on the repairs 
of second and third-class roads but 
also on motorways and speed roads. 
We have a good collaboration with 
Finance Minister Vladislav Goranov 
on the topic “Financing and Budget” 
of future projects. This year we will 
complete and start with budget funds 
procedures for nearly BGN a billion 
and a half with an accent on Northern 
Bulgaria for objective reasons. 

Mr. Dimov, what are the priori-

ties of the headed by you Ministry 

of Environment and Water (MEW) in 

2018? What funds do you have for 

their realization? 

Among our main priorities is the 
cleaning of atmospheric air, so we help 
the municipalities with poor quality of 
the parameters to develop and update 
their respective programs. The integrat-
ed water management and sustainable 
resource consumption is another of our 
tasks. To realize this, main role have 
major investments in construction, re-
habilitation and modernization of the 
water and sewerage infrastructure. A 
new approach has been introduced to 
identify priority water and sewerage 
systems investments in consolidated 
regions. Contracts for the preparation 
of regional pre-investment surveys and 
a package of financing documents for 
14 consolidated regions of 14 water 

and sewerage operators as well as 
for the territory of Sofia Municipality 
are being implemented. We are also 
working on a project to support the 
efficiency, management and institu-
tional capacity concerning the reform 
in the water and sewerage sector. The 
first three newly built or reconstructed 
wastewater treatment plants (WWTP) 
are put into operation; two more have 
to be fully prepared. Projects in 11 mu-
nicipalities are being implemented. 

We also invest in solutions to re-
duce the adverse effects of floods. 
Preparations are being made for con-
struction of a National Information 
System for Water Management in real 
time for the Iskar River as part of the 
National Water Management System in 
real time which will warn in case of dan-
ger. In implementation is a project to 
create 6 centers for increasing the pre-
paredness of the population for crises 
response. In connection with the imple-
mentation of geo-protection measures 
and activities for limiting landslides, the 
abrasive processes along the Black 
Sea coast and the erosion processes 
along the Danube coast are already 
evaluated the first project proposals 
for preventing and counteracting these 
processes and for limiting their risk. 

Achieving resource efficiency 
through sustainable waste manage-
ment is also a high priority task. 

Dear colleagues, 
We are on the eve of the biggest and 

brightest Christian holiday – Easter. We will 
address our family and our close friends with 
the words “Christ is risen” and we will get the 
answer “He is risen indeed”. The resurrec-
tion is a feast of hope that a better and more 
graceful time comes. 

Exactly at midnight on Saturday to Sunday the holy fire from Jerusa-
lem will be distributed and a bell ringing will announce the resurrection 
of the Son of God. 

Allow me on my behalf and on behalf of the Management Board of 
the Bulgarian Construction Chamber to wish you health – to you, your 
relatives, your friends and colleagues with whom you are walking along 
the difficult road of building a modern and prosperous Bulgaria. 

Let the Day of Resurrection be a day for a better, more successful 
and wider development of our branch!

Eng. Iliyan Terziev, 
Chairman of the Management Board of BCC 

The General Assembly of the European Con-
struction Industry Federation (FIEC) will be held on 
11 April in Brussels, Belgium. Delegates from 30 na-
tional member federations from 26 countries (23 from 
EU & EFTA and Turkey) will gather to elect the new 
representatives of the groups of countries that have a 
statute of vice-presidents in the MB of FIEC.

By decision of the Management Board of BCC and in accordance with the 
provisions of the Articles of Association and the Rules of FIEC, the Chamber 
officially nominated Eng. Lyubomir Kachamakov, member of the Executive 
Bureau and the Management Board of BCC, Chairman of the Regional Office 
of BCC – Sofia, and head of section High-Rise Construction in BCC, for Vice-
President of the MB of FIEC for the period 2018 – 2020. The candidacy of 
Eng. Lyubomir Kachamakov meets all the requirements and recommendations 
for this position and the Chamber is convinced that his election will contribute 
to increasing the role of the region, protection of the common interests of the 
group and will represent it in the most effective and expedient way. The group 
of countries to which BCC belongs includes except Bulgaria and Croatia, Es-
tonia, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. 

BCC is a full member of FIEC since 2008 and actively participates in sur-
veys, drafting common opinions and recommendations related to European 
legislation. 

A delegation to the forum in Brussels will go composed of Eng. Nikolay 
Nikolov, Deputy Chairman of EB of BCC and Chairman of the Regional Office 
of BCC – Burgas, Eng. Lyubomir Kachamakov and Eng. Gianni Antova, head 
of department “International Activity” at the Chamber. 

A working meeting was 
held between the Regional 
Office of the Bulgarian Con-
struction Chamber – Varna 
and Varna Municipality. The 
forum was opened by the 
Mayor of the Sea Capital Ivan 
Portnih and Eng. Hristo Dim-
itrov, Deputy Chairman of the 
Management Board (MB) of 
BCC and Chairman of the Re-
gional Office of BCC – Varna. Media partner of the event was Stroitel Newspaper. 

The meeting was attended by Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the MB of 
ВCC, Eng. Miroslav Maznev, Executive Director of BCC, Eng. Hristo Ivanov, Deputy 
Mayor of the Municipality, representatives of construction companies and others. 

“It is my pleasure for a second consecutive year to be a moderator of this 
forum. It is a good example of how the construction business and the local gov-
ernment can work in the interest of citizens and society,” said Reneta Nikolova 
– procurator and editor-in-chief of Stroitel Newspaper and PR of BCC, at the 
beginning of the event. “I hope that as in the past year, the round table will, in 
addition to raising awareness, give an answer to current for the industry issues 
and will launch new joint activities of the regional structure of the Chamber and 
the municipality,” she added. 

“Welcome to this meeting organized by Stroitel Newspaper and the Regional 
Office of BCC – Varna. I am delighted that here the dialogue between the local 
government and the business is becoming a tradition. I am convinced that such 
events really fix the clocks. Naturally, they are also a serious corrective for our 
business. It is also a platform on which we can draw our future joint plans,” said 
the mayor Ivan Portnih and added that in 2018 Varna Municipality has assigned 
projects for over BGN 350 million. 

“I would like to express my and of the Regional Office gratitude to the mayor 
Mr. Portnih for the organization of the meeting. The municipality is implement-
ing a serious investment program and is the biggest investor in the field,” said 
Eng. Hristo Dimitrov adding that for the Regional Office of BCC – Varna which 
represents more than 450 construction companies, the awareness about the 
forthcoming orders is essential. 

“First of all, I would like to express my and of the MB of the Chamber sincere 
greetings to the mayor Portnih and to Eng. Dimitrov for this initiative which is being 
held jointly for the second consecutive year. For the management of BCC, for me 
as chairman the communication, the dialogue with institutions at the local and 
central level is a top priority,” said Eng. Terziev adding that during the last month 
the management of BCC had meetings with Sofia Municipality, the Ministry of 
Regional Development and Public Works, the Ministry of Environment and Water, 
the Ministry of Tourism and others.

BCC nominates Eng. Lyubomir 
Kachamakov for Vice-President of FIEC

of BCC – Varna held a working meeting 

On 3 April Stroitel Newspaper 
turned 9 years. The official edition of 
the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) was published for the first time 
in 2009. During these years the news-
paper became the most prestigious in 
the sector. 

Since its establishment until now 
Stroitel Newspaper has reached all 
construction companies registered in 
the Central Professional Register of 
Builders, all institutions involved in the 
construction industry, all municipalities 
and district governments, employers’ 
organizations, trade unions, designers, 
engineers, architects and notaries, 
embassies, EC and EP. 

Along with the print edition, the 
website of Stroitel Newspaper – www.
vestnikstroitel.bg, has established as 
an objective source of information, 
fast and reliable, where daily our team 

publishes updated information, includ-
ing legislation, public procurement 
notices in the field of construction, 
design and construction supervision, 
interviews with leading specialists in 

the field of construction, architecture, 
public works, transport, infrastructure, 
ecology, Bulgarian municipalities. 

The newspaper team received 
many congratulations on the occasion. 

Bright Easter Holidays!
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Теодор Николов

Отборът на „Реал“ 
(Мадрид) направи реши-
телна крачка към класи-
рането си за 1/2-фина-
лите на Шампионската 
лига. Победителят от 
последните две издания 
на надпреварата надигра 
като гост с 3:0 италиан-
ския първенец „Ювентус“, 
нанасяйки му първа загуба 
у дома от 28 мача насам 
(последната такава бе 
през април 2013 г.).

Очакваното голямо 
дерби, което е и повторе-
ние на финала на турнира 
от 2017 г., така и не се 
случи, а футболистите 
на Зинедин Зидан изи-
граха перфектно двубоя 
тактически и заслужено 
стигнаха до този успех.

Меди Бенатия и Мира-
лем Пянич бяха наказани 
за състава на „Ювентус“, 
а Федерико Бернардески 
пропусна срещата поради 
контузия. Наставникът 
на „Лос меренгес“ пък не 
можеше да разчита един-
ствено на контузения 
Начо Фернандес.

На терена имаше ис-
тинско звездно струпва-
не, а атаките на двата 
тима бяха водени съот-
ветно от Кристиано Ро-
налдо и Карим Бензема за 
„Лос бланкос“ и Пауло Ди-
бала и Гонзало Игуаин - за 
торинци.

Срещата обаче за-
почна кошмарно за тима 
на Максимилиано Алегри. 
Още в третата минута 
мадридчани, които бяха в 
сини екипи, излязоха на-
пред в резултата. Иско 
центрира от левия фланг 
към Кристиано Роналдо, 
който се измъкна от от-
браната на „Ювентус“ и с 
външен фалц порази вра-
тата.

До края на полувре-
мето „Ювентус“ опита 
да  създаде опасност 
пред противниковата 
врата, но това не беше 
достатъчно, като реал-
но Кейлор Навас тряб-
ваше само на два пъти 
да показва класата си 
и да спасява. „Реал“ от 
своя страна бе търпе-
лив и изчакваше шанса 
си за втори гол. И това 
се случи, като попаде-
нието бе феноменално. В  
64-ата минута Кристи-

ано направи резултата 
0:2. След центриране от-
дясно на Даниел Карвахал 
CR7 с фантастична задна 
ножица отново вкара на 
Буфон. 

Две минути след вто-
рото попадение на Ронал-
до червен картон получи 
Дибала и домакините 
останаха с 10 души на 
терена. Футболистът 
изрита Карвахал и си за-
служи втори жълт картон 
в срещата.

В 72-ата минута Мар-
село направи резултата 
класически за гостите. 

Пет минути преди 
края грешка в защитата 
на „Ювентус“ позволи на 
Кристиано да се озове 
в прекрасна позиция за 
оформяне на хеттрик, но 
33-годишният португалец 
този път не успя да реа-
лизира.

Малко след това влез-
лият като резерва Ма-
тео Ковачич удари греда, 
а Буфон отрази пореден 
изстрел на Роналдо.

В последните секунди 
Навас спаси удар на Игу-
аин, а веднага след това 
пък резервата Хуан Ку-
адрадо пропиля великоле-
пен шанс за гол за „биан-

конерите“ и резултатът 
остана непроменен.

„Не е лесно да вкараш 

3 гола на „Ювентус“ като 
гост. Играхме великолеп-
но, но противниковият 

отбор в много моменти 
ни затрудни и ни постави 
под напрежение. Те също 
имаха положения за гол, 
но ние бяхме по-точни в 
завършващата фаза“, е 
обяснил треньорът на 
„Реал“ Зинедин Зидан. 

„Кристиано е различен 
от всеки друг футболист. 
Той винаги има огромното 
желание да направи нещо 
изключително в Шампи-
онската лига и никога не 
се задоволява с постигна-
тото. Голът му със задна 
ножица бе изумителен, а 
в същото време пропус-
на две чисти положения. 
Това е футболът“, е доба-
вил французинът.

Старши треньорът 
на гранда от Торино Ма-
симилиано Алегри от 
своя страна бе на другия 
полюс. Той се утеши с 
това, че сега за тима му 
остава да се бори за два 
други трофея - Купата 
на Италия и титлата в 
Серия „А“. Специалистът 
не пропусна да отчете и 
че резултатът е такъв 
заради изключителната 
класа на Кристиано Ро-
налдо, а не поради факта, 
че неговият отбор е иг-
рал слабо.

Началните часове на предстоящите три дерби-
та между „ЦСКА-София“ и „Левски“ няма да бъдат 
променяни и мачовете ще се играят по предвари-
телно съобщената програма. Това стана ясно след 
проведена среща между представители на Българ-
ския футболен съюз и Столичната дирекция на въ-
трешните работи. Така срещите между „червени-
те“ и „сините“ ще започнат от 19,00 ч. на 11 април 
(първи полуфинал за Купата на България), от 20,00 ч. 
на 18 април (от Първа лига) и от 18,30 ч. на 25 април 
(срещата реванш за Купата на България). Както е 
известно, всичките дербита са през седмицата.

Германският първенец 
„Байерн“ (Мюнхен) спечели 
гостуването си на „Севи-
ля“ с 2:1 в първия четвърт-
финал между двата тима 
в Шампионската лига и 
до голяма степен също 
си осигури място сред 
последните 4 в турнира. 
„Севиля“ поднесе сенза-
цията в предишния кръг, 
като надигра „Манчестър 
Юнайтед“. 

Припомняме, че ис-
панският тим е на чет-
въртфинал в турнира на 
шампионите за пръв път 
от далечната 1958 г. Ан-
далусийци обаче натрупаха 
много опит в Лига Европа и 
вдигнаха купата през 2014, 
2015 и 2016 г. И този път 
тимът на Винченцо Мон-
тела бе смятан за аутсай-
дер срещу именития си съ-
перник, но с подкрепата на 
ентусиазираната публика 
на „Рамон Санчес Писхуан“ 
бе много близо до това да 
изненада баварците. 

В същото време в че-
тири поредни сезона, след 
като триумфира в турни-
ра през 2013 г., „Байерн“ 
беше спиран от испански 

съперници. Два пъти това 
направи „Реал“ (Мадрид), а 
по веднъж – „Барселона“ и 
„Атлетико“ (Мадрид). 

В този двубой обаче 
статистиките не се ока-
заха решаващи и възпи-
таниците на Юп Хайнкес 
показаха характер и класа 
и в крайна сметка взеха 
своето. 

В 32-ата минута Еску-
деро проби и прати топка-
та към Сарабия. Крилото 
на „Севиля“ овладя топка-
та пред погледа на Бернат 
и шутира покрай Улрайх за 
1:0. Голът бе първи за Са-
рабия в Шампионската 
лига през сезона.

Отговорът на „Байерн“ 
не закъсня. Късметът бе 
на страната на баварците 
в 38-ата минута, когато 
Франк Рибери центрира, 
топката хвана в крачка 
Хесус Навас и след рико-
шета в крака му завари 
неподготвен Сория - 1:1.

Малко преди гола пък 
Видал се контузи и на 
мястото му влезе Хамес. 
Втората част също започ-
на със смяна в състава на 
Хайнкес - Бернат излезе, а 

в игра се появи Рафиня. 
Рибери играеше като 

в най-добрите си години и 
не беше изненада, че точ-
но той изработи и второ-
то попадение за гостите. 
Центрирането на френ-
ското крило намери Тиаго 
и испанският национал с 
плонж с глава се разписа 
във вратата на Сория.

Едва при този резул-
тат Монтела извърши 
първите си смени, като 
пусна Сандро Рамирес и 
Луис Муриел.

В крайна сметка със 
слабо първо и много по-
добро второ полувреме 
„Байерн“ постигна отли-
чен резултат и едва ли ще 
допусне изненада в реван-
ша. „Севиля“ отново де-

монстрира, че може да се 
противопостави на всеки 
отбор в Европа, но този 
път и късметът бе на 
страната на андалусийци.

Въпреки обрата на-
ставникът на германците 
Юп Хайнкес имаше сериоз-
ни забележки към предста-
вянето на тима си. 

„През първото полувре-
ме много често губехме 
топката. Не бяхме дос-
татъчно организирани 
в средата на терена и 
това позволи на „Севиля“ 
да създава положения пред 
вратата ни. Домакините 
показаха, че са много си-
лен отбор и неслучайно 
са стигнали до четвърт-
финалите“, е коментирал 
Хайнкес.
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Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров за втора поред-
на година ще участва на благотворителния турнир по тенис в Монте 
Карло преди началото на „Мастърс“ в Княжеството. На 14 август 
на корт „Рение III“ хасковлията ще бъде част от звездна компания, 
включваща още Новак Джокович, Александър Зверев, Марин Чилич, 
Давид Гофен и Доминик Тийм. 

Демонстративните мачове с благотворителен характер са ор-
ганизирани от фондацията на принц Албер II.

Баскетболистите на „Левски Лукойл“ записаха 
нов категоричен успех срещу албанския СК „Тира-
на“ и се класираха за „Файнъл 4“ на Балканската 
лига. 

Българският тим спечели първия мач с 6 точки 
разлика, а сега отново се справи със съперника и 
го надигра с цели 23 т. - 98:75. Така се превърне 
във втория роден тим, който ще е на полуфинали-
те на турнира след „Рилски спортист“. 

Това бе втори мач за столичани в рамките на 

по-малко от 24 часа, след като по-рано те надде-
ляха и над „Берое“ в двубой от редовния сезон на 
Националната баскетболна лига.

Станимир Маринов бе най-резултатен със 17 
точки за българите. Божидар Аврамов се отличи 
с 14 и 6 асистенции, а Омари Гудул (13), Алекс Си-
меонов (11) и Павлин Иванов (10) допълниха най-
добрите реализатори в „синьо“. 

Герти Шима отбеляза 20 точки за загубата 
на „Тирана“.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИСПЕЦИАЛЕН ГОСТКСБ
Община Варна и ОП  
на КСБ – Варна, проведоха 
работна среща

Евора – историческата 
съкровищница на 
Португалия

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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С а м о  п р е д и  д н и 
Mercedes-Maybach G650 
Landau le t  се  появи на 
Mobile.de с обявена цена 
от 1,45 млн. евро. Този 
брутален SUV е произ-
веден в ограничена се-
рия от 99 броя, което го 
превръща в абсолютна 
скъпоценност за колек-
ционери от най-висока 
класа и според ценители 
стойността му може още 
да расте. Машината бе 
представена от Daimler 
още през 2017-а като всъ-
деход, който комбинира 
лукса на най-скъпия три-

лъч модел със свръхпрохо-
димостта на G500 4X42. 
Прогнозната му цена то-
гава бе малко над 450 000 
евро. Това е четвъртият 
модел с двойното лого 
Mercedes-Maybach след 
S-Class Sedan, удължения 
Pullman и S650 Cabriolet. 

Но най-неочакваното е 

типът каросерия –

на кабриолет или ако 
трябва да сме точни - 

ландолет, при който па-
сажерите на задната 
седалка могат да пъту-
ват под открито небе, 
а шофьорът да бъде по-
крит с твърд таван само 
с натискането на един 
бутон.  В  сравнение с 
конвенционалния G-Class 
специалният модел пред-
лага повече простран-
ство отзад благодарение 
на доста по-дългата ко-
лесна база, която е раз-
тегната с цели 58 см. 

Д-р Николай Алдимиров, председател 
на УС на Центъра за превенция и 
противодействие на изпирането на пари

Стандартната пейка на 

G-класата е заменена

с две индивидуални 
кресла с възможност за 
масаж и куп други екс-
три, заети от S-Class. 
Пътуващите могат да се 
насладят на собствена 
централна конзола с ох-
лаждащи и загряващи от-
деления за чаши, сгъваеми 
индивидуални масички и 
инфо-развлекателна сис-
тема с 10-инчов дисплей.

Един аспект, който 

сериозно отличава G650 

от останалите Maybach 

модели,

са портални мостове, 
взети от G63 6x6 и G500 
4X42. Благодарение на тях 
Landaulet е с камионджий-
ския клирънс от 450 мм, 
а в добавка идва и с три 
блокажа на диференциа-
лите.

Производството се 

осъществява в завода 

на Magna Steyr в Грац, 

Австрия. 

Автомобилът ще се 
продава в  една-един-
ствена модификация, а 
бъдещият собственик 
може да избира само цве-
та.
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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 пита:

- Извинете, а какво 
означава  
I don`t know?

- Не знам!

- Странно, който и да 
попитам не знае!

Става сума 
за засилване на 

административното 
сътрудничество и 

достъпа до информация
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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


