
С
ни

м
ка

 и
нж

. Д
ж

ан
и 

А
нт

ов
а

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

®

Брой 15, година X, 13 април 2018

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Инж. Джани Антова, КСБ

Инж. Любомир Качамаков, член на Изпъл-
нителното бюро и на Управителния съвет 
на КСБ и председател на ОП на КСБ - София, 
получи доверието на делегатите на Общо-
то събрание на Европейската федерация 
на строителната индустрия (FIEC), което 
се проведе на 11 април в Брюксел, Белгия, 
и бе избран за вицепрезидент на FIEC. Той 
ще представлява интересите на групата 
държави от Централна и Източна Европа, в 
която освен България влизат и Хърватска, 
Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия 
и Словения.

 „Приемам този избор като признание за 
активната дейност и усилията, които ръ-
ководството на Камарата на строителите 
в България полага на европейско ниво. КСБ 
участва в изготвяне на общи становища и 
препоръки, касаещи развитието на бранша, 
както и в редица инициативи, свързани със 
строителния сектор“, заяви в първия си ко-

ментар след избора специално за в. „Строи-
тел” инж. Любомир Качамаков. Той допълни, 
че отговорната позиция освен израз на до-
верие е и знак за високите очаквания към 
бъдещата дейност на Камарата като важен 
фактор във формирането на политиките на 
Европейската федерация. 

 Форумът в белгийската столица събра 
делегати от 30 национални федерации член-
ки от 26 страни (23 от ЕС & ЕАСТ и Турция). 
В делегацията на КСБ бяха включени и инж. 
Николай Николов, зам.-председател на УС 
на Камарата и председател на ОП на КСБ 
– Бургас, и инж. Джани Антова, началник-от-
дел „Международна дейност“ към Камарата.

Инж. Любомир Качамаков беше официал-
но номиниран за позицията вицепрезидент 
с решение на УС на КСБ и в съответствие 
с разпоредбите в Устава и Правилника на 
FIEC. „Кандидатурата му отговаря на всич-
ки изисквания и препоръки за поста и КСБ 
е убедена, че изборът му ще допринесе за 
издигане ролята на региона, защита на об-

щите интереси на групата и че ще я пред-
ставлява по най-ефективния и целесъобра-
зен начин“, се посочваше в мотивите към 
номинацията. 

По време на Общото събрание на Евро-
пейската федерация бе гласувано и осво-
бождаването от поста на досегашния пре-
зидент Жан-Луи Маршан и встъпването в 
длъжност на Кйетил Тонинг. Поради изтича-
не на мандатите бяха избрани и нови члено-
ве на УС, които ще представляват Франция, 
Италия и скандинавските страни.

На форума в Брюксел беше окончателно 
гласувано и трансферирането на FIEC от 
френско към белгийско юридическо лице. 
Представиха се и докладите за дейността 
на трите основни комисии на FIEC - Социал-
ната, Техническата и Правно-икономическа-
та. Делегатите на Общото събрание приеха 
и одиторския доклад за бюджетната 2017 г. 

Повече за събитието в белгийската сто-
лица четете в следващия брой на в. „Стро-
ител“.

ТЕМА

 стр. 18-19

КСБ

СЕДМИЦАТА

 стр. 8-9

 стр. 2

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

ИНТЕРВЮ

Инж. Любомир Качамаков бе избран на престижния пост на Общото събрание на FIEC в Брюксел
Културната 
инфраструктура 
трябва да се развива 
с визия за нейната 
цялост  стр. 6-7

Европрограмите навлизат 
в решителен етап с 18% 
разплатени средства от 
общия бюджет

Боил Банов, 
министър на 
културата:

Министър  
Ивайло Московски и 
ръководството на КСБ 
обсъдиха изпълнението 
на пътните и жп 
проекти и състоянието 
на транспортния  
сектор у нас
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18 април

Кирил Домусчиев, 
председател на УС на КРИБ

Росица Георгиева

Областният съвет (ОС) 
на Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
(ОП на КСБ) в София про-
веде редовното си месечно 
заседание. То беше първото 
под ръководството на новия 
председател инж. Любомир 

Качамаков. В събранието 
участва и председателят 
на Управителния съвет на 
КСБ инж. Илиян Терзиев и 
предишен председател на 
ОП на КСБ - София. 

В началото инж. Кача-
маков информира присъст-
ващите за изпълнението на 
решенията от заседание-
то, проведено през март. 

Инж. Терзиев запозна члено-
вете на ОС с темите, кои-
то се обсъждат при срещи-
те на новото ръководство 
на КСБ с представители на 
централната и местната 
власт - министерства и об-
щини, и с ръководствата на 
областните структури на 
организацията.

В частта за организа-

Инж. Джани Антова, КСБ

Организацията на Европейските между-
народни контрактори (EIC) свиква редовно 
отчетно заседание на Общото събрание на 
19 - 20 април във Виена, Австрия. В рамките 
на конгреса Австрийската федерация VIBO 
(Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen 
Osterreichs) ще е домакин на конференция на 
тема „Визията за европейския международен 
строител през 2025 г. – Управление на пред-
стоящи предизвикателства и тенденции“. 

За говорители на форума са поканени ви-
дни представители на строителния бранш и 
академичната общност. Ад Бусман, партньор 
в Ernst and Young от 1994 г. и ръководител на 
Глобалната строителна и инженерингова гру-
па на EY, ще сподели своя опит в областта 
на корпоративното консултиране в сферата 

на недвижимите имоти и строителството. 
Представители на най-високо ниво на упра-
вление в мощни компании ще обсъдят бъде-
щата стойност на верига в международно-
то строителство, съюзи, диверсификация и 
специализация и ще се опитат да отговорят 
на въпроса: Кое бизнес портфолио осигурява 
рентабилност?

На конгреса на EIC Камарата на строи-
телите в България ще бъде представлявана 
от делегация в състав инж. Калин Пешов, 
зам.-председател на УС на КСБ, инж. Нико-
лай Николов, зам.-председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на КСБ - Бургас, инж. 
Любомир Качамаков, член на Изпълнителното 
бюро и УС на КСБ, председател на Областно-
то представителство на Камарата в София 
и председател на секция „Високо строител-
ство“ към КСБ.

То беше първото под ръководството на новия председател инж. Любомир Качамаков

Ренета Николова

„За да гарантираме високо 
качество на проектите, е необ-
ходимо преразглеждане на нор-
мативната база, свързана с об-
ществените поръчки за големите 
инфраструктурни обекти“. Това 
заяви министърът на транспор-
та, информационните технологии 
и съобщенията Ивайло Московски 
по време на среща с ръководство-
то на Камарата на строителите 
в България (КСБ), която се про-
веде в МТИТС. В нея от страна 
на Камарата взеха участие инж. 
Илиян Терзиев, председател на 
Управителния съвет (УС) на КСБ, 
зам.-председателят на УС на КСБ 
Владимир Житенски, инж. Любо-
мир Качамаков, член на Изпълни-
телното бюро и на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ - Со-
фия, ръководител на секция „Висо-
ко строителство“ към КСБ и ви-
цепрезидент на FIEC, почетният 
председател на КСБ инж. Симеон 
Пешов, изп. директор на КСБ инж. 

Мирослав Мазнев, Ренета Нико-
лова, прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“ и ПР на КСБ. 
Министър Московски допълни, че 
продължителните обжалвания и 
критерият за избор на изпълни-
тел, предложил най-ниска цена, 
водят до сериозни проблеми при 
реализацията на проектите.

„В момента голяма част от 
железопътните проекти по ОП 

„Транспорт и транспортна инфра-
структура“ (ОПТТИ) са подложени 
на сериозен риск от неизпълнение 
заради обжалвания, продължа-
ващи над половин година“, каза 
Московски. Той посочи още, че 
предстои да бъде сформирана 
работна група от няколко ми-
нистерства, която да предложи 
промени в Закона за обществе-
ните поръчки. „Трябва държавата 

да регламентира процедурите за 
обжалване и аз съм готов да вне-
са предложения за това, тъй като 
те нанасят големи щети за на-
шия сектор“, заяви министърът.

Инж. Илиян Терзиев благодари 
за срещата и подчерта, че Ми-
нистерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията е партньор от клю-
чово значение за Камарата на 
строителите България.

Представителите на КСБ из-
тъкнаха, че трудностите, които 
среща браншът, са свързани с го-
лемия интензитет на проектите 
в края на всеки програмен период, 
което може да доведе до недос-
тиг на строителни мощности. По 
думите на инж. Мирослав Мазнев 
секторът ще бъде по-балансиран, 
ако има инвестиционна програма 
за транспортните проекти. Ми-
нистър Московски уточни, че за 
възложителите е много трудно да 
правят точни първоначални гра-
фици, тъй като обжалванията и 
някои административни процеду-

ри не могат да бъдат предвидени 
като продължителност.

По отношение на най-големия 
пътен проект, финансиран от 
ОПТТИ – АМ „Струма“, министър 
Московски посочи, че изпълнение-
то на лот 3.2 от магистралата 
е необратим процес и държава-
та не може да губи повече време 
до стартирането на участъка. 
„С Европейската комисия сме 
на едно мнение, че АМ „Струма“ 
трябва да бъде завършена“, кате-
горичен беше Ивайло Московски.

В рамките на срещата беше 
обсъдено още въвеждането на 
ТОЛ системата в пътния сектор. 
Министър Московски коментира, 
че винетният модел на таксува-
не води до сериозно недофинанси-
ране на сектора и до загуби от 
800 млн. лв. годишно. „Съгласно 
доклада, който изготвиха от Све-
товната банка, ТОЛ системата 
ще генерира 1,5 млрд. лева при-
ходи на година, което ще осигури 
допълнителен ресурс за инвести-
ции“, заяви министърът.

ционните въпроси беше ре-
шено в началото на месец 
юни във Велинград да се про-
веде семинар по актуални за 
бранша теми. Те ще бъдат 
предложени от членовете 
на ОС, като сред коменти-
раните възможни теми бяха 
Законът за обществените 
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поръчки, новият Ре-
гламент за защита 
на личните данни, 
влизащ в сила от 
25 май, и задълже-
нията, произтича-
щи от него, както 
и новоприетият 
Закон за устройството и 
застрояването на Столич-
ната община. Следващото 

заседание на ОС на ОП на 
КСБ – София, ще бъде в на-
чалото на май. 

13 април Андрей Цеков, член на КС на КСБ

18 април Инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ

19 април Инж. Камен Наумов, член на УС на КСБ
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Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България проведе годишното си Общо събрание

петък, 13 април 2018 Ñòðîèòåë

Готовността на компаниите от Групата ЧЕЗ в България да приложат ре-
гламента за защита на личните данни бе обсъдена по време на XXIII заседа-
ние на Потребителския съвет към ЧЕЗ. „Цел-
та на регламента е да даде по-голям контрол 
на гражданите върху това какво се случва 
с техните лични данни. Компаниите на ЧЕЗ 
са напълно готови за цялостното прилагане 
на регламента, считано от 25 май 2018 г.“, 
заяви Лазар Чифлигаров, директор „Защита 
на личните данни“, „ЧЕЗ България“ ЕАД. Той 
представи подготовката и мерките, които 
са предприети от компаниите в Групата ЧЕЗ 
в България в изпълнение на регламента. Учас-
тниците в Потребителския съвет изразиха 
удовлетворение от предприетите мерки за 
прилагане на нормативния акт.

Позицията директор „Защита на лични-
те данни“ е създадена в изпълнение на изис-
кванията на регламента в „ЧЕЗ България“ 
ЕАД. Неговата функция е да информира и съ-
ветва относно реда за работа с лични данни, 
да наблюдава спазването на регламента и да 
сътрудничи с надзорния орган – Комисията за 
защита на личните данни. 

Потребителският съвет към ЧЕЗ е кон-
султативен орган, създаден през 2013 г. с цел 
да анализира и предлага за внедряване добри 
практики в обслужването на клиенти. Члено-
ве на съвета са независими потребителски 
организации като Българската национална 
асоциация „Активни потребители“, Федераци-
ята на потребителите, Независимият съюз 
на потребителите, Институтът за енер-
гиен мениджмънт, Комисията за защита на 
потребителите, утвърдени експерти в елек-
троенергетиката и граждански сдружения.

Десислава Бакърджиева

Компаниите от групата на ЧЕЗ 
в България – „ЧЕЗ България” ЕАД и 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД, 
успешно преминаха през одит за 
подновяване на сертификатите на 
системите за управление на ка-
чеството съгласно изискванията 
на новата версия на стандарта ISO 
9001:2015. Одиторски екип от рено-
мираната сертифицираща компания 
„ТЮФ Рейнланд-България” ЕООД про-
вери документацията и практиче-
ското прилагане на системата за 
управление на качеството, като 
проследи работните процеси в раз-
личните звена на компаниите. При 
проверката бе установено, че „ЧЕЗ 
България” ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД стриктно спазват 
изискванията на стандарта ISO 
9001:2015.

„Положителните резултати 
от извършения одит са поредното 

доказателство, че ЧЕЗ е модерна и 
иновативна компания. Прилагането 
на изискванията на международния 
стандарт гарантира по-висока 
ефективност на бизнес процесите и 
по-добро обслужване на нашите кли-
енти”, каза Карел Крал, регионален 
мениджър на ЧЕЗ за България.

Компаниите от Групата ЧЕЗ в 
България получиха сертификат за 
внедрена и прилагана Система за 
управление на качеството в съот-
ветствие с международния стан-
дарт ISO 9001:2008 през март 2012 г. 
Европейският стандарт EN ISO 
9001:2015 има статут на български 
стандарт от 25.09.2015 г. като БДС 
EN ISO 9001:2015, който замени и 
отмени БДС EN ISO 9001:2008. През 
март 2018 г. друга компания на ЧЕЗ 
в България - „ЧЕЗ Електро България“ 
АД, също успешно премина одит за 
подновяване на сертификацията 
на системата за управление на ка-
чеството съгласно стандарта.

Елица Илчева

Всички инфраструктурни 
проекти, планирани за инвести-
ции в района на Балканите, ще 
бъдат подробно описани в доку-
мент, който ще се представи на 
Срещата на върха на лидерите 
на държавите членки на ЕС и 
Западните Балкани. Събитието 
ще се състои на 17 май в НДК 
в София. То е и голямото пре-
дизвикателство за оставащи-
те три месеца на Българското 
председателство, стана ясно 
по време на направен отчет за 
изминалата първа половина от 
него. Напредъкът представи ми-
нистърът за Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС 
2018 Лиляна Павлова. „Амбицията 
като резултат от Срещата на 
върха е приемането на Деклара-
ция от София, в която ясно да 
бъде казано, че интеграцията в 
региона минава през свър за ност-
та“, каза тя.

От началото на януари до 
края на март в рамките на пред-
седателството  в София, Брюк-

сел и Страсбург са проведени 
над 1 000 заседания и срещи, в 
които са участвали близо 10 000 
делегати. Един от най-големите 
успехи на страната ни е провеж-
дането на 64 триалога между 
Съвета, Комисията и Парламен-
та по важни теми и по тях е по-
стигнат значителен напредък. 
Проведени са и 22 заседания на 
Съвета на ЕС в различни форма-
ти, 12 заседания на КОРЕПЕР II, 
13 заседания на КОРЕПЕР I, със-
тояли са се и близо 700 работни 
групи в Брюксел, у нас са прове-
дени над 100 от събитията в ка-
лендара. 

Като успех министър Павло-

ва отчете и приключилите пре-
говори в тристранните срещи за 
Директивата за командироване-
то на работници, приемането на 
процедурните правила за работа 
на Съвместната група за парла-
ментарен контрол на Европол, 
Регламента относно монито-
ринга и докладването на емисии-
те на CO

2
 и разхода на гориво на 

нови тежки превозни средства.
Предстои приемането на 

важни финансови директиви за 
всички граждани и бизнеса, ще 
започне и дебат за Многогодиш-
ната финансова рамка. Необхо-
димо и да се предвиди бюджет за 
цифровия дневен ред, за завърш-
ването на Единния дигитален 
пазар, за защитата на личните 
данни и киберсигурността. Друг 
важен въпрос за решение ще е 
реформата на европейската сис-
тема за убежищата, по-извест-
на като Дъблински регламент, 
която е пакет от 7 законодател-
ни акта и по която Българското 
председателство предложи нов 
подход и философия за обедине-
ние на преговарящите страни.

Емил Христов

Членът на Управителния съ-
вет на Камарата на строители-
те в България Любомир Пейнов-
ски, мажоритарен собственик на 
„Клийнтех България“ ООД, бе из-
бран за член на УС на Конфедера-
цията на работодателите и ин-
дустриалците в България (КРИБ). 
Това се случи на годишното Общо 
събрание на организацията, кое-
то се проведе в хотел „Марине-
ла“. На събитието присъстваха 
инж. Илиян Терзиев, председа-
тел на УС на КСБ и член на УС 
на КРИБ, зам.-председателят на 
УС на Камарата инж. Калин Пе-
шов, изп. директор инж. Мирослав 
Мазнев, почетният председател 
на КСБ и член на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ инж. 
Светослав Глосов, прокуристът и 
главен редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова и др.

В Управителния съвет на 
КРИБ за първи мандат бяха из-
брани общо 9 нови членове. Сред 
тях и Доминик Хамерс, изпълни-
телен директор на „Геотехмин“ 
ООД. Други 3 бяха преизбрани 

за втори мандат. Общият брой 
на членовете на УС на организа-
цията е 29. Избран бе и един нов 
член на Контролния съвет. 

„Конфедерацията бе изклю-
чително активна в ролята си на 

социален партньор, в резултат 
на което не само постигнахме 

значими резултати, но и нещо 
повече - водихме битки и ги спе-
челихме“, заяви в уводното си 
слово председателят на КРИБ 
Кирил Домусчиев. Той допълни, 
че Конфедерацията продължа-
ва да настоява за довършване 
на реформите в енергетиката 
и либерализацията на пазара на 
електроенергия. 

„Инвестиционният климат в 
страната ни става все по-добър 
и все повече хора разширяват 
предприятията си, производ-
ството си, затова недостигът 
на работна ръка не е случаен. 
Безработицата е ниска, запла-
тите растат, и то със сериозни 
темпове“, подчерта още Домус-
чиев.

Членовете на КРИБ обсъдиха 
и приеха и отчета за дейността 
на сдружението за изминалата 
година, както и доклада на Кон-
тролния съвет. 

Снимки в. „Строител“

Първи поздрави с избора новия член 

на УС на КРИБ председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев
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Решението на Коми-
сията внася спокойствие 
в заинтересованите, кои-
то биха искали да се обу-
чават по право, а те не 
са малко. Това са всички 
тези, които тепърва биха 
искали да се обучават по 
право в задочна форма на 
обучение, тъй като ре-
дица причини възпрепят-
стват да се обучават в редовната такава. Говорим за 
студентите, които учат други специалности и биха 
желали наред с тях да изучават и специалността „Пра-
во“. Това са и всички онези, които просто биха искали 
да повишат квалификацията си в сферата на правото. 

На всички тях искам да кажа, че тази академична 
година не е загубена. Тепърва университетите ще за-
почнат, а в някои вече са взети решения за бройката, 
т.е. колко студенти ще се обучават по специалността 
„Право“ в задочно обучение. Така че съветвам всички, 
които биха искали да продължат обучението си, да про-
явят заинтересованост и да видят кога биха могли да 
се запишат в специалност „Право“ в задочната форма 
на обучение.

Ренета Николова

Петчленен разширен 
заседателен състав на Ко-
мисията за защита от дис-
криминация (КЗД) с предсе-
дател Сабрие Сапунджиева 
в свое решение по преписка, 
образувана по доклад за са-
мосезиране на Орлин Колев, 
член на КЗД, постанови, че 
с нормата на чл. 3, ал. 1 от 
Наредбата за единните дър-
жавни изисквания за придоби-
ване на висше образование 
по специалността „Право" и 
професионална квалификация 
„юрист", в сила от учебната 
2018 - 2019 г., се поставя 
ограничително условие за 
лицата, които биха искали да 
се обучават по специалност 
„Право“ в задочна формата 
на обучение. Това ограниче-
ние представлява форма на 
непряка дискриминация по 
признаци „лично положение”, 
„имуществено състояние“, 
„възраст“ и „увреждане“ по 
смисъла на чл. 4, ал. 3 от 
ЗЗДискр. КЗД дава и задъл-
жително предписание за пре-
установяване нарушението 
на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр., 
като се предприемат всич-
ки възможни и необходими 
мерки за възстановяване на 
първоначалното положение 
за въвеждане и продължа-
ване на обучението по спе-
циалност „Право“ в задочна 
форма на обучение наред с 
редовната. Също така Ко-
мисията пояснява, че форми-
те на обучение са лишени от 
свойството да обуславят ка-

Орлин Колев, член на КЗД:

Снимка авторът

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

чество му. То би се повишило 
от наличието на норматив-
но установени материални, 
формални и резултативни 
изисквания към специал-
ността. В решението е 
подчертано, че специалност 
„Право“ не следва да се съ-
поставя със специалности, 
като „Медицина“, „Дентална 
медицина“, „Кинезитерапия“, 
„Фармация“ и „Ветеринарна 
медицина“, не само защото 

характерът на специално-
стите изисква специфично 
обучение, несъпоставимо 
с обучението по право, а и 
защото съпоставящите 
се с него специалности са 
нормативно уредени като 
специалности по регулира-
ни професии за разлика от 
специалност „Право“, която, 
с изключение на професията 
адвокат, не предоставя дру-
га регулирана професия.

Общата стойност на проекта е над 130 млн. лв.
Мартин Славчев

„До края на 2020 г. трябва 
да приключи модернизацията на 
23-километровата жп линия меж-
ду София и Елин Пелин.“ Това заяви 
зам.-министърът на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията Велик Занчев по 
време на церемонията за старти-
ране на строителните дейности 
в участъка. Той даде началото на 
проекта заедно с генералния ди-
ректор на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ) инж. Красимир Папукчий-
ски. Събитието се състоя на жп 
гара Казичене. 

Зам.-министър Занчев посочи, 
че в отсечката ще се инвести-
рат над 130 млн. лв., от които при-

близително 115 млн. лв. са осигу-
рени от Механизма за свързване 
на Европа. Проектът включва мо-

дернизация на железопътна линия, 
на системите за сигнализация и 
телекомуникации и контактна-

Свилена Гражданска 

От началото на мандата си 44-тото 
Народно събрание е приело 120 закона, 
206 решения и две декларации. Това сочи 
справка, подготвена от парламентарния 
пресцентър и дирекция „Пленарни засе-
дания, парламентарен контрол и финални 
текстове“. От 19 април 2017 г. до 4 април 
2018 г. са постъпили 204 законопроекта, 
като 110 от тях са внесени от депутати. 
Предложените проекти на решения са 205, 
от които 184 са на народни представите-
ли. От конституирането си парламентът 
е провел 129 пленарни заседания, четири 
от които извънредни. 

Свилена Гражданска 

В Народното събрание са постъпили 
промени в Закона за устройство на терито-
рията (ЗУТ), внесени от депутатите Петя 
Аврамова, зам.-председател на парламен-
тарната Комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправле-
ние (КРПБМС), Александър Ненков, член на  
КРПБМС, и Запрян Янков от ГЕРБ. В моти-
вите към измененията е посочено, че с тях 
се изчистват противоречия между дейст-
ващи разпоредби на ЗУТ и Закона за Кама-
рата на строителите. Всички строежи от 
пета категория – промишлени, търговски 
и т.н., както и жилищни сгради със значи-
телна площ следва да бъдат изпълнявани 
от строители, вписани в ЦПРС и притежа-

та мрежа, както и изграждане на 
нови надлези на жп гарите Верила 
и Казичене за безопасно преси-
чане на две нива. Изпълнител е 
ДЗЗД „Келет АБ”, съставено от 
унгарската фирма „Келет - УТ” и 
българската „АБ” АД. 

Зам.-министър Занчев посочи, 
че през миналата година по на-
правлението София - Елин Пелин 
са преминали почти 1,8 млн. път-
ници. „След приключването на про-
екта ще гарантираме най-високо 
ниво на сигурност и безопасност, 
както и намаляване на времепъту-
ването за хората”, обясни Велик 
Занчев. Той допълни, че в рамки-
те на друг проект, финансиран 
от ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“, е заложена мо-
дернизация на жп гарите Подуяне, 
Искър и Казичене, които попадат 
в това направление. Заместник-

министърът уточни, че общият 
обем от средства за жп проекти 
до 2020 г. е над 2,5 млрд. лв. с на-
ционалното съфинансиране. „След 
завършване на всички приоритет-
ни отсечки до 2023 г. ще е готова 
първата скоростна жп магистра-
ла от сръбска граница до приста-
нище Бургас, както и до турска и 
гръцка граница“, подчерта Занчев.

 „Строителството по тази 
жп отсечка е част от цялост-
ната модернизация на линия Со-
фия – Пловдив. С реализацията на 
проекта българската железница 
ще придобие друг вид и ще стане 
по-безопасна. Разчитаме на лоял-
ността на изпълнителите, както 
и на съдействието от страна на 
местната власт при извършване 
на строителните работи”, каза 
от своя страна инж. Красимир 
Папукчийски. 

През третата си сесия 44-тото НС е 
приело 49 закона и 25 решения. Сред тях 
са Закон за ратифициране на Договора за 
приятелство, добросъседство и сътруд-
ничество между Република България и 
Република Македония, Закон за противо-
действие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, 
Закон за пазарите на финансови инстру-
менти, Закон за платежните услуги и 
платежните системи, Закон за мерките 
срещу изпирането на пари, Закон за елек-
тронните съобщителни мрежи и физиче-
ска инфраструктура и др. Парламентът 
е гласувал промени в Кодекса на труда, 
Закона за социално подпомагане, Закона 
за здравето, Закона за насърчаване на ин-
вестициите и др.

ващи съответните компетенции. За да не 
бъдат налагани допълнителни администра-
тивни тежести върху гражданите, обаче е 
предвидено жилищните и вилните сгради 
с площ до 300 кв. м, както и обекти от до-
пълващото застрояване да могат да бъдат 
изпълнявани и от строители, които не са 
вписани в ЦПРС. Също така е заложено 
правомощията и задълженията на техни-
ческите ръководители да са за жилищни и 
вилни сгради с площ до 300 кв. м – за всички 
останали случаи задълженията ще се из-
пълняват от строителния надзор.

В мотивите на вносителите е посоче-
но, че предложенията целят повишаване на 
качеството и контрола в строителството. 
Ще се ограничи практиката нелицензирани 
търговски субекти и физически лица да из-
вършват икономическа дейност в разрез с 
нормативите и правилата. Ще се генерират 
повече приходи в държавната хазна.  

Снимка Емил Христов
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Ренета Николова

„2018 г. и 2019 г. ще 
бъдат исторически за 
пътното строителство, 
тъй като ще стартираме 
стратегически проекти 
в Северна България - ця-
лостното завършване на 
„Хемус“, изграждането на 
автомагистралите „Русе 
- Велико Търново“, „Видин 
- Ботевград“, „София - 
Калотина“ и най-сложния 
участък от „Струма“ през 
Кресненското дефиле. Убе-
ден съм, че ще се справим с 
тези предизвикателства, 
защото имаме и знания, и 
опит.“ Това заяви предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
инж. Дончо Атанасов на 
тържеството по повод 
135-годишнина от създава-
нето на държавната път-
на администрация. Офи-
циалната церемония се 
проведе във Военния клуб в 
София. На събитието при-
състваха инж. Валентин 
Йовев, зам.-министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството, инж. 
Илиян Терзиев, председа-
тел на УС на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ), инж. Светослав 
Глосов, член на УС на АПИ 
и почетен председател на 
КСБ, инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на 
КСБ, инж. Мирослав Маз-
нев, изп. директор на КСБ, 
Николай Иванов, член на 
УС на КСБ и председател 
на ББАПБ, инж. Валентин 
Зарев, председател на сек-
ция „Проектиране и стро-
ителен надзор“ на КСБ, 
Стефан Тотев, „Джи Пи 
Груп“ АД, инж. Петко Ни-
колов, „Пътстрой-92“ АД, 
както и представители 
на научната общност, на 
браншови и синдикални ор-
ганизации и др.

В  словото си  инж. 
Атанасов подчерта, че 
изминалите 5 години и 
особено 2015 г. са едни от 
най-успешните в пътното 
строителство на модерна 
България, тъй като със 
средствата от Европей-
ския съюз автомагистрал-
ната мрежа се е увеличила 
с над 300 км и в момента е 
около 740 км. „Бяхме си по-
ставили амбициозна про-

грама, която изпълнихме 
напълно“, подчерта инж. 
Атанасов.

Приветствие към гос-
тите направи инж. Вален-
тин Йовев. Неговите думи 
бяха, че инфраструктура-
та трябва да се поддържа, 
доизгражда и развива и за 
това са нужни значителни 
инвестиции. „С въвежда-
нето на ТОЛ системата 
очакваме над 1 млрд. лв. 
приходи годишно, или около 
3 пъти повече, отколкото 
получаваме от винетни-
те стикери в момента, и 
тези средства ще се ин-
вестират в поддържане и 
развитие на републикан-
ската пътна мрежа“, по-
сочи зам.-министър Йовев. 
„Знаем, че пътищата не 
са идеални – има настил-
ки, които са на повече от 
20 - 30 г., но ще сменим 
подхода и от кърпежи ще 
преминем към цялостна 
рехабилитация на компро-
метираните участъци, 
които не са ремонтирани 
от над 30 години“, комен-
тира още той. 

Началото на пътната 
администрация се полага 
на 3 април 1883 г. с Указ 

№267 на княз Александър I 
Батенберг. С него се ут-
върждават законите за 
направата, поправката и 
поддръжката на държавни-
те и на окръжните пъти-
ща, както и Правилникът 
за службата на кантоне-
рите. С първите държав-
ни документи за проек-
тиране, строителство и 
поддържане на пътищата 
в Княжество България се 
регламентира пътното 
дело у нас. Двата закона 
са изработени от княз 
Михаил Хилков, който е 
бил управляващ Министер-
ството на общите сгради, 
земеделието и търговия-
та (МОСЗТ) в кабинета 
на ген. Леонид Соболев. 
Към това министерство 
са били и пътищата на 
държавата. 

България посреща Ос-
вобождението си с 2 511 
километра пътища. В 
следващите 30 години 
пътната мрежа нараства 
близо 4 пъти, като през 
1915 г. - в навечерието на 
Първата световна война, 
достига над 9 000 км. При-
ети са редица закони за 
развитието на пътната 

Десислава Бакърджиева

Стартираха проучвателно-проек-
тантските работи за ремонта на тунел 
„Кривия“ при 388-и километър на път I-1  
(Е 79) София - Кулата в Кресненското де-
филе. Общата дължина на съоръжението 
е 343 м. Планираните дейности се финан-
сират от бюджета на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Срокът за изпълнение 
на проучвателните работи е 120 дни, а на 
ремонта - 300 дни.

Предвидено е извършване на гео-

инфраструктура, нейна-
та класификация, задъл-
жения, отговорности и 
финансиране. Изграждат 
се отсечките София - 
Самоков, Варна - Бургас, 
Русе - Силистра, Враца - 
Мездра, Оряхово - Враца, 
Асеновград - Чепеларе, 
Пазарджик - Брацигово, Ха-
сково - Кърджали и редица 
мостови съоръжения.

До  1944  г .  пътна-
та мрежа достига над 
22 000  км. Приети са два 
закона, които дават сери-
озен тласък за развитие-
то на пътното строител-
ство. Това са законите за 
пътищата и за трудова-

та повинност. Построя-
ват се отсечките София 
- Мездра, Сливен - Елена, 
Троян - Кърнаре и Кричим 
- Девин и редица други. Пе-
риодът до 1971 г. е на мо-
дернизация на основната 
пътна мрежа. Изграждат 
се направленията Русе - 
Велико Търново - Килифа-
рево, Подбалканският път 
София - Карлово - Бургас, 
проходите на Република-
та и Витиня. От 1954 г. 
в експлоатация е и първи-
ят мост над река Дунав 
при Русе. С новото адми-
нистративно делене на 
страната през 1959 г. се 
създават 27 окръжни път-

ни управления. С разпо-
реждане на Министерския 
съвет от 19 май 1971 г. се 
утвърждава изграждане-
то на автомагистралния 
пръстен на страната в 
направлението: София - 
Пловдив - Сливен - Бургас 
- Варна и София - Плевен - 
Бяла - Попово - Шумен - Ва-
рна, с обща дължина около 
1 000 км. Той включва три-
те магистрали „Тракия”, 
„Хемус” и „Черно море”. За-
почва развитието на ав-
томагистралното строи-
телство. 

В момента републикан-
ската пътна мрежа е око-
ло 20 000 км.

техническо обследване на съоръжението, 
изготвяне на технически проект и осно-
вен ремонт на тунела. Той включва нова 
отводнителна система, хидроизолация, 
нова светофарна уредба и енергоефек-
тивно осветление и други системи, по-
вишаващи безопасността на движение.

Изпълнител на проучвателните и на 
ремонтните работи е ДЗЗД „Геопът – Ту-
нел Кривия“, в което са „Геострой“ АД и 
„Пътстрой-92“ АД. Стойността на до-
говора е 3 212 721,60 лв. Строителният 
надзор се осъществява от „Пътконсулт 
2000“ ЕООД. Техният контракт е на 
стойност 54 720 лв.
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                                                          За опазването на недвижимите паметници ще разработим         

Боил Банов, министър на културата:

Елица Илчева

М и н и с т ър  Б ан ов, 

културното наследство 

- заедно с настоящото 

развитие на културата 

и съвременното изку-

ство - е акцент в пред-

ставянето на страната 

ни по време на Българ-

ското председателство 

на Съвета на ЕС. Какво 

от това наследство по-

казвате на европейски-

те ни гости?

Това е наистина клю-
чов фокус през 2018 г., 
която е и Европейска 
година на културното 
наследство. То е и част 
от културните политики 
на страната ни от много 
години насам. В този сми-
съл в шестте месеца про-
дължаваме да развиваме 
устойчивите политики. 
Като пример мога да дам 
изложбите в световния 
музей „Лу вър“. Предста-
вянето на страната ни в 
него беше голям пробив, 
а сега ни предстои да 
покажем и Първото бъл-
гарско царство. Така че 
наследството е единият 
голям стълб на култур-
ната идентичност на 
нашата държава. Други-
ят е съвременното изку-
ство с хората, творците 
и всичко, което те искат 
да ни кажат тук и сега. И 
в това отношение също 
имаме с какво да се гор-
деем. 

Откриващият кон-
церт на председател-
ството ни на 1 февруари 
в Брюксел беше изключи-
телен, вярвам не само за 
мен, но и за всички чуж-
дестранни гости. Видя-
хме невероятни солисти 
и прекрасната работа на 
Софийската филхармония. 

Но  голем и я т  с м и -
съл за мен е българите 
да усетят това, че има 
председателство и един 
по-различен дух, да се по-
топят по улиците на гра-
да в наистина културна 
среда. Иска ми се за тези 
шест месеца да повишим 
и собственото си само-
чувствие и да си обърнем 

повече внимание. Затова 
и сме подкрепили проек-
ти, които да могат да се 
видят от повече хора. 

Наскоро проведохме 
Международна конферен-
ция за културното на-
следство в Пловдив. Тя 
беше добър повод да по-
кажем на гостите ни от 
чужбина активния култу-
рен живот, който тече в 
други части на страната 
ни.

Преди време казахте, 

че министерството ра-

боти активно за създа-

ването на механизми, 

чрез които ясно да се 

вижда грижата на дър-

жавата за недвижимото 

културно наследство. 

Какви са те? 

Въпросът е много се-
риозен и Ви уверявам, че 
с екипа ми сме изключи-
телно активни в това 
направление. Ангажимен-
тите на държавата по 
опазването на недвижи-
мото културно наслед-
ство са ясни. Но както 
знаете, понякога наслед-
ниците на такива сгра-
ди са много повече от 
двама или трима и това 
създава пречки. Друг път 
те нямат финансовата 
възможност да извършат 
ремонтите, които се из-
искват по закон, защото 
са в пъти по-скъпи от по-
добни за една обикновена 
къща. Така че едно от ре-
шенията е да разработим 
законови механизми за 
помощ на тези собстве-
ници. Обмисляме кои са 
най-добрите варианти 
– от безлихвени заеми 
през частична финансова 
подкрепа за проекти или 
помощ в проектиране-
то, както и обяснителни 
режими. Последните не 
бива да се подценяват – 
хората трябва да са на-
ясно защо е важно една 
сграда да бъде възста-
новена и какво носи тя. 
Да са запознати и с това 
какво би могъл да донесе 
даден обект на собстве-
ника, ако той го реновира 
в автентичния му вид, в 

който трябва да бъде, а 
не да прекрои постройка-
та с няколко етажа от-
горе. 

Добавената стой-
ност на културните па-
метници е огромна и в 
Европа има много примери 
за това, вече частично 
ги има и в България. Мога 
да посоча т.нар. Двойна 
къща в столицата, за 
която имаме уверенията, 
че ще бъде възстановена. 

Досега  държавата 
само изискваше от соб-
ственика, сега се мисли 
и в посока как би могла да 
бъде в помощ. 

Разбира се, другият 
много важен механизъм 
е  установяването на 
изключително сериозен 
режим с мерки, свърза-
ни с изземане в полза на 
държавата или в полза на 
общината на сгради, кои-
то не се стопанисват по 
закона. 

Така че това е – по-
мощ, от една страна, и 
затягане на режимите, 
от друга. 

В тази  връзка  ще 

разполагате ли с повече 

средства за реставра-

ция и консервация на па-

метници на културата?

В предишни години за 
този вид дейност бяха 

отпускани 1 млн. лв., но 
от тази вече ще бъдат 
1,5 млн. лв. Средства-
та ще се разпределят 
чрез комисии. Общини и 
частни собственици мо-
гат да кандидатстват 
и, където е възможно и 
желанията са адекватни, 
ще се получава финанси-
ране. Разбира се, това не 
е напълно достатъчно, но 
при всички положения ние 
разработваме механизми, 
при които да има законо-
ви форми и фондове, чрез 
които да може да се ин-
вестира пряко и да се по-
мага доста по-сериозно. 

Паметниците обаче 
са много, има и доста с 
неуточнен статут, за 
които също ни чака много 
работа. Нашата страна 
е богата и на археология, 
не само на интересни 
къщи, построени във вре-
мето. И истината е, че 
само заедно - с подадена-
та ръка на държавата, на 
общините и на собстве-
ниците, можем да вървим 
напред.

Как виждате ролята 

на местните власти? 

Ще повторя, че само 
заедно можем да вървим 
напред. И всички са еднак-
во важни в процеса, ценна 
е комуникацията помежду 

ни. Според закона държа-
вата в лицето на община-
та има своите права да 
се намеси и да глобява, 
когато забележи недобро-
съвестност. Дори е пред-
видена и възможност, при 
която общината да влезе 
с инвестиция вътре, да 
реставрира и след това 
да ипотекира имота за 
сметка на собственика. 
Но тази мярка е много 
крайна и трудно пости-
жима. 

Има ли практики по 

опазването от други 

държави, които можем 

да заимстваме?

В доста европейски 
страни е улеснен начи-
нът при неподдържан 
имот да може да се пре-
мине към наказателни 
процедури и дори да се 
отнеме. При нас трябва 
да имаме предвид, че тук 
по конституция личната 
собственост е неприкос-
новена, е защо трябва да 
се насочваме към това да 
има повече мерки, с които 
държавата и общините 
да подпомагат гражда-
ните.

Поддържаме връзка по 
темата с държави като 
Австрия, с Франция, с 
Германи я .  В  момента 
черпим от техния опит 

и се консултираме с те-
хни специалисти. Искаме 
да приложим това, което 
се прави във Франция – 
да се реставрират цели 
квартали, а не просто 
да говорим за една или за 
две къщи. Това са труд-
ни, дългосрочни процеси, 
които сме амбицирани да  
доведем до успешен за-
вършек. 

След по-малко от 3 

месеца  Българското 

председателство ще е в 

историята, но ще сме се 

доближили и до 2019 г., в 

която Пловдив ще е Ев-

ропейска столица на кул-

турата. Ще успеете ли 

с ремонта на концертна 

зала в града, който обе-

щахте да подкрепите? 

Ще направим всичко 
възможно, в рамките на 
закона. Вече е обявена 
обществената поръчка 
за реконструкция. От-
делили сме средствата, 
важността на сградата 
изисква всичко да е из-
пипано – от сценичната 
техника до най-малките 
детайли. Дори да не бъде 
готова за инициатива-
та Европейска столица 
на културата, важно е, 
че операта ще има своя 
достоен дом за години 
напред и там ще посре-
ща много гости отблизо 
и далеч. 

Има ли други обекти 

от културната инфра-

структура там, които 

трябва на всяка цена 

да  бъдат готови  до 

2019 г.?

Пловдив - Европейска 
столица на културата, 
е  национален приори-
тет. Градът е един от 
най-старите в света, с 
уникална атмосфера. А 
какво да кажем за плас-
товете цивилизация – те 
са изключителни. Минис-
терството на културата 
помага винаги когато ни 
потърсят, държавата 
също. Общината вече 
има одобрени няколко ин-
фраструктурни проекта.

По отношение на кул-
турната инфраструкту-
ра обаче аз смятам, че не 
бива да се мисли на парче, 
трябва да се работи с ви-
зия за нейната цялост. 

Преди дни стана ясно, 
че  кандидатурата на 
Епископската базилика 
и римското мозаично на-
следство на Филипопол 
е включена в Индикатив-
ния списък на ЮНЕСКО за 
значими културни и при-
родни обекти. След като 
Малката базилика беше 
реставрирана, сега се ра-
боти активно и за този 
уникален храм, за който 
амбицията е също да от-
вори врати през 2019 г. 

Обновяването на Националното училище по изкуства „Добри 

Христов” във Варна е един от строителните приоритети на 

ведомството през настоящата година
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         законови механизми за помощ на техните собственици 

Миналата година в цен-
тралата  на  ЮНЕСКО 
представихме и самия 
Пловдив като хилядоле-
тен град с непрекъсната 
история и живот. Така 
че Българското предсе-
дателство и Пловдив - 
Европейска столица на 
културата, са онзи шанс, 
който не трябва да про-
пуснем. Важно е да пред-
ставим наследството си, 
а може би и да отворим 
дебата какво трябва да 
направим, за да го опаз-
ваме и популяризираме 
по-добре.

Трябва ли пловдивча-

ни да забравят идеята 

на Вашия предшестве-

ник Вежди Рашидов за 

строеж на нова опера?

Обновяването на Кон-
цертната зала ще бъде 
от огромна помощ. Но 
там не могат да се из-
насят оперни спектакли, 
защото тя няма тази 

функция. Държавата и 
към момента оказва под-
крепа на Пловдив с това, 
че е предоставила упра-
влението на Античния 
театър на общината. По-
голяма част от концер-
тите на операта ще са 
там през лятото. Мест-
ната  администраци я 
разполага и със сцената 
на Дома на културата 
„Борис Христов“, която 
също се ползва за оперна. 
Надявам се, че един ден 
ще имаме и свободни 80 
- 100 млн. лв., за да можем 
да построим нова сграда. 
Сигурен съм, че и това 
ще се случи, защото плов-
дивчани и артистите го 
заслужават.

Всяка година ведом-

ството инвестира и в 

ремонти на училища-

та по изкуства и други 

културни институции. 

Какви са плановете за 

2018 г.? 

Средствата от бю-
джета са недостатъч-

ни, но това не ни спира 
да използваме всяка въз-
можност, като например 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“, по която Минис-
терство на културата е 
бенефициент. Миналата 
година подходът беше да 
се разхвърлят наличните 
бюджетни средства за 
поправки и по-дребни, но 
спешни неща - покриви, 
дограми, салони. Сега се 
фокусираме върху по-клю-
чови ремонти. Съвсем 
скоро дадохме старт на 
основните дейности по 
проекта за реконструк-
ция и модернизация на 
Националното училище 
по изкуства „Добри Хри-
стов” във Варна. То ще 
бъде изцяло обновено за-
едно с концертната зала, 
ателиетата по графика, 
скулптура и живопис, съ-
ществуващата библи-
отека и читалня. Ще се 
направи нов покрив, ще 

бъдат реставрирани и 
фасадите, декоративни-
те мазилки и металните 
елементи, а освен това 
и прилежащите дворни 
пространства.

На много места още 
има необходимост от ин-
тервенции. Друг ключов 
обект, за който имаме 
отделени пари от бю-
джета за проектиране 
и основен ремонт, е На-
ционалната библиотека 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“. Сериозно внимание 
ще обърнем и на нуждите 
от подобрения в сграда-
та на Национален музи-
кален театър „Стефан 
Македонски“. Обекти в 
Добрич, Враца и Благоев-
град също имат нужда от 
обновяване, което засега 
е сложно, но правим въз-
можното. 

След ремонта на НДК 

обявихте, че Зала 3 е без 

аналог в Европа. Кое я 

направи толкова изклю-

чителна и доволен ли 

сте от това как стро-

ителите си свършиха 

работата? 

Доволен съм. Този ре-
монт не само дава визия 
за тези 6 месеца, в които 
са основните събития на 
Българското председа-
телство, но е и дългосро-
чен и ключов. Чрез него 
НДК се връща към една 
своя същност, към иден-
тичността си - на култу-
рен и конгресен център. И 
то вече с възможността 
да поеме събития на най-
високо ниво - конгреси, 
културни изяви от всяка-
къв характер. Това е мно-
го важно за развитието 
на културния живот в Со-
фия и в страната.

Колкото до Зала 3, га-
рантирам Ви, че в момен-
та в Европа няма така-
ва, това е гордостта на 
НДК. Включително мон-
тирани са кабини, които 
отговарят на  всички 
изисквания на Генерална 
дирекция „Преводи“ на ЕК, 
с обезшумяване на столо-

вете, на масите в кабини-
те. Също така има и ново 
телевизионно студио. 
Наистина няма подобно 
място като НДК в Европа, 
включително с произве-
денията на изкуството, 
след реставрацията. 

Възстановяването 

на църквата „Св. Сте-

ф ан“  в  Ис т ан бул  б е 

прието с адмирации от 

всички страни. Как го 

оценявате Вие?

Възстановяването на 
православния храм „Св. 
Стефан“ в Истанбул е 
нещо прекрасно и изклю-
чително за съхраняване-
то на българския дух, за 
пренасянето му във вре-
мето. Министерството 
на културата работи 
пряко по този проект,  
който беше подкрепен 
финансово от българска-
та държава. Разговарях 
с много различни хора и 
видях нещо, което от-
давна не ми се е случвало 
- всички да са развълну-
вани, да се радват, да се 
усещат горди, че са бъл-
гари. „Желязната църква“ 
наистина е уникална, тя 
е единствена. Аз имах 
възможността да я видя 
почти разглобена, дока-
то се реставрираше. По 
начина, по който е въз-
становена, не може да се 
види какво е в сърцевина-
та от железни колони, на 
които се направи пълно 
обновяване, но мисля, че 
може да се усети със сър-
цето. Този приказен вид 
на църквата не е просто 
лустро, всяка греда беше 

сменена. За столетия 
напред ще имаме храм 
на християнството и на 
българщината. 

Работата по Нацио-

налната стратегия за 

развитие на културата 

бе един от приоритети-

те Ви. Кога ще се похва-

лите, че документът е 

готов?

Дейностите по про-
екта бяха разпределени в 
работни групи по полити-
ки и сектори и в момента 
се обобщават постъпили-
те предложения. С този 
документ ще се затвърди 
културата като дълго-
срочен приоритет, който 
едновременно с това ще 
носи и добавена стойност 
– икономически ползи. 

Има ли други ключо-

ви задачи в управленска-

та Ви програма, които 

може да се каже, че вече 

решавате?

Председателството 
ни дава шанс да разширим 
присъствието на българ-
ската култура в Европа и 
по света. Споменах вече 
новите изложби, които 
обменяме с „Лувъра“ и 
които ще ни помогнат 
за утвърждаването на 
България като дестина-
ция за осъществяване на 
международни културни 
проекти.

В областта на опаз-
ването и популяризира-
нето на културното на-
следство - приоритетно 
финансираме дейности 
по съхраняването и има-
ме успех не само с уве-
личените средства, а 
и със законодателните 
инициативи. Напреднали 
сме сериозно и с дигита-
лизацията, която също е 

ключова.
Почти сме готови с 

промените в Закона за 
авторското право и срод-
ните му права, с тези 
в Закона за културното 
наследство и в Закона за 
филмовата индустрия, за 
който знаете, че също 
провеждаме широка дис-
кусия. 

Текущо сме планирали 
модернизиране на сград-
ния фонд и материалната 
база в сферата на култу-
рата в посока достъпна, 
здравословна и безопасна 
среда. В сценичните изку-
ства разширяваме обхва-
та на финансовия ресурс 
за подпомагане, включи-
телно на частни сценич-
ни организации, на кон-
курсно-проектен принцип. 
Във визуалните изкуства 
правим необходимото за 
създаване на механизми 
за подкрепа. Тази година 
ще вземем участие във 
Венецианското биенале. 
В киното също мисля, че 
сега с промените в за-
кона ще се създадат по-
добри условия за създава-
не на още повече филми, 
ето тази година имаме 
22, като всички те бяха 
показани на „София Филм 
Фест”. Работим активно 
и в подкрепа на читали-
щата и библиотеките. 
Планираме участия в го-
лемите международни 
книжни панаири. 

Младите хора са из-
ключително важни за 
нас, отделяме финансов 
ресурс за таланти. Об-
разно казано, „отворихме“ 
министерството, публи-
куваме провежданите 
конкурси и специализира-
ни съвети онлайн. Разби-
ра се, предстои ни още 
много сериозна работа.

Ремонтът на НДК връща 

сградата към нейната 

същност на културен и 

конгресен център, смята 

министър Банов
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На нея бе представена инвестиционната програма на морската столица за 2018 г. 

Мартин Славчев
Ренета Николова

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия – Варна (ОП на КСБ - 
Варна), и община Варна 
проведоха работна среща. 
Форумът бе открит от 
кмета на морската сто-
лица Иван Портних и от 
инж. Христо Димитров, 
зам.  -председател на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – Варна. Меди-
ен партньор на събитието 
бе в. „Строител“. 

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

„За мен е удоволствие 
за втора поредна годи-
на да бъда модератор на 
този форум. Той е добър 
пример за това как стро-
ителният бизнес и мест-
ната власт могат заедно 
да работят в интерес на 

гражданите и общество-
то“, заяви Ренета Нико-
лова – прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“ 
и ПР на КСБ, в началото на 
събитието. „Надявам се, 
че както и през миналата 
година кръглата маса, ос-
вен да повиши информира-
ността, ще даде отговор 
на актуалните за бранша 
въпроси и ще постави на-

чалото на нови съвместни 
инициативи на областна-
та структура на Камара-
та и общината“, допълни 
тя. 

„Радвам се, че диа-
логът между местната 
власт и бизнеса се ут-
върждава като традиция. 
Убеден съм, че подобни 
събития сверяват часов-

ниците и са сериозен ко-
ректив за дейността ни. 

През 2018 г. община Варна е 

възложител на проекти за 

над 350 млн. лв. 

по линия на европей-
ските фондове и с финан-
сиране от републиканския 
и от общинския бюджет. 
За да бъдем по-оператив-

ни, трябва да спазваме 
срокове. Същевременно 
заедно трябва да гаранти-
раме и високото качество 
на изпълнените проекти, 
защото резултатите от 
дейността на строител-
ните фирми се вижда от 
гражданите на Варна, кои-
то са най-важният корек-
тив за нас, заяви кметът 
Иван Портних. 

 „Бих искал да изразя 
моята и на Областното 
представителство бла-
годарност към кмета г-н 
Портних за организира-
нето на срещата. Общи-
ната реализира сериозна 
инвестиционна програма 
и е най-големият възло-

жител за бранша в об-
ластта“, каза инж. Хрис-
то Димитров и добави, 
че за ОП на КСБ – Варна, 
което представлява над 
450 строителни компа-
нии, информираността 
относно предстоящите 
поръчки е от съществено 
значение. 

„Добрата комуникация и 

диалог между Камарата и 

местната администрация 

е ключова

както за своевремен-
ното решаване на въз-
никналите въпроси, така 
и за успешното, в срок и 
с необходимото качество 
реализиране на големите 
инфраструктурни обекти 
на територията на об-
щината“, подчерта пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Варна. 

„Първо бих искал да от-
правя моите и на УС на Ка-
марата искрени поздрави 
към кмета Портних и към 
инж. Димитров за тази 
инициатива, която се про-
вежда съвместно, и то за 
втора поредна година. За 
ръководството на КСБ, 
за мен като председател 
комуникацията, диалогът 
с институциите на цен-
трално и местно ниво е 
водещ приоритет“, подчер-
та инж. Терзиев и допълни, 
че през последния месец 
ръководството на КСБ е 

провело срещи със Столич-
ната община, Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, Министерството 
на околната среда и води-
те, Министерството на 
туризма и др. 

„С участието си във 
форума изразявам и под-
крепата на КСБ, и нашата 
готовност да съдейства-
ме при необходимост с це-
лия експертен потенциал 
на организацията както 
на Областното ни пред-
ставителство, така и на 
община Варна“, подчерта 
инж. Терзиев. 

По време на срещата 
зам. -кметът инж. Христо 
Иванов отчете изпълне-
нието на строителна-
та програма на Варна за 
2017 г. и представи пла-
на за дейностите през 
2018 г. 

„Срещата със стро-
ителния бранш е изклю-
чително важна. Подобни 
форуми са много полезни, 
защото ние ежедневно 
контактуваме със стро-
ителите във връзка с из-
пълнението на проекти 
и договори. През послед-
ните години с осигурени 
средства по оперативни 
програми, от държавния 
бюджет или от този на 
община Варна, в града 
започна реализацията на 
много обекти”, каза инж. 
Иванов. Той посочи, че 

в средата на 2017 г. е за-

почнал ремонтът на южно-

то обслужващо платно на 

бул. „Васил Левски”, 

а впоследствие и на 
самия булевард. Това е най-
мащабният инфраструк-
турен проект в града за 
последните десетилетия. 
По думите му друг ключов 
обект е реконструкцията 
на ул. „Ана Феликсова” и 
кръстовището с бул. „Цар 
Освободител” в район 
„Младост”. „Изграден е 
първият етап, който при-
ключи през март 2018 г. 
Заради проблеми с от-
чуждителните процедури 
на три имота все още не 
може да направим връзка-
та с бул. „Цар Освободи-
тел” и да довършим све-

тофарната уредба, за да 
гарантираме безопасно-
то влизане и излизане от 
този район“, обясни той. 

Друг обект, който е 
важен за инфраструктура-
та на града, е реконструк-
цията на ул. „Александър 
Рачински”, в участъка от 
бул. „Сливница” до ул. „Ан-
тим I”. Тъй като на тази 
улица има сграда памет-
ник на културата община-
та е съгласувала проекта 
с Министерството на 
културата. „Вече имаме 
становище. Предприема-
ме действия по заснема-
нето на обекта. Пред-
полагам, че към края на 
годината ще приключим 
процедурата и ще започ-
не реализацията на този 
стратегически проект за 
общината.  

През 2017 г. в града са 
изградени няколко свето-
фарни уредби. Една от тях 
е на бул. „Трети март”, на 
автобусна спирка „Армей-
ска”, където е имало голям 
брой пътнотранспортни 
произшествия. Изградена 
е светофарната уредба на 
бул. „Христо Смирненски”. 
Предстои да бъдат въве-
дени в експлоатация тези 
на бул. „Цар Освободител” 
и на ул. „Прилеп“, стана 
ясно още от изказването 
на инж. Христо Иванов. 
Той посочи, че през мина-
лата година общината не 
е успяла да стартира из-

Снимки Румен Добрев
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граждането на стълби за 
достъп до крайбрежната 
алея. Причината е една 
незаконна постройка в ра-
йона, за която в момента 
тече процедура по премах-
ване. Според зам. -кмета 
дейностите вероятно ще 
стартират до началото 
на летния сезон. 

„През 2017 г. започнах-
ме строителството на 
улична канализация на ул. 
„Подвис” във връзка със за-
устването на битовата 
канализация от ул. „Букет”. 
В момента се изпълнява 
подновяването на канали-
зацията на ул. „Мадара” и 
ул. „Ген. Попов”. Приключи-

хме цялостната рехаби-
литация на бул. „Цар Бо-
рис III” в кв. „Виница”, който 
включи и подмяна на ВиК. 
Остана да се направи мар-
кировката. Проектът е на 
стойност 1,675 млн. лв. 
До края на април предстои 
да приключат дейности-
те и по ул. „Студентска”. 
Основният ремонт на ул. 
„Ян Палах” беше в инвес-
тиционната програма за 
миналата година, но във 
връзка с финансирането 
на бул. „Васил Левски” този 
обект отпадна“, коменти-
ра инж. Иванов и уточни, 
че в бюджета на община-
та за 2017 г. е било зало-
жено проектиране и из-
граждане на паркинг пред 
блок 51. По думите му про-
ектът е готов, издадено е 
разрешително за строеж. 
Има и избран изпълнител 
и скоро работата може да 
започне. 

„За 2017 г. имахме и за-
делени средства за улично 
осветление за общо 53 
обекта. От тях девет са 
изградени, а парите за ос-
таналите бяха прехвърле-
ни за 2018 г. 

Зам. -кметът подчер-
та, че в момента се стро-
ят 10 детски площадки за 
игра на открито. За тях 
през миналата година са 
изготвени проекти, изда-
дени са разрешителни за 
строеж и са избрани из-
пълнители. Той се похвали, 
че спортната площадка в 
кв. „Галата” вече е въведе-
на в експлоатация, както и 
че има проект за благоус-
трояването на района око-
ло сградата на Юнашкия 
салон. През миналата го-
дина е приключил и ремонт 
на стадион „Черно море”. 

Друг успех на община 
Варна за 2017 г. е стар-
тиралата реализация на 

парк в кв. „Възраждане”. 
„Горди сме, че изгражда-
ме такова пространство 
в града. Имаме и готов 
набор от инвестиционни 
проекти, за които тър-
сим финансиране, като 
ремонтите на ул. „Св. св. 
Константин и Елена” в кв. 
„Виница” - в участъка от 
бул. „Цар Борис III” до гро-
бищния парк, ул. „Братя 
Бъкстон”, ул. „Баба Тонка”, 
ул. „Капитан Рончевски” и 
др. Разполагаме с такъв 
за строителство на кръ-
гово кръстовище на „Св. 
св. Константин и Елена” 
с изграждането на чешма 
за минерална вода. Напра-

вили сме инвестиционен 
проект за реконструкция 
на ул. „Прилеп” в участъка 
от ул. „Ян Палах” до мест-
ност Пчелина. Тази арте-
рия е в много занемарен 
вид. В готовност при на-
личен финансов ресурс са и 
улиците „Подвис”, „Лиляна 
Стратиева” и „Флора“, обя-
ви инж. Иванов. Той заяви, 
че е много важно да се ре-
ализира и 

реконструкцията на бул. 

„Република” в участъка от 

бул. „Владислав Варненчик” 

до ул. „Колю Фичето”. 

В тази зона постоян-
но стават задръствания 
заради връзката с Про-
мишлената зона и от об-
щината се надяват през 
настоящата година ра-
ботата по този обект да 
започне. 

Зам. -кметът инфор-
мира още участниците в 
срещата, че е извършено 
проектиране и на улична 
мрежа на кварталите 38, 
39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 
59, 60, 61, 62. „Там улична-
та регулация е по чл. 16. В 

този район на града тряб-
ва да се създадат нормал-
ни условия за достъп до 
имотите“, уточни инж. 
Иванов. Той сподели, че 
местната администрация 
е разработила и няколко 
проекта за спортни ком-
плекси – в кв. „Владислав 
Варненчик” на мястото на 
съществуващия стадион, 
на ул. „Студентска” - на 
мястото на бившето игри-
ще „Жечка Карамфилова”, и 
др. За тези обекти също 
се търси финансиране. 

„Беше извършено про-
ектиране на парк в кв. 
„Виница”, както и за ВиК 
мрежи. Направихме и ге-

нерален план за движение-
то във Варна, който беше 
приет през тази година и 
предстои издаване на за-
повед на кмета за негово-
то въвеждане“, заяви инж. 
Христо Иванов. Той отче-
те още, че са приключили 
и два изключително важни 
екологични обекта за гра-
да – за отвеждане на дъж-
довните води от Шокъро-
вия канал в Черно море и 
за рибарско пристанище 
в „Аспарухово”, който е на 
стойност 16 млн. лв. „Про-
дължаваме да работим и 
по договорите, които има-
ме с Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“). Предстои 
финализирането и подпис-
ването на контрактите с 
МРРБ за финансиране на 
мерки за енергийна ефек-
тивност на здание на Ми-
нистерство на вътреш-
ните работи и няколко 
многофамилни жилищни 
сгради”, коментира още 
зам. -кметът на Варна. 

Той поясни, че по „ОПРР 
2014 – 2020“ се изпълня-
ва основен ремонт на ул. 
„Мара Тасева”, който е на 
финален етап и предстои 
обектът да бъде въведен 
в експлоатация в края на 
април. По същото време 
се очаква да приключи и 
рехабилитацията на улич-
ната мрежа на булевар-
дите „Приморски” и „Цар 
Освободител”. „Работим 
и по бул. „Първи май” в кв. 
„Аспарухово“. Имаме избра-
ни изпълнители за благоус-
трояване на междублокови 
пространства в кв. „Вла-
дислав Варненчик”, четвър-
ти микрорайон. В тях ще 
се инвестират 11 млн. лв. 
На инженеринг ще се реа-
лизират и проекти за меж-
дублокови пространства 
в район „Одесос” около СУ 
„Георги Бенковски”. Рабо-
ти се по модернизацията 
и реконструкцията на пре-
чиствателната станция 
в Златни пясъци. Това е 
стратегически обект на 
територията на общи-
на Варна”, заяви още инж. 
Христо Иванов. 

През 2018 г. предстои 
и изграждане на още 10 

спортни площадки в учи-
лищата, които включват 
многофункционални иг-
рища и фитнес. Има оси-
гурено финансиране от 
Агенция „Пътна инфра-
структура” за рехабилита-
ция на пътя Варна - Злат-
ни пясъци. Разработва се 
и проект за обновяване на 
стадион „Спартак”, за кой-
то средствата са осигу-
рени от Министерството 
на младежта и спорта. 

След презентацията 
на зам. -кмета на Варна 
протече дискусия за ре-
гламентирането на дви-
жението на машини и 
транспортни средства на 
територията на община-
та. Представителите на 
местната администрация 
и на строителните фирми 
обсъдиха и други актуални 
за бранша теми. 

По време на разгово-
рите инж. Росен Колелиев, 
член на УС на КСБ, подчер-
та, че настоящото ръко-
водство на община Варна 
е първото, което е напра-
вило стъпка за подобрява-
нето на инфраструктура-
та на града. Той предложи 

да се извършат обследва-
ния и да търсят иноватив-
ни методи при рехабилита-
цията на пътната мрежа 
в града. 

„Моята препоръка към 
общинската администра-
ция във Варна е да използ-
ва система за управление 
на пътните настилки. 
Има техника, която прави 
диагноза за състояние-
то на конструкцията на 
настилката и т.н. Така 
община Варна ще знае 
по какъв начин трябва да 
се ремонтират уличните 
платна. Използването на 
съвременни технологии 
може значително да нама-
ли разходите“, заяви инж. 
Колелиев.

Инж. Христо Иванов 
посочи, че 

типизацията на тръжните 

документи ще облекчи про-

цесите и ще спести много 

средства. 

„Заедно вървим в тази 
посока, защото целта ни е 
обща. Камарата на строи-
телите в България ясно е 
изразила своята позиция и 
подкрепа на типизацията 
на тръжните документи. 
Освен това, за да няма 
некачествено изпълне-
ние на проектите, апели-
раме възложителите да 
изискват фирми и всички 
участници в консорциуми 
да бъдат регистрирани 
в Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя”, допълни темата 
изп.  директор на КСБ  
инж. Мирослав Мазнев. 

По време на дискусия-
та Свилен Крайчев, секре-
тар на Българска морска 
камара, обърна внимание 
на темата за чистотата 
на строителните площад-
ки, както и за сроковете 
на изпълнение на ремонт-
ните дейности. Председа-
телят на Българска мор-
ска камара к. д. п. Богдан 
Богданов също се включи 
в обсъжданията. Той по-
стави въпроса за изоста-
вените сгради във Варна, 
които са десетки. „Има 
много занемарени здания в 
града. Също така смятам, 
че в община Варна трябва 
да се активизира проце-
сът за изпълнението на 

проекти по Национална-
та програма за енергий-
на ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради”, коментира още 
той. Зам.-кметът Иванов 
обясни, че има проблем с 
намирането на собстве-
ниците на част от тези 
сгради и че трябва да се 
работи за промяна на за-
конодателството, която 
да въведе търсене на от-
говорност при неизпълне-
ние на задълженията на 
собствениците, каквито 
модели има в Европа, на-
пример Виена. 

„Община Варна е един-
ствена в България, която 
отдели средства от бю-
джета си, за да изготви 
списък на недвижимите 
културни ценности. Вече 
близо две години работим 
по този въпрос. Имаме из-
дадени над 100 заповеди и 
са направени предписания 
на собствениците какви 
действия трябва да пред-
приемат. Но само част 
от тях се изпълняват, а 
останалите – не”, комен-
тира инж. Иванов.       

Зам.-кметът инфор-
мира и изпълнението на 
НПЕЕМЖС във Варна. „На-
бирането на документи 
по програмата тръгна 
трудно. 26 сгради бяха 
депозирани в Българската 
банка за развитие (ББР) и 
беше осигурено финанси-
ране. Тези обекти вече са 
изпълнени и положителни-
те ефекти за енергийна 
ефективност са налице. 
Впоследствие  подпи -
сахме договори за още 9 
блока и в момента сме на 
фаза избор на изпълнител. 
Отделно в ББР има депо-
зирани още 36 заявления, 
които чакат да се осигу-
ри бюджет и за тях”, каза 
той.

В края на срещата 
инж. Христо Димитров 
благодари за изнесената 
информация и заяви готов-
ността на ОП на КСБ да 
работи и да се включва с 
експертен потенциал във 
всички инвестиционни 
инициативи на общината. 

„Гледаме към трета-
та работна среща през 
2019 г.“, каза в заключение 
председателят на варнен-
ските строители.
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На проведената работна среща между община Варна и ОП на КСБ – Варна, зам.-кметът инж. Христо Иванов отчете 
изпълнението на строителната програма на морската столица за 2017 г. и представи инвестиционната програма за 2018 г.  

В настоящия брой публикуваме документа, който беше предоставен на вестник „Строител”. 

№ Предмет наименование
Стойност  

с ДДС
Изпълнение

 Годишна програма - бюджет 2017 г.   

 Строителство   

1 Южно обслужващо платно на бул. „В. Левски“ между бул. „Сливница“ и бул. „Вл. Варненчик“ сметна стойност 4 300 000, 2017-2018 г.  
(Преходен обект)

1 682 824,00 В процес на строителство

2 Реконструкция на ул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“ 347 061,00 Приключен I-ви етап. След приключване 
на отчуждителни процедури ще бъде 
изпълнено строителството и на етап II 
през 2018 г.

3 Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“ в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“ 0,00 За изпълнение през 2018-2019 предстои 
приключване на съгласувателна проце-
дура на проекта в Министерство на 
културата

4 Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Цар Освободител“ при ул. „Верещагин“  (спирка ВиК) 40 000,00 Изграден 

5 Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Трети март“ при автобусна спирка „Армейска“  (м-н Алати) 40 000,00 Изграден

6 Изграждане на подпорни стени и стълбище за достъп от път VAR 1082 до крайбрежна алея, плаж „Кабакум“, по плана на К. К. „Чайка“, 
р-н Приморски

4 092,00 За изпълнение през 2018 г.. В изпълнение 
процедура по премахване на незаконно 
построен обект по трасето

7 Изграждане на улична канализация по ул. „Подвис“ от съществуваща ревизионна шахта до нова ревизионна шахта за отвеждане на 
отпадни води  (г. Д №380/2014)

160 000,00 Изграден

8 „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна“; 
Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“ 2017 г. - 2018 г. 

24 150 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

9 „Пробив на бул. „Сливница“ от О. Т. 49 до О. Т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав 
Варненчик“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност СМР 4 489 276 лв. целеви средства 4 500 000 лв

1 346 782,80 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Инженеринг – проектиране и СМР    

1 Основен ремонт на бул. „Цар Борис III“, кв. Виница, в участъка от ул. „Св. Св. Константин и Елена“ до обръщач, в т.ч. проектиране и 
стр. надзор сметна стойност 3 052 750 лв. 2017-2018 г.  (Преходен обект)

698 664,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

2 Основен ремонт на ул. „Студентска“ от ул. „Мир“ до „Дубровник“, в т.ч. проектиране 221 491,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

3 Проектиране и основен ремонт с уширение на уличното платно на ул. „Ян Палах“, в участъка от ул. „Зюмбюл“ до ул. „Прилеп“ 0,00 Отпаднал от програмата поради из-
граждане на бул. „Васил Левски“

4 Проектиране и изграждане на светофарна уредба на ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Прилеп“ (пътен възел), при пешеходна пътека на авто-
бусна спирка - ул. „Невен“

65 000,00 Изграден

5 Проектиране и изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Република“ до бул. 
„Ян Хунияди“ (при автобусна спирка „Георги Георгиев“)

45 000,00 Изграден

6 Проектиране и изграждане на светофарна уредба на бул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“ 65 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

7 Проектиране и изграждане паркинг  при бл. 51, кв. „Апарухово“ 3 156,40 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

8 Изграждане паркинг  пред бл. 112 на бул. „Вл. Варненчик“, между ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Юрий Венелин“, в т.ч. изготвяне на тех-
нически проект

0,00 Отпаднал от програмата поради нали-
чие на частен имот

 Улично осветление – 53 обекта:   

1 СО „Вилите“, кв. Аспарухово; СО „Боровец“, М-ст Кантара; Южен пътен възел; общински път VAR 3089/ I-9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец 
- кв.  Галата - в.з. Ракитника - х. Черноморец в участъка от км. 2+830 до км. 4+190 (от кв. Галата за СО „Боровец“); общински път VAR 
3089 (I-9, Варна-Приселци) - в.з. Боровец - кв.  Галата - в.з. Ракитника - х. Черноморец в участъка от км. 6+600до км. 8+360 (в участъка 
от СО „Прибой“ за СО „Ракитника“); в карето между ул. „Арх. Дабко Дабков“, ул. „Дубровник“, ул. „Д-р Басанович“ и ул. „Железни врата“, 
гр. Варна; ул. „Проф. д-р Индрижишка Кръстева“, гр. Варна ; в СО „Телевизионна кула“, гр. Варна; на паркинга зад бл. 6 и 7 на ул. „Ружа“, 
гр. Варна; по ул. „Подвис“, в частта и над бул. „Хр. Смирненски“, гр. Варна; от сп. „Ген. Заимов“ до входа на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. 
Варна; пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми Приморски полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и бл. 13 на ул. 
„Студентска“; по ул. „Топра Хисар“ - участъка между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“; ул. „Ген. Кантарджиев“ - участъка между 
ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“; ул. „Сандрово“, м-ст „Старите лозя“, гр. Варна; в карето между ул. „Селиолу“. ул. „Ген. Колев“, 
ул. „Чаталджа“, ул. „Илинден“, гр. Варна; ул. „Д-р Басанович“, участъка между ул. „П. Момилов“, ул. „Железни врата“, гр. Варна; ул. „Сирма 
Войвода“, гр. Варна; ул. „Синчец“, в участъка от ул. „Карамфил“ до ул. „Люляк“, гр. Варна; ул. „Проф. Д-р Иванка Николаева“, кв. „Бриз юг“, 
гр. Варна; ул. „Франга дере“ от бл. 37 в жк „Изгрев“ до Евангелиска църква, гр. Варна; в.з. над М-ст „Дървения мост“  (въздушна мрежа); 
ул. „Поп Димитър“ към СО „Пчелина“, район Младост, гр. Варна; ул. „Радост“ бл. 1, район Младост, гр. Варна; ул. „Радост“ бл. 51, район 
Младост, гр. Варна; паркинг  на ул. „Мечтание“ (зад Мебелна палата), район Младост, гр. Варна; ул. „Акад. Курчатов“ от ул. „Под Игото“ 
до ул. „Козница“, район Младост, гр. Варна; бл. № 46, 47, 48, 50, 51 и 52 в жк Възражданe, район Младост, гр. Варна; бл. 138 вх. 2а, 3, 4, 5, 
6 и 7 и бл. 139, вх. 2а  (до ул. „Вяра“) и бл. 140 вх. 2а  (до ул. „Вяра“) пл. Плана на жк Младост II м.р.; бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на 
жк „Младост“, II м.р., гр. Варна; бл. 102, район Младост, гр. Варна; с. Каменар, Община Варна; от подхода към бл. 402 до поземлен имот 
№1573 и №1574 по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; ул. „Шести септември“ в участъка от бул. „Св. Елена“ до ул. 
„Антон Франгя“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; бл. 7 и ул. „Цанко Церковски“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; ул. „Иван Мърквичка“ в 
участъка от ул. „Ниш“ до ул. „Боян Илиев“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; бл. 24, бл. 25 и бл. 26, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; в района 
на ОУ „Стоян Михайловски“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна; срещу бл. 302  (паркинг  до Супер 5) район „Вл. Варненчик“. гр. Варна; ул. 
„Николай Христов“ пред спортна площадка в село Тополи, Община Варна; около бл. 95, бул. „Сливница“, гр. Варна; ул. „Даме Груев“ и ул. „Яне 
Сандански“  (зад бл. 68), гр. Варна; ул. „Никола Даскалов“ (пред Първо РПУ) и ул. „Парижка комуна“, гр. Варна; ул. „Г. Живков“ №41, 43, 47, 
ул. „Д-р Пискюлиев“ №54, гр. Варна; междублоково пространство ул. „Христо Попович“ №35, ул. „Радецки“ №3-5 гр. Варна; междублоково 
пространство източно от ул. „Струга“, гр. Варна; междублоково пространство ул. „Н. Бозвели“ между ул. „Доспат“ и ул. „Патр. Евти-
мий“, гр. Варна; междублоково пространство заключено от ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Зограф“, ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Хилендар“, гр. 
Варна; междублоково пространство ул. „Дрин“, гр. Варна; междублоково пространство ДКЦ 5 „Св. Екатерина“, гр. Варна; ул. „Зограф“ в 
участъка между ул. „Княз Черказки“ и ул. „Тодор Влайков“, гр. Варна; междублоково пространство, заключено между ул. „Георги Бенковски“ 
от бл. 79 до бл. 85 и пл. „Лаврентий“ , гр. Варна; междублоково пространство, заключено между ул. „Тодор Влайков“ №53 бл. 13 и бл. 12 ул. 
„Христо Македонски“, гр. Варна; междублоково пространство, заключено между ул. „Братя Георгиеви“ №15 и ул. „Бенковски“ №3, гр. Варна

46 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Площадки за игра на открито - 10 броя   

 Площадки за игра   

1 Изграждане или Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (в т.ч. проектиране, строителство и авторски 
надзор): в ПИ с ис. 10135.4504.21 по плана на I-ви м.р., жк „Вл. Варненчик“, до бл. 53 гр. Варна; в ПИ с ис. 10135.4505.344 по плана на II-ри 
м.р., жк „Вл. Варненчик“, до бл. 218 гр. Варна; в УПИ VI „за комплексно жилищно строителство и озеленяване“  (ид №10135.4504.435), кв. 14 
по плана на I-ри м.р., жк „Вл. Варненчик“, до бл. 7 гр. Варна; в ПИ с ид №10135.3511.142 по плана на I-ри м.р., жк „Възраждане“, южно от бл. 
24 гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.3515.792 по плана на жк „Трошево“, южно от бл. 34, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.3511.142, жк „Св. Иван Рилски“, 
ул. „Отец Спиридон“ до бл. 60, гр.; в ПИ с ид. 10135.3517.72, бул. „Вл. Варненчик“, южно от бл. 29, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.2562.3986, 
ул. „Мир“, южно от бл. 5, гр. Варна; в ПИ с ид. 10135.2563.188 „Парк-паметник на българо-съветската дружба“, гр. Варна; в ПИ с ид. 
10135.2564.1683, ул. „Драган Данаилов“ 80, гр. Варна 

32 856,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

2 Спортна площадка „Галата“ 250 000,00 Изградена

 Битови канализации   

1 Реконструкция на битова канализация ул. „Ген.  Попов“, район „Приморски“, в т.ч. проектиране и строителен надзор 2 400,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

2 Реконструкция на битова канализация на ул. „Мадара“ от ул. „Д-р А. Железкова“ до ул. „Царевец“, в т.ч. проектиране 3 864,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Зони за отдих   

1 Благоустрояване на парк „Възраждане“ в УПИ III-621 „за публично парково пространство“, кв. 17  (ПИ 10135.3511.621), по плана на жк 
„Възраждане“ - I - м.р., гр. Варна, (в т.ч. проектиране, строителство и авторски надзор)  (Преходен обект/ 

400 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

2 Проектиране и благоустрояване на пространство около сграда на Юнашки салон в ретро стил - сметна стойност 150 000.2017-2018 г.. 
(Преходен обект)

0,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 ПРОЕКТИРАНЕ:   

1 Работен проект за основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена“, кв. Виница, в участъка от ул. „Цар Борис III“ до гробищен парк 36 000,00 Изработен и приет проект

2 Работен проект за основен ремонт на ул. „Чаталджа“ и ул. „Бр. Бъкстон“ в участъка от ул. „Ген.  Колев“ до бул. „Левски“ 35 000,00 Изработен и приет проект

3 Работен проект за основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ 30 000,00 Изработен и приет проект

4 Работен проект за основен ремонт на ул. „Кап. Рончевски“ 30 000,00 Изработен и приет проект

5 Работен проект за основен ремонт на ул. „Васил Друмев“ 35 000,00 Изработен и приет проект

6 Изготвяне на проект за реконструкция на ул. „Дрин“, I-ви етап: Участък от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Сливница“; II-ри етап: Участък 
от ул. „Д-р Пискюлиев“ до бул. „Вл. Варненчик“, гр. Варна

75 000,00 Изработен и приет проект

7 Проект за паркинг  пред бл. 4, 6, 8, 10 на ул. „Д-р А. Желязкова“, южно от бул. „В. Левски“ 12 000,00 Изработен и приет проект
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№ Предмет наименование
Стойност  

с ДДС
Изпълнение

  Годишна програма - бюджет 2018  г.  

 „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна“; 
Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“ 2017 г.-2018 г. 

57 443 353,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Южно обслужващо платно на бул. „Левски“ между бул. „Сливница“ и бул. „Вл. Варненчик“, сметната стойност 2 890 957 лв. 2017 г. - 2018 г.     1 208 133,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 РАЙОН ПРИМОРСКИ   

 Oсновен ремонт на ул. „Кап. Рончевски“ по плана на 18-ти м.р., гр. Варна сметната стойност 819 652 лв. 2017-2018 г. 790 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Основен ремонт на ул. „Чаталджа“ и ул. „Братя Бъкстон“, в участъка от ул. „Ген Колев“ до бул. „Васил Левски“ по плана на 5 м.р., Варна, в 
т.ч., технически контрол, обследване, паспорт 2018-2019 г. 2 289 758 лв.

200 000,00  

 Проектиране на основен ремонт на ул. „Св. Йоан Кръстител“, кв. „Виница“, гр. Варна 16 500,00 В процедура избор проектант

 Основен ремонт на ул. „Цар Борис III“ , кв. „Виница“, в участъка от ул. „Св. Св. Константин и Елена“ до обръщач, в т.ч. проектиране и стро-
ителен надзор сметна стойност 2 202 598 лв.; 2017 - 2018  г.

1 503 934,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Основен ремонт на улица „Студентска“, гр. Варна, в т.ч проектиране и строителен надзор 2017-2018 г. 674 237 лв. 452 746,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Изграждане на подпорни стени и стълбище за достъп от Път VAR 1082 до крайбрежна алея, плаж „Кабакум“, по плана на К. К. „Чайка“, р-н 
„Приморски“, гр. Варна 2015-2018 г. сметна стойност 37 632 лв.

33 540,00 За изпълнение през 2018 г.. В изпълнение 
процедура по премахване на незаконно 
построен обект по трасето

 Изграждане на извънуличен паркинг  зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. „Люляк“ район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски 
и строителен надзор, доклад и др. 2018-2019 г. сметната стойност 250 000 - наименование на обекта и стойност

75 000,00 В процедура избор проектант

 Изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 2, 4, 6, 8 ул. Момина сълза, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, 
строителен надзор, доклад и др. 2018-2019 г. сметната стойност 200 000

74 000,00 В процедура избор проектант

 Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез оформя-
не на зона за отдих и нова чешма с минерална вода, в т.ч. строителен надзор, паспорт и др. 2017-2018 г. Сметната стойност  
890 728 лв.

871 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Аварийно укрепителни и отводнителни мероприятия в участък от 250 м по улицата на десния склон на дере Почивка в обхвата на мост-
канала  (канализационен колектор) район „Приморски“, гр. Варна

240 000,00  

 Реконструкция на битова канализация ул. „Генерал Попов“, р-н „Приморски“, в т.ч. проектиране и строителен надзор 2017-2018 г. 80 000 лв. 77 600,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Реконструкция на битова канализация на ул. „Мадара“, от ул. „А. Железкова“ до ул. „Царевец“, в т.ч. проектиране 2017-2018 г. 50 000 46 136,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ   

 Улично осветление в карето между ул. „Арх. Дабко Дабков“, ул. „Дубровник“, ул. „Д-р Басанович“ и ул. „Железни врата“, гр. Варна стойност 
38 500 лв. 2017-2018 г. 

34 490,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в СО „Телевизионна кула“, гр. Варна стойност 73 700 лв. 2017-2018 г. 65 755,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на паркинг а зад бл. 6 и 7 на ул. „Ружа“, гр. Варна стойност 10 200 лв. 2017-2018 г. 8 903,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление от сп. „Ген. Заимов“ до входа на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна стойност 2017-2018 г. стойност 88 000 лв. 80 032,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на пешеходна алея между бл. 13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми Приморски полк“ и алеята между ул. „В. Петлешков“ и 
бл. 13 на ул. „Студентска“ 2017-2018 г. стойност 33 000 лв

29 568,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление по ул. „Топра Хисар“ - участъка между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“ 2017-2018 г. 13 200 лв. 12 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Ген. Кантарджиев“ - участъка между ул. „Полк. Свещаров“ и ул. „Брегалница“ 2017-2018 г. стойност 13 200 лв. 12 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в карето между ул. „Селиолу“, ул. „Ген. Колев“, ул. „Чаталджа“, ул. „Илинден“, гр. Варна 2017-2018  г.. стойност 19 800 лв. 18 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Д-р Басанович“ , участъка между ул. „П. Момилов“, ул. „Железни врата“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 9 200 лв. 8 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Сирма Войвода“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 22 000 лв. 20 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Синчец“, в участъка от ул. „Карамфил“ до ул. „Люляк“, гр. Варна 2017-2018 г. 4 700 лв. 3 500,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Проф. Д-р Иванка Николаева“, кв. „Бриз юг“, гр. Варна 6 200,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Площадки за игра на открито, спортни и фитнес площадки   

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито  (№138.1) в ПИ 10135. 2552. 1697 по КК, с адрес ул. „Мир“ до бл. 5, гр. 
Варна“ (в т.ч. проектиране, строителство) 2017-2018 г. стойност 56 909 лв.

52 925,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито  (№176.1) в УПИ Х-1393 кв. 24 на „Вилна зона“, гр. Варна (ПИ 10135.2564.1683 
по КК), с адрес ул. „Драган Данаилов“ 80, гр. Варна (в т.ч. проектиране, строителство) 2017-2018 г. стойност 89 134 лв.

85 150,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито  (№147) в ПИ 10135.2553.101 по КК, с адрес ул. „Подвис“ южно от бл. 28, 
гр. Варна“ 2017-2018 г. стойност 111 961 лв.

111 961,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 РАЙОН ОДЕСОС   

 Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-ти м.р., гр. Варна 450 000,00  

 Изграждане на извънуличен паркинг  в ПИ 10135.1030.4, разположен в пространство зад бл. 39-49 на ул. Струга район Одесос, гр. Варна, в 
т.ч. проектиране, авторски и строителен надзор, доклад и др. 2018-2019 г. сметната стойност 250 000

100 000,00  

 Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“ в учасъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“ 2018-2019  750 000 лв. отчуждителни процедури 2 000 000 лв. 200 000,00 За изпълнение през 2018-2019 предстои 
приключване на съгласувателна проце-
дура на проекта в Министерство на 
културата

 Благоустрояване на пространството около сградата на Юнашки салон в ПИ 10135.1506.35 по КК, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“, гр. 
Варна  (в това число авторски надзор, строителен надзор и СМР) 2017 - 2018  г.. 

79 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Проектиране на благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1 – включващо естетизация и модернизация на 
простанствата в карето, заключено между улиците „Парижка комуна“, „Вл. Варненчик“, „Съборни“, „Хр. Ботев“, „Кракра“, в т.ч. авторски 
надзор и доклад за оценка за съответствие)

98 500,00  

 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ   

 Улично осветление около бл. 95, бул. „Сливница“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 12 800 лв. 11 434,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

8 Проект за паркинг  на ул. „Ген. Столипин и ул. „Ген. Киселов“, включително подход към ул. „Цар Асен“ 12 000,00 Изработен и приет проект

9 Проектиране реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез 
оформяне за зона за отдих и нова чешма с минерална вода

20 000,00 Изработен и приет проект

10 Инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Прилеп“ в участъка от бул. „Ян Палах“ до вход за м-ст Пчелина, с дължина 1,400 кв, в 
т.ч. Реконструкция на съоръженията и технически контрол

160 000,00 Изработен и приет проект

11 Инвестиционен проект за реконструкция и Изграждане на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до ул. „В. Левски“ 27 000,00 Изработен и приет проект

12 Инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Лиляна Ставрева“ 20 000,00 Изработен и приет проект

13 Инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Флора“ 20 000,00 Изработен и приет проект

14 Инвестиционен проект за реконструкция на бул. „Република“ в учстъка от бул. „Вл. Варненчик“ до ул. „К. Фичето“ 50 000,00 Изработен и приет проект

15 Работен проект за основен ремонт на ул. „Трети март“, с. Константиново 20 000,00 Изработен и приет проект

16 Инвестиционнен проект за реконструкция на улица през с.о. „Ален мак“ в участъка пт пътен възел с път I-9 до път VAR 1082 (между-
народен дом на журналистете)

35 000,00 Изработен и приет проект

17 Проектиране на улична мрежа в кварталите 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62 по плана жк „Св. Никола“ 100 000,00 Изработен и приет проект

18 Инвестиционен проект за реконструкция на транспортно съоръжение - подлез на бул. „Цар Освободител“ при ул. „Тодор Пенев“. кв. 
Победа, в т.ч. технически контрол 

45 000,00 Изработен и приет проект

 Спортни комплекси и зони за отдих   

1 Проектиране на спортен комплекс IV м. р. жк „Вл. Варненчик“ 185 000,00 Изработен и приет проект

2 Проектиране на спортен комплекс ул. „Студентска“  (ул. „Жечка Карамфилова“) 121 000,00 Изработен и приет проект

3 Проектиране на парк „Виница“ 105 000,00 Изработен и приет проект

4 Проектиране на благоустрояване на пространство по ПИ 10135. 2563. 188 0,00 Отпаднал от програмата 

 Водопроводи и канализации   

1 Проектиране на водопровод ПЕВП ф110, захранващ гробищен парк „Кантара“ в м. „Боровец - юг“, кв. „Аспарухово“ 7 500,00 Изработен и приет проект

2 Проектиране на битова канализация ф315 ПВЦ на част от СО „Виница-север“ 10 000,00 Изработен и приет проект

3 Проектиране на генерален план на движението на гр. Варна сметна стойност 162 000 лв. 2016-2017 г.  (Преходен обект) 113 400,00 Изработен и приет проект

4 Разработване на идеен проект за обект: „Заустване на дъждовни води от канализационна мрежа „Шокъров канал“ в Черно море“ 62 340,00 Изработен и приет проект

5 Проектиране на Рибарско пристанище кв. Аспарухово м-т Карантината 65 000,00 Изработен и приет проект

 ОБЩО 31 035 431,20  
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 Улично осветление на ул. „Даме Груев“ и ул. „Яне Сандански“ (зад бл. 68), гр. Варна 2017-2018  г. стойност 11 800 лв. 10 452,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Никола Даскалов“  (пред Първо РПУ) и ул. „Парижка комуна“, гр. Варна 2017-2018  г. стойност 7 200 лв. 5 929,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Г. Живков“ №№ 41, 43, 47, ул. „Пискюлиев“ №54, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 15 510 лв. 13 907,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Христо Попович“ №35, ул. „Радецки“ №3-5, гр. Варна 2017-2018  г.. стойност 15 400 лв. 13 897,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление междублоково пространство източно от ул. „Струга“, гр. Варна 2017-2018  г. стойност 16 500 лв. 14 886,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Н. Бозвели“ между ул. „Доспат“ и „Патр. Евтимий“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 
11 200 лв.

9 853,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство, заключено от ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Зограф“, ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Хилендар“, 
гр. Варна

11 200,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Дрин“, гр. Варна 2017-2018  г.. стойност 11 200 лв. 9 861,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“, гр. Варна 2017-2018  г. стойност 18 200 лв. 16 756,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Зограф“ в участъка между ул. „Княз Черказки“ и ул. „Тодор Влайков“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 12 200 лв. 10 844,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство, заключено между ул. „Георги Бенковски“ от бл. 79 до бл. 85 и пл. „Лаврентий“, гр. Варна 
2017-2018  г. стойност 23 100 лв.

20 767,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство, заключено между ул. „Тодор Влайков“ №53 бл. 13 и бл. 12, ул. „Христо Македонски“, гр. 
Варна 2017-2018 г. стойност 29 700 лв.

26 607,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в междублоково пространство, заключено между ул. „Братя Георгиевич“ №15 и ул. „Бенковска“ №3, гр. Варна 2017-2018 г. 
стойност 37 000 лв.

34 519,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 РАЙОН МЛАДОСТ   

 Проектиране основен ремонт на ул. „Поп Димитър“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Трети март“ 60 000,00  

 Реконструкция на ул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“, в т.ч. строителен надзор, комплексен доклад, окончателен 
доклад, технически паспорт 2017-2018 г. стойност 1 310 977 лв., отчуждаване 70 000 лв.

963 916,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Реконструкция на ул. „Флора“ по плана на 26 м.р., гр. Варна, отчуждаване 402 000 лв. 584 261,00  

 Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Янош Хунияди“ по плана на ОП. 3, жк „Младост“ и ЗПЗ, 
район „Младост“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и др.

63 000,00  

 Проектиране на благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост – Благоустрояване на жк „Възраждане“ I м.р., 
включващо естетизация и модернизация на простанствата между бул. „Янош Хуняди“, бл. 1, южно от бл. 2, източно от бл. 3, ул. „Майка 
Тереза“, южно от бл. 26, ул. „Ана Феликсова“, ул. „П. Алипиев“, улицата западно от бл. 17, локално платно на бул. „Трети март“ и бул. „Янош 
Хуняди“, в т.ч. авторски надзор и доклад за оценка за съответствие

244 000,00  

 Проектиране на благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ – Благоустрояване на жк „Младост“ I м.р., 
включващо естетизация и модернизация на простанствата между бул. „Сливница“, ул. „Иван Церов“, ул. „Мечтание“, улицата западно от 
парк „Младост“, улицата между ОУ „А. Страшимиров“ и южно от бл. 113, ул. „Иван Церов“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Янош Хуняди“, южно 
от бл. 101 и ул. „Атанас Стоев“ и бул. „Сливница“, в т.ч. авторски надзор и доклад за оценка за съответствие

244 000,00  

 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ   

 Улично осветление на ул. „Поп Димитър“ към СО „Пчелина“, район „Младост“ гр. Варна 2017-2018  г.. стойност 28 600 лв. 26 030,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Радост“ бл. 1, район „Младост“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 14 410 лв. 13 109,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Радост“ бл. 51, район „Младост“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 26 400 лв. 24 033,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на паркинг на ул. „Мечтание“ (зад Мебелна палата), район „Младост“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 8 600 лв. 7 422,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Акад. Курчатов“ от ул. „Под игото до ул. „Козница“, район Младост, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 37 730 лв. 34 325,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление пред блокове №46, 47, 48, 50, 51 и 52 в жк „Възраждане“, район „Младост“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 44 000 лв. 40 340,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление около бл. 138 вх. 2а, 3, 4, 5, 6 и 7 и бл. 139 вх. 2а  (до ул. „Вяра“) и бл. 140 вх. 2а (до ул. „Вяра“), по плана на жк „Младост“, 
II м. р., гр. Варна 2017-2018  г.. стойност 16 170 лв.

14 706,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление пред бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на жк „Младост“, II м. р, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 14 630 лв. 13 319,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление около блок 102, район Младост, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 10 800 лв. 9 622,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Проектиране и одит на Подмяна на осветители на улично осветление в град Варна, район „Младост“, кв. 16, Възраждане III м. р. И Възраж-
дане IV м. р.  (кандидатстване по програма BG04 - „Енергийна ефективност)

42 000,00  

 Площадки за игра на открито, спортни и фитнес площадки   

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито (№291) в ПИ 10135.3511.142 по КК, южно от бл. 24 по плана на I м. р. на жк 
„Възраждане“, гр. Варна с адрес жк „Възраждане“ южно от бл. 24 гр. Варна“  (в т.ч. проектиране и строителство) 2017-2018 г. стойност 64 279 лв.

60 295,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито  (№367) в ПИ 10135.3515.1647 по КК, южно от бл. 34 по плана на жк 
„Трошево“, гр. Варна с адрес жк „Трошево“ южно от бл. 34 гр. Варна“  (в т.ч. проектиране и строителство) 2017-2018 г. стойност 69 431 лв.

65 447,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито (№321) в ПИ 10135.3515.792 по КК, източно от бл. 60 по плана на жк 
„Св. Иван Рилски“, гр. Варна с адрес жк „Св. Иван Рилски“, източно от бл. 60 гр. Варна“  (в т.ч. проектиране и строителство) 2017-2018 г. 
стойност 49 771 лв.

45 787,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в УПИ III-621 „за публично парково пространство“, кв. 17 (ПИ 10135.3511.621), по плана на жк „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - I м.р., 
град ВАРНА“ – I и II етап (в това число авторски надзор, строителен надзор и СМР) 2016 г. - 2018 г. 

2 500 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК   

 Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ - качване от бул. „Ат. Москов“, от О. Т. 1100 до О. Т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н Вл. Вар-
ненчик, гр. Варна

1 050 000,00  

 Светофарна уредба на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП. 3 и ПЗ Метро, район Вл. Варненчик, в т.ч. 
проектиране, строителен надзор и др. гр. Варна

86 000,00  

 „Пробив на бул. „Сливница“ от О. Т. 49 до О. Т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варнен-
чик“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност СМР 4 489 276 лв. целеви средства 4 500 000 лв.

3 239 493,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри м. р. източна част, вкл. ул. „П. Дерт-
лиев“ и ул. „Асен Разцветников“, в т.ч. авторски надзор и доклад за оценка за съответствие

494 000,00  

 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ   

 Улично осветление от подхода към бл. 402 до поземлени имоти №1573 и №1574 по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 
2017-2018  г.. стойност 20 000 лв.

15 571,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Шести септември“ в участъка от бул. „Св. Елена“ до ул. „Антон Франгя“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 2017-
2018  г.. стойност 15 620 лв.

13 997,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в района на бл. 7 и ул. „Цанко Церковски“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 21 230 лв. 19 021,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на ул. „Иван Мърквичка“ в участъка от ул. „Ниш“ до ул. „Боян Илиев“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 2017-2018 г. стой-
ност 14 410 лв.

12 915,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление пред бл. 24, бл. 25 и бл. 26, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 25 300 лв. 23 004,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в района на ОУ „Стоян Михайловски“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 14 520 лв. 13 024,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление срещу бл. 302 (паркинг  до „Супер 5“), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 8 700 лв. 7 410,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление ул. „Николай Христов“ пред спортната площадка в село Тополи, община Варна 2017-2018 г. стойност 5 000 лв. 3 765,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Площадки за игра на открито, спортни и фитнес площадки   

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито (№423. 1) в ПИ 10135.4504.21 по КК по плана на I м. р. на жк „Вла-
дислав Варненчик“, гр. Варна с адрес жк „Владислав Варненчик“ източно от бл. 53, вх. 1, гр. Варна“  (в т.ч. проектиране и строителство)  
2017-2018 г. стойност 87 153 лв.

83 169,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито (№429) в УПИ IV „за озеленяване“, кв. 12 по плана на II м. р. на жк „Владислав 
Варненчик“, гр. Варна (ПИ 10135.4505.344 по КК) с адрес жк „Владислав Варненчик“ южно от бл. 218, вх. 6, гр. Варна“  (в т.ч. проектиране и 
строителство) 2017-2018 г. стойност 74 150 лв.

70 166,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито (№404) в УПИ VI „за комплексно жилищно строителство и озеленяване“, 
кв. 14 по плана на I м. р. на жк „Владислав Варненчик“, гр. Варна  (ПИ 10135.4504.435 по КК) с адрес жк „Владислав Варненчик“ южно от бл. 7, 
вх. 10, гр. Варна“ (в т.ч. проектиране и строителство) 2017-2018 г. стойност 203 419 лв.

199 435,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 „Основен ремонт и реконструкция на площадкa за игра на открито (№309) в ПИ 10135.3517.72 по КК, южно от бл. 29 с адрес бул. „Владислав 
Варненчик“ южно от бл. 29 гр. Варна“  (в т.ч. проектиране, строителство) 2017-2018 г. стойност 51 491 лв.

47 507,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 РАЙОН АСПАРУХОВО   

На проведената работна среща между община Варна и ОП на КСБ – Варна, зам.-кметът инж. Христо Иванов отчете 
изпълнението на строителната програма на морската столица за 2017 г. и представи инвестиционната програма за 2018 г.  

В настоящия брой публикуваме документа, който беше предоставен на вестник „Строител”. 
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ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

№ Предмет наименование
Стойност без 

ДДС
Изпълнение

 Процедура BG16RFOP001-1. 002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020 - Варна“, Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

  

 Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития 2 766 132,24  

1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР-Варна 1 178 830,65 Предстои одобрение от МРРБ

2 Многофамилни жилищни сгради 1 587 301,59 В процедура по набиране на проектни 
предложения

  Градската среда 26 874 577,08  

1  „Реконструкция на ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“ с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно 
залесяване на брега канал „Море-езеро“, Изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на 
територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район „Аспарухово“, гр. Варна“ 

5 341 383,33 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

2 „Основен ремонт на улици по плана на 29-ти микрорайон, район „Аспарухово“, гр. Варна : Етап II: „Основен ремонт на улица към Специали-
зирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков" Варна ЕООД; Етап III: „Основен ремонт на улица към 
СОУ „Проф. Иван Шишманов“ в м-ст Вилите

849 666,98 В процес на изпълнение 2017-2018 г.. 

3 За инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт 
на ул. „Янко Мустаков“ в участъка от бул. „Константин и Фружин“ до ул. „Св. Елена“ 

10 289 500,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

4 За инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1 - включващо реконструкция на ул. 
„Г. Бенковски" в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“ вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул. „Цар 
Петър“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Г. Бенковски“ 

2 387 383,46 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

5 За инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модерниза-
ция на ул. „Цар Симеон I“, вкл. Велоалея и пространството заключено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“ 

1 456 643,31 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

6 За инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модер-
низация на ул. „Михаил Колони“ включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“ 

1 386 500,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

7 За инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ (жк „Възраждане“, I м.р. ) включващо 
естетизация и модернизация на пространството заключено между ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл. 17 и 
локално платно на бул. „Трети март“ 

2 713 500,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

8 За инженеринг на обект: „Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на 
уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Рекон-
струкция поливна система, растителност.“

2 450 000,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

 Транспортна инфраструкура – втора фаза 30 134 857,23  

1 Обeкт „Разходи за строителство на обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски“ в обхват от ул. „Ст. Стам-
болов“ до бул. „Цар Освободител“ и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос“

654 975,75 В процес на изпълнение 2017-2018 г.. 

2 Обект: „Разходи за строителство на обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар Освободител“ в обхват от бул. 
„Приморски“ до бул. „Княз Борис I“, по плана на 3 м. р. Район „Одесос“ 

849 999,19 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

3 Обект: „Разходи за строителство на обект „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. „Мара Тасева“, кръстовище на VAR1087-
/I-9/ кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“ по плана на 29 м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна“

3 787 912,83 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

4 За инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо 
Смирненски“, вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване 
на достъпната среда“

2 573 288,66 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

5 За инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в участъка от „Подвис“ до бул. „8-ми Приморски 
полк“ в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези

6 786 777,21 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

6 За инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. 
„Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

5 272 839,03 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

7 За инженеринг на обект: „Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“ вкл. 
изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда“

1 325 308,58 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

8 Доставка на нови превозни средства за МГОТ и свързаното с тях оборудване и/или инструменти в рамките на проект „Интегриран 
градски транспорт на Варна – втора фаза“ по процедура BG16RFOP001-1. 002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановя-
ване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

6 333 334,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

9 Инженеринг на Интелигентна транспортна система в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ по 
процедура BG16RFOP001-1. 002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2 550 421,98 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

 Образователна инфраструктура 13 045 670,96  

1 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I Основно училище, гр. Варна 2 644 176,87 В процес на изпълнение 2018-2019 г..

2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна 1 486 972,35 В процес на изпълнение 2018-2019 г. 

3 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна 1 928 979,98 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

4 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна 2 424 000,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

5 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев“, 
гр. Варна 

650 000,00 В процедура избор на изпълнител

6 Проектиране и изпълнение на строителство  (Инженеринг) на обект: „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа“ 1 020 000,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

7 Проектиране и изпълнение на строителство  (Инженеринг) на обект: „Ремонт и мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на ДГ 
№ 1 „Светулка“

410 874,76 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

8 Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „ДГ № 41 „Първи юни“  (с яслена група) – ремонт, газификация и оборудване“ 650 450,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

9 Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Основен ремонт на филиала на ДГ № 12 „Ян Бибиян“ 131 240,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

10 Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата 
на ОУ „Никола Й. Вапцаров“

1 698 977,00 В процес на изпълнение 2018-2019 г.

 Социална инфраструкура 3 810 000,00  

1 Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУПС „Д-р Анастасия Железкова“ 3 810 000,00 Предстои одобрение от МРРБ

 Проект BG16RFOP001-3. 002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско 
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“, финансиран 
по Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3. 002 „Подкрепа за професионалните училища 
в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

1 955 461,80  

1 Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай 
Хайтов“, гр. Варна, без ДДС

1 026 461,80 В процес на изпълнение - 2018 г.

2 Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна 929 000,00 В процес на изпълнение - 2018 г.

 Строежи в изпълнение - по Оперативна програма „Околна среда"  (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите“, държавен 
бюджет на Република България и Бенефициента“

27 137 000,00  

 Инженеринг – реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - кк Златни пясъци 24 300 000,00 В процес на изпълнение 2017-2020 г.

 Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО Ален мак 2 837 000,00 В процес на изпълнение 2017-2020 г.

 ОБЩО 105 723 699,31  

 Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна, в т.ч. Проек-
тиране, технически контрол, обследване, паспорт 2018-2019,  1 000 000 лв.

300 000,00  

 Изготвяне на проект за реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст 
Карантината, р-н „Аспарухово“, гр. Варна

45 000,00  

 Реконструкция тролейбусна контактна мрежа ул. „Мара Тасева“, извън обхвата на проект „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна“

260 000,00  

 Светофарна уредба на кръстовището на ул. „Мара Тасева“, бул. „Първи май“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, по плана на 27-ми и 29-ти м.р., 
район „Аспарухово“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и др.

75 000,00  

 Проектиране и изграждане на паркинг  при бл. 51, кв. „Аспарухово“, в т.ч. строителен надзор 2017-2018 г. 106 844,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Изграждане водопровод ПЕВП ф110, захранващ гробищен парк Кантара в м. Боровец – Юг, кв. „Аспарухово“ в т.ч. строителен надзор 300 000,00  

 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ   

 Улично осветление в СО Вилите, кв. „Аспарухово“ 2017-2018 г. стойност 14 300 лв. 11 694,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление в СО Боровец, м-ст Кантара 10 112,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на общински път VAR 3089 (I-9, Варна-Приселци) - в.з. „Боровец“ – кв. „Галата“ – в.з. „Ракитника“ – х. „Черноморец“ в 
участъка от км. 2+830 до км. 4+190  (от кв. Галата за СО „Боровец“)

44 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 Улично осветление на общински път VAR 3089 (I-9, Варна-Приселци) - в.з. „Боровец“ – кв. „Галата“ – в.з. „Ракитника“ – х. „Черноморец“ в 
участъка от км. 6+600 до км. 8+360 (в участъка от СО „Прибой“ до СО „Ракитника“)

55 000,00 В процес на изпълнение 2017-2018 г.

 ОБЩО 76 360 577,00  
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Ренета Николова

Ръководството на 
Камарата на строите-
лите в България проведе 
работна среща с минис-
търа на образованието и 
науката Красимир Вълчев. 
В нея от страна на КСБ 
взеха участие инж. Или-
ян Терзиев, председател 
на Управителния съвет 
на Камарата, инж. Бла-
гой Козарев, член на Из-
пълнителното бюро и на 
Управителния съвет (УС), 
ръководител на секция 
„Хидротехническо стро-
ителство, ВиК мрежи и 
съоръжения“, Руен Пан-
чев, член на УС и пред-
седател на Съвета на 
директорите на „Стро-
ителна квалификация“ 
ЕАД, Любомир Пейновски, 
член на УС, инж. Мирослав 
Мазнев, изп. директор на 
КСБ, и Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“ и ПР на 
КСБ. От МОН участие 
взеха зам.-министърът 
на образованието и нау-
ката инж. Таня Михайлова 
и Мария Тодорова, дирек-
тор на Дирекция „Профе-
сионално образование и 
обучение“. 

„Един от сериозни-
те проблеми, с които се 
сблъсква строителният 
бранш през последните 
години, е недостигът на 
квалифицирана работна 
ръка“, заяви инж. Илиян 
Терзиев. Той подчерта, че 

интересът към професи-

оналното образование е 

слаб и на държавно ниво 

трябва да се търсят ме-

ханизми и стимули това 

да се промени. 

От думите му стана 
ясно, че работещите в 
сектора са между 150 000 
и 200 000, което е близо 
10% от общия брой на за-
етите работни места в 
страната. 

 От своя страна ми-
нистър Вълчев отчете, 
че липсват специалисти 
не само за сектор „Стро-
ителство“, но и за дру-
гите отрасли. Той заяви, 
че екипът му се опитва 
да развие и обнови сис-
темата на професионал-
ното образование. „Съз-
дали сме професионални 
паралелки, а също така 
направихме списък на 
специалностите с очак-
ван най-голям недостиг 
на работна ръка на паза-
ра на труда“, обобщи той. 
Прогнозите се правят на 
база броя на работници-
те, които влизат в пенси-
онна възраст в следващи-
те 5 години. Според тази 
цифра се определя колко 
свободни места ще има 
за обучение. „Специално 
за строителния сектор 
мога да кажа, че проучи-
хме 9 специалности, кои-
то е възможно да бъдат 
добавени към защите-

ните“, каза още Вълчев. 
Министърът на образо-
ванието поясни, че на за-
щитените специалности 
се отпускат допълни-
телни средства за сти-
пендии, а също така при 
възможност се увеличава 
броят на паралелките в 
специализираните гимна-
зии и техникуми. „Всички 
инструменти, които ние 
имаме като възможност 
по отношение на разви-
тието на тези специал-
ности, ги използваме“, 
заяви още той. 

По време на срещата 
министърът на образова-
нието и науката запозна 
ръководството на КСБ с 
проектите, по които ве-
домството е бенефици-
ент по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“, както и с ра-
ботата на Изпълнителна 
агенци я  „Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж". „Вашата бран-
шова организация може 
да бъде много полезна на 
колегите в работата им 
по различните проекти, 
тъй като става дума за 
над 100 училища, които 
трябва да бъдат ремон-
тирани“, каза той. 

От своя страна инж. 

Мирослав Мазнев споде-
ли позицията на Камара-
та относно критерия за 
най-ниска цена в общест-
вените поръчки, който 
се наблюдава в някои от 
търговете за ремонт 
на училища. Според него 
това е една от причини-
те по такива поръчки да 
няма интерес за участие 
от страна на фирмите. 

Инж. Мазнев говори 
и за случаите, в които 
за изпълнители или по-
дизпълнители на дадени 
обекти се избират учас-
тници, които не са впи-
сани в Централния про-
фесионален регистър на 
Камарата. „Нашето же-
лание е възложителите 
да следят дали фирмите 
кандидати са вписани в 
ЦПРС. Така и ние ще мо-
жем да следим, наблюда-
ваме и балансираме про-
цеса на изпълнение“. 

Той запозна министъра 

и със сигнал до 

Камарата за две 

обществени поръчки 

с пряко договаряне - 
„Извършване на неотлож-
ни строително-ремонтни 
дейности на сградата и 
физкултурния салон на 
ОУ „Васил Левски”,  гр. 

Разград” и „Извършва-
не на неотложни СМР в 
съществуваща учебна 
сграда, предоставена за 
ползване на ППМГ „Акад. 
Н. Обрешков“. В отговор 
Вълчев информира, че се 
ангажира да възложи про-
верка по казуса от кмета 
на общината. „Ние ще 
предприемем също стъп-
ки - ще проверим дейст-
вията на директора на 
училището“, каза минис-
търът. 

Друг основен момент 
от разговорите между 
ръководството на бран-
шовата организация и 
министерството бяха 
възможностите за промя-
на на нагласите към про-
фесионалното образова-
ние. Трябва да се намери 
формата 

да се обясни на младите 

хората ползата от про-

фесионалната квалифи-

кация, 

много  от младите 
хора не са наясно коя спе-
циалност би им помог-
нала да се реализират в 
живота, бе мнението на 
участващите в срещата. 

Относно приоритети-
те на министерството 
във висшето образование 

министър Вълчев подчер-
та, че е намалял приемът 
в инженерно-технически-
те специалности. „Ще 
имаме глобален недос-
тиг във всички сектори, 
които се занимават с 
технически науки. Опит-
ваме се да стимулираме 
младите с допълнителни 
стипендии, правейки ги 
приоритетно професио-
нално направление. Има-
ме и допълнителен прием, 
но въпреки това остава 
проблемът с търсене-
то“, поясни просветни-
ят министър. По думите 
му казусът може да бъде 
решен само чрез диалог с 
работодателските орга-
низации и информационни 
разяснителни кампании. 

В рамките на среща-
та ръководството на 
КСБ представи на минис-
тър Вълчев и работата 
на „Строителна квалифи-
кация“ ЕАД. „Благодаре-
ние на тази структура 
ние даваме възможност 
за доквалифициране на 
нашите специалисти. В 
нея се обучават много 
млади хора, които тър-
сят развитие в бранша“, 
сподели инж. Мирослав 
Мазнев. От думите му 
стана ясно, че е хубаво 
този процес да бъде ре-
гламентиран, за да се 
избегне появата на слу-
чайни участници, които 
не спазват нормите и 
методите им на обуче-
ние са съмнителни. „Това 
разстройва целия процес 
и трябва да се помисли 
в посока решаването на 
проблема“, подчерта още 
изп. директор на КСБ. 

От своя страна Руен 
Панчев, председател на 
СД на „Строителна квали-
фикация“ ЕАД, информира 
министъра на образова-
нието и науката, че за 
последната година и поло-
вина създаденото от КСБ 
дружество е успяло да 
помогне на редица малки 
и средни компании да на-
мерят квалифицирана ра-
бота ръка. „Имаме много 
добро взаимодействие с 

ректорите и с преподава-
телите във висшите учеб-
ни заведения и успяхме да 
реализираме няколко ста-
жа в строителни фирми“, 
подчерта инж. Панчев. 

Двете страни дис-
кутираха и осъществя-
ването на обучения чрез 
публично-частно парт-
ньорство. Инж. Мазнев 
сподели пред представи-
телите на МОН, че Ка-
марата подава ръка на 
министерството в това 
направление. „За нас е 
много важно да има кон-
такт между строителния 
бизнес и образованието“, 
заяви той. Според Панчев 
публично-частното парт-
ньорство може да помогне 
за създаването на повече 
работилници и общежи-
тия. „По този начин могат 
да се изградят едни тре-
нировъчно-учебни центро-
ве. Всичко това ние тряб-
ва да го правим заедно и да 
търсим начини да се слу-
чи“, допълни той. От своя 
страна министър Вълчев 
сподели, че за реализира-
не на подобни политики в 
образованието МОН ще 
разчита на експертите 
на КСБ за съвети. 

Камарата и Минис-
терството на образо-
ванието и науката се 
разбраха също така да 
работят съвместно по 
съставянето на акту-
алните учебни планове, 
касаещи обучението по 
строителни  специал-
ности.  Желанието на 
министъра е на всеки 5 
години те да се актуали-
зират. 

„Създали сме нацио-
нална програма, която 
има за цел да сближи 
работодателските ор-
ганизации с училищата. 
Има над 2000 учебни про-
грами, които ще бъдат 
актуализирани, и Вие мо-
жете да се включите в 
тези, които Ви касаят, и 
да ги разписвате заедно. 
За целта ще бъдат създа-
дени специални екипи, къ-
дето ще поканим и Вас“, 
обясни Мария Тодорова, 
директор на Дирекция 
„Професионално образова-
ние и обучение“. Тя заяви, 
че една от основните за-
дачи на министерството 
е да се развиват повече 
специализираните пара-
лелки по направления. 

МОН и КСБ ще работят 

съвместно и за подкрепа 

на дуалното обучение 

и провеждането на 
стажове на ученици във 
фирми, членове на КСБ. 
По предложение на пред-
седателя на УС на КСБ 
инж. Терзиев в. „Стро-
ител“ като издание на 
Камарата ще съдейства 
за максималното разпрос-
транение на информаци-
ята относно бъдещите 
кампании, които КСБ и 
МОН ще организират. 

Снимки Румен Добрев
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В Комисията по професионална 
етика към КСБ, след като се запоз-
на с Протокол от проведено събра-
ние на ОП – Разград, от 21.03.2018 г. 
и приложените към него Решения 
за откриване процедури по ЗОП с 
пряко договаряне на „Извършва-
не на неотложни строително-ре-
монтни дейности на сградата и 
физкултурния салон на ОУ „Васил 
Левски, гр. Разград” на стойност 
без ДДС - 2 500 000 лв., и „Извърш-
ване на неотложни строително-
ремонтни дейности в съществу-
ваща учебна сграда, предоставена 
за ползване на ППМГ „Акад. Никола 
Обрешков” и прилежащите площи”, 
гр. Разград, на стойност без ДДС - 
4 700 000 лв., както и с Данните на 
фирмите, поканени за изпълнители, 
се оформиха следните становища:

1. Изложените мотиви на възло-
жителите, с които се позовават на 
чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП „възлагане 
на поръчката, поради изключителни 
обстоятелства“, не звучат осно-
вателно. Предложените ремонтни 
строителни дейности и в двете 
поръчки касаят строителни рабо-
ти, които подобряват цялостното 
състояние на сградите, до което 
са доведени в резултат на лоша 
експлоатация или невъзможност 

да бъдат ремонтирани в години-
те поради липса на средства. Не 
са налице аварийни или форсма-
жорни обстоятелства, които да 
са причина да се обяви процедура 
на договаряне без предварител-
но обявление. Освен това ЗОП из-
исква, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4:  
„...обстоятелствата, с които се 
обосновава наличието на неотлож-
ност, не трябва да се дължат на 
възложителя“, като в конкретния 
случай това изискване не е спазено.

2. Не стават ясни критериите, 
по които са избрани фирмите от 
двете обществени поръчки, на кои-
то е предложено пряко договаряне. 
Безспорно и двете фирми са вписа-
ни в ЦПРС.

Необходимо е за изпълнение-
то на неотложните строител-
ни ремонтни дейности, цитира-
ни в двете обществени поръчки, 
с обем съответно 2 500 000 лв. 
и 4 700 000 лв. да бъде възложено 
или на големи фирми с нужния про-
изводствен опит - изпълнен обем 
СМР в годишен размер, значително 
превишаващ обема на поръчката, 
поради необходимостта от срочно 
изпълнение; средносписъчен със-
тав на персонала, достатъчен за 

Председател на Комисията по професионална етика към КСБ
      Инж. Розета Маринова

изпълнение на поръчката, и декла-
риран опит от изпълнени обекти 
от подобен характер, или на някол-
ко по-малки фирми, което е напълно 
възможно, защото дейностите са 
от различен характер и могат да 
се обособят отделни подобекти. 
Икономически по-изгодно е това да 
са местни фирми.

Считаме, че фирмите, на които 
е изпратена покана за договаряне, 
не отговарят напълно на тези ус-
ловия. Успешното реализиране на 
обектите би се осъществило с 
местни строителни фирми, и то 
няколко на брой, които, видно от 
протокола на събранието, не са 
потърсени за участие. Избраните 
изпълнители ще са поставени при 
доста по-неблагоприятни условия 
за работа, тъй като са със седали-
ще гр. Бургас и гр. Айтос.

Комисията се обедини около 

позицията, че отново строите-

лите се сблъскват с проблем на 

ЗОП, който определя процедурите 

като законни, но анализът и об-

стоятелствата показват, че има 

съмнение за липса на обективни и 

морални критерии.

Комисията счита, тъй като 

са изтекли срокове за обжалване 

пред КЗК, редно е да бъде сезирана 

Прокуратурата и съответните 

висшестоящи инстанции на въз-

ложителя, които да разследват 

правното основание на обявени-

те процедури и законността на 

избраните изпълнители.

Комисията предлага на област-

ните ръководства на ОП – Разград, 

и ОП – Бургас, да организират 

среща на местните строителни 

фирми, проявяващи интерес към 

изпълнението на обществените 

поръчки, и фирмите, поканени от 

възложителя за пряко договаряне, 

позовавайки се на Кодекса за про-

фесионална етика и действащия 

към него Правилник, да направят 

дискусия и съвместно да вземат 

решение по създадения проблем по 

най-коректния и ефективен начин. 

Комисията изразява готовност 

при желание от страните да вземе 

участие в срещата.

На среща с ръководството на Камарата на строителите в Бълга-
рия министърът на образованието и науката Красимир Вълчев беше 
запознат с данните, съдържащи се в сигнал от ОП на КСБ – Разград, 
до Камарата, по процедурите за двете обществени поръчки - „Извърш-
ване на неотложни строително-ремонтни дейности на сградата и 
физкултурния салон на ОУ „Васил Левски”, гр. Разград” и „Извършване на 
неотложни строително-ремонтни дейности в съществуваща учебна 
сграда, предоставена за ползване на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” и 
прилежащите площи”. Министър Вълчев пое ангажимент да разпореди 
проверка по случая. 

Снимка Румен ДобревРенета Николова

Остро недоволство 
относно провеждане на 
обществени поръчки в 
Разград изрази ОП на 
Камарата в града. На 21 
март местната струк-
тура е провела събрание, 
на което са присъствали 
представители на 19 от 
общо 24 фирми членове. 
Заседанието е свикано 
по повод две процедури, 
оповестени на основание 
чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, 
който се отнася за про-
цедура на пряко догова-
ряне без предварително 
обявление и касае „неот-
ложно възлагане поради 
изключителни обстоя-
телства“:

- Извършване на не-
отложни СМР в същест-
вуваща учебна сграда, 
предоставена за полз-
ване на ППМГ „Акад. Н. 
Обрешков“, Разград, и 
прилежащите й площи на 
стойност 4,7 млн. лв. без 
ДДС; 

- Извършване на неот-
ложни СМР на сградата 
и физкултурния салон на 
ОУ „В. Левски“, Разград, 
на стойност 2,5 млн. лв. 
без ДДС. 

Избрани за изпълни-
тели са -  по първата 
поръчка фирма от Ай-
тос с персонал 12 чове-
ка,  ДМА на стойност 
20 хил. лв., изпълнила СМР 
за 1,43 млн. лв., а фирма-
та, избрана по втората 
поръчка, е от Бургас, спе-
циализирана в електроза-
хранването. 

Участващите в засе-
данието са се обедини-
ли около становището, 
че предвид характера и 
значимостта на поръч-
ките, обема и сроковете 
за изпълнението им най-
добре биха се справили 
местни фирми. След гла-
суване с пълно единоду-
шие е взето решение да 
се уведоми КСБ, както и 
да се изпрати сигнал до 
кмета на община Разград 
и до областния управи-

тел, като разградските 
строители питат: кой 
е избрал процедурата 
по ЗОП, по която са про-
ведени поръчките, има 
ли изготвени проекти и 
количествени сметки, 
от кого са изготвени и 
одобрени? Какви са кри-
териите за избор на две-
те фирми? Протоколът 
от ОС е подписан от 19 
представители на фирми, 
членове на ОП на КСБ - 
Разград. От ОП разчи-
тат чрез в. „Строител” 
да се даде гласност на 
случая.

След постъпване на 
материала в КСБ той е 
изпратен в Етичната ко-
мисия, чието становище 
публикуваме днес. 

На проведената сре-
ща на ръководството на 
Камарата с министъра 
на образованието той бе 
запознат със сигнала и 
пое ангажимент да раз-
пореди проверка. 

В. „Строител” ще сле-
ди развитието на случая.



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

Общественото мнение 
е важен фактор за профе-
сионалното образование и 
обучение (ПОО). Благода-
рение на информацията за 
това какви са нагласите 
на хората ПОО може да 
стане по-привлекателно и 
ефективно. Проучване на 
Европейския център за раз-
витие на професионалното 
обучение (CEDEFOP), пуб-
ликувано в края на 2017 г., 
идентифицира възможните 
стереотипи и погрешните 
схващания за същността 
на ПОО в съзнанието на хо-
рата, както и разбирането 
за предизвикателствата и 
ограниченията на ПОО от 
гледна точка на крайния по-
требител. Тези данни са от 
съществено значение при 
формирането на политики, 
свързани с професионално-
то образование и обучение 
и превръщането му в първи 
избор. 

Методология на  

изследването

П р о у ч в а н е т о  н а 
CEDEFOP на професио-
налното образование и 
обучение е създадено в 
партньорство с Kantar 
Public - консултантска и 
изследователска агенция, 
която работи с клиенти по 
целия свят, за да подобри 
обществената политика, 
услуги и комуникация. Ана-
лизът на CEDEFOP изслед-
ва възприятието на евро-
пейските граждани в 28-те 
държави членки на ЕС и об-
хваща следните теми:

1. Осведоменост и зна-

ние – доколко европейците 
са запознати с ПОО, как 
получават информация и с 
какво го асоциират;

2. Опит и удовлетво-
реност – какво изучават 
хората в средното профе-
сионално образование, как 
ПОО се сравнява с общото 
образование;

3. Привлекателност и 
достъп – какъв е образът 
на ПОО, какви са неговите 
предимства и за кого е под-
ходящо;

4. Резултати и ефек-
тивност – как ПОО подо-
брява перспективите за 
заетост, образование и 
обучение; какъв е неговият 
ефект върху икономиката и 
обществото.

Изследването е прове-
дено в рамките на 10 месе-
ца и има 3 проектни фази. 
В рамките на първата са 
извършени 120 когнитивни 

интервюта в 6 държави от 
ЕС за тестване и подобря-
ване на въпросника. В след-
ващия етап е реализирано 
пилотно проучване чрез 840 
интервюта в цяла Европа, 
по 30 от всяка страна в ЕС. 
В последната фаза са про-
ведени общо 35 646 интер-
вюта „лице в лице“.

Резултати

1. Осведоменост и зна-
ние. 

Анализът показва, че 
респондентите като цяло 
са запознати с профе-
сионалното образование. 
Доколкото имат обща 
представа за неговата хо-
могенност, видове (начално 
и продължаващо професио-
нално образование и обуче-
ние), място на предоставя-
не (училище или учене чрез 
работа), ПОО се асоциира с 

образование, което подгот-
вя хората за определена 
професия и рядко се свързва 
с възможността за придо-
биване на по-висока степен 
на образование, например 
висше. Неприемането на 
ПОО като предлагащо въз-
можности за развитие във 
висшето образование води 
до намаляване на привлека-
телността му и е основен 
аргумент за онези, които 
са избрали общообразова-
телно обучение. Лицата, 
предпочели професионал-
ното образование, посоч-
ват, че възможността за 
намиране на работа е при-
чината за тяхното реше-
ние (46%), докато тези 
от общообразователните 
институции обясняват, че 
са ги предпочели заради 
възможността след това 
да продължат във висше 
учебно заведение (45%). 
Според експертите прео-
доляването на този стере-
отип би могло да е условие 
за повишаване привлека-
телността на ПОО.

Проучването отчита, 
че в много държави все още 
има негативен обществен 
дискурс относно ПОО, за-
силвайки стереотипите 
и погрешните схващания. 
Освен това данните свиде-
телстват, че потенциал-
ът на популяризирането 
и на ориентирането през 
целия живот не е напълно 
използван в този контекст. 
Резултатите в различните 
страни сочат съществува-
ща силна зависимост меж-
ду нивото на информация, 
получена от гражданите, 
и тяхното участие в про-
грами за ПОО. Въпреки че 
не може да се приеме пряка 
причинно-следствена връз-
ка, в държавите, в които 
повече хора получават све-
дения за ПОО, има повече 
участници в професионал-
ното образование.

2. Привлекателност и 
достъп.

Анкетата показва общо 
положително възприемане 
на ПОО в държавите членки 
на ЕС. Около 68% от евро-
пейците смятат, че ПОО в 
средното образование има 
положителен имидж, осо-
бено в способността си 
да предоставя възможнос-
ти за работа, да подготвя 
хората за пазара на труда 
и да отговаря на нуждите 
на работодателите. Граж-
даните на ЕС също така 
са съгласни, че ПОО играе 
важна роля в обществото 
- укрепва икономиката на 
държавата, намалява безра-
ботицата и преодолява со-
циалното изключване. Ана-
лизаторите уточняват, че 
когато респондентите са 
помолени да сравняват ПОО 
с общото образование, те 
са склонни да се съгласят, 
че общото образование има 
по-положителен имидж, а 
професионалното обучение 
е предимно за лица с по-ни-
ски образователни пости-

жения и че получаването на 
квалификация за ПОО обик-
новено е по-лесно.

Основни предимства на 

професионалното об-

разование и обучение във 

връзка с пазара на труда.

 
3. Опит и удовлетворе-

ност
В общ план завършилите 

ПОО са по-доволни от ре-
зултатите от обучението 
си, отколкото завършили-
те общо образование. Това 
важи особено за развитие-
то на умения, свързани с 

работата. Обучаемите в 
общото образование са по-
удовлетворени във връзка 
с придобиване на ключови 
компетенции, като напри-
мер владеене на чужд език и 
развитие на културно съз-
нание.

4. Резултати и ефектив-
ност.

ПОО се асоциира с по-
ложителни резултати за 
пазара на труда особено 
по отношение на възприя-
тието, че завършилите си 
намират работа по-бързо 
в сравнение с тези, които 
са придобили средно общо 
образование. 
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Това показа проучване на CEDEFOP за общественото мнение в Европа
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Следните твърдения касаят работните места, 
които хората могат да заемат след завършване на 

средно професионално образование. 
До каква степен сте съгласни или не сте съгласни  

с всяко? (ЕС %)
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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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Основните проблеми пред усвояването са свързани с обжалвания на обществените поръчки и забавяне на верифицираните плащания

Елица Илчева

От началото на про-
грамен период 2014 - 
2020 г. по програмите на 
ЕС в България са разплате-
ни 4,255 млрд. лв., което е 
18% от общия им бюджет. 
По Структурните фондо-
ве, Кохезионния и Европей-
ския фонд за морско дело и 
рибарство на бенефициен-
тите са предоставени над 
3,277 млрд. лв. (18,7%), а по 
земеделския фонд за раз-
витие на селските райони 
- над 978 млн. лв. (17,1%).

През 2018 г. изпълне-
нието на програмите от 
ЕС навлиза в решителния 
си етап. Към момента са 

договорени над 

12,5 млрд. лв., или 54% от 

общата финансова рамка, 

което поставя солид-
на основа за повишаване 
темповете на плащания 
към бенефициентите. 

Данните бяха обобще-
ни при разглеждането на 
Годишния доклад на Пар-
ламентарната комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове за 2017 г. относ-
но постигнатия напредък 
по програмите, съфинан-
сирани със средствата 
на Европейския съюз и на 
страните от Европей-
ското икономическо прос-
транство за периода 2014 
- 2020 г. 

През 2018 г. се очаква 
тенденциите да се обър-
нат и от процес на дого-
варяне да се премине към 
такъв на разплащания. 
Този момент ще бъде факт 
към средата на годината. 
Изпълнението на индика-
торите към края на 2018 г. 
е базата, от която ще се 
разпредели така наречени-
ят резерв за изпълнение. 

Според Иван Иванов, 
директор на Дирекция 
„Централно координацион-
но звено“ към Министер-
ски съвет, България стои 
сравнително добре спрямо 

останалите страни в ЕС 
по отношение на цифри-
те, някъде в златната 
среда, между тези, които 
се справят много добре, и 
други, пред които има ня-
кои предизвикателства. 

„През миналата годи-
на Европейската комисия 
потвърди като изпълне-
ни всички предварителни 
условия, които България 
трябваше да спази, за да 
ползва средства от ЕС. 
Това на практика показва, 
че страната следва своя 
ангажимент и е привела 
в действие ключовите 
реформи, които й осигуря-
ват достъп до европейско 
финансиране до края на 
програмния период 2014 
- 2020 г. Средствата се 
инвестират спрямо пър-
воначалното планиране, 
без да се налагат проме-
ни и спиране на финанси-
рането за нереформирани 
сектори. От основна важ-
ност за управляващите 
органи е да бъдат постиг-
нати етап ните цели за 
2018 г., от което зависи 
как ще бъде разпределен 
резервът след 2019 г. Раз-
работени са сценарии за 
ускоряване на изпълнение-

то, засилено използване на 
финансови инструменти и 
др.“, информира Иванов. 

По думите му в бъдеще 
все по-важно и актуално 
става правенето на по-
литики и правилното им 
насочване, защото „сами 
по себе си, дори и да има-
ме много добри цифри, ако 
не инвестираме в сектори, 
които са реформирани и с 
ясна стратегическа визия, 
няма да постигнем необхо-
димите резултати“.

„По отношение на за-
конодателството може 
да се каже, че Законът за 
управление на средствата 
от Европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове (ЗУСЕСИФ) е 
успял да внесе яснота в 
процеса и стабилност в 
системата. Общините 
са доволни, защото при 
обжалване в много от слу-
чаите печелят делата. 
Усилията са насочени ос-
новно към това да се опро-
сти вторичният етап на 
изпълнение, да се изискват 
колкото се може по-малко 
документи на етап кан-
дидатстване“, коментира 
Иванов. Според него голя-
мата новина от този до-

клад е интегрирането на 
Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) 
в общия пул, като полити-
ческото й ръководство 
вече е видяло ползата от 
това целият инвести-
ционен ресурс да минава 
по едни и същи правила и 
през една и съща система 
не само от гледна точка 
на положителното по от-
ношение на мениджмънта, 
но от това, че съответно 
ще се следва една и съща 
логика и така се облекчава 
работата на бенефициен-
тите. 

Оперативна програма  

„Региони в растеж“ (ОПРР) 

е отличник в договарянето. 

По ОПРР, където е фо-
кусиран най-голям ресурс – 
над 3 млрд. лв., договаряне-
то върви с изключително 
ускорени темпове – за 72% 
от средства са подписани 
договори, а в рамките на 
годината ще се отворят 
100%. Към настоящия мо-
мент са разплатени 28%. 

В края на март са обя-
вени насоките за канди-
датстване към 28 малки 
населени места, които мо-

гат да разчитат на мер-
ките за енергийна ефек-
тивност в сградния фонд, 
многофамилни жилищни 
сгради и административ-
ни такива. Ресурсът е от 
38 млн. лв. „По принцип 
това е сравнително малък 
от гледна точка на въз-
можности за промяна на 
цялостния облик на тези 
по-малки населени места 
ресурс, но от гледна точка 
на защита на политиката 
на България да се фокуси-
раме върху балансираното 
териториално развитие 
и върху малките населе-
ни места, не само върху 
големите градове, това 
е изключително голяма 
подкрепа за тези градове 
и един от позитивите на 
нашата политика за реги-
онално развитие“, е мне-
нието на зам.-министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството Де-
ница Николова. 

По думите й основният 
фокус е към оптимизиране 
на процесите, така че да 
се постигне етапната цел 
към края на годината за 
сертифицираните разходи 
и тук е изключително ва-
жна ролята на общините. 

„Все още имаме две 
приоритетни оси, които не 
са със стартирало изпъл-
нение. Министерството 
на здравеопазването все 
още е с неподаден проект. 
Надяваме се в периода до 
май да го получим, за да 
можем и към края на годи-
ната да отчетем успешно 
постигнати резултати. 
Предизвикателството е 
много голямо, но мисля, че 
със съвместните усилия 
на бенефициента има въз-
можност рискът да бъде 
преодолян в максимална 
степен“, заяви зам.-минис-
тър Николова. 

Изпълнението на мер-
ките за туризъм и тези, 
свързани с подкрепа на 
културно-историческо-
то наследство, също е 
на фокус. Към настоящия 
момент се очаква Фонд 

мениджър на финансови 
инструменти в България 
да избере фонд посредни-
ците, които да започнат и 
стартират реализиране-
то на тази приоритетна 
ос чрез нисколихвеното 
кредитиране и съвместно-
то финансиране с безвъз-
мездна финансова помощ. 

По всички 12 трансгра-
нични програми договаря-
нето е над 50%. Април и 
май ще са критичните ме-
сеци от гледна точка на 
подаването на проектни 
предложения. Очаква се и 
подаване на нови предло-
жения по сътрудничест-
вата със Сърбия, Турция и 
Македония. 

Новост е и механизмът 
за електронно подаване 
на предложения, който би 
трябвало да облекчи из-
ключително много проце-
са. 

По хоризонталните 
програми, каквито са „Бал-
кани и Средиземно море“ и 
„Дунав“, които доскоро не 
бяха особено популярни, 
има натрупан капацитет 
на национално ниво, за да 
може да се върви към по-
глобални макрорегионални 
проекти. 

ОП „Транспорт и транспор-

тна инфраструктура“ под 

риск заради обжалвания

Една от най-трудните 
програми е ОП „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“ (ОПТТИ). Тя 
е фокусирана върху шест 
големи проекта, зад които 
стоят над 90% от общия 
й бюджет.

Според инж. Галина 
Василева, ръководител 
на Управляващия орган на  
ОПТТИ, в сравнение с края 
на миналата година към 
този период процентът 
на договаряне е с 20% по-
вече, или 87%. Това обаче 
е благодарение на един-
единствен контракт - за 
безвъзмездна финансова 
помощ за големия жп про-
ект „Елин Пелин – Косте-
нец“, зад който стои ре-
сурс от над 300 млн. евро. 
„Формулярът е одобрен и 
от Европейската комисия, 
и от Управляващия орган 
имаме договор, но за съжа-
ление там, където имаме 
осигурено финансиране, 
имаме огромен проблем 
с тръжните процедури. 
Проектите на всички опе-
ративни програми имат 
този проблем, но в случая 
мога да изнеса впечат-
ляващи данни – година и 
половина обжалване само 
на тръжната документа-
ция“, сподели инж. Васи-
лева. По думите й засега 
няма яснота какво ще се 
случва занапред. Опти-

Парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

прие годишния доклад, след като на три свои заседания изслуша всички ръководители на 

оперативните програми, министри и зам.-министри

Изграждането на пречиствателната станция в Банско е един от 8-те фазирани проекта от миналия програмен период, който бе завършен успешно още в 

първото тримесечие на 2018 г.

Снимка Румен Добрев
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мистичният вариант е 
изборът на изпълнител 
да приключи в рамките на 
2018 г.. „Ако изгубим още 
една година, договорите и 
като цяло проектите ще 
излязат извън времето на 
допустимост – 2023 г., 
което за този период не 
е възможно. Да не говорим 
за финансирането, което 
вече предизвиква натиск и 
от Европейската комисия 
– да правим редуциране и 
готовност за фазиране, 
ако въобще има възмож-
ност в следващия период 
да се разреши фазиране. В 
началото на следващата 
година това трябва да е 
абсолютно ясно, защото 
само до края на 2019 г. 
може да се предлагат фа-
зиране и значителни про-
мени в програмите“, под-
черта инж. Василева.

Предоставените от 
нея цифри сочат, че не-
договореният ресурс до 
100%, който остава, се 
дължи главно на другия 
голям проект на ОПТТИ - 
лот 3.2 на автомагистра-
ла „Струма“. По думите й 
за него апликационната 
форма в рамките на тази 
година едва ли може да 
бъде одобрена, защото е 
в процес на подготовка.

Инж. Галина Василева 
е категорична, че в Зако-
на за обществените по-
ръчки е наложително да 
се инициират промени по 
отношение на сроковете 
за обжалване, защото за 
големите проекти една 
година резерв за обжалва-
не се оказа недостатъчен.

ОП „Околна среда“ (ОПОС) 

се фокусира върху „Води“ и 

„Отпадъци“

Към края на март по 
ОПОС са обявени общо 
29 процедури за малко над 
1,6 млрд. лв., което пред-

ставлява 47% от бюджета 
на програмата. Това съоб-
щи Валерия Калчева, и.д. 
главен директор на Главна 
дирекция на „Оперативна 
програма „Околна среда“ и 
ръководител на Управлява-
щия орган на ОПОС.

В изпълнение са 59 
договора за безвъзмезд-
на  финансова  помощ 
на стойност малко над 
860 млн. лв., или 25% от 
бюджета. Изплатените 
суми са 217 млн. лв., кое-
то представлява 6,3% от 
целия ресурс. Верифицира-
ните и сертифицираните 
разходи са малко над 4%, 
или около 150 млн. лв. 

През януари са обяве-
ни две нови процедури по 
ОПОС - едната за финан-
сиране на Регионалния ин-
вестиционен воден про-
ект на територията на 
консолидирания оператор 
на „ВиК“ ЕООД – Смолян, 
другата - за подготовка 
и актуализация на втори-
те планове за управление 
на риска от наводнения. В 
рамките на първото три-
месечие има четири нови 
договора за безвъзмездна 
помощ, а до края на април 
ще бъдат оценени и по-
дписани още около 10 за 

близо 165 млн. лв. Ако тези 
контракти бъдат сключе-
ни в рамките на следва-
щия един месец, общо до-
говорените средства ще 
достигнат почти 30%, или 
над 1 млрд. лв.

Фокусът към момента 
е върху обявяване на по-го-
ляма част от ресурса по 
Приоритетна ос 1 „Води“, 
като се планира към края 
на юни след съответните 
консултации и съвместна 
работа с Министерство-
то на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то да се отвори водна 
процедура за изграждане 
на ВиК инфраструктура 
за 1,350 млрд. лв.

В рамките на тази 
ос 1 към днешна дата се 
изпълняват 22 проекта, 
14 от които инфраструк-
турни с бенефициенти об-
щини. Това са фазираните 
проекти от предходния 
програмен период - осем 
на брой, шест от които 
се очаква да приключат 
през 2018 г. 

Другите две процедури 
са за ранни ВиК проекти – 
компонент 1 и компонент 2. 
По първия в момента в про-
цес на изпълнение са три 
на общините Асеновград,  

Добрич и Плевен. По втория 
се изпълняват проектите 
на Айтос, Приморско, Елхо-
во и Чирпан. „При послед-
ните три от тях имаме 
известно забавяне, което 
се дължи на обжалване на 
тръжните процедури“, ин-
формира Калчева.

Според министър Нено 
Димов акцент за следва-
щите няколко месеца е 
ускоряването на процеса 
на договаряне в рамки-
те на Приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ и постигане-
то на етапните цели по 
рамката за изпълнение. 
„Опитваме се да контро-
лираме риска, в това чис-
ло активно комуникираме 
с бенефициентите, които 
изпълняват проекти в мо-
мента, така че да им се 
оказва регулярна помощ, 
подкрепа и напътствия, 
за да може нещата да се 
случват бързо, срочно и, 

разбира се, законосъо-
бразно. Има обаче неща, 
които не можем да прео-
долеем – това е обжалва-
нето на обществените 
поръчки“, отбеляза Димов. 
И той подчерта, че силно 
се надява да бъде намере-
но адекватно решение на 
този въпрос, така че да не 
се нарушава правото на 
съдебна защита и в също-
то време да не се стопи-
ра изпълнението на важни 
приоритетни проекти. 

По Приоритетна ос 4 – 
за превенция на риска от 
наводнения и свлачища, 
сега се изпълняват три 
проекта – един с бене-
фициент Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ 
за установяване на шест 
центъра за подготовка и 
защита на населението 
от наводнения, както и 
така нареченият пилотен 
за създаване на система 
за следене на водите в ре-
ално време по поречието 
на река Искър. 

Това,  което е ново 
и тепърва предстои да 
стартира, е проект на 
община Луковит, одобрен 
в края на март за укреп-
ване на свлачища.

Над 25 млн. лв. по ОПРР се влагат в обновяването и енергийната ефективност на районни 

и гранични полицейски управления и пожарни служби в страната. На 29 март зам.-министър 

Деница Николова заедно с министъра на вътрешните работи Валентин Радев и кмета на 

Пещера Николай Зайчев преряза лентата на обновената сграда на полицейското управление и 

противопожарната охрана в Пещера

В проекта за модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец ще се инвестират 471 млн. евро

ОПРР дава възможност за обновяване и в малките населени 

места

20% напредък по ПРСР

В сравнение с данните 
към 31 декември 2017 г. по 
Програмата за развитие 
на селските райони е от-
четен напредък с 20% в 
договарянето. Към 1 март 
разплатените средства 
са 17% от наличния бю-
джет, или около 500 млн. 
евро, информира зам.-ми-
нистърът на земеделие-
то, храните и горите д-р 
Лозана Василева.

През 2017 г. няма обя-
вени приеми, тъй като е 
осъществено преминава-
нето към ИСУН с промя-
ната в Закона за подпо-
магане на земеделските 
производители. Към мо-
мента има активни 9 
процедури по три подмер-
ки, а за цялата 2018 г. са 
планирани 15 приема по 
15 подмерки. При мярка 7, 
която касае публичните 
бенефициенти по първия 
проведен прием по под-
мярка 7.2 за реконструк-
ция, рехабилитация на 
улици, пътища, културни 
и социални дейности, об-
разователна инфраструк-
тура, договарянето вече 
е приключило. Подадени 
са 938 проекта, но налич-
ният бюджет стига само 
за 339. За 231 от тях за 
над 252 млн. евро вече са 
сключени договори. За 49 
проекта във ВиК сектора 
има готовност за подпис-
ване на контрактите. 

По подмярка 7.6 на 
ПРСР, по която се подпо-
мага възстановяване на 
културното и природното 
наследство на селата, и 
по-специално местните 
поделения на вероизпове-
данията, не е приключило 
договарянето, тъй като 
има 5 жалби. Целият бю-
джет е 25 млн. евро. По-
дадени са 348 проекта, 73 
са сключените договори 
за над 20 млн. евро. 

ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 

изостава сериозно 

По ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ се очаква през 
април и май да бъдат по-
дписани договорите за 
„Изграждане и развитие 
на центровете за вър-
хови постижения“, които 
са част от Приоритетна 
ос 1. Те са за 133 млн. лв., 
колкото са оценените 
проекти. 88 млн. лв. обаче 
вероятно няма да бъдат 
усвоени, тъй като няма 
предложения, които да 
отговарят на условията. 
Не са изплатени и сред-
ства, макар че до края 
на годината трябва да 

има изпълнение за близо 
79 млн. лв. 

Освен натрупаните 
закъснения по ос 1 има 
такива и от 2015, 2016, 
2017 г. Към момента обе-
мът на договорените 
средства по трите оси на 
програмата е едва 31%.

ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност“ е разписа-

на на 65%

Тази оперативна про-
грама се предствя по-до-
бре - разписани са 65% от 
бюджета й, а разплаща-
нето е достигнало 26%. 
Към края на април има над 
1000 проекта в изпълне-
ние, а 750 са успешно при-
ключили. Проблеми има в 
ос 3 „Енергийна ефектив-
ност“, където със сигур-
ност ще бъде използвано 
правилото за усвояването 
на ресурса N+3. 

Последно е обявена 
процедура през септем-
ври миналата година. 
От май предстои да се 
пуснат още няколко с на-
дежда до края на 2018 г. да 
има над 95% договорен ре-
сурс. Сред основните две, 
които предстоят, една-
та е от най-търсените, 
а именно за насърчаване 
на предприемачеството 
в малките и средните 
предприятия с предвиден 
бюджет 150 млн. лв. 

Какво да очакваме в 

бъдеще?

На 2 май трябва да 
излезе проектът за бъде-
щата Многогодишна фи-
нансова рамка на ЕС, като 
се предполага, че ще има 
съкращения на ресурса. 
Прогнозата е да има мно-
го силно обвързване на 
фондовете с т.нар. иконо-
мик гавърнанс. Терминът 
на практика е препратка 
към специфичните препо-
ръки по страни и идеите 
за реформи, като деба-
тът според Иван Иванов 
от МС е „доста екзис-
тенциален“. Има много 
сериозни постъпки да се 
намалява периодът за из-
пълнение, а като цяло се 
очаква по-сериозна финан-
сова дисциплина. 

„Голямото предизвика-
телство ще бъде засил-
ването на капацитета за 
провеждане на политики - 
трябва да знаем какво ис-
каме в отделните секто-
ри, да сме сигурни, че те 
са реформирани и с много 
ясна визия“, е заключе-
нието на директора на 
Дирекция „Централно ко-
ординационно звено“ към 
Министерския съвет. 
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Георги Сотиров

Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблешков” 
проведе своя традиционен 
Ден на студентското уп-
равление. Едно различно 
и изключително полезно 
събитие както за препо-
давателите, така и за 
обучващите се. Неговата 
цел е да запознае млади-
те възпитаници на ВТУ с 
работата на академично-
то ръководство и адми-
нистрацията, свързана с 
учебната и научноизсле-
дователската дейност на 

университета. Така бъ-
дещите специалисти мо-
гат да заемат местата 
на преподавателите си, 
да видят другата гледна 
точка, да се сблъскат с 
техните проблеми и отго-
ворности и съответно да 
им предложат интересни 
идеи или решения. От своя 
страна учителите, получи-
ли обратна връзка, могат 
да споделят своя опит или 
да им дадат ценни съвети. 
Резултатът е по-качест-
вено образование и по-до-
бър диалог между двете 
страни.

За студентите този 
ден е като едно невероят-
но пътуване с влак, на кое-
то човек може да опознае 
себе си, а другите да го 
оценят чрез работата му. 
Пътешествието започва 
при макета на бързоходния 
парен локомотив във ви-
сшето училище, над който 
е поставен портретът на 
патрона на ВТУ, героя от 
Априлската епопея Тодор 
Каблешков. 

Началото бе отбеля-
зано подобаващо в конфе-
рентната зала на универ-
ситета, където се бяха 
събрали титуляри, дубльо-
ри и журналисти. Офици-
ални гости на събитие-
то бяха доц. д-р Николай 
Цонков, депутат от 44-
тото Народно събрание и 
член на парламентарната 
Комисия по образование-
то и науката, Бистра 
Георгиева, директор на 
Академия Президент към 
Президентски клуб – Бъл-
гария, и инж. Ясен Ишев 

от Научно-техническия 
съюз по транспорта. На 
тържеството за пореден 
път беше 

изтъкната ролята  

на вестник „Строител” 

като медиен партньор 
и авторитетен рупор на 
успехите на училището в 
създаването на кадри за 
транспорта и строител-
ството. Ректорът на ВТУ 
- проф. д-р инж.-икон. Да-
ниела Тодорова, и декани-
те, облечени в тоги, при-
ветстваха своите млади 
колеги. В емоционалното 
си слово проф. Тодорова 
изрази своето задовол-

ство от провеждането на 
тази уникална инициатива 
и пожела на всички успе-
шен и ползотворен ден, за-
реден с младежка енергия 
и ентусиазъм. „От няколко 
години на това уникално 
събитие - Деня на сту-
дентското управление, 
млади колеги застават 
начело на нашата обра-
зователна институция 
и получават възможност 
да се изявят в амплоато 
на успешни ръководители 

и професионалисти”, под-
черта ректорът. Тя споде-
ли пред в. „Строител”, че 
днешните студенти добре 
разбират стратегически-
те задачи и приоритети 
на ВТУ „Тодор Каблешков”, 
както 

и своята отговорност 

като бъдещи кадри в стро-

ителството 

и експлоатацията на 
транспортната инфра-
структура. По думите й 
младите хора трябва да 
насочат вниманието си 
към няколко теми: разви-
тието и налагането на 
специалности с високо 

и устойчиво търсене, в 
съответствие с очер-
таващите се тенденции 
на пазара на труда; мо-
дернизиране на образова-
телния процес чрез нови 
форми, методи и техниче-
ски средства, водещи до 
повишаване качеството 
на обучение; прилагане 
на европейски стандар-
ти в учебния процес чрез 
интегриране с други ин-
ституции, обмен на добри 
практики и реализиране на 
съвместни проекти.

„Отговорността, коя-
то студентите и докто-
рантите поемат за ден, 
заставайки на различните 
административни пост-
ове в училището, наисти-
на е голяма. Те директно 
ще се сблъскат със си-
туации, които пряко ще 
рефлектират в работата 
на цялата администрация 
на учебното заведение. 
Отстрани сякаш е много 
лесно - лекции, упражне-
ния… Но за успешното 
следване са необходими и 
други грижи. Затова е из-
ключително приятно, ма-
кар и за един ден, да имаш 
правото и възможността 
да се запознаеш с всичко 
онова, което академично-
то ръководство прави”, 
поясни ректорът на ВТУ. 
Тя подчерта, че денят на 
управлението не е избран 
случайно. „В началото сме 
на най-прекрасния сезон 

на годината - пролетта, 
през който природата се 
обновява и разцъфва за 
нов живот. Този сезон ни 
зарежда с енергия, дава 
ни стимул за работа, за 
развитие и просперитет 
в професионален и духовен 
план. Намирам символика 
в това, че в такъв ден 
млади хора ще бъдат на-
чело на университета”, 
коментира още проф. То-
дорова. 

В края на официалната 
част червените ритуални 
тоги смениха своите при-
тежатели и 

титуляри и дубльори се 

запътиха към работните 

кабинети, 

за да се запознаят с 
особеностите на всяка 
длъжност, както и да ре-
шават текущи задачи и 
проблеми. В духа на тра-
дицията проф. Даниела 
Тодорова предаде на мла-
дия ректор Благовест Ни-
колов символичния ключ на 
университета. Благовест 
е четвърти курс от фа-
култет „Транспортен ме-
ниджмънт”, специалност 
„Технология и управление 
на транспорта”, бивш 
председател на Студент-
ския съвет, с право на глас 
в Националното предста-
вителство на студент-
ските съвети. Благовест 
Николов застава за втора 

година на пози-
цията ректор 
на ВТУ.

Н а с т о -
я щ и я т  пр е д -
с е д а т е л  н а 
Студентския 
съвет пое по-
зицията ръко-
водител сто-
панска дейност 
и охрана. Това 
потвърди в на-
чалото на Деня 
на студентско-
то управление 
Максим Рота-

ев, студент трети курс 
от специалността „Кому-
никационна и осигурител-
на техника”. Според него 
обучението и бъдещата 
диплома на инженер по ак-
туалните и модерни спе-
циалности, които изучава, 
ще му отворят 

широки възможности за 

професионална реализация 

във всички европейски 
държави. 

Максим Ротаев е мно-
го добър студент, актив-
но се включва в инициати-
вите, свързани с научни 
сесии, конференции, със-
тезания и др. на ВТУ. За 
студентското самоупра-
вление, което е традиция 
тук, Максим твърди, че то 
утвърждава личности и 
неговите колеги ще имат 
възможността да научат 
много. „Този ден ще ни на-
прави съпричастни с дей-
ността на академичното 
ръководство, ще отвори 
нов прозорец към бъдеща-
та ни работа, към родно-
то училище. Дейността 
на ректора, на неговите 
заместници, на деканите 
и на останалите от ад-
министративното ръко-
водство не е никак лесна. 
Това е много отговорна 
работа, която ние в за-
лите и лабораториите не 
виждаме”, е гледната точ-
ка на Ротаев.

По-късно бе проведен 
съвместен Ректорски съ-
вет, на който бяха обсъде-
ни важни въпроси, касаещи 
подготовката и провежда-
нето на предстоящи съби-
тия от университетско 
значение, утвърждаване 
на ВТУ като академична 
институция със значимо 
национално обществено 
влияние и превръщането 
му в регионален образова-
телен, научен и експерт-
но-консултативен център 
в областта на транс-
порта и транспортното 
строителство.

След 

успешното работно време 

всички отново се съ-
браха в залата, за да об-
съдят своите преживява-
ния и да направят отчет 
на свършеното. Титуляри 
и дубльори споделиха въл-
нуващите си впечатления 
и изразиха пожелание за 
продължаване на тради-
цията. Двамата ректори 
– проф. д-р инж.-икон. Да-
ниела Тодорова и Благове-
ст Николов, бяха лаконични 
и посвоему емоционални. 
Общото чувство беше 
еднозначно - взаимно удо-
влетворение от Деня на 
студентското управление, 
което по думите им е ос-
тавило дълбока следа във 
всички.

Емоции от двете страни на преподавателската скамейка

Снимки авторът

По време на официалната част червените ритуални тоги смениха своите притежатели

Символичният 

ключ на 

университета

Младият ректор за един ден Благовест Николов
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Зоната има потенциал да бъде развита като Вторичен градски център

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) обяви архитектурен 
конкурс за преустрой-
ството на района около 
Централна гара София. 
Той е част от четвърто-
то издание на Европей-
ските награди за българ-
ска архитектура VIZAR,  
съобщиха от Направле-
ние „Архитектура и гра-
доустройство” (НАГ) към 
СО. Темата на надпрева-
рата е „Вторичен градски 
център, зона „Централна 
гара“ - София“. 

От НАГ посочват, че 
районът около Централна 
гара е транспортно кому-
никационен, обществен 
и урбанистичен възел и 

има потенциал да бъде 
развит като Вторичен 
градски център. Той ще 

обхваща териториите 
между ул. „Опълченска”, 
бул. „Княгиня Мария Луи-

за”, Централна автогара, 
Предгаров площад, Цен-
трална гара, прилежащия 

жп ареал и зоните, раз-
положени на север в не-
посредствена близост. 
Участниците в конкурса 
трябва да представят 
нови  идеи,  функции  и 
структура, характер и 
развитие на този Вто-
ричен център. Фокусът 
следва да попадне вър-
ху най-контактната и 
неразвита част от те-
риторията между буле-
вардите „Христо Ботев” 
и „Княгиня Мария Луиза” 
и Предгаровия площад, 
чиито пространствен 
потенциал е неоползо-
творен .  Проектните 
предложения трябва да 
са в  съответствие с 
идеите на Общия устрой-
ствен план на Столична-
та община и да планират 
изграждането на раз-

До юни ще бъде за-
вършена спортната зала, 
която се изгражда в двора 
на 149 СУ „Иван Хаджий-
ски” в кв. „Овча купел” в 
София. Това стана ясно 
по време на съвместна 
проверка на кмета на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова и 
кмета на район „Овча ку-
пел“ Христина Семерджи-
ева. Сградата, в която 
ще се помещава салонът 
на 149 СУ „Иван Хаджий-
ски”, е на три етажа. В 
нея освен залата ще има 
кабинети за приложни из-
куства и 2 нови класни 
стаи. Посредством то-
пла връзка новото здание 
ще е свързано с основана-
та сграда на училището. 
Стойността на инвес-
тицията е 1,9 млн. лв., а 
изпълнител е фирма „СГМ 
Груп” ЕООД. 

„Предстои изграж-
дането на спортна зала 
в 9-а Френска езикова 
гимназия. Възложих на 
главния архитект Здрав-
ко Здравков да подгот-

ви типови проекти за 
спортни зали, които да 
се изградят в дворовете 
на общинските учили-

ща. Те са готови и вече 
сме избрали 6 подходящи 
места за строителство. 
Арх. Здравков подготвя 

Столичната община обяви обществена поръчка 
с предмет „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” 
от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Ко-
лумб” и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор 
Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“ “, включително трам-
ваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и 
бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до 
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ по съществуващо поло-
жение“. Прогнозната стойност на дейностите е 8,2 
млн. лв. без ДДС. 

Участъкът, който ще се обновява, е с дължина 
3 560 м, с асфалтова настилка в лошо състояние. 
Тротоарите са асфалтови с ширина от 2 м до 3 м. 
Строително-монтажните работа ще включват: ни-
велетно фрезоване, обработка на локални дефекти и 
пълнеж от плътен асфалтобетон, подмяна на бето-
нови бордюри; полагане на неплътен асфалтобетон; 
полагане на плътен асфалтобетон с полимермоди-
фициран битум с дебелина 5 см; нова тротоарна 
настилка с пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см; 
осигуряване на достъпна среда; ремонт и възста-
новяване на уличното осветление. В дейностите по 
поръчката се включват още проектиране и изпъл-
нение на СМР за реконструкция на трамваен релсов 
път, контактна и кабелна мрежа по бул. „Шипченски 
проход“ и бул. „Асен Йорданов“ от трамвайно ухо „Гео 
Милев“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“. Дължината на 
това трасе е 1 892,30 м единичен коловоз. 

 Продължителността на изпълнение на ремонта 
е 270 дни. Оферти могат да се подават до 14 май. 

Столичната община обя-
ви процедура за обновява-
не и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгра-
ди на теритoрията на район 
„Люлин“. Те ще се реализират 
по Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС). Прогноз-
ната стойност на търга е 
732 502,92 лв. без ДДС.

Обществената поръчка е 
разделена на три обособени 
позиции, като оферти могат 
да бъдат подавани само по 

една от тях. Първата е за про-
ектиране и строителство за 
бл. 106 в жк „Люлин 10“. Здание-
то се състои от три секции – 
вх. А, вх. Б, които са построени 
1984 г., и вх. П („пломба”, по-
строен 1986 г.). Разгънатата 
застроена площ на сградата е 
5 933,60 кв. м. Организацията 
за изпълнение на инвестицион-
ното проектиране ще има те-
жест 15 т., технологията за 
строителство – 20 т., упра-
влението на рисковете  - 5 т. 
Цената ще носи тежест 60 т. 
Стойността на дейностите е 
712 032,00 лв. без ДДС, а про-

дължителността на изпълне-
ние е 260 дни. Позиция 2 е за 
изготвяне оценка на съответ-
ствие на инвеститорските 
проекти със съществуващи-
те изисквания към строежите 
и управление на строителния 
надзор по време на строител-
ството на сградата. Стой-
ността й е 15 427,36 лв. без 
ДДС. Третата позиция е за 
извършване на инвеститорски 
контрол по време на проекти-
рането и строителството. 
Стойността е 5 043,56 лв. без 
ДДС, а продължителността 
280 дни. 

глежданата територия 
като част от хармонич-
ното бъдещо развитие на 
града.

Кандидатурите ще 
се оценяват от профе-
сионално международно 
жури с представители от 
Швейцария, Холандия, Гер-
мания,  Дания, Франция  и 
др. Крайният срок за пред-
ставяне на конкурсните 
проекти е 3 май 2018 г. 
Европейските награди за 
българска архитектура 
VIZAR 2018 ще се прове-
дат от 5 до 10 юни. Те се 
осъществяват под егида-
та на Министерството 
на културата с подкрепа-
та на Столичната общи-
на и Европейския културен 
парламент. На събитието 
са поканени български 
архитекти, работещи в 
различни точки на света, 
като София, Париж, Лон-
дон, Ню Йорк, Барселона и 
др., да представят в из-
ложба-конкурс свои про-
екти и реализации, съз-
дадени през последните 
няколко години.

Снимки в. „Строител“

процедурата за работ-
но проектиране на тези 
обекти”, каза Йорданка 
Фандъкова. Тя обясни, че 
СО подготвя Програма 
за развитие на училищ-
ната мрежа и предстои 
тя да бъде внесена в 
Столичния общински съ-
вет. „Този документ ще 
позволи преминаването 
на едносменен режим на 
работата на всички учи-
лища на територията на 
София. Част от програ-
мата е свързана с разши-
рение на съществуващи 
учебни заведения, както 
и строителството на 
нови. Планираме изграж-
дането на 4 училища - в 
„Манастирски ливади”, 
„Витоша-ВЕЦ Симеоново”, 
„Витоша” и „Красно село” , 
съобщи още кметът. 

Фандъкова припомни, 
че за последните години 
в столичните училища са 
изградени 10 физкултурни 
салона и зали. Остават 
още 3 учебни заведения 
без съоръжения за прак-
тикуване на спорт, но 
има ясна визия за изграж-
дането на такива.
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Инвестицията в двата града е близо 150 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов подписа договори 
за водните проекти на 
Пловдив и Тутракан. Този 
в Града под тепетата е за 
реконструкция на канали-
зационна мрежа и на пре-
чиствателната станция 
за отпадъчни води. Общи-
ят размер на инвестици-
ята е над 115,3 млн. лв., 
от които 80,7 млн. лв. са 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020“ („ОПОС 2014 
- 2020“). Срокът за изпъл-
нение е 30 месеца. След 
приключването на всички 

дейности над 415 000 жи-
тели ще имат достъп до 
подобрено пречистване 
на водите, а близо 15 000 
души ще се ползват от 
по-качествени услуги във 
водоснабдяването. 

„Чрез рехабилитаци-
ята на пречиствателна-
та станция ще се намали 
притокът на вредни веще-
ства и биогенни елементи 
във водоприемника, а под-
мяната на водопроводите 
ще понижи значително фи-
зическите загуби“, е казал 
министър Димов за проек-
та в Пловдив.

В Тутракан ще се по-
строи градска пречис-
твателна станция за 
отпадъчни води и ще се 
доизгради канализационна-
та мрежа, с което в насе-

леното място ще се оси-
гурят 100% свързаност и 
ще се повиши качеството 
на ВиК услугите. Допълни-
телно над 10 000 жители 
ще получат достъп до по-

добрено пречистване на 
отпадъчните води. Проек-
тът е на обща стойност 
над 32,3 млн. лв., като 
„ОПОС 2014 - 2020“ оси-
гурява близо 22,7 млн. лв. 

Дейностите трябва да се 
изпълнят за 30 месеца. 

„Ограничаването на 
замърсяването на речни-
те води ще помогне и за 
опазване на биологичното 

разнообразие в река Дунав 
с ефект и извън граници-
те на страната“, е заявил 
Димов при подписването 
на контракта за Тутра-
кан.

Министър Нено Димов подписа договорите със зам.-кмета на Пловдив Розалин Петков и с кмета на Тутракан Димитър Стефанов

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Дадоха старт на ре-
конструкцията на кръго-
вото кръстовище „Розова 
градина“ в Сливен. Първа-
та копка направи кметът 
на града Стефан Радев. 
На откриването на стро-
ителната площадка при-
състваха и зам.-кметове-
те Румен Иванов и Стоян 
Марков, председателят 
на Общинския съвет Ди-
митър Митев, предста-
вители на Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите в 
Сливен, на фирмата изпъл-
нител и др.

Средствата за стро-
ителните дейности са 
2 322 000 лв. без ДДС, 
като те са осигурени от 
държавния бюджет. Сро-
кът за реализация на про-
екта е до 180 календарни 
дни. Изпълнител на обек-
та е ДЗЗД „Сливен парт-
нерс“. Строителен надзор 
и инвеститорски контрол 
ще се извършват от „Икар 

Консулт“ АД.
„Благодарен съм на пра-

вителството, че отпусна 
средства за изграждане-
то на този ключов обект, 
важен за трафика на града 
и за безопасността на ра-
йона“, каза Стефан Радев.

Проектът предвижда 
изграждане на нов мост, 
рехабилитация на стария, 
изместване на комуника-
ции, най-мащабните от 
които са топлопровод, 
минаващ успоредно на ре-
ката, и подмяна на водо-
провод под нея. Ще бъдат 
изградени и велоалеи. Ули-

цата от болницата към 
кръстовището ще стане 
двупосочна и ще има дос-
тъп до близкия паркинг. В 
средата ще се обособи зе-
лена площ.

„Първо ще се направи 
новият мост, за да може 
да се оформи кръгът. След 
това ще се затвори само 
едното платно“, обясни 
Стефан Соколов, предста-
вител на изпълнителя. Той 
допълни, че ще има час-
тични затваряния с цел 
изграждане на островите 
за безопасност и марки-
ровката. 

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ старти-
ра обществена поръчка 
за изграждане на кръго-
во кръстовище на пътя 
Пловдив -  Асеновград, 
което ще замени същест-
вуващото триколонно на 
входа на Града под тепе-

тата при пресичането 
с улица „Асеновградско 
шосе“. С изпълнението 
му ще бъде цялостно за-
вършен строящият се в 
момента четирилентов 
участък от второкласния 
път II-86 Пловдив – Асе-
новград от км. 14+860 до 

км. 25+150.
Индикативната стой-

ност на строително-мон-
тажните работи е 2,6 
млн. лв. без ДДС. Срокът 
за реализация е 6 месеца. 
Кандидатите могат да 
подават оферти до 14 май 
2018 г.

Общинският съвет 
във Варна даде съгласие 
общината да придобие 
безвъзмездно от държа-
вата управлението върху 
къщата на създателя на 
Морската градина Антон 
Новак, която ще бъде пре-
върната в музей на чешкия 
паркостроител. 

Решението на съвета 
е в изпълнение на част от 
програмата на местната 
администрация за съхра-
няване на културно-исто-
рическото наследство. 
Сградата е в историче-

ското ядро на градината, 
а средствата, необходими 
за нейната реконструкция 
и реставрация, ще бъдат 
осигурени по различни-
те оперативни програми. 
Строена е в началото на 
миналия век специално 
за Новак, който освен за 
създаването на Морска-
та градина има заслуги и 
за цялостния озелените-
лен план на Варна, курор-
та „Св. св. Константин и 
Елена“ и двореца „Евксино-
град“, припомнят от общи-
ната.

В Тервел ще бъде по-
строен обреден дом, съ-
общават от кметската 
управа. В първия етап 
на строителството, за 
който общината обяви 
обществена поръчка, ще 
бъде реализирана до фаза 
„груб строеж“ сграда с 
площ от близо 150 кв. м. 
Покривната плоча трябва 
да е хидро- и топлоизоли-
рана. Изпълнителят ще 
постави дограма и ще из-
гради и ВиК инсталация. 
Общината може да отде-
ли за строежа на обредния 
дом до 66 600 лв. 

Дадоха началото на 
проекта за реконструк-
ция, обновяване и оборуд-
ване на сградния фонд на 
Професионалната гим-
назия по горско стопан-
ство и дървообработване 
„Сава Младенов“ в Тете-
вен. Символичната първа 
копка направиха кметът 

на Тетевен д-р Мадлена 
Бояджиева и областният 
управител на Ловеч Геор-
ги Терзийски. Обектът 
се изпълнява по Опера-
тивна програма „Реги-
они в растеж“. Общата 
стойност на проекта е 
1 299 989 лв., от които 
европейското финансира-

не е 1 104 990 лв., а нацио-
налното съфинансиране е 
194 998 лв. Дейностите 
ще бъдат реализирани в 
четирите сгради на учи-
лището - учебно-адми-
нистративната, обще-
житието, стол и кухня, 
физкултурния салон. На-
всякъде са предвидени 
мерки за достъпна среда, 
конструктивно укрепване 
и цялостно саниране в съ-
ответствие с Наредба №7 
от 2004 г. за Енергийна 
ефективност на сгради. 
Ще се изградят аварийно 
евакуационно осветление, 
пожароизвестителна ин-
сталация, нова мълниеза-
щитна и др. Три кабинета 
ще бъдат оборудвани с 32 
нови компютъра, сървъри и 
софтуер към тях.

В ход е рехабилитацията на 30 км от 
пътя Монтана - Видин през селата Сту-
дено буче и Доктор Йосифово, съобщи-
ха от Областното пътно управление в 
Монтана. Дейностите са на стойност 
15 млн. лв., а финансирането е от Опе-
ративна програма „Региони в растеж“ 
(ОПРР). „Проектът, който стартирах-
ме, е лот 18 на ОПРР. Той обхваща учас-
тъка от началото на с. Дъбова махала 
до пътната връзка с околовръстния път 
на Монтана. Предвидено да се подмени 
асфалтовата настилка на общо 4 учас-
тъка, ще се ремонтират и 5 мостови съ-
оръжения, и 4 кръстовища“, е заявила по 
време на първата копка Николина Чапа-
нова, директор „Изпълнение на проекти 
по „ОПРР 2014 – 2020” и по програмите 
за териториално сътрудничество на ЕС“ 
в Агенция „Пътна инфраструктура“. От-
сечките ще бъдат с нова хоризонтална 
маркировка, ограничителни системи и 
знаци. 

Изпълнител на лот 18 е „Каро-Път-
строй“ ДЗЗД с участници „Каро трейдинг“ 

ООД и „Пътстрой-92“ АД. Строителният 
надзор ще осъществява „Рутекс“ ООД. 
Проектант и изпълнител на авторския 
надзор е „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД. Сро-
кът за извършване на СМР е 15 месеца.

Междувременно започна и рехабили-
тацията на 9,5 км от пътя Червен бряг 
- Чомаковци. Той е основна връзка меж-
ду областите Плевен и Ловеч и осигуря-
ва достъп до автомагистрала „Хемус“. 
Участъкът, който основно ще се ремон-
тира, е включен в лот 17 на ОП „Региони 
в растеж“. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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

Наименование: „Реконструкция на ул. С ОТ930-1018А - 1018- 926 
(ул. „Бор”), ул. с ОТ 926- 927-1017 (ул. „Балкан”), ул. с ОТ 927-929-930  
(ул. „Табаните”), Всички около кв. 134 по ПУП на гр. Своге, община Своге, 
Софийска област”

Наименование: Инженеринг /проектиране и строителство/ за 
обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен 
възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” 
(км. 1+180 до км. 2+664.47)”

Наименование: Избор на изпълнител на СМР на училищен двор и 
сграда на обединено училище „Христо Ботев“, село Опан, по две обосо-
бени позиции

Наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на сградата на Общинска администрация Кирково и благоустрояване 
на прилежащите и пространства“

Наименование: „Пристройка (физкултурен салон) към съществу-
ваща сграда на 37-о СУ, в УПИ ? - за училище, кв. 118, м. бул. Сливница, 
по плана на гр. София”

Наименование: Подмяна на водопровод и сградни отклонения по 
ул. „Преображ.", гр. Ц-о; ул. „Кн. Борис I", кв. „Ва-ко”, гр. Ца-во... подмяна 
во-ди по ул. „Св. Яни“, ул. „Нептун“ и ул. „Зеленика", гр. Ах-л.

Наименование: Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на 
път за регионално ДТБО - ул. „Синчец“, град Луковит“

Наименование: „Изпълнение на дейности по закриване и рекул-
тивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ №000207 в 
землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна“

Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мер-
ки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”...

Наименование: Реконструкция на сградите на средно училище 
„Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена, с внедряване на мерки за енергийна 
ефективност

Наименование: Ремонт и реконструкция на улична мрежа на с. 
Бръщен, с. Црънча, с. Късак, с. Любча, с. Змейца, с. Барутин и гр. Доспат, 
Община Доспат

Наименование: „Реконструкция на водопроводна и канализационна 
система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на 
гр. Долни чифлик...“

Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 9 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 390
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10/05/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Па-
риж“ №3, заседателна зала №109

Дата: 11/05/2018   Местно време: 12:30 
За контакти: Фронт офис
Факс: +359 29377561
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377505
E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840681&mode=view

Възложител: Община Опан
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 912 330.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/05/2018  Местно време: 
16:45 
Отваряне на офертите: зала 15 на Общин-

ска администрация Опан.
Дата: 08/05/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Виолета Кирева
Факс: +359 42603044
Телефон: +359 41012260
E-mail: opan@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840861&mode=view

Възложител: Община Кирково
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 833 333.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 5
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Малката зала на 
ОбА - Кирково, ет. 2, ул. „Дружба“ №1, с. Кир-
ково

Дата: 04/05/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Зекие Мурад - гл. спец. Дело-
водство
Факс: +359 886337710
Адрес: ул. „Дружба“ №1
Адрес на възложителя: www.kirkovo.bg
Телефон: +359 36798910
E-mail: kirkovooba@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840782&mode=view

Възложител: Столична община, район „Люлин”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 833 333.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/05/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, район „Лю-
лин", жк „Люлин",  бул. „Захари Стоянов" №15

Дата: 04/05/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Миглена Спасова
Факс: +359 029250085
Адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15
Адрес на възложителя: www.lyulin.bg
Телефон: +359 029237240
E-mail: lyulin@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=841073&mode=view

Възложител: Община Царево
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 490 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
15/05/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 02/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на Общи-
на Царево, заседателната зала - фронт-офис 
в административната сграда на Община Ца-

рево, находяща се на ул. „Хан Аспарух" №36, 
гр. Царево
Дата: 03/05/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Златинка Кирякова
Факс: +359 59052003
Адрес: ул. „Хан Аспарух“ №36
Адрес на възложителя: http://www.tzarevo.net/
Телефон: +359 59055051
E-mail: otdelpraven@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840697&mode=view

Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 482 668 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/05/2018    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: гр. Луковит, Об-
щинска администрация, ул. „Възраждане“, ет. 
4, конферентна зала

Дата: 09/05/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: гл. експерт ППОП А. Цвета-
нова
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя: www.op.lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=841102&mode=view

Възложител: Община Аксаково
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 3 176 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Аксаково, заседателна зала, ет. 2, ад-

рес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев" №58б
Дата: 04/05/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Руска Илиева
Факс: +359 52762157
Адрес: ул. „Г. Петлешев“ №58
Адрес на възложителя: www.aksakovo.net
Телефон: +359 52762157
E-mail: d_pravna@aksakovo.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840860&mode=view

Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 889 833.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/05/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Стара Загора

Дата: 09/05/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840757&mode=view

Възложител: Община Елена
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 840 677.47 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/05/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Ила-
рион Макариополски“ №24, Община Елена - 

стая 211
Дата: 08/05/2018    Местно време: 13:30 
За контакти: инж. Димитринка Иванова
Факс: +359 061516510
Адрес: ул. „Иларион Макариополски“ №24
Адрес на възложителя: http://www.elena.bg
Телефон: +359 061516262
E-mail: obshtina@elena.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=841018&mode=view

Възложител: Община Доспат
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 595 972.07 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сграда №1; Общин-
ска администрация Доспат ; етаж 2

Дата: 17/05/2018  Местно време: 10:00 
За контакти: Николай Велинов
Факс: +359 30452312
Адрес: ул. „Първи Май“ №3
Адрес на възложителя: http://dospat.bg
Телефон: +359 30452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=841069&mode=view

Възложител: Община Долни чифлик
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 275 891.21 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 140
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на общински съвет - първи етаж в сградата 
на Община Долни чифлик, пл. „Тича“ №1

Дата: 08/05/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Катерина Костова
Факс: +359 51422016
Адрес: пл. „Тича“ №1
Адрес на възложителя: http://dolni-chiflik.
acstre.com
Телефон: +359 887690669
E-mail: obst_dchiflik.opip@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=840996&mode=view

Възложител: Община Своге
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 403 355.79 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
28/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/05/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Своге - първи етаж

Дата: 03/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Д. Радкова - гл. експерт ОП
Факс: +359 72622539
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №7
Адрес на възложителя: www.svoge.bg
Телефон: +359 72622124
E-mail: d.vutova@svoge.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=839558&mode=view
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Елица Илчева

За поредна година най-до-
брите дизайнерски галерии 
подбраха хитови предмети 
за салона на изкуството и ди-
зайна PAD Paris 2018, който се 
проведе между 4 и 8 април във 
френската столица. За 22-ри 
път събитието събра всички, 
които ценят колекционерски-
те предмети за бита. Тради-
ционно те бяха представени 
в огромна шатра в градините 
на Тюйлери, като този път 
салонът за гости бе проек-
тиран от арх. Шарл Зана. В 
инсталацията му са използ-
вани керамики на Еторе Сот-
сас, а цялата сценография е 
осеяна със спомени от 70-те 
години на миналия век. Според 
критиците последната сесия 
е изключително стойностна, 
тя се е провела под патрона-
жа на президента на Франция 
Еманюел Макрон.

Ежегодно най-интерес-
ните предмети на ХХ в. се 
отличават от жури от ко-
лекционери, критици, курато-
ри, архитекти и интериорни 
специалисти. Тази пролет 
начело на журито бе почет-
ният куратор на „Центъра 
за модерно изкуство Жорж 
Помпиду“ Мари-Лор Жусе, а до 
него застанаха световноиз-
вестните дизайнери Венсен 
Даре, Индия Махдави, Луис 
Лаплас и др. Те са споделили, 
че са били изправени пред из-
ключително трудния избор да 
определят коя галерия да бъде 
наградена за това, че е избра-
ла най-доброто в момента.

Голямата изненада на 
PAD Paris 2018 е призната 
мини експозиция от предме-
ти на Франсоа Канте-Пакос 
(Francois Cante-Pacos), който 
е автор на първата серия 
скулптурни мебели за Пиер 
Карден. Той е представил вещи, проектирани през 70-те години на 
миналия век и преиздадени сега в лимитирани серии от по няколко 
бройки. Всички тези предмети са съобразени с изискването на 
Пиер Карден, съгласно което добре изваяната мебел е тази, коя-
то може да стои в средата на дадено пространство. „Страшно 
е глупаво да се подреждат мебели до стените. Когато седите в 
средата на едно поле, не Ви и идва на ум да потърсите оградата, 
за да се притиснете до нея. Красивата мебел е като скулптура, тя 

PAD Paris 2018 показа и немалко 
предмети за интериора, които са ше-
дьоври на ХХ век. Представени бяха 
майсторите на френския ар деко, на 
бразилския модернизъм, както и някол-
ко изключителни вещи, създадени от 
Джордж Накашима.

Сред интересните експонати бяха 
и тези на дизайнера Ерве Лангле с не-
говите шкафове и комоди от Galerie 
Nergopontes, които демонстрират от-
лично стила на 80-те години, считал се 
дълго време за странен, а сега отново 
привличащ внимание.

На много от щандовете акцент бяха 
осветителните тела като нестан-
дартната, но много известна лампа 
на Серж Муй, откритие на парижката 
галерия Chastel-Marechal. Beatriz Saint-
Laurent пък изложиха нови елементи от 
невероятно успешната колекция на ди-
зайнера Пия Мария Радер - Sea Anemone. 

Т р а д и -
ционно сред 
експонатите 
присъстваха 
и предмети, 
демонстри-
ращи артис-
тична работа 
с ефектни ма-
териали, слож-
ни съчетания 
на  форми и 
редки цвето-
ве. Сред тях 
се открояваха такива с позлатен 
месинг, патиниран бронз, розов не-
фрит, ръчно рисувана смола, стък-
лопакет, повърхности от рядко 
дърво и много други.

Няколко галерии запознаха гос-
тите на PAD Paris 2018 с произве-
денията на Мария Пергей, лампи-

те на Андре Фернандес и скулптурите 
на Пол Бъри. Сред огромното разнообра-
зие имаше и много оригинални огледала. 
Старинни и модерни рамки, съчетани с 
други предмети, показаха галериите 
Ratton, Galerie Italienne, Garrido, Maria 
Wettergren. 

Шкаф Carapace. Лак, слонова кост,  

вътрешност от орех. Galerie Yves et Victor Gastou

Комод и огледало от Германия, XIX век. 

Galerie Intalienne

трябва да може да се огледа от всички страни, да 
се види от всеки ъгъл“, казва прочутият моделиер.

Колкото до Франсоа Канте-Пакос, той е роден 
през 1946 г. в Париж. Дълго време не е можел да 
вземе решение дали да не стане моряк. Разбира се, 
предпочел художественото творчество и записал 
Висшата национална школа за приложни изкуства, а 
после и парижката за изящно изкуство. През 1972 г. 
получил премия като най-добър млад скулптор, а 
само три години по-късно направил и първата си 
самостоятелна изложба в l’Espace Pierre Cardin. 
Като скулптор той реализирал двайсетина мону-
мента, някои от които могат 
да се видят на входа в  l'Hotel 
de Bordeaux Metropole. Живо-
писта също заемала важно 
място в живота му. Неговите 
платна излъчват носталгия-
та по морето и старинните 
кораби, по приключенията и 
пътешествията.

Скулптурните конзоли и 
шкафове обаче без съмнение 
са сред най-стойностните му 
произведения на изкуството 
и привличат внимание в най-
скъпите парижки галерии. 
Единични модели от тях са 
произведени в лимитирани се-
рии и така могат да се видят 
на повече от едно място. 

Скулптурна маса конзола на Пакос, 1970. Лак, слонова кост, 

месинг. Galerie Yves et Victor Gastou

Пейка, червен или черен лак. Galerie Yves et Victor Gastou

Sea Anemone 11 и Sea Anemone 12, 

дизайнер Пия Мария Редер. Galerie BSL

Креслото L’Infini, дизайнер Бартело. Клен, ръчна резба. 

Galerie BSL

JOUSSE MariaPergay

Трикрака масичка на дизайнера  Н. де Бер, 2017. Мед, черна и 

синя патина. Уникат. Michele Hayem

Лампа на дизайнера М. Мортие. 

Verre Lumiere, Meubles et Lumieres

Crystal Console
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Най-голямата тропи-
ческа оранжерия в света 
ще бъде изградена в Па 
дьо Кале, Франция. Пар-
кът ще е с площ от над 
20 000 кв. м и ще се казва 
Tropicalia. Проектът е на 
Coldefy & Associates, съз-
даден в сътрудничество 
с енергийната компания 
Dalkia. Инвестицията ще 
възлезе на 62 млн. долара. 

Обектът ще впечат-
лява посетителите си 

не само с огромния си 
размер, но и с енергийна 
ефективност (ЕЕ). По-
стройката ще може да 
рециклира топлина бла-
годарение на двойно изо-
лирани стъклени куполи, 
които ще бъдат напра-
вени от стомана и ETFE 
пластмаса. Те ще създа-
ват въздушна камера, коя-
то ще се нагрява от пар-
ников ефект. Освен това 
оранжерията ще бъде час-
тично вградена в земята, 
за да се възползва от 
естествената изолация 
и да осигури стабилна въ-

трешна среда целогодиш-
но. Целта от мерките за 
ЕЕ е излишната топлина 
да може да бъде използва-
на в съседни сгради.

Паркът ще е изпълнен 
с флора и фауна, която 
ще създава невероятни 
тропически пейзажи. Те 
ще са свързани с пеше-
ходна пътека с дължина 
от 1 км. Красотата на 
място ще се допълва от 
висок водопад от 25 м и 
басейн с олимпийски раз-
мери, в който  ще плуват 
амазонски риби. Tropicalia 
ще разполага още с аула, 

изследователска зона с 
конферентна зала, лабо-
ратория и клиника, ресто-
рант, спални помещения и 
закусвалня. 

Авторите на проек-
та го описват като „ба-
лон на хармония“, който е 
перфектно интегриран в 
местната среда и снаб-

ден с невероятна инова-
ция. Строителството на 
Tropicalia трябва да започ-
не догодина, за да отвори 
врати през 2021 г.

Китайският телекомуникационен гигант Huawei 
представи нов вид лаптоп, който носи името 
MateBook X Pro. Той е 14-инчов и притежава сензо-
рен екран, който е без рамки. Едно от нововъведе-
нията в преносимия компютър е, че камерата му е 
преместена от горната част на рамката в самата 
клавиатура.

Лаптопът разполага с процесор Intel Core i7 и 
е оборудван с четири микрофона, които могат да 
хванат звук на разстояние от 4 м. Има уголемен 
тъчпад, скенер за пръстови отпечатъци и графична 
карта NVIDIA GeForce MX150. Батерията на този 
MateBook издържа 12 часа. Цената на модела с 256 
GB памет ще бъде около 1500 долара.

Турската компания TAI започна изпитанията на 
новата версия на безпилотния летателен апарат 
Anka (Феникс), предназначен за радиоелектронно 
разузнаване. Те ce пpoвeждaт в aвиoбaзaтa Aкън-
джи нa ceвepoзaпaд oт Aнкapa. 

Аnkа e дълъг 8 м и имa paзмax нa кpилaтa 17,3 м. 
Двигaтeлят e c мoщнocт 155 кoнcки cили и мoжe дa 
нocи дo 200 кг пoлeзeн тoвap. Дължината нa пoлeтa 
e 200 км. Дронът е oбopyдвaн c нaй-cъвpeмeнни кoм-
пютъpни cиcтeми зa eлeктpoннo paзyзнaвaнe, paз-
пoлoжeни близo дo нocoвaтa чacт oт двeтe cтpaни 
нa фюзeлaжa. Пocтaвeн e кoмплeкт aнтeни, пpиeмa-
щи cигнaли в мнoгo шиpoк чecтoтeн диaпaзoн. Kpип-
тиpaнитe paзyзнaвaтeлни дaнни ce излъчвaт към 
кoмaнден цeнтъp в peaлнo вpeмe.

Тoзи тип дронове ce изпoлзвaт зa oткpивaнeтo 
нa paдapи, paдиoлoкaциoнни cтaнции, цeнтpoвeтe 
зa paдиoвpъзкa и дpyги чpeз пpиeмaнeтo и aнaлизa 
нa тexнитe eлeктpoмaгнитни пoлeтa.

Изследователи от дър-
жавния университет в Се-
верна Каролина в сътрудни-
чество с Авиационния научен 
институт на американска-
та армия проведоха ново 
изследване на пенометала. 
С него те са доказали, че 
той е по-устойчив на взрив 
и шрапнели от стандартна-
та армейска бронежилетка. 

Резултатите от проучване-
то са публикувани в Journal 
of Composite Structures.

Пенометалът предста-
влява пяна, произведена от 
различни типове метални 
сплави, включително алуми-
ний и стомана. Те се получа-
ват при преминаване на го-
рещ газ през течен метал. 
Друг начин е леене на раз-

топен метал в матрица със 
стоманени, титанови или 
керамични кухи топки с раз-
лични диаметри. Полученият 
материал има малка маса, 
но има висока якост и ниска 
топлопроводимост.

Експериментът в САЩ 
е проведен с пенообразни 
метални листове с дължина 
и ширина от 25 см и дебели-

Австрийската компа-
ния Swimsol се е захвана-
ла с амбициозния проект 
да превърне Малдивите 
в енергийно независима 
територия. В момента 
основният начин за про-
изводство на ток на тро-
пическите острови е чрез 
дизелово гориво и въглища, 
което създава проблеми за 
чистотата на курортите 
и се отразява негативно 
на околната среда. Поради 
тази причина от Swimsol 
са решили да инсталират 
плаващи соларни системи, 
които да генерират елек-
тричество за държавата 
в Индийския океан.

Компанията е решила 
да постави панелите във 
водата, защото на Мал-
дивите слънчевите дни са 
в изобилие, но не и земна-

та площ. Освен това по-
вечето сгради са с леки 
конструкции и не могат 
да понесат допълнително 
натоварване. Друга при-
чина е, че соларните пана, 
плаващи по морето, са и 
по-продуктивни от тези 
на сушата благодарение 

на охлаждащия ефект на 
водата. „Измерихме тем-
пературата между слън-
чевите панели на покрив и 
на плаваща конструкция, 
монтирани на разстояние 
200 м. Отчетохме разлика 
от 20 градуса“, казва ос-
нователят и управляващ 

директор на компанията 
Мартин Пучек. По думите 
му това означава, че от 
плаващите панели могат 
да се добият 10% повече 
енергия.

Новата система, про-
изведена от Swimsol, ще 
има живот 30 или повече 
години. Тя може да издържи 
на вълни с височина 1,8 м 
и ветрове със скорост 
до 120 км/ч. Всяка плат-
форма ще с площ около 
13,8 на 13,8 м и ще може 
да захранва около 25 до-
макинства. От фирмата 
заявяват, че панелите ще 
се сглобяват лесно. „Трима 
души могат да изградят 
една платформа само за 
ден, без да са необходи-
ми тежки машини или за-
варяване“, уточняват от 
Swimsol.

Учени са създали нов 
изолационен материал от 
дърво, който е екологичен и 
в същото време много по-
ефективен от стиропор. 
Името, което носи проду-
ктът, е нанодървесина. Той 
може да се използва за изра-
ботката на тънки и гъвкави 
пластове или блокове. Разра-
ботката е дело на учени от 
Университета на Мериленд, 
Университета Боулдър в Ко-
лорадо и Кралския техноло-
гичен институт в Стокхолм, 
Швеция.

Изследователският екип 
е създал материала, като из-
влякъл лигнина – вещество в 
дървесината, което я държи 
твърда и кафява. Те също 

така успели да създадат и 
няколко къси фибри от дърве-
сината, които се преплитат 
с целулозните влакна. 

Когато екипът се опи-
тал да изпробва гъвкавост-
та на нанодървесината, те 
с изненада установили, че е 

20 пъти по-як от топлоизо-
лационните материали като 
стиропор или аерогел. Други 
тестове са показали, че ино-
вационните пластове или 
блокове изолират по-добре 
– с 10 градуса повече, откол-
кото силициевият аерогел. И 

докато повечето изолатори 
могат да предизвикат раз-
дразнение на белодробните 
тъкани или да провокират 
алергични реакции, то влак-
ната от нанодървесина не 
причиняват подобни пробле-
ми.

„Нашият продукт е из-
ключително обещаващ  и 
може да бъде използван като 
енергийно ефективен строи-
телен материал”, казва Тиан 
Ли от Университета в Ме-
риленд.

Компанията Inventwood 
ще се заеме с комерсиали-
зацията на изолацията от 
нанодървесина. Проектът 
ще бъде ръководен от проф. 
Лиангбинг Ху. Фирмата ще 
работи и по други техноло-
гии, сред които са прозрачно 
дърво и прозрачна хартия.

Строителството на обекта ще започне през 2019 г.

на 9,5 мм и 16,75 мм. Те били 
поставени на разстояние 
45,7 см зад алуминиев лист 
с дебелина 2,3 мм и подложе-
ни на обстрел с авиационни 
снаряди. Пенометалът оце-
лял на ударната вълна и не 
пропуснал осколки.

Същият резултат не бил 
постигнат от стандартна 
армейска бронежилетка. Тя 
удържала ударната вълна, но 
се деформирала от едрите 
осколки.
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Американската дива Анас-
тейша идва за втория си кон-
церт в България. Той ще се про-
веде на 1 юли в зала 1 на НДК 
в София. 

С над 30 милиона продадени 
албума звездата продължава да 
твори и да впечатлява фенове-
те си по цял свят. У нас Ана-
стейша се очаква да изпълни 
най-големите си хитове като 
Left Outside Alone, Not That Kind, 
Paid My Dues, Sick and Tired и I'm 
Outta Love. В началото на кон-
церта тя ще представи пред 
българската публика някои от 
новите си песни от последния 
албум Еvolution. Творбата е за-
писана от продуцента Андерс 
Баге, работил със звезди като 

Селин Дион, Джанет Джаксън и 
Мадона.

Evolution е озаглавено и тур-
нето на звездата, което ще 
обиколи голяма част от евро-
пейските градове, като София 
ще е единствената дата на 
Балканите.

Родената в Чикаго певи-
ца е известна като „малката 
дама с голям глас”. Тя притежа-
ва изразителен дрезгаво зву-
чащ глас, по-често свързван с 
тъмнокожите R&B вокалисти. 
Именно благодарение на него 
се превръща в една от най-ус-
пешните съвременни поп изпъл-
нителки.

Билетите за шоуто са на 
цени между 55 и 130 лв. Те мо-
гат да бъдат намерени в раз-
пространителската мрежа на 
Eventim.

Преди две години писателят Оуен Кинг е осе-
нен от идея за книга: „Какво би станало, ако един 
ден всички жени в света не се събудят?“. Той е 
въодушевен от сюжета, но това не прилича на 
нещата, които обикновено пише. За щастие обаче 
баща му – легендарният Стивън Кинг, е експерт в 
постапокалиптичните хоръри. Така двамата обе-
диняват усилия за „Спящите красавици“.

Историята се развива в едно бъдеще, което е 
толкова реално и близко, че чак напомня на насто-
ящето. С жените се случва нещо странно, когато 
заспят – телата им се обвиват в тънки нишки, 
образуващи пашкули. Ако бъдат събудени, ако ня-
кой разкъса или разреже обвивката им, те поди-
вяват и стават невероятно агресивни. А докато 
спят, те се озовават на друго, по-добро място, 
където цари хармония.

Мистериозната Иви Блек обаче е недосега-
ема за благословията или проклятието на сънна-
та болест. Дали тя е медицинска аномалия, коя-
то трябва да бъде изучавана? Или демон, който 
трябва да бъде унищожен? Сами, оставени на все 
по-първичните си подбуди, мъжете се разделят 
на враждуващи фракции. Едните искат да убият 
Иви, другите – да я спасят. Трети пък използват 
хаоса, за да отприщят гнева си срещу нови враго-
ве. В света, станал най-неочаквано изцяло мъжки, 
всичко се превръща в насилие…

Гостуването в София ще бъде 
единствената й дата на Балканите

пречупва, защото те уме-
ят да се забавляват там, 
където са, както и с мал-
кото, което имат. 

Жизнерадостната Му-
уни и нейните приятели с 
лекота превръщат всеки 
свой ден в празник. Сле-
добеди, изпълнени с пако-
сти, филии със сладко край 
езерото, сладоледи под 
слънцето, танци в дъжда 
и безстрашно изследване 

на непознати места…
Съсценаристът на 

Бейкър – Крис Бергок, 
си спомня: „През 2011 г. 
споменах на Шон за тези 
деца, които видях да си 
играят край натоварена-
та магистрала, само на 
няколко минути от парка 
„Дисниленд“. В началото 
на 2012 г. оформихме иде-
ята, написахме синопсис и 
се опитахме да потърсим 

финансиране. Тогава за-
почнахме работа по филма 
ни „Старлет“ и се наложи 
да напуснем Флорида, за да 
снимаме в долината Сан 
Фернандо. Всеки път ко-
гато се връщах в Орландо, 
минавах покрай мотелите, 
населени със семейства, и 
идеята да разкажем исто-
рия, свързана с тях, про-
дължаваше да изниква в 
главата ми…“

След „Старлет“ идва 
ред на кинолентата „Ман-
дарина“. В момента, в кой-
то продукцията е завър-
шена през 2014 г., Бейкър и 
Бергок се фокусират вър-
ху сюжета на „Проектът 
„Флорида“.

„Направихме дисек-
ция, пренаписахме сцени, 
изхвърлихме оригиналния 
край, но винаги сме зна-
ели, че искаме да разкажем 
историята през очите на 

дете“, категоричен е Бей-
кър, а Бергок добавя: „… и 
как, въпреки че не може да 
си позволи билет за тема-
тичния парк, който е съв-
сем наблизо, това дете 
все пак открива забавни и 
приключенски неща в еже-
дневието си. Тази концеп-
ция стоеше в центъра на 
нещата през цялото вре-
ме – една история за деца, 
които растат в сянката 
на омагьосания замък“.

Както и в предишните 
им съвместни проекти, 
проучването на детай-
лите е в основата на 
успешната реализация. 
Двамата се потапят в 
сърцето на Флорида, като 
предприемат множество 
пътувания в околността 
в рамките на три години, 
като самите те отсядат 
в някои от мотелите по 
пътя.

11-ото  издание  на 
Международния фестивал 
за съвременен танц и пър-
форманс „Антистатик“ 
ще се проведе от 20 до 
30 април. След повече от 
10 години съществуване 
и над 100 показани пред-
ставления на артисти 
от 5 континента органи-
заторите на инициатива-
та обявяват артистично 
„извънредно положение“. 

„Светът, в който жи-
веем, настоява, че това 
значи заплаха,  страх, 
тероризъм и контрол. Но 
в измерението на „Анти-
статик“ наложените от-
вън норми автоматично 
спират да важат. Затова 
за нас извънредно положе-
ние означава, че заграж-
даме територия, в която 
разместваме правилата 
и освобождаваме повече 
място за съвременно из-

куство. Отделяме и ново 
пространство, за да се 
случи първата за фести-
вала „Българска танцова 
платформа”. Така че - за-
пазете спокойствие и 
да танцуваме. Ще бъде 
WOW, романтично и най-
вече – демилитаризира-
що“, споделят инициато-
рите на фестивала Ива 
Свещарова, Вили Прагер 
и Стефан А. Щерев.

На 20 април междуна-
родната програма на „Ан-
тистатик“ започва с „В 
почит към…“ - трибют на 
Вацлав Нижински, Валес-
ка Герт, Жозефин Бейкър 
и Хари Шепард. Това са 
четири сола, които ще из-
пълни легендарният тан-
цьор, хореограф, певец и 
преподавател Марк Том-
кинс (Франция/САЩ). Той 
е носител на престиж-
ната SACD Choreography 

Prize - награда за цялост-
но творчество на Обще-
ството на театралните 
автори и композитори. 
Воден от нестихващото 
си любопитство към пре-
увеличеността на кабаре-
то и мюзикхола, „В почит 
към…“ той се поставя на 
мястото на личности с 
решаващо влияние върху 
историята на модерния 
танц и им отдава своя 
запомнящ се сценичен 
трибют.

В рамките на фести-
вала публиката ще има и 
вълнуваща среща с обе-
щаващия хореограф Ури 
Шафир (Израел). Негово-
то представление „Хаби-
тат“ ползва за отправна 
точка думите на амери-
канския авангардист Ро-
бърт Бари „за мен нищото 
е най-мощното нещо на 
света“ в опит да изрази 
онази неуловима зона на 
мимолетност, която ся-
каш е „истински живото“ 

в едно сценично изпълне-
ние.

Международната про-
грама на „Антистатик“ 
ще има и силен финал. На 
26 април хореографът Ме-
лани Лейн (Австралия/Гер-
мания) ще представи „Же-
ните чудо “. За него Лейн 
кани за участие две дами 
- професионални бодибил-
дъри. С представлението 
си Мелани Лейн предлага 
нова перспектива към 

този така взискателен 
към тялото спорт. Спек-
такълът неизбежно про-
вокира диалог с възпри-
ятията ни на категории 
като „сила” и „уязвимост”, 
„атлетизъм” и „женстве-
ност”.

Билетите за всич-
ки събития, включени в  
11-ото издание на „Анти-
статик“, може да намери-
те на касите на НДК и в 
мрежата на Easy Pay.

Идеята на организаторите е да освободят 
повече място за съвременно изкуство

Филмът на Шон Бей-
кър разказва за живота на 
шестгодишната Мууни и 
младата й майка Хейли – 
татуирана бунтарка, коя-
то отглежда дъщеря си 

ден за ден в евтиния хотел 
The Magic Castle, менажи-
ран от Боби (Уилям Дефо) 
в покрайнините на Орлан-
до. Бедността и липсата 
на сигурност обаче не ги 
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Светослав Загорски

Надали има по-голям 
град-музей в Европа от 
Евора в Португалия. Той 
е определян като исто-
рическата съкровищница 
на страната и е отличен 
пример за архитектурата 
на португалския Златен 
век. Градът е разположен 
върху ниска хълмиста 
местност, заобиколена 
от лозя. Той е в близост до 
границата с Испания. На-
мира се в южната част на 
Португалия и принадлежи 
към областта Алентежу, 
покриваща една трета от 
територията на държава-
та. Евора е разположен в 
центъра на Алентежу и е 
най-големият град в този 
район.

Историята му започва 
преди повече от 2 хилядо-
летия. Римляните нарича-
ли това населено място 
Либералитис Юлия. Запа-
зени са част от стени на 
помещения в селището 
от тази епоха, а руините 
на монументалния импе-
раторски храм на Диана 
претендират за най-добре 
запазената римска сграда 
в Португалия. Четирина-
десетте коринтски гра-
нитни колони на храма и 
техните капители от ещ-
ремузки мрамор също са 
съхранени.

По-късно Евора попада 
под властта на вестготи-
те, а през 715 г. е завладян 
от маврите. През XII в. 

градът е сред най-оживе-
ните в Португалия благо-
дарение на християнския 
рицар Жералдо Семпо-
вар, който го освобожда-
ва. Впоследствие Eвора 
става любимо място на 
кралете на Португалия и 
процъфтява като център 
на книжовността и изку-
ствата през ХV и ХVI в. 

За интересното мина-
ло свидетелства и мест-
ният университет, който 
е основан от йезуитите 
през 1559 г. В него са пре-

подавали европейски умове 
като Кленардо и Молина. 
През XVIII в. йезуитите са 
прогонени, а учебното за-
ведение е закрито и Евора 
изпада в забвение. През 
1973 г. университетът 
отново отваря врати.

Днес в рамките 

на Стария град 

могат да се видят 
около 4000 интересни па-
метника от различни ис-
торически епохи - църкви, 
дворци, порти и площади. 
В Евора има уникална сме-
сица на културни влияния 
и архитектура, които на-
помнят за богатото му 
минало. Затова и населе-
ното място е обявено от 
ЮНЕСКО за паметник на 
Световното културно на-
следство.

Разходката из този 
музей на открито може да 
започне от 

катедралата, построена 

през XIII в.

Сградата е изключи-
телно внушителна, има 
впечатляващ главен вход 
със статуи на апостоли-
те и съчетава различни 
архитектурни стилове. 
Катедралата има сводес-
та галерия, като във все-
ки неин ъгъл спираловидни 
стълбища водят към гор-

ната част, откъдето се 
открива великолепна глед-
ка. Един от олтарите е в 
стил мануелин, а главният 
- в барок. Органът и хоро-
вите места са изработе-
ни по време на Ренесанса. 
В храма има и съкровищни-
ца, където се пазят ста-
туи и богато избродирани 
църковни одежди. Твърди 
се, че знамената на Васко 
да Гама са осветени тук 
през 1497 г., преди негова-
та флотилия да отплава 
на историческото си пъ-
тешествие. 

Наблизо до катедрала-
та е готическата църква 
„Сао Жоао Еванжелиста“ 
от 1485 г., облицована с 
плочки азулежу. Друга ин-
тересна църква е „Сан 
Франсиско“ - построена 
през периода XV - XVI в. в 
смесен готическо-ману-
елински стил. Широкият й 
кораб е шедьовър на късна-
та готика. 

Императорският храм  

на Диана

е изграден в коринтски 
стил. Предполага се, че 
той е от I в. и е бил посве-
тен на култа към импера-
тор Август. В някои лето-
писи обаче се посочва, че 
е изграден през II - III век. 
В съседство е разположе-
на бивша аристократична 
резиденция от ХV в., по-
късно станала манастир 
- „Душ Лоюш“. Днес тя е 
една от най-луксозните 
държавни страноприемни-
ци в Португалия. 

Изключително интере-
сен е акведуктът „Агуа де 
Прата“ („Сребърна вода“). 
Той впечатлява със свои-
те огромни арки, прости-
ращи се на дължина от 
9 км. Построен е през 1531 
- 1537 г. от крал Жоау III. 
Архитект е Франсиско де 
Аруда, чието дело са Ку-
лата на Белем в Лисабон 
и много други шедьоври в 
Португалия и Мароко. 

Акведуктът завършва 
по оригинален начин в цен-
търа на града на 

площад  

„Праса до Жиралдо”, 

където между неговите 
арки са построени къщи, 
магазинчета и кафенета. 
На него има и няколко пре-
красни ренесансови фон-
тана, сред които „Фонте 
Енрикина” от 1570 г. Той има 
осем струи - всяка една от 
тях символизира улиците, 
водещи към площада. 

Фонтанът на съседния 
площад „Ларго дас Портас 
де Мура”, е построен през 
1556 г. Съоръжението има-
ло формата на глобус, за-
обиколен от вода - намек 
към ерата на Великите 
географски открития.

Евора е и град на двор-
ците, за обиколката на 
които ще Ви е необходим 
повече от един ден. Най-
популярен е 

Дворецът на Васко да Гама.

Той е известен с покри-
тите си колонади в стил 
мануелин и запазените 
ренесансови фрески. Пор-
тугалският мореплавател 
и откривател е живял в 
него през 1519 г. и 1524 г. 
по време на назначението 
му за граф на Видигейра и 
вицекрал на Индия.

Домът на графовете 
на Басто е друг интересен 
обект, който си струва да 
се види. Това е ранен ма-
върски дворец и резиден-
ция на кралете от динас-
тията Афонсу. Неговата 
външна архитектура е 
смесица от готика, ману-
елин, мудехар и ренесанс.

Дворецът на дукове-
те на Кадавал притежава 
красива фасада от XVII в., 
в която има най-много ар-
хитектурни елементи от 
мануелин-мавърския пери-
од. Тук се издига Кулата на 
петте щита. В зданието 
е живял губернаторът на 
Евора, а понякога е служе-
ло и за кралска резиденция. 
Стаите на първия етаж 
съхраняват колекция от 
ръкописи, фамилни портре-
ти и религиозно изкуство 
от XVI в.

В епископския дворец 
от XVI в. пък се помеща-
ва обновеният Музей на 
Евора, в който може да се 

види триптихът „Страс-
тите Христови“ от Жан 
Пенико.

Историческите места 
в околността на Евора са 
безброй, но има едно, кое-
то се отличава – 

магическият кромлех 

Алмендрес,

образуван от 95 камен-
ни блока (менхири). Той се 
намира на 16 км от Евора и 
е разположен на склона на 
покрит с дъбове хълм. Смя-
та се, че на това свещено 
място са се извършвали 
ритуални молитви и съби-
рания. Близо до Алмендрес 
се намира пещерата Еско-
урал, в която има рисунки 
на животни.

На 30 км от Евора е 
разположено село Евора-
монте, което е възникнало 
около замък с интересно 
архитектурно оформле-
ние. Замъкът е дело на ар-
хитекта Диого де Аруда, 
построен е през 1531 г. и 
имитира френския „Шам-
бор“. Впечатляващи са 
здравите вътрешни коло-
ни, а резбованите капи-
тели са истински произ-
ведения на изкуството. 
Спираловидно стълбище 
води до терасата на по-
крива, откъдето гледката 
е изумителна.

Площадът „Праса до Жиралдо“

Площад „Ларго дас Портас де Мура”

Императорският храм на Диана

Магическият кромлех Алмендрес

Една от красивите църкви в града

Величествената катедрала
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“By the end of 2020 the modernization of the 23-kilometer 
railway line between Sofia and Elin Pelin should be complet-
ed,” said Deputy Minister of Transport, Information Technology 
and Communications Velik Zanchev during the ceremony for 
starting the construction works on the plot. He started the pro-
ject together with the General Director of the National Railway 
Infrastructure Company (NRIC) Eng. Krasimir Papukchiyski. 
The event took place at Kazichene railway station. 

Deputy Minister Zanchev said that more than BGN 130 
million will be invested in the section, of which approximately 
BGN 115 million are provided by the Connecting Europe Fa-
cility. The project includes modernization of the railway line, 
the signaling and telecommunication systems and the contact 
network, as well as the construction of new overpasses at the 
Verila and Kazichene railway stations for safe crossing at two 
levels. Performer is DZZD Kelet AB composed of Hungarian 
company Kelet – UT and Bulgarian AB AD. 

Deputy Minister Zanchev pointed out that in the past year 
in the direction Sofia – Elin Pelin had passed almost 1.8 million 
passengers. “After completion of the project we will guarantee 
the highest level of safety and security, as well as reduction 
of the travel time for the people,” explained Velik Zanchev. He 
added that within the framework of another project financed 
by OP “Transport and Transport Infrastructure” is envisaged 
modernization of the railway stations Poduyane, Iskar and 
Kazichene, which are in this direction. The Deputy Minister 
specified that the total volume of funds for railway projects 
by 2020 is over BGN 2.5 billion with the national co-financing. 
“After completion of all priority segments by 2023 will be ready 
the first high-speed railway from Serbian border to the port of 
Burgas, as well as to the Turkish and Greek borders,” under-
lined Zanchev. 

Minister Banov, the cul-

tural heritage –along with the 

current development of cul-

ture and contemporary art – is 

an emphasis in the presenta-

tion of our country during the 

Bulgarian Presidency of the 

Council of the EU. What part 

of this heritage do you show 

to our European guests?

This is really a key focus in 
2018, which is also the Euro-
pean Year of Cultural Heritage. 
It has been part of the coun-
try’s cultural policies for many 
years. In this sense, in the six 
months we continue to develop 
sustainable policies. As an ex-
ample I can give the exhibitions 
at the world museum “Louvre”. 
The presentation of our country 
in it was a great breakthrough 
and now we have to show the 
First Bulgarian Kingdom. So 
the heritage is one of the great 
pillars of the cultural identity of 
our country. The other is mod-
ern art with people, artists and 

everything they want to tell us 
here and now. And in this re-
spect we also have a lot to be 
proud of. 

The opening concert of 
our presidency on 1 February 
in Brussels was exceptional, I 
believe not only for myself but 
also for all foreign guests. We 
saw incredible soloists and the 
wonderful work of the Sofia 
Philharmonic Orchestra. 

But  the great 
sense for me is for 
Bulgarians to feel that 
there is a presidency 
and a different spirit to 
immerse themselves 
in the streets of the 
city in a truly cultural 
environment. I wish 
for these six months 
to raise our own self-
esteem and pay more 
attention. That is why 
we have supported 
projects that can be 
seen by more people. 

After the renovation of 

the National Palace of Culture 

you announced that Hall 3 is 

unparalleled in Europe. What 

makes it so extraordinary 

and are you satisfied with the 

work done by the builders? 

Yes, I am satisfied. This 
renovation not only gives a 
vision for these six months in 
which are the main events of 

the Bulgarian Presidency, but it 
is also a long-term and key ren-
ovation. Through it the National 
Palace of Culture returns to its 
essence, to its identity – of a 
cultural and congress center, 
and now with the opportunity 
to host events at the highest 
level – congresses, cultural 
events of all kinds. This is very 
important for the development 
of cultural life in Sofia and the 
country. 

As for Hall 3, I guarantee 
that currently there is no such 
thing in Europe; it is the pride 
of the National Palace of Cul-
ture. Installed are booths that 
meet all the requirements of 
the EC’s Directorate General 
for Interpretation, with silenc-
ing of the chairs, tables in the 
booths. There is also a new TV 
studio. Indeed, there is no such 
place as the National Palace of 
Culture in Europe, including the 
works of art, after the restora-
tion. 

The management of the 
Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC) held a working 
meeting with the Minister of 
Education and Science Krasimir 
Valchev. It was attended on the 
part of BCC by Eng. Iliyan Ter-
ziev, Chairman of the Manage-
ment Board of the Chamber, 
Eng. Blagoy Kozarev, member 
of the Executive Bureau and 
the Management Board (MB), 
head of section “Hydro-techni-
cal construction, water supply 
and sewerage networks and 
facilities”, Ruen Panchev, mem-
ber of the MB and Chairman of 
the Board of Directors of “Con-
struction qualification” EAD, 
Lyubomir Peynovski, member 
of MB, Eng. Miroslav Maznev, 
Executive Director of BCC, and 
Reneta Nikolova, procurator and 
editor-in-chief of Stroitel News-
paper and PR of BCC. From the 
Ministry of Education and Sci-

ence the meeting was attended 
by Deputy Minister Eng. Tanya 
Mihailova and Maria Todorova, 
Director of Vocational Educa-
tion and Training Directorate. 

“One of the serious prob-
lems faced by the construc-
tion industry in recent years is 
the shortage of skilled work-
force,” said Eng. Iliyan Terziev. 
He stressed that the interest in 
vocational education is weak 
and at the state level should be 
sought mechanisms and incen-
tives to change this. 

His words made it clear 
that workers in the sector are 
between 150,000 and 200,000, 
which is close to 10% of the total 
number of jobs in the country. 

 For his part, Minister Val-
chev reported that there are 
no specialists not only for the 
construction sector but also 
for the other branches. He said 
that his team is trying to devel-

op and revamp the vocational 
education system. “We have 
created professional classes 
and we have also made a list 
of majors with the highest la-
bor shortages expected in the 
labor market,” he summed up. 
Estimates are based on the 
number of workers entering 
the retirement age in the next 5 
years. This number determines 
how many vacancies will be 
available for training. “Especial-
ly for the construction sector I 

can say that we have studied 
nine specialties that could be 
added to the protected ones,” 
said Valchev. The Minister of 
Education has clarified that ad-
ditional scholarships are grant-
ed to protected specialties and 
also, if possible, the number 
of classes in specialized sec-
ondary schools and technical 
schools is increased. “We use 
all tools that we have as an op-
portunity to develop these spe-
cialties,” he said. 

Since the start of the programming period 2014 – 2020, 
BGN 4.255 billion has been paid under EU programs in Bul-
garia, which is 18% of their total budget. Under the Structural 
Funds, the Cohesion Fund and the European Maritime and 
Fisheries Fund to the beneficiaries were allocated over BGN 
3.277 billion (18.7%), and under the Rural Development Fund 
– over BGN 978 million (17.1%).

In 2018 the implementation of the EU programs enters 
its decisive phase. Currently, over BGN 12.5 billion has been 
negotiated or 54% of the overall financial framework, which 
provides a solid basis for raising the rates of payment to ben-
eficiaries. 

The data were summarized in the review of the 2017 An-
nual Report of the Parliamentary Committee on European 
Affairs and Oversight of the European Funds on the progress 
made on the programs co-financed by the European Union 
and the European Economic Area for the period 2014 – 2020.  

In 2018 trends are expected to reverse and from a pro-
cess of negotiation to switch to such of payment. This mo-
ment will be a fact at the middle of the year. The implemen-
tation of the indicators at the end of 2018 is the basis from 
which the so-called performance reserve will be allocated. 

Elin Pelin started

Lyubomir Peynovski elected as member  
of MB of CEIBG

European programs enter a decisive phase 
with 18% paid out funds of the total budget

The member of the Management Board (MB) of the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC) Lyubomir Peynovski, majority owner 
of Cleantech Bulgaria, was elected as member of the MB of the 
Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (CEIBG). 
This happened at the annual General Assembly of the organization, 
which took place at the Marinela Hotel. The event was attended by 
Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the MB of BCC and member of the 
MB of CEIBG, Deputy Chairman of the MB of the Chamber Eng. 
Kalin Peshov, Executive Director Eng. Miroslav Maznev, the honor-
ary chairman of BCC and member of the MB of Road Infrastructure 
Agency Eng. Svetoslav Glosov, procurator and editor-in-chief of 
Stroitel Newspaper Reneta Nikolova and others. 

A total 7 new members were elected to the management board 
of CEIBG. Among them is also Dominic Hamers, Executive Director 
of Geotechmin OOD. Another 5 were re-elected for a second term. 
The total number of members of the MB of the organization is 29. A 
new member of the Supervisory Board was also elected.

Eng. Lyubomir Kachamakov elected to 
the prestigious position at the General 
Assembly of FIEC in Brussels 

Eng. Lyubomir Kachamakov, member 
of the Executive Bureau and the Manage-
ment Board of BCC and Chairman of the 
Regional Office of BCC - Sofia, received the 
confidence of the delegates at the General 
Assembly of the European Construction In-
dustry Federation (FIEC), held on 11 April in 
Brussels, Belgium, and was elected Vice-
President of FIEC. He will represent the in-
terests of the Central and Eastern European 
countries that except Bulgaria include also 
Croatia, Estonia, Hungary, Lithuania, Roma-
nia, Slovakia and Slovenia. 

 “I accept this election as recognition 
for the active work and the efforts that the 
management of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) makes at the European 
level. BCC participates in drafting common 
opinions and recommendations on the devel-
opment of the industry, as well as in a num-
ber of initiatives related to the construction 
sector,” said in his first comment after the 
election especially for Stroitel Newspaper 
Eng. Lyubomir Kachamakov. He added that 
the position of responsibility in addition to an 
expression of confidence is also a sign of the 
high expectations for the future activity of the 

Chamber as an important factor in shaping 
the policies of the European federation. 

 The forum in the Belgian capital gath-
ered delegates from 30 national member 
federations from 26 countries (23 from EU 
& EFTA and Turkey). The BCC delegation 
included also Eng. Nikolay Nikolov, Deputy 
Chairman of the MB of the Chamber and 
Chairman of the Regional Office of BCC – 
Burgas, and Eng. Gianni Antova, head of 
department “International Activity” at the 
Chamber. 

Eng. Lyubomir Kachamakov was offi-
cially nominated for the Vice-President posi-
tion by decision of the MB of BCC and in 
accordance with the provisions in the FIEC 
Statute and Rules. “His candidacy meets all 
the requirements and recommendations for 
the post and BCC is convinced that his elec-
tion will contribute to raising the role of the 

region, protecting the common interests of 
the group and representing it in the most ef-
fective and expedient manner,” was said in 
the reasons for the nomination. 

During the General Assembly of the 
European federation was voted also the 
dismissal of former President Jean-Louis 
Marchand and the inauguration of Kjetil Ton-
ning. Due to the expiration of the mandates, 
were elected new members of the MB who 
will represent France, Italy and the Scandi-
navian countries. 

At the forum in Brussels was finally voted 
also the transfer of FIEC from French to Bel-
gian legal entity. The reports on the activities 
of the three main committees of FIEC – So-
cial, Technical and Legal-Economic were 
also presented. The delegates of the General 
Assembly also adopted the auditor’s report 
on the budget 2017 year.

Boil Banov, Minister of Culture:

The cultural infrastructure should develop with a vision of its integrity 

The management of BCC held a meeting with the Minister of Education 
and Science Krasimir Valchev 

BCC with Vice-President in the European Construction 
Industry Federation 
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Футбол

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ
След великденските празници се изигра 6 кръг на 

Българската строителна футболна лига (БСФЛ), на 
който отборите показаха истинска класа и зарад-
ваха многобройните си привърженици. Такъв беше 
мачът между претендента за титлата „Инфра Хол-
динг“ и „Артекс“. В предишния кръг „Инфра Холдинг“ 
направи изненадващо равенство срещу тима на 
„Монтаж Строителни Конструкции“, но сега си беше 
научил урока и победи „Артекс“ с 3:1 след хеттрик на 
Георги Асенов („Инфра Холдинг“) и почетно попадение 
на Владимир Великов („Артекс“). 

От своя страна „Монтаж Строителни Конструк-
ции“ затвърди добрата си игра напоследък и спече-
ли с минималното 2:1 срещу „Каммартон България“. 
Точните попадения на МСК бяха на Аврам Раклеов и 
Николай Филипов, а гола за „каммартонци“ отбеляза 
Славчо Теодосиев. 

Тимът на „Ромстал ХЕС“ отново усети вкуса на 
победата след загуба в предния си мач от шампиона-
та на БСФЛ с категоричното 10:2 над „Ергодом“. От-
ново главни действащи лица от страна на „Ромстал 
ХЕС“ бяха Дилян Василев - 5 гола, Кристиян Тодоров 
– 4, и Владислав Славов – 1. За ергодомци с попадения 
се отчетоха Райко Глухарски и Светослав Димитров.

„Марибор строй“ също продължават с добрите си 
изяви благодарение на точните удари във вратата 
на Стоян Милеков (3), Огнян Милеков и Росен Паналов 
(1). В този кръг от тях загубиха „Контракт Сити“ 
при краен резултат 5:2. За „гражданите“ точни бяха 
Ерсин Георгиев и автогол на Росен Паналов.

Със 100% актив в своята сметка продължава ти-
мът на „Рутекс“ в Първа дивизия на БФСЛ. Поредна-
та извоювана победа беше срещу „Кондекс“ с 6:2 гола 
на Петър Ванков (4) и Борислав и Евгени Стефанови. 
За „Кондекс“ две попадения в целта отбеляза Вен-
цислав Харизанов. 

С резултат 6:3 „Главболгарстрой“ записа първия 
си пролетен успех срещу „Архитектурно студио Сти-
вън Джордж“. За по-добрия тим се разписаха Стефан 
Пехливанов (3), Пламен Яначков (2) и Мартин Стоев 
(1), а за „Архитектурното студио“ - Антон Антонов 
(2) и Трифон Пеев.

„Пайп Систем“ надви „Теразид“ в Първа дивизия 
и продължава с гонитбата на „Рутекс“. Крайното 
4:3 беше постигнато трудно и след доста обрати. 
На три пъти „Пайп“ бяха догонващи в резултата, но 
съумяха да се поздравят с крайния успех след голо-
ве на Денис Борисов (2) и по един на Диан Илев и 
Стефан Манджуков. За „канарчетата“ от „Теразид“ 
резултата оформиха Юлиан Илиев, Мартин Станков 
и автогол на Ивайло Стойчев.

В дербито на „новаците“ отборът на „Адамант 
Сървис Груп“ се наложи със 7:4 над „Кордеел България“ 
след точни попадения на Трендафил Тенев (3), Ивай-
ло Атанасов и Георги Русев (2) и Никола Яначков за 
„Адамант“. А Милен Кръстев (2), Пламен Пазаитов и 
Петър Халачев (1) отбелязаха за „Кордеел“.

Тимът на „ветераните“ от „Строителния Техни-
кум“ постигна категорична победа с 4:0 над АПИ. Ре-
ализатори в този мач станаха Иван Горолов, Михаил 
Димов, Кирил Минчев и Калоян Христов. Вратата на 
„техникума“ остана празна благодарение на чудесни-
те спасявания на Христо Цонев.

Мартин Славчев

Първата част от Про-
грамата за изграждане и 
реновиране на физкултур-
ните салони стартира с 
подпомагане на училища в 
селските райони. Това съ-
общиха от пресцентъра на 
Министерството на мла-
дежта и спорта (ММС). От 
ведомството уточняват, че 
по Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) 
е обявена процедура за кан-
дидатстване с проекти 
за „Изграждане на закрита 
спортна инфраструктура, 
включително оборудване-
то и/или обзавеждането й 
в общинска образователна 
инфраструктура с местно 
значение, в която няма из-
градена закрита спортна 
инфраструктура и която 
включва основно или средно 
училище, финансирано чрез 
бюджета на общината“. Об-
щият размер на безвъзмезд-
ната финансова помощ е 7,5 
млн. eвро, от които 6 375 000 
евро са от ЕС, а останалите 
1 125 000 евро са национално 

съфинансиране. 
Всяка община може да 

подаде само едно проектно 
предложение за изграждане 
на училищна спортна база, 
а максималният размер на 
общите му разходи е 250 000 
евро за кандидат. Срокът за 
подаване на предложенията е 
до 13 юли. Местните админи-
страции могат да кандидат-
стват по ПРСР и с проекти 
за „Изграждане, реконструк-
ция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на спортна 
инфраструктура“.

ММС разполага с два 
проекта за тренировъч-
ни спортни зали, които ще 
предостави безвъзмездно 
на желаещите. Единият е 

подходящ за малки населени 
места. Той включва сграда 
на едно ниво с четири обо-
рудвани отборни съблекал-
ни, помещения за треньори, 
съдии и администрация и иг-
рално поле с размери 19,7 м 
на 34,3 м и височина 8 м. 
Вторият проект е за по-го-
леми населени места. Сгра-
дата е на две нива, като на 
приземния етаж има четири 
оборудвани отборни събле-
кални, тренировъчна зала за 
каланетика, танци, подвиж-
ни игри и др. с размери 9,85 м 
на 6,1 м, долекарски кабинет 
и склад. На второто ниво са 
ситуирани 210 седящи мес-
та, стаи за треньори, съдии 
и администрация. Игралното 

поле е с размери 22 на 45 м, 
като е предвидена възмож-
ност за разделянето му на 
две пространства с пре-
градна завеса. 

По инициатива на ММС и 
със заповед на министъра на 
младежта и спорта Красен 
Кралев е съставена работ-
на група, която ще изготви 
методология за проучване за 
състоянието на спортната 
база в училищата. Прибли-
зителната бройка на учеб-
ните заведения без физкул-
турни салони в най-малките 
населени места е около 200.  
Очаква се до края на април да 
бъде съставена и подробна 
статистика за състояние-
то на салоните в страната. 
Наличните данни и информа-
ция ще бъдат инструмент 
за определяне на коректни 
критерии при реализиране 
на политиката за изгражда-
не на нови закрити спортни 
съоръжения в образовател-
ните институции, в които 
липсват такива или в които 
заниманията се провеждат 
в пригодени за спорт поме-
щения. 

Теодор Николов

Отборът на „Левски“ взе соли-
ден аванс, след като удари „ЦСКА-
София” с 2:0 в първата полуфинал-
на битка от турнира за купата 
на България между двата тима. 
В герой за сините се превърна 
бившият „армеец” Сержиу Буш, 
който реализира и двете попаде-
ния в противниковата врата след 
асистенции на Габриел Обертан. 
Слабото представяне на „черве-
ните” вероятно се дължеше на 
отсъствието на някои от ключо-
вите футболисти на тима. Пора-
ди контузии и наказания не играха 
Фернандо Каранга, Станислав Ма-
нолев, Жеферсон и Кирил Десподов.

Началото на срещата на нацио-

налния стадион „Васил Левски” бе 
ударно за „сините”, които откриха 
резултата още в 7-ата минута. 
Обертан получи пас отдясно, с леко-

Теодор Николов

След първите 1/4-финални бит-
ки в Шампионската лига всичко 
изглеждаше много ясно. Отборите 
на „Барселона“ и „Реал“ (М) имаха 
солиден аванс от по три гола и 
не се виждаше как италианските 
им съперници могат да преодоле-
ят този пасив в срещите реванш.  
Очакванията обаче бяха опроверга-
ни и вместо да се борят за честта 
си, „Рома“ и „Юве“ показаха най-сил-
ната си игра и сериозно сюрпризи-
раха испанските грандове.

„Рома“ стана най-голямата 
сензация в тазгодишното издание 
на турнира, след като надигра на 
своя земя с класическото 3:0 „Бар-
селона“ и ги изхвърли от надпрева-
рата. Испанците имаха преднина 
от 4:1 след първия мач, но в от-

ветния сблъсък не успяха 
да защитят големите си 
амбиции. Един Джеко откри 
резултата в 6-ата минута, 
Даниеле Де Роси удвои в 
58-ата от дузпа, а Костас 
Манолас бе големият герой, 
вкарвайки третия гол в 82-
рата минута. Така общият 
резултат от двата двубоя 

стана 4:4, но италианците лику-
ваха заради гола на чужд терен от 
първата среща. „Барса“ отпада за 
трета поредна година във фазата 
на 1/4-финал.

Зле започна и мачът на „Реал“ 
(М), който на пръв поглед трябва-
ше на своя „Сантяго Бернабеу” да 
изиграе протоколен реванш след 
3:0 над „Ювентус“ в първия сблъсък 
в Италия. И тук обаче драмата бе 
налице и „белият балет“ падна с 
1:3. Въпреки това, с общ резултат 
4:3, продължава напред в турнира. 
Мадридчани се добраха до следва-
щата фаза буквално в последните 
30 секунди от добавеното време 
на двубоя, и то след като получиха 
дузпа, при която Джанлуиджи Бу-
фон бе изгонен с директен червен 
картон за оспорване на съдийско-
то решение, а Кристиано Роналдо 

бе безпощаден от бялата точка 
срещу Счесни. Това бе рекорден 
11-и пореден гол в турнира за пор-
тугалската звезда. Преди това 
обаче „Ювентус“ бе на прага на 
сензацията, вкарвайки три безот-
ветни попадения, дело на Марио 
Манджукич във 2-рата и 37-ата 
минута - и двата след удари с гла-
ва, и на Блез Матюиди - в 61-вата 
минута, след грешка на вратаря на 
домакините Кейлор Навас. Итали-
анският шампион все пак показа 
своята класа и може само да съ-
жалява, че напуска Лигата на бо-
гатите по такъв начин, въпреки че 
се превърна в първия отбор с три 
победи над „Реал“ на испанска земя.

В другите два четвъртфинал-
ни сблъсъка „Манчестър Сити“ 
също се сбогува с надпреварата, 
след като допусна второ пораже-
ние, този път след обрат, срещу 
„Ливърпул“. “Мърсисайдци” имаха 
комфортен аванс от 3:0, а сега 
затвърдиха доброто впечатление, 
печелейки и на „Етихад”, с 2:1. Ти-
мовете на „Байерн“ (М) и „Севиля“ 
записаха нулево реми в Германия 
и с общ резултат 2:1 баварският 
гранд също се класира безпроблем-
но за финалната четворка.

та преодоля Дюлгеров и центрира 
отлично към Буш, който от 5-6 м 
не остави шанс на Черниаускас, 
откривайки резултата.

Второто полувреме започна 
по идентичен начин - с ранен гол 
за „Левски“. Обертан получи пас 
от Цветкович, центрира отлич-
но към Буш и препарира Черниа-
ускас за втори път. „ЦСКА-Со-
фия” опита да се върне в мача, но 
опасните удари на Хеан Бланко с 
глава и на Енрике излязоха в аут.

В 73-ата минута „Левски“ на-
прави нова добре структурирана 
атака. Обертан изведе Буш сам 
срещу вратаря, румънецът стре-
ля, но Черниаускас леко отклони 
кълбото и то намери напречната 

греда.
Реваншът между двата тима 

ще се проведе на 25 април на На-
ционалния стадион „Васил Левски“. 
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИЕДНО ВРЕМЕ... ИНТЕРВЮ
Недовършени проекти: 
Черноморската железница и 
центърът на Шумен

Капри – италианска 
романтика насред 
Тиренско море 

Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 

Каравелов“

2017 г.

Юбилеен 

плакет на 

ВТУ „Тодор 

Каблешков“

2017 г.

Годишната награда 

на ББАПБ „Медия на 

годината“ за 2014 г. за 

принос в областта на 

пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на 

Съюза на юристите в 

България  и на Висшия 

съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. 

на Националната 

асоциация на 

медиаторите и 

Съюза на юристите в 

България за специален 

принос и подкрепа 

за утвърждаване на 

медиацията
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Елица Илчева

Италианската марка 
Bvlgari е станала водеща 
в областта на висшето 
часовникарско изкуство 
благодарение на десети-
летия инвестиции, разви-
тие, научни изследвания и 
постепенно усъвършенст-
ване. През 2018 г. къщата, 

основана през 1884 г. , 
празнува стогодишнина на 
първия часовник Bvlgari. По 
случай юбилея е предвиде-
но пускането на пазара на 
нови серии от стари мо-
дели. Специално ще бъде 
поставен и световен ре-
корд - женски часовник с 
най-тънък ретранслатор. 
Става въпрос за 

Diva Finissima Minute 

Repeater, 

който освен всичко е и 
шедьовър на ювелирното 
изкуство. Рекордно тънки-
ят калибър е проектиран и 
произведен с механизмите 
на Le Sеntier (Швейцария). 

Сензация е и мъжкият 

Octo Finissimo Tourbillon 

Automatic, 

показан на изложба-
та Baselworld 2018. Той 
е най-тънкият автома-
тичен модел с турбилон 
в света. Дебелината на 
титаниевия му корпус е 
само 3,95 мм. Турбината 
в механизма е монтирана 
върху специална конструк-
ция на сачмен лагер, кое-
то именно позволява това 
изтъняване. Часовникът е 
напълно скелетизиран, т.е. 
всички негови детайли са 
отворени за погледа на 
притежателя. Благодаре-
ние на прозореца на задна-
та стена може да се на-
блюдава функционирането 
както на турбината, така 
и на периферния ротор на 
автоматичната система.

По повод годишнината 
дамските модели от се-
рията Lvcea (името идва 
от латинската дума за 
„светлина“) с диаметър 
28 или 33 мм излизат с из-

вестната 

гривна Tubogas, 

и така стават изклю-
чително гъвкави, удобни и 
в същото време различни. 
Има версии в стомана и 
розово злато, а също и със 
скелетизиран диск. Грив-
ната Tubogas, наречена 
така поради сходството 
си с непретенциозните 
газови тръби, се произ-
вежда по технология от 
края на 40-те години на 
миналия век. По същото 
време всички са на вълна-

та мода за индустриална-
та естетика и идеята за 
миниатюризация на инже-
нерни обекти става много 
популярна. Към нея бижу-
терите от Bvlgari отново 
се завръщат и през 70-те 
години, когато започват 
да вграждат часовници в 
навити гривни, огърлици 
и пръстени. Ефектът на 
спираловидната енергия, 
съчетана със светли скъ-
поценни камъни, създава 
очарователен контраст, 
който бележи специал-
ния стил и на бижутата 
Bvlgari.

Реклама на 

Tubogas от 

70-те години

По случай юбилея Lvcea излизат с гривната Tubogas. Новите 

модели са украсени с диаманти

Diva Finissima Minute Repeater е шедьовър на ювелирното 

изкуство с корпус от розово злато, украсен с диаманти 4,26 

карата 

Diva Finissima Minute Repeater са забележителни и с факта, че 

са с най-тънкия ретранслатор в света

Най-тънкият автоматичен 

часовник с турбина е мъжкият 

Octo Finissimo Tourbillon  

Automatic

Арх. Здравко Здравков, 
главен архитект 

на София 
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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

- Скъпи,  
сетих се как ще 
икономисаме пари  
за морето.

- Как?

- Ти няма да идваш.

„По участъка 
ще се пътува 

по-комфортно и 
по-безопасно“, е 

завила по време 
на церемонията...
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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


