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Камарата на строителите в България (КСБ) 
проведе заседание на разширения си Управите-
лен съвет (УС) в хотел „Риу Правец”. В началото 
на заседанието председателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев поздрави колегите си и ги за-
позна с проведените от Камарата до момента 
срещи с институциите, както и с обсъжданите 
теми. УС прие отчет за изпълнение на взети 
решения от Общото събрание, както и Годишния 

отчет за дейността на УС, Годишния финансов 
отчет на организацията за 2017 г. и доклада 
на независимия одитор. Приет бе и план за раз-
ходите за 2018 г. Избран бе и одитор. В точка 
„Организационни въпроси“ бе гласуван график за 
заседанията на Управителния съвет до края на 
годината. Те ще се проведат в Габрово през юни, 
Сандански - септември, и Ямбол – ноември. Об-
щото събрание на КСБ ще е в София. В същата 
точка УС прие и правила за външна и вътрешна 
комуникация. 
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Европейските инвестиции до 2030 г. ще имат 
решаваща роля за жп транспорта стр. 6-7
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Разгледан беше доклад за развитието на сектор „Строителство“. В СД на „Вестник Строител“ ЕАД 
бе избран инж. Благой Козарев. Любомир Пейновски влезе в СД на „Строителна квалификация“ ЕАД

Средно 8% от разходите 
по всеки проект се 
инвестират в пътна 
безопасност

Вицепремиерът 
Томислав Дончев и 
ръководството на 
Камарата на 
строителите в 
България проведоха 
работна среща

Моят личен срок 
за приключване на 
преписка, постъпила 
в НИНКН, ще бъде 
месец и пет дни

Николай Нанков, министър 
на регионалното развитие и 
благоустройството: 

Боил Банов, министър 
на културата:
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НАЙ-ГРУБИТЕ 

МАЙСТОРСКИ РЪЦЕ

Бай Коста цял живот работеше по строежите като бо-
яджия. Едно време ги нямаше днешните латексови бои и се 
подготвяше разтвор от гасена с вода вар. Той се изливаше в 
бояджийска ръчна помпа, с която се разпръскваше по стени-
те. За да има по-плътно покритие, помпата се нагнетяваше 
до максимално налягане, за да разнесе разтвора под формата 
на облак от ситни капчици. Така, колкото и да се пазеше, бай 
Коста целият ставаше във вар, като най-много се цапаха 
ръцете му. А варта, колкото и да беше гасена с вода, пареше 
и оставяше следи по кожата. Така ръцете на стария бояджия 
неусетно загрубяха през годините и станаха грапави като 
шкурка. Тази грапавина на кожата нищо не можеше да я пре-
махне – нито сапун, нито епилаторна пила. 

И с годините бай Коста все повече се притесняваше да 
помилва съпругата си. Тя беше учителка по литература – 
трепетно крехка като глухарче на вятър, сякаш излязла изпод 
перото на класически поет. Това още повече възпираше бай 
Коста да изразява нежност – та как да го направи с тези 
загрубели бояджийски ръце?! Но дори и най-грубите ръце по-
някога не издържат на натоварването. Тогава най-целителен 
мехлем за раните е нежната ласка на любимия човек. 

След работа бай Коста протягаше напред изранените 
си ръце и гледаше как съпругата му внимателно ги промива 
с милващи пръсти. Един ден, трогнат от вниманието, той 
не усети как за първи път след толкова години забрави за 
загрубелите си ръце и ги протегна към лицето на любимата 
си. Жена му се разсмя по детски импулсивно на висок глас, 
защото грапавата кожа на бай Коста гъделичкаше бузите й. 
„Я, виж ти!“, изненада се бояджията и се замисли, че любима-
та му отдавна не се беше смяла така, а сега го правеше, и 
то благодарение на грубите му ръце. Но истината беше, че 
и най-грубите ръце са нежни, когато са пълни с любов!

От тухларната Петър Донкин

Тухла четворка

Емил Христов

„Модул „Дигитално 
предприемачество в стро-
ителството“ е първата по 
рода си бизнес симулация 
за тестване на идеи в 
експериментална среда, 
която среща амбициозни 
млади хора от строител-
ната и IT индустрията.“ 
Това заяви Христо Хри-
стов, създател на „Акаде-
мия Лидерите“, по време 
на първата обучителна 
лекция, която се състоя в 
семинарната зала на „Ви-
нербергер“ ЕООД. Медиен 
партньор на „Академия Ли-
дерите“ е вестник „Стро-

ител“.
„Проектът дава въз-

можност да се срещнеш 
с опитни експерти от 
двете индустрии, които 
споделят добри практики“, 
каза от своя страна пред 
участниците в модула 

Силвия Павлова, стартъп 
ментор и първи лектор на 
инициативата.

Продължителността 
на обучението ще бъде 2 
месеца и половина, като 
ще има регулярни срещи 
всяка седмица.
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Елица Илчева

„ С ъ з д ав а н е т о  н а 
платформа за наблюде-
ние на командированите 
работници, която ще е 
с матрица от механи-
зми за мониторинг, ще 
доведе до намаляването 
на натиска върху труда.“ 
Това заяви вицепрези-
дентът на КТ „Подкрепа“ 
инж. Иоанис Партенио-
тис по време на Втория 
международен дискуси-
онен форум по проекта 
„Насърчаване на механи-
змите за командировани 
работници в съответ-
ствие с колективните 
трудови договори и зако-
на“, на който Камарата 
на строителите в Бъл-
гария (КСБ) е асоцииран 
партньор.

Платформата ще се 
изработи на езиците на 
всички държави членки 
на ЕС и ще следи за дви-
жението на работната 
сила. Тя ще осигурява ин-
формираност за заплати 
и обезщетения, както и 
за работно време в от-
делните страни на база 
съществуващи закони и 
общоприети колективни 
трудови договори (КТД). 
Инициативата е  фи-
нансирана от ЕК по бю-
джетна линия „Социален 
диалог и индустриални 
отношения“ .  Целта е 

да се създаде по-добро 
сътрудничество между 
социалните партньори, 
инспекциите по труда и 
европейските агенции за 
заетост. 

КТ „Подкрепа“ работи 
с общо 9 партньора от 9 
държави - работодател-
ски и синдикални органи-
зации и изследователски 
центрове. „Неслучайно 
партньор ни е КСБ“, заяви 
инж. Партениотис и при-
помни, че Европейската 
федерация на работещи-
те в строителството и 
дърводобивната промиш-
леност (EFBWW) още 
през 2006 г. прави такава 
платформа. Първоначал-
но тя обхваща 13 държа-
ви от ЕС и Швейцария и 
дава информация за всич-
ки минимални изисквания 
по закон в съответната 
членка, всички минимални 
нива, постигнати с КТД, 
и респективно за коорди-
нация с държавните ин-
ституции, когато рабо-
тещите имат нужда от 
помощ. На втори етап 
ЕС развива проекта с 
всички държави в Съюза. 
Сега се разработва тре-
та фаза, която ще вклю-
чи и информация от кан-
дидат-членките на ЕС. 

Целта на проекта 
на КТ „Подкрепа“ е да се 
разшири обхватът и за 
други браншове, като се 

ползва опитът на стро-
ителите. 

Пред в. „Строител“ 
инж. Партениотис заяви, 
че приемането на дирек-
тивата относно коман-
дироването на работни-
ци е сериозна крачка към 
решаване на проблемите 
с двупосочния натиск 
върху труда. Той обясни, 
че от една страна, има 
такъв върху приемащи-
те държави заради соци-
алния дъмпинг на тези, 
които се съгласяват да 
работят за ниско въз-
награждение. От друга, 
той е върху страните, 
които при отлив оста-
ват без квалифицирана 
работна ръка. „Това е 
нещо, което в България 
особено осезаемо усе-
щаме специално в стро-
ителството - нуждата 
от квалифицирани кадри. 
В тази ситуация има два 

варианта - можем да си 
внесем работници и да 
ги допуснем на пазара 
на труда, или да решим 
трайно проблема, като 
бъдем атрактивни  с 
това, което предлагаме“, 
добави вицепрезидентът 
на КТ „Подкрепа“. 

Припомняме, че тема-
та е една от най-диску-
тираните през последни-
те месеци както на ниво 
ЕС, така и в отделните 
държави членки.  Пър-
вата Директива 9671/
ЕО за командироването 
на работници е още от 
1996 г. по инициатива 
на Холандия. През 2015 г. 
около 2 млн. души са били 
командировани в рамки-
те на ЕС и 41% от тях са 
в сферата на строител-
ството. Германия, Фран-
ция и Белгия са страни-
те с най-много външна 
работна ръка. 

Снимка авторът

30 април
Владислав Горанов, министър на финансите
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Десислава Бакърджиева

Над 250 000 битови 
клиенти на ЧЕЗ предпочи-
тат да плащат безкасово 
сметките си за електро-
енергия, съобщават от 
пресцентъра на компания-
та. Те използват банките, 
интернет, терминални 
устройства или мобилния 
си телефон, като най-
предпочитаните начини 
за безкасово разплащане 
са по интернет и директ-
ният дебит на банките. 

По данни на ЧЕЗ броят на 
осъществените безкасо-
ви транзакции за периода 
януари - март 2018 г. е 
752 000, или 17% от всич-
ки плащания през тези 
месеци. От тях 281 000 
плащания са извършени по 
банков път. За първото 
тримесечие на тази го-
дина се регистрира ръст 
от 14% при интернет пла-
щанията – над 468 000, 
спрямо същия период на 
миналата 2017 г. 

Според компанията 

безкасовите начини на 
плащане спестяват време 
и усилия на потребители-
те и ги правят независими 
от мястото и работното 
време на касите. „През 
последните години устой-
чиво нараства броят на 
клиентите на ЧЕЗ, които 
предпочитат да бъдат об-
служвани от разстояние. 
Компанията предлага 9 на-
чина за безкасово плаща-
не - по банков път чрез ди-
ректен дебит, банкомат 
или платежно нареждане, 

Медиен партньор на събитието бе вестник „Строител”

Мартин Славчев

Четвъртата годишна конфе-
ренция „Безопасна пътна инфра-
структура“, която традиционно се 
организира от Българска браншова 
асоциация „Пътна безопасност“ 
(ББАПБ), се проведе в Хисаря. За 
пореден път събитието събра на 
едно място представители на дър-
жавната администрация, български 
и европейски институции, неправи-
телствени организации, бизнеса, 
науката и експерти в областта. 
Форума откриха председателят на 
УС на ББАПБ д-р ик.н Николай Иванов 
и председателят на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. 
Дончо Атанасов. Сред официалните 
гости бяха инж. Светослав Глосов, 
член на УС на АПИ и почетен пред-
седател на Камарата на строите-
лите в България (КСБ), Иван Иванов, 
член на УС на ББАПБ и на УС на КСБ, 
Стефан Стоев, член на УС на КСБ, 
инж. Валентин Зарев, председател 
на секция „Проектиране и строи-
телен надзор” към КСБ, ректорът 
на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) 
проф. д-р инж. Иван Марков и др. Ме-
диен партньор на конференцията бе 
в. „Строител”. 

„На този форум се събират спе-

циалисти, проектанти, началници 
на областните пътни управления, 
служители на МВР, представи-
тели на академичната общност, 
одитори по пътна безопасност. 
Форматът на събитието винаги 
е бил дискусионен и с практическа 
насоченост. Целта е всички ние 
да обединим усилия и идеи с цел 
постигане на по-безопасна пътна 
инфраструктура и да начертаем 
бъдещите планове за следващите 
години”, каза д-р Николай Иванов.

От своя страна инж. Дончо Ата-
насов заяви, че АПИ инвестира мно-

го средства в пътна безопасност 
през последните години с помощта 
на оперативните програми на ЕС. По 
думите му през 2015 г. на изградени-
те нови магистрали са монтирани 
над 1200 км мантинели, нови пътни 
знаци и хоризонтална маркировка. 
„Подготвяме специална програма 
за повишаване на мерките за път-
на безопасност за около 3 млрд. лв. 
през новия програмен период 2020 
– 2027 г.“, съобщи още инж. Дончо 
Атанасов.

Повече за конференцията четете 
в следващия брой на в. „Строител”. 

Десислава Бакърджиева

Стартира основният ремонт на виадукт 
„Звездица“ при 2-ри километър на АМ „Черно 
море“ в района на Варна. Това съобщиха от 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ин-
вестицията е за близо 3 млн. лв., които са 
осигурени от бюджета на АПИ. Съоръжение-
то, което е над река Звездишка, е с дължина 
400 м. В момента се изпълняват строител-
но-монтажни работи на платното в посока 
Бургас, а движението се осъществява дву-
посочно в другото за Варна.

Предвидено е саниране на мостовата 
конструкция, полагане на ново асфалтобето-
ново покритие, дилатационни фуги, хидроизо-
лация и отводнителна система. Виадуктът 
ще бъде с хоризонтална предпазна решетка 
в разделителната ивица, нови ограничител-
ни системи и по-широки тротоари. 

От АПИ уточняват, че през активния 
туристически сезон няма да се извършват 
строителни дейности, за да не се затруд-
нява трафикът. Основният ремонт на мос-
товото съоръжение на АМ „Черно море“ ще 
продължи през есента т.г.

Снимка авторът

по интернет чрез интер-
нет банкиране, системи-
те на ePay.bg, ОББ, Icard.bg 
и Транскарт или директно 
през сайта на ЧЕЗ, с sms 
през системите на ePay 
и Icard“, се посочва още в 
съобщението на ЧЕЗ.

Подробна информа-
ция за възможностите за 
различните видове пла-
щания може да се получи 
в най-близкия Център за 
обслужване на клиенти 
на „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ АД, на телефонна ли-
ния 0700 10 010, на info@
cezelectro.bg, както и на 
сайта на компанията www.
cez.bg, секция „За клиента“.

Мирослав Еленков

Адвокат Петър Николов 
стана носител на приза 
„Юрист на годината“. Той 
получи отличието по време 
на тържествена церемо-
ния на Десетите годишни 
награди на „Правен свят“ и 
Международен правен цен-
тър (ILAC) от министъра 
на правосъдието Цецка 
Цачева. На събитието при-

състваха изтъкнати пред-
ставители на юридическа-
та професия – магистрати, 
адвокати, нотариуси, част-
ни съдебни изпълнители, 
както и на изпълнител-
ната власт, на редица 
държавни институции, на 
академичната общност и 
медиите. Сред гостите 
бяха и председателят на 
Народното събрание Цве-
та Караянчева, главният 
съдебен инспектор в Ин-
спектората към Висшия 
съдебен съвет Теодора То-
чкова, председателят на 
Висшия адвокатски съвет 
Ралица Негенцова, предсе-
дателят на Софийската 
адвокатска колегия Ивай-
ло Данов, председателят 
на Софийския апелативен 
съд Даниела Дончева, пред-
седателят на Софийския 
районен съд Александър 
Ангелов, ръководителят на 
Специализираната прокура-

тура Иван Гешев, ръководи-
телят на Софийска градска 
прокуратура Емилия Руси-
нова, омбудсманът Мая 
Манолова, председателят 
на Камарата на частните 
съдебни изпълнители Геор-
ги Дичев, преподавателят 
по Конституционно право 
и бивш служебен премиер 
проф. Георги Близнашки  
и др.

По време на церемония-

та Цвета Караянчева връ-
чи отличието за „Млада 
кантора на годината“. Но-
сител на приза е Адвокат-
ско дружество „Констан-
тинова & Ковачева“.

Победител в катего-
рията „Дело на годината“ 
стана продължилото де-
вет години дело на „Седем-
Осми“ АД срещу „Глобал 
вижън“ ООД. Наградата 
бе връчена на Адвокатско 
дружество „Камбуров и съ-
дружници“.

На юбилейното издание 
на „Правен свят“ и ILAC бяха 
отличени още нотариус Ве-
села Ивчева с приза „Нота-
риус на годината“ и Стоян 
Якимов, който бе обявен за 
„Частен съдебен изпълни-
тел на годината“. Връчена 
бе и една специална между-
народна награда, чийто но-
сител стана адвокат Ерик 
Кампана от Адвокатската 
колегия в Марсилия.

Снимка авторът

Весела Ивчева стана „Нотариус на годината“
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Десислава Бакърджиева

България, Румъния, Гърция и 
Сърбия ще формират работни гру-
пи на министрите на транспорта 
и съобщенията за ускоряване на 
инфраструктурните проекти на 
Балканите. Това решиха лидерите 
на четирите страни по време на 
Съвета за сътрудничество на ви-
соко равнище, който се проведе в 
Букурещ. Премиерите на България 
Бойко Борисов, на Румъния - Виори-
ка Дънчила, и на Гърция - Алексис 
Ципрас, и президентът на Сърбия 
Александър Вучич са обсъдили кон-
кретни проекти за развитието на 
Балканите. Те са се договорили 
работните групи да финализи-

рат проектите преди Седмата 
среща на върха „16+1”, на която 
България ще е домакин през юли. 

Във фокуса на разговорите между 
тях са били транспортните кори-
дори, енергийната и дигиталната 

свързаност. 
 „Това, че срещите ни продъл-

жават да се провеждат, е една до-
бра новина. Ние нямаме намерение 
да излизаме с  декларации, ние ис-
каме инфраструктура, пристани-
ща, искаме да напреднем“, e казал 
премиерът Борисов. Той отново е 
призовал за разбирателство и ди-
алог на Балканите, подчертавай-
ки, че проблем в която и да е дър-
жава става всеобщ за региона. 

Алексис Ципрас е посочил, че 
целта на четиристранния съвет 
е да допринася за мира, стабил-
ността и сигурността в региона. 
„Балканите имат потенциал и ние 
сме тук, за да използваме възмож-
ностите за развитие според на-

шите интереси, а не само според 
дневния ред на трети страни“, 
допълнил Ципрас. Той е съобщил 
още, че страната му обмисля да 
се включи в инициативата 16+1.

Гръцкият, както и румънски-
ят премиер Виорика Дънчила са 
оценили високо постигнатото 
по време на Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС. 
Те са откроили приоритета За-
падни Балкани и са потвърдили 
подкрепата си за процеса на ев-
роинтеграция на страните от 
региона.

Президентът Александър 
Вучич е благодарил за ангажира-
ността към Западните Балкани и 
конкретно към Сърбия.

Свилена Гражданска

„Над 41 млн. лв. ще 
бъдат инвестирани в из-
граждането на 6 дневни 
центъра за подкрепа на 
лица с форма на деменция 
и 68 центъра за грижа за 
възрастни хора с умстве-
на изостаналост и психич-
ни разстройства в 29 об-
щини на страната“. Това 
заяви зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството и ръ-
ководител на Управлява-
щия орган на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“) Деница Ни-
колова при откриването 
на информационния ден за 
представяне на кандидат-
стването по процедура 
„Подкрепа за деинститу-
ционализация на социал-
ните услуги за възрастни 
и хора с увреждания“ в рам-
ките на Приоритетна ос 5 
„Регионална социална ин-
фраструктура” по „ОПРР 
2014 – 2020“. На събити-
ето присъстваха пред-
ставители на общините, 
които са потенциални бе-
нефициенти по мярката. 

Зам.-министър Николо-
ва допълни, че средства-
та по програмата са на-
сочени към реализация на 
строително-ремонтните 
дейности и оборудване, а 
допълващо финансиране 
от ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014 - 
2020“ ще подпомогне пре-
доставянето на самите 

грижи и социално-здравни 
услуги. Тя изрази надежда 
този тип социална поли-
тика да има приемстве-
ност и в бъдещия програ-
мен период след 2020 г. 
„Това обаче изисква да по-
кажем резултати по про-
ектите, как осигуряваме 
по-справедлив живот на 
уязвимите групи“, посочи 
Николова и призова бене-
фициентите да работят 
за постигане на целите 
на проектите. Допустими 
кандидати по процедурата 
са: Варна, Велики Преслав, 
Велико Търново, Враца, 
Габрово, Горна Оряховица, 
Димитровград, Дряново, 
Казанлък, Кърджали, Кюс-
тендил, Ловеч, Малко Тър-
ново, Нови пазар, Перник, 
Пловдив, Русе, Свищов, 
Своге, Силистра, Сливен, 
Смолян, София, Струмяни, 
Тополовград, Търговище, 
Хасково, Шумен и Ямбол. 
„Мярката е сред основни-
те приоритети на прави-
телството като социална 
политика за интеграция 

на уязвими групи, която из-
пълняваме още от 2010 г. 
Чрез нея даваме възмож-
ност на децата в риск и 
възрастните хора с увреж-
дания да се интегрират 
по подходящ начин и да се 
ситуират в по-благопри-
ятни места за живот за 
разлика от съществува-
щите домове, които по-
скоро водят до тяхната 
изолация от обществото“, 
обясни зам.-министър Ни-
колова. Тя напомни, че по 
ОП „Регионално развитие 
2007 - 2013“ и с помощта 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ в страната през 
предходния период са из-
градени 132 центъра за 
настаняване от семеен 
тип и 26 защитени жили-
ща за децата в риск. Пре-
устроени са и 8 центъра 
за медико-социални грижи 
за деца с възможност за 
разкриване на нови услуги 
в общността за превен-
ция на изоставени деца 
от 0 до 3 години.

Свилена Гражданска

Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството органи-
зира кръгла маса за публично обсъждане 
на предложенията за нови райони от ниво 
2 (NUTS 2). Тя бе открита от зам.-ми-
нистъра на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова, 
която заяви, че целта е да се създадат 
силни и устойчиви райони, и представи 
трите варианта. Първият предвижда в 
страната да има пет региона от ниво 
2 – Югозападен, Южен Централен, Югоиз-
точен, Североизточен и Северозападен. 
Според втория районите ще бъдат че-

тири – Югозападен, Тракийско-Родопски, 
Черноморски и Дунавски. Третото пред-
ложение предвижда запазване на броя на 
регионите – шест, но с променен обхват.

„Националното сдружение на общини-
те в Република България смята, че е не-
обходимо да се направи ново райониране 
на страната. Промяната трябва да бъде 
устойчива във времето и 20 - 25 години 
да не се налага друго изменение. Смята-
ме, че новите райони, които ще бъдат 
създадени, е нужно да следват няколко 
важни елемента – географско разпре-
деление, баланс на населението и брой 
общини“, обясни пред журналисти изп. 
директор на НСОРБ Силвия Георгиева. 

Свилена Гражданска

Статусът на заяв-
лението за издаване на 
документи от Агенция-
та по геодезия, картог-
рафия и кадастър (АГКК) 
и степента на тяхната 
готовност вече могат да 
се проследят на електрон-
ната страница на инсти-
туцията, без да се налага 
гражданите да ходят на 
място в офисите на служ-
бата. Такава възможност 
дава кадастрално-адми-
нистративната информа-
ционна система (КАИС) на 
АГКК -https://kais.cadastre.

bg/bg/Services. Това съоб-
щиха от пресцентъра на 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 

В системата могат да 
се подават по електронен 
път заявления за нанася-
не на настъпили промени 
в кадастралния регистър 
на недвижимите имоти, 
издаване на скица за имот 
или сграда в урбанизирана 
или неурбанизирана те-
ритория, предоставяне 
на копие от кадастрална 
карта в графичен вид и др.

В онлайн портала мо-
гат да се заявят и раз-

лични видове справки - за 
граници и кадастрална 
информация за имоти, за 
собствениците и носи-
телите на други вещни 
права за един имот от 
кадастралния регистър 
на недвижимите имоти и 
други.

Облекчението цели 
улесняване на хората 
и бизнеса и е част от 
мерките, предприети от 
МРРБ и неговите струк-
тури в посока намаляване 
на административната 
тежест и подобряване на 
условията за инвестиции 
в страната.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Ренета Николова

Вицепремиерът Томислав Дон-
чев и ръководството на Камара-
та на строителите в България 
(КСБ) обсъдиха актуални въпроси 
на работна среща. От страна 
на КСБ в нея взеха участие инж. 
Илиян Терзиев, председател на 
Управителния съвет (УС) на КСБ, 
зам.-председателят на УС на КСБ 
Владимир Житенски, зам.-предсе-
дателят и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, инж. Николай Нико-
лов, инж. Любомир Качамаков, член 
на Изпълнителното бюро (ИБ) и на 
УС на КСБ, председател на ОП на 
КСБ - София, ръководител на сек-
ция „Високо строителство“ към 
КСБ и вицепрезидент на FIEC, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ и на УС, 
ръководител на секция „Хидротех-
ническо строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“ към КСБ, 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. 

Инж. Илиян Терзиев благодари 
на вицепремиера Дончев за среща-
та и посочи, че тя е част от по-
редицата срещи, които Камарата, 
след промените в ръководството 
на организацията провежда с от-
говорните и свързаните с бранша 
институции. „Искам да изкажа 
своята признателност и за до-
брата комуникация и диалог, които 
през годините винаги сме имали, за 
тази чуваемост на проблемите на 
бранша и за желанието заедно да 
работим за подобряване на норма-

тивната база, касаеща сектора, и 
по-конкретно ключовия за бранша 
Закон за обществените поръчки 
(ЗОП). Знаете, че подкрепихме но-
вия ЗОП, имахме редица предложе-
ния, които влязоха в него, както и 
такива, които останаха извън тек-
стовете на закона. Но определено 
той бе важна крачка напред“, заяви 
инж. Терзиев. Той подчерта, че ЗОП, 
работейки вече близо 2 години, по-
казва редица несъвършенства, кои-
то браншът като цяло е конста-
тирал. „Нашето желание е отново 
заедно, с общи усилия да работим 
за една наистина по-добра редак-
ция на определени текстове, която 
до голяма степен може да подобри 
строително-инвестиционния про-
цес. Става въпрос за материята, 
свързана с подизпълнителите, об-
жалванията, въвеждането на пред-
квалификация за големите обекти 
и др. наши предложения“, сподели 
председателят на УС на КСБ. 

„По отношение на другия ни ос-
новен закон - ЗУТ, ние категорично 

считаме, че трябва да се промени, 
като се раздели материята в два 
отделни закона. Мислим, че вече е 
дошло времето за Закон за строи-
телството. Разбира се, за да се ре-
ализират нашите идеи, е необходи-
ма подкрепата на институциите. 
Ето защо за нас Вие сте страте-
гически партньор и разчитаме на 
Вашата подкрепа за тези промени, 
които са от съществено значе-
ние за целия строителен сектор“, 
коментира още инж. Терзиев. Той 
допълни, че от името на ръковод-
ството на КСБ заявява желанието 
на Камарата за съвместна работа. 
По думите му КСБ има готовност 
да се включи с експертен капаци-
тет в процеса за подобряване на 
нормативната база в сферата на 
обществените поръчки. По време 
на срещата инж. Мирослав Мазнев 
запозна вицепремиера с конкретни-
те предложения на КСБ, които мо-
гат да допринесат за подобряване 
на строително-инвестиционния 
процес. Той засегна темата за не-

обходимостта всички фирми в кон-
сорциумите да са вписани в ЦПРС, 
да не се натоварват администра-
тивно фирмите с изискване да 
представят документи, които се 
съдържат в регистъра, с възмож-
ностите за въвеждане на предква-
лификация за големите обекти, с 
нуждата от типизация на тръжни-
те документи. Инж. Мазнев говори 
и по проблема с дефицита на кадри 
в строителството. 

От своя страна вицепремиерът 
Томислав Дончев подчерта дългого-
дишното ползотворно сътрудни-
чество с КСБ. Той заяви, че очаква 
съвместната работа между двете 
страни да продължи и в бъдеще, 
като е важно контактите да бъ-
дат регулярни. „ Европейските пари 
след 2020 година няма да свършат“, 
посочи вицепремиерът. Да, те ще 
бъдат в редуциран размер, но ще 
има инвестиции в инфраструкту-
ра, допълни той. Дончев подчерта, 
че предстои само МРРБ да обяви 
проекти за близо 1,6 млрд. лв. „Ра-

ботим сериозно за намаляване на 
административната тежест, част 
от готовите мерки касаят облек-
чаване на присъединяването към 
експлоатационните дружества”, 
обясни той. „Като възможност за 
намаляване на административна-
та тежест в строително–инвес-
тиционния процес приветствам с 
две ръце Вашето предложение за 
това документите, съдържащи се в 
ЦПРС, да не се изискват от фирми-
те“, посочи Дончев. Той съобщи и че 
работна група е изготвила промени 
в ЗОП, касаещи режимите за обжал-
вания и по специално статута на 
заинтересованите лица и въвежда-
нето на право на възложителя да 
внася иск срещу недобросъвестни 
обжалващи. „Процесът на стандар-
тизиране на документите вече е 
факт с въвеждането на единната 
европейска форма за кандидатства-
не”, каза Томислав Дончев, предстои 
типизиране на документите по сек-
тори, допълни той. 

Вицепремиерът посочи, че Ка-
марата може да разчита на под-
крепата му за бъдещи инициативи, 
свързани с осъвременяването на 
нормативната уредба.

Инж. Николай Николов коменти-
ра темата за Националната про-
грама за енергийното обновяване 
на многофамилните жилищни сгра-
ди в страната. Той подчерта, че 
нейното продължаване е важно не 
само за бранша, но има и огромен 
социален ефект. 

Повече за приоритетите за 
2018 г. на вицепремиера Томислав 
Дончев четете в интервю с него 
в следващия брой на в. „Строител“

Снимки в. „Строител“
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С добро планиране и съвестна работа ще обезсмислим вицове като този, 
че всички пътища водят към Рим, а българските – към автосервиза 

Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Ренета Николова

Министър Нанков, на-
ско ро проведохте среща с 
ръководството на Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ). Какви са 
основните теми, по кои-
то ще работите с Кама-
рата? Кои са въпросите, 
които са на дневен ред за 
бранша?

Строителният сектор 
е един от двигателите на 
икономическия растеж през 
2017 г. Смятаме, че положи-
телните тенденции ще се 
запазят и през 2018 г., за-
това за нас е важно бран-
шът да работи в здрава, 
конкурентна и устойчива 
бизнес среда. За постигане 
на тази цел разчитаме на 
сътрудничеството с Кама-
рата. Затова постоянните 
контакти са от полза и за 
двете страни. На послед-
ната ни среща например 
беше коментиран начинът 
за определяне на т.нар. де-
визни (прогнозни) цени в 
строителството. Факт е, 
че има случаи те да не са 
достатъчно актуални. И 
причината е много прос-
та – от датата на опре-
делянето им до датата на 
сключване на договор с из-
пълнител понякога минават 
години заради безброй об-
жалвания на процедурите. 
А междувременно конюнк-
турата на пазара се е про-
менила. Затова смятам, че 
е необходимо да се израбо-
ти методика за определя-
нето им. Радвам се, че КСБ 
изяви готовност да подпо-
могне този процес със своя 
опит и експертиза. 

Камарата инициира 
промени в Закона за ус-
тройство на територията 
(ЗУТ), съгласувани с всички 
браншови организации в 
сектора. Тези предложения 
ще бъдат анализирани вни-
мателно, за да приложим 
най-добрите идеи в законо-
дателството. 

Браншът се вълнува и 
от реализацията на инфра-
структурни проекти чрез 
публично-частни партньор-
ства и мога ди Ви уверя, 
че тепърва се откриват 
големи възможности пред 
бизнеса. По този модел 
например биха могли да се 
реализират мащабни обек-
ти като изграждането на 
тунел под Петрохан, туне-
ла под Шипка и др.

Предстои подписване 
на споразумение с КСБ за 
постоянно действащ кон-
султативен орган. Какви 
ще бъдат неговите цели? 

Този орган трябва да 
планира и координира рав-
номерността на инвес-
тициите в сектора, да 
работи по нормативната 
уредба и да ползва експер-

тизата на Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) и КСБ за подобрява-
не на бизнес климата.

Ще има ли типови 
договори и за пътните 
проекти, ръководени от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ)? 

АПИ и Камарата за-
почнаха разговори по тази 
тема. Целта е да се създа-
дат типови договори, бази-
рани на FIDIC. В работната 
група има инженери, проек-
танти, юристи, тъй като 
трябва да се прецизират 
всички етапи - от проек-
тирането до изпълнението 
на проекта, включително 
и на мерките за безопас-
ност - знаци, маркировка, 
ограничителни системи и 
т.н. Надявам се скоро да 
бъде постигнат положи-
телен резултат. На едно 
мнение сме с бранша, че 
стандартизацията на до-
кументацията е от полза 
за прозрачността на про-
цедурите и тяхната опера-
тивност.

Направихте първа ко-
пка на нови 9,3 км от АМ 
„Хемус“. Как ще продъл-
жи реализацията на този 
ключов инфраструктурен 
обект? 

Отбелязването на пър-
ва копка на новите 9,3 км 
от автомагистрала „Хе-
мус“ не беше формален акт. 

Срокът за завършване на 
обекта по договор е 2 г., но 
съм убеден, че след година 
и половина, предсрочно, ще 
режем лентата на този 
участък.

Общата дължина на 
АМ „Хемус“ е около 420 км. 
В момента са изградени 
близо 170 км, или остават 
още 250 км. До два месеца 
ще стартират и реалните 
строителни работи на още 
16,5 км от АМ „Хемус“ от 
п.в. „Белокопитово“ до п.в. 
„Буховци“. Срокът за реа-
лизация и на тази отсечка 
е две години, но и тя ще 
бъде изпълнена предсрочно 
за година и половина. Пара-
лелно с това се извършва 
проектиране на 52 км от 
„Боаза“ до разклона за Пле-
вен - Ловеч. Новият проект 
на този участък спестява 
около 350 млн. лв. на дър-
жавния бюджет, защото 
няма да бъдат изградени 
3 тунела и 17 други съоръ-
жения - мостове, виадукти, 
които са скъпи за изпълне-
ние и поддръжка. Тази го-
дина ще бъде стартиран 
търгът за строителство 
и ако няма обжалвания на 
процедурата и времето 
позволява, реалните стро-
ителни дейности ще могат 
да започнат още през ес-
ента. Отделно се извърш-
ва проектиране на още 85 
км до пътя Русе - Велико 
Търново. Отсечката отно-
во ще е разделена на три 
лота и ще се реализира на 

инженеринг. В строител-
ство тази година могат да 
бъдат 77 км, а другите ще 
се проектират. Паралелно 
ще се ремонтират мосто-
ви съоръжения и тунели по 
АМ „Хемус“. 

В интерес на всички 
е магистралата да бъде 
завършена час по-скоро. 
Възможно е при добра мо-
билизация АМ „Хемус“ да е 
изцяло готова през 2024 г. 
и до Варна да се пътува 
така спокойно и бързо, как-
то до Бургас. Мисля, че не 
е нужно да убеждавам ни-
кого колко е важно „Хемус“ 
да бъде завършена – та 
първата й копка е направе-
на, преди да се родя - през 
1974 г.! Амбицията ми е 
като министър максимал-
но да форсирам строежа 
и към края на мандата да 
сме поставили основите за 
завършването й в цялост. 
А през следващия мандат, 
живот и здраве, ще режем 
лентата. 

Кои са другите клю-
чови проекти за Северна 
България?

Направлението Видин - 
Ботевград е приоритетен 
проект в инвестиционната 
програма на АПИ и минис-
терството до 2022 г., тъй 
като е важен не само за 
развитието на региона, но 
и за цяла България. С модер-
низацията на трасето от 
„Дунав мост 2“ ще се оси-
гури бърза и удобна връзка 

между автомагистралите 
„Хемус”, „Тракия” и „Струма”. 

С изпълнението на про-
екта транзитният трафик 
ще бъде изведен от населе-
ните места, с което ще се 
повиши безопасността на 
движението и ще се огра-
ничи вредното въздейст-
вие на шума и замърсява-
нето на околната среда. 
Добре е, че вече стартира 
обществената поръчка за 
участъка от Мездра до Бо-
тевград, който е с дължина 
33 км и е с прогнозна стой-
ност 302 млн. лв. Освен че 
ще се рехабилитира, той 
ще се разшири до габари-
тите на скоростен път с 
по две ленти за движение в 
посока. Предстои да бъде 
обявен и търг за отсечка-
та Видин - Ружинци. 

По отношение на ту-
нела под прохода Петрохан 
кабинетът ще подготви 
проекта за концесия. Пред-
вижда се още през май 
тази година Агенция „Път-
на инфраструктура“ да про-
веде процедура за избор на 
изпълнител на прединвес-
тиционното проучване. 

Важна е и другата 
вертикална връзка – ма-
гистралата от Русе до 
Велико Търново. 

В програмата ни е за-
ложено до средата на годи-
ната да стартираме тър-
говете за изпълнители на 
най-тежките участъци от 
АМ „Русе - Велико Търново“, 

която е с обща дължина 
133 км. Тръжните процеду-
ри, които ще открием, ще 
са на инженеринг (проек-
тиране и строителство) 
за участъка от Русе до об-
хода на Бяла и самия обход 
на Бяла. Това са общо 75 км, 
което е повече от полови-
ната трасе на автомаги-
стралата. Индикативна-
та стойност на двете 
поръчки е 557 млн. лв. без 
ДДС. Проектът ще се фи-
нансира от републиканския 
бюджет. 

Кога очаквате Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
да обяви обществената 
поръчка за лот 3.2 на АМ 
„Струма“?

Планираме през май да 
стартираме обществените 
поръчки за изпълнител и за 
надзор на участъка от авто-
магистрала „Струма“ през 
Кресненското дефиле. Това 
ще бъде най-голямата по-
ръчка на пътен проект, коя-
то ще обявим тази година. 
Индикативната стойност 
на строително-монтаж-
ните работи на участъка 
между Крупник и Кресна е 
над 830 млн. лв. без ДДС.

Един от приоритети-
те Ви като министър е 
пътната безопасност. 
Какви мерки предприема-
те и колко средства са 
необходими за реализира-
нето им? 

Темата за пътната 

Снимки Румен Добрев

На 4 май се навършва една година от избора от Народното събрание на Николай Нанков за министър на регионалното развитие и благоустройството
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безопасност е приоритет 
на правителството, защо-
то основна задача на всич-
ки нас, на институциите 
и цялото общество, е да 
спрем войната по пъти-
щата и хората да стигат 
там, закъдето са тръгна-
ли, живи и здрави. Мерките 
за пътна безопасност са 
съществен елемент от 
всеки инфраструктурен 
проект, като стойността 
им е средно 8% от разхо-
дите. Това са средства за 
подобряване на пътната 
настилка, за подмяна на 
ограничителни системи, 
които са амортизирани или 
не отговарят на съвремен-
ните изисквания, марки-
ровка и други. Мога да дам 
и конкретни примери. По ОП 
„Регионално развитие 2007 
- 2013“ са рехабилитирани 
940 км пътища II и III клас 
и е изградена Северната 
скоростна тангента. Об-
щата стойност на строи-
телството е 685 млн. лв., 
от които 55 млн. лв. са за 
пътна безопасност. По ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ ще се изградят 
67 км магистрали на стой-
ност 1,6 млрд. лв. Близо 164 
млн. лв. от тези средства 
ще се изразходват за подо-
бряване на пътната безо-
пасност.

Работим също в тясно 
сътрудничество с МВР – 
получаваме информация за 
пътните участъци с кон-
центрация на ПТП, за да 
бъде извършено обезопася-
ването им.

За всички е ясно обаче, 
че нуждите надвишават в 
пъти направеното. И тук 
възниква въпросът – от-
къде да се намерят необ-
ходимите средства?

Да, това е въпрос с 
повишена трудност, но 
вече сме готови с няколко 
варианта за финансиране. 

От една страна ще раз-
читаме на приходите от 
ТОЛ системата, която ще 
заработи от 2019 г., както 
и на националния бюджет. 
Заедно с това се отварят 
възможности по линия на 
европейската солидарност. 
В момента ЕК подготвя 
Стратегическата рамка за 
пътна безопасност за пе-
риода 2020 - 2030 г., чийто 
проект се очаква да бъде 
одобрен в началото на май 
2018 г. като част от тре-
тия Пакет за мобилност. 
В тази връзка държави-
те членки, включително и 
България, предоставиха на 
Комисията прогнози за не-
обходимите инвестиции и 
аз мога да Ви кажа какво е 
нужно у нас по отношение 
подобряване на пътната 
инфраструктура от TEN-T 
мрежата, прилежащата 
мрежа, както и магистра-
лите и първокласните пъ-
тища. По разчети на АПИ 
за изпълнение на средно-
срочни и дългосрочни мер-
ки за осигуряване на безо-
пасността по пътищата 
са нужни около 3 млрд. лв. 
за този период. Очакваме 
разчетите ни да бъдат 
взети предвид от ЕК при 

изготвяне на Стратеги-
ческата рамка за пътна 
безопасност 2020 - 2030 г. 
и многогодишната финан-
сова рамка след 2020 г.

Казахте, че ще разчи-
тате на ТОЛ системата. 
Какъв ще е нейният об-
хват и какви приходи оч-
аквате?

В момента Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ работи с помощта на 
външни експерти по обхва-
та на системата. Очаква-
ме до лятото да има ясно-
та кои пътища ще влизат в 
бъдещия ТОЛ и как ще се из-
вършва тарифирането, за-
щото това е най-трудната 
задача, висшият пилотаж. 
Ако се допуснат грешки, 
може да загубим, вместо 
да спечелим, да направим 
така, че тежкотоварният 
трафик да ни заобикаля. 
Когато проектът е готов, 
ще бъдат проведени об-
ществените консултации 
и широк дебат по темата 
с всички заинтересовани 
страни. 

По отношение на при-
ходите – вече неведнъж 
сме казвали, че с въвежда-
не на новата система се 

очакват около 1 млрд. лв. 
годишно, или над 3 пъти по-
вече, отколкото получава-
ме от винетните стикери 
в момента. Средствата 
ще отиват за ремонт и 
изграждане на републикан-
ската пътна мрежа. Не 
бива да забравяме обаче, 
че ТОЛ системата няма 
да реши всички проблеми 
на пътния сектор. Тя не е 
панацея, защото нуждите 
от инвестиции са огромни. 
Не е тайна, че заради сис-
темното недофинансиране 
8 000 км от общо 20 000 км 
републиканска пътна мре-
жа са в лошо или много 
лошо състояние. Сега всяка 
година се пълнят дупки, по-
сле те се отварят отново. 
Затова смятаме да проме-
ним коренно подхода. И да 
заменим кърпежа с цялост-
на рехабилитация на ком-
прометираните участъци. 
Отделно по предварителна 
оценка само за реализация 
на приоритетни нови тра-
сета са необходими около 
10 млрд. лв. 

С други думи, нуждите 
са огромни. Но вярвам, че 
при добро планиране, ка-
чествено изпълнение с едни 
по-дълги гаранционни сро-

кове и строг контрол ще 
обезсмислим вицове като 
този: „Всички пътища во-
дят към Рим, а българските 
- в автосервиза“.

С какво финансиране 
разполагате за тази го-
дина за ВиК проекти? На-
къде ще бъдат насочени 
средствата?

Над 18 млн. лв. са пред-
видени за 2018 г. в бюдже-
та на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството за 
ВиК инфраструктура. Па-
рите ще бъдат използвани 
главно за реконструкция 
на съществуващите ВиК 
системи. Работим и по 
стартирането на нови ин-
вестиции от 1,5 млрд. лв. 
и по линия на Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020“. Към днешна 
дата изготвянето на ре-
гионалните прединвести-
ционни проучвания (РПИП) 
за обособените територии 
на 14 ВиК оператора са в 
изключително напреднала 
фаза и вече са определени 
обектите за финансиране. 
Ще се строят пречиства-
телни станции за питейни 
и отпадъчни води, колекто-
ри, водопроводи, помпени 
станции, ще се подменят 
агрегати с оглед на енер-
гийната ефективност. Ще 
се подобри състоянието на 
стотици километри ВиК 
мрежа. Планираме скоро на 
специален форум да пред-
ставим подробности.

Как протича изпълне-
нието на ОП „Региони в 
растеж“?

Към момента сме дого-
ворили 72% от бюджета на 
програмата. До средата 
на годината очакваме да 
бъдат договорени всички 
средства на 100%.

Със затоплянето на 
времето се появиха на 
места локални свлачи-
ща. Едно от тях затвори 
пътя Смолян – Мадан. Как-
ви мерки предприемате за 
превенция на свлачища-
та? Какъв е техният брой 
в страната? 

От над 2 100 реги-
стрирани свлачища най-
невралгичните са в запад-
ната част на Дунавското 
крайбрежие, по Северното 
Черноморие и Източните 
Родопи. Изчисленията по-
казват, че за укрепване на 
всички свлачища в страна-
та са нужни над 1 млрд. лв. 
В същото време в бюджета 
на МРРБ за тази година са 
предвидени над 19 млн. лв. 
за геозащитни дейности, 
което е недостатъчно. 
Твърде малко са и пред-
видените в Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020“ над 65 млн. лв., 
с които 29 свлачища ще 
бъдат проучени и укрепе-
ни, а в други 26 ще бъдат 
монтирани контролно-из-
мервателни системи за 
постоянен мониторинг на 

геодинамичните процеси 
и изготвяне на прогнози 
за развитието им. Затова 
трябва да се търсят дъл-
госрочни решения, като 
например създаването на 
фонд за преодоляване на 
щетите след природни бед-
ствия. Това ще бъде начин 
за справяне с недостига на 
средства за такива цели.

Изнесохте данните 
за реализацията на На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради. Какво е 
нейното бъдеще?

Преди Великден прави-
телството прие доклад 
за изпълнението на Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност през 
2017 г., от който се вижда, 
че към 31 декември 2017 г. 
са стартирали дейности 
по 98,5% от всички 2 022 
сгради със сключени дого-
вори. Предвижда се през 
2018 г. да бъдат обновени 
още 51 010 жилища в 712 
сгради със 109 хил. жители. 
Очаква се този етап от 
програмата да приключи в 
края на 2019 г. Но големият 
въпрос е как да продължим 
оттук нататък? Дока-
то трае изпълнението на 
сключените договори, ще 
решим бъдещето на про-
грамата. Тя, за съжаление, 
непрекъснато е обект на 
политически атаки и аз 
искам да благодаря на КСБ 
за подкрепата. Последно 
чухме от високо държавно 
ниво неглижиране на про-
грамата - че се хвърлят 
милиарди в опаковане със 
стиропор. Не мога да прие-
ма такава теза. Гарнирана 
с предложение между редо-
вете санирането да бъде 
заменено с битова газифи-
кация. Оставям на вашите 
читатели да си направят 
изводите. Но бих призовал 
опонентите ни вместо да 
хвърлят голи обвинения, да 
кажат ясно – да спираме ли 
програмата или не. Защо-
то в санираните блокове 
живеят представители на 
целия политически спек-
тър. Симпатизанти на най-
различни партии изпитват 
комфорта на енергийната 
ефективност и се радват 
на красотата на обновени-
те панелни блокове.

 
Какви  с ъ вме с т ни 

инициативи планирате с 
Камарата? Как ще се раз-
вива партньорството с 
организацията?

С КСБ имаме конструк-
тивен диалог и ползотвор-
но сътрудничество през 
годините, което ще продъл-
жим. Знаете, че няма форум, 
организиран от Камарата, 
в който аз, някой от моите 
заместници или експерти 
да не вземат участие, за-
щото знам, че с общи уси-
лия можем да постигнем 
по-добри резултати и да 
допринесем за по-доброто 
бъдеще на страната.

Ръководството на КСБ и министър Николай Нанков проведоха работна среща на 29 март

Министър Нанков даде началото на строителните дейности на нови 9,3 км от АМ „Хемус“
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Заседанието продъл-
жи с избор на комисия по 
изменение на устава на 
КСБ във връзка с измене-
нията в Закона за Кама-
рата на строителите. В 
нея влязоха Мирослав Ма-
нолов – член на УС на КСБ 
и председател на секция 
„Инженерна инфраструк-
тура“, доц. д-р инж. Геор-
ги Линков – председател 
на Комисията към ЦПРС, 
инж. Таня Каменова – пред-
седател на ОП - Перник, и 
Валентин Дивеков, главен 
юрисконсулт на КСБ. За 
председател на комисията 
бе избран Велико Желев, 
член на ИБ и УС на КСБ.

Гласуван беше и със-
тавът на комисията за 
изготвяне на промени в 
Кодекса за професионална 
етика. В комисията вля-
зоха: председател – инж. 
Розета Маринова, пред-
седател на КПЕ към КСБ, 
Валентин Николов, пред-
седател на КС и член на 
КПЕ към КСБ, инж. Егмонт 
Якимов – председател на 
КПЕ към ОП – София, и 
председателите на ОП – 
Габрово, Богомил Петков 
и на ОП – Силистра, инж. 
Димо Мирчев.

Доц. д-р инж. Геор-
ги Линков, председател 
на Комисията за ЦПРС, 
представи „Инструкция 
за реда и начина за из-
вършване на проверки по 
Глава 17 от Правилника за 
реда за вписване и водене 
на ЦПРС. 

УС прие ГФО за 2017 г. 
и одиторския доклад на 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД и освободи от 
отговорност членовете 
на дружеството. „Про-

дължаваме да изграждаме 
своето реноме и да рабо-
тим в тясна връзка с тех-
никумите и висшите учеб-
ни заведения в страната“, 
заяви председателят на 
СД на „Строителна ква-
лификация“ ЕАД инж. Руен 
Панчев. „Нашата основна 
задача е да подпомагаме 
и подкрепяме малките и 
средните фирми, които 
са гръбнакът на наша-
та Камара“, допълни още 
той. От думите му ста-
на ясно, че основна цел на 
структурата е да бъде 
призната и оторизирана 
като бенефициент по ев-
ропейските проекти за 
обучение на кадри. Разши-
реният УС одобри промени 
в борда на дружеството, в 
който влезе членът на УС 
на КСБ Любомир Пейнов-
ски. Той заема мястото на 
инж. Илиян Терзиев, който 
вече е председател на УС 
на Камарата. 

В  СД на  „Вестник 
Строител“ ЕАД също бяха 
направени промени. В ръ-
ководството на вестника 

влиза инж. Благой Коза-
рев, член на ИБ и на УС, 
ръководител на секция 
„Хидротехническо стро-
ителство, ВиК мрежи и 

съоръжения“ към КСБ. УС 
преизбра в борда на изда-
нието инж. Пламен Перге-
лов и инж. Любомир Кача-
маков. 

Разширеният УС про-
дължи с доклад на изп. 
директор на КСБ инж. Ми-

рослав Мазнев. „По наша 
инициатива създадохме 
работни групи с другите 
браншови организации в 
строителния сектор, с 
които работим по изгот-
вяне на промяна на някои 
от основните норматив-
ни документи. Първото ни 
предложение е за разделя-
не на Закона за устрой-
ство на територията на 
два закона. Единият да 
бъде с работно заглавие 
„Устройство на тери-
торията“, а другият да 
обхваща сектор „Стро-
ителство“, сподели инж. 

Мазнев. Той подчерта, 
че втората част трябва 
да включва проектиране, 
надзор, строителство и 
въвеждане в експлоата-
ция. От думите на изп. ди-
ректор на КСБ стана ясно, 
че ще се работи в тясно 
сътрудничество с всич-
ки министерства, които 
касаят работата на Ка-
марата, и ще бъдат съз-
дадени постоянни канали 
за комуникация. „Ще създа-
дем редица работни групи, 
като всяка една ще отго-
варя за отделно ведом-
ство“, каза инж. Мазнев. 
По време на изказването 
си той информира още, че 
съвместно с Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството ще бъде създаден 
междуведомствен консул-
тативен орган, който ще 
синхронизира отделните 
инвестиционни програми 
на ведомствата. Инж. 
Мазнев информира и за 
поредицата от срещи с 
ОП на Камарата. „Ще про-
ведем такива срещи във 

всички региони и искаме 
да чуем ясно проблемите 
по места, за да можем по-
сле да ги поставим пред 
държавните институции“, 
обясни той.

„Аз искам да привет-
ствам ръководството на 
Камарата за тези срещи“, 
заяви почетният предсе-
дател на КСБ инж. Симеон 
Пешов и допълни, че ако 
Областните представи-
телства успеят да осъ-
ществят добрия контакт 
с кметове по места и от 
общините предоставят 
информация за предсто-

 от стр. 1

Благой Козарев е ро-
ден на 7 декември 1972 г.

През 1991 г. завърш-
ва „Автоматизация на 
производството“ в Тех-
никум по електротех-
ника и автоматика „Ки-
ров” – София. Висшето 
си образование продъл-
жава в Минно-геоложки 
университет „Св. Иван 
Рилски”, където става 
инженер по механиза-
ция на производството. Изучавал e в Европейски ме-
ниджмънт център – София, „Стратегическо фирмено 
управление“, „Бюджетиране и отчитане на произво-
дителността“, „Управленско поведение“, „Ефективно 
планиране и професионално управление на проекти“, 
„Управление чрез съгласуване на целите“, „Техники за 
креативност“, „Управление на персонала“.

В областта на строителството започва работа 
през 1994 г. в ЕТ „Райкомерс“, като постепенно се из-
дига до генерален директор на „Райкомерс Конструк-
шън” ЕАД, където работи и до момента. 

От 2013 г. инж. Благой Козарев е член на Управи-
телния съвет на Камарата на строителите в Бълга-
рия. От 2016 г. е член на Изпълнителното бюро на 
Камарата, председател е на секция „Хидротехниче-
ско строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ. 
Той е и зам.-председател на Българската асоциация 
по водите и на Българската асоциация за безизкопни 
технологии.

Владее английски и руски език. Семеен с три деца.

ящите инвестиционни на-
мерения, то това ще даде 
възможност на фирмите 
да се ориентират какво 
предстои като възможнос-
ти за работа.

Новоизбраният вице-
президент на Европейска-
та федерация на строи-
телната индустрия (FIEC) 
инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и УС на КСБ, 
представи доклад от от-
четно-изборното заседа-
ние на Общото събрание 
на FIEC. Той сподели, че 
това е значима позиция за 
Камарата на строители-
те и признание за актив-
ността й в европейската 
федерация. 

По време на заседание-
то инж. Мирослав Мазнев 
представи доклад за раз-

витието на сектор „Стро-
ителство“. За 2017 г. по 
предварителни данни на 
статистическата ин-
ституция произведената 
продукция от предприяти-
ята възлиза на 12 920 млн. 
лв., като спрямо 2016 г. се 
увеличава с 1 349 млн. лв. 

„В сравнителен ас-
п е к т  произ веде н ат а 
продукция от строител-
ство за 2016 г. и 2017 г. 
се доближава до реализи-
раните обеми в периода 
2010 - 2014 г. с изключе-
ние на 2015 г., когато е 
отчетен най-висок обем 
завършване на обекти и 
плащания по оперативни-
те програми от периода 
2007 - 2013 г.“, посочи инж. 
Мазнев. „Равносметката 
от постиженията в стро-
ителния бранш през годи-
ните показва сравнително 
постоянен темп за разви-
тие“, допълни той. Изп. ди-
ректор на Камарата съоб-
щи и данни по сегменти. В 
сградното строителство, 
което включва жилищно и 
нежилищно строителство, 
формираната произведена 
продукция за 2017 г. е в 
размер на 7 233 млн. лв., 
което е 56,0% от общо 
произведената продукция 
в сектора за 2017 г. Сг-
радното строителство 
регистрира възходяща 
корекция от 17,9%, или с 
1 096 млн. лв. произведена 
продукция повече в сравне-
ние с 2016 г. В сравните-
лен аспект през годините 
сградното строителство 
продължава да движи об-
щата строителна продук-
ция нагоре, като от 2010 
до 2014 г. се наблюдава 
плавно увеличаване на ни-
вата и нарастване през 
2015 г., без да достига 
предкризисните нива 

Инженерно  строи -

телство – произведена-
та продукция за 2017 г. 
е 5 687 млн. лв., което е 
44,0% дял от общо произ-
ведената продукция в сек-
тора, като спрямо 2016 г. 
нарастването е с 4,7%.

„По отношение на ин-
женерното строител-
ство има забавяне“, каза 
инж. Мазнев. „Като цяло 
инженерното строител-
ство остава зависимо 
от държавния бюджет и 
средства по фондове, фи-
нансирани от ЕС, и е от 
голямо значение за раз-
витието на строителния 
отрасъл и икономиката. 
Очакванията за 2018 г. са 
на строителния сектор 
да бъдат възложени голе-
мите инфраструктурни 
проекти като АМ „Хе-

мус“, АМ „Струма“ 
и други магистрали 
и скоростни пъти-
ща, жп проектите 
и разширяването на 
метрото, големите 
проекти по ОПОС. 
Предстои европей-
ските средства от 
новия  програмен 
период, които са 
движещата сила за 
реализирането на 
напредък в отра-
съл строителство, 

да окажат своето поло-
жително влияние и през 
2018 г.”, каза в заключение 
изп. директор на Камара-
та.

Последва дискусия по 
доклада, като сред обсъж-
даните теми бяха цените 
на строителната продук-
ция, както и липсата на 
кадри. 

УС прие и нови члено-
ве на Камарата - „Кошин“ 
ЕООД, „Команс груп“ АД, 
„Ин Технолоджи“ ООД и 
Сдружение Българска Асо-
циация на метални кон-
струкции. 

След края на заседа-
нието на УС ръководство-
то на КСБ проведе среща 
и с администрацията на 
Камарата и на Област-
ните представителства. 
„Ние сме сериозна бран-
шова организация и всич-
ки имат големи очаквания 
към нас. Основен фокус на 
нашата работа трябва 
да бъде промотирането 
на политиките, касаещи 
строителния бранш“, за-
яви инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на 
КСБ. „Като ръководител 
на администрацията ис-
кам да помогна да бъдем 
добре аргументирани, за 
да можем да имаме ясни 
позиции за отделните 
проблеми“ ,  заяви инж. 
Мирослав Мазнев. „Вие 
трябва да усещате пулса 
на строителния бранш и 
да бъдете активни в дей-
ността си в негов инте-
рес“, обърна се към служи-
телите членът на УС на 
КСБ инж. Розета Марино-
ва, председател на КПЕ. В 
рамките на събитието на 
КСБ беше представена и 
дейността на секциите 
на Камарата и бяха про-
ведени обучения на адми-
нистрацията.

Снимки Румен Добрев

Любомир Пейновски

Инж. Любомир Качамаков

В заседанието на УС се включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ,  
зам.-председателите Владимир Житенски, инж. Христо Димитров, инж. Николай Николов, 
членът на ИБ и на УС Велико Желев и Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ
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Боил Банов, министър на културата:

Ренета Николова

Министърът на кул-
т у р а т а  Б о и л  Б а н о в 
проведе  неформа лна 
работна среща с пред-
ставители на браншови 
организации в сферата 
на строителството. В 
нея взеха участие изп. 
директор на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) инж. Мирослав 
Мазнев, председателят 
на УС на Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране 
(КИИП) д-р инж. Иван Ка-
ралеев, председателят 
на УС на Българската 
асоциация на архитекти-
те и инженерите консул-
танти инж. Атанас Ан-
гелов, председателят на 
УС на Съюза на архите-
ктите в България (САБ) 
арх. Георги Бакалов, арх. 
Атанас Динев, член на УС 
на Камарата на архите-
ктите в България, адв. 
Емилия Александрова, 
представляваща КИИП 
и САБ, Ваня Бедрова, на-
чалник на политическия 
кабинет на министъра 
на културата, и Ренета 
Николова, прокурист и 
гл. редактор на в. „Стро-
ител“ и ПР на КСБ.

Боил Банов предста-
ви промените,  които 
осъществява министер-
ството по отношение 
работата по опазване-
то на паметниците на 
културата. „Моят личен 
срок за приключването на 
една преписка, постъпила 
в Националния институт 
за недвижимото културно 
наследство (НИНКН), ще 
бъде един месец и пет дни, 
а не както е сега по закон 
– 4 месеца”, подчерта той. 
Боил Банов обясни, че 

ведомството ще се 
стреми към по-голяма 
оперативност,

съкращаване на край-

ните срокове, така че 
всички процеси да бъ-
дат максимално опти-
мизирани. Това ще бъде 
постигнато и чрез пре-
местването на НИНКН в 
централната сграда на 

министерството. Освен 
това целият архив на 
института ще бъде при-
веден в адекватен вид и 
дигитализиран, което ще 
снижи значително и ко-
рупционния риск. 

„Виждате, че се стре-
мим да бъдем логични и 
това лека-полека започва 
да личи в дейността на 
НИНКН”, изтъкна Банов. 
Той се ангажира 

паметниците със 
статут „за сведение“, 
които са 25 000, да 
станат нула. 

„Това е работа, от 
която е бягано в продъл-
жение на 40 години, и аз 
съм решен да я свърша“, 
категоричен бе министъ-
рът. 

„Преди всичко искам 
да Ви благодаря за тази 
среща. Второто нещо, за 
което искам да изкажа 
своята признателност, е 
Вашето внимание и уси-

лия, които влагате, за да 
промените нещо, което 
ни създава трудности 
много години наред, като 
например липсата на опе-
ративност. На третото 
място Ви благодаря за 

готовността Ви да се 
срещаме перманентно, а 
не инцидентно да си ка-
жем няколко неща и след 
това всеки да си гледа 
само своята сфера. Ние 
като строители сме най-
видими в процеса. Като 
има забавяне, на нас ни 
казват - хайде, няма ли 
да строите, кога ще ра-
ботите, без да се знае, 
че този процес, докато 
тръгне, има много съгла-
сувания, разрешения. Спо-
ред нашата визия малко 
се е прекалило с места-
та, които са окачествени 
като културни паметни-
ци - 25 хиляди са доста. 
Но нека все пак специа-
листите да се произне-
сат“, каза инж. Мирослав 
Мазнев.

Изп. директор на КСБ 
обърна внимание на ня-
кои проблеми, с които се 
сблъсква браншът. Той за-
яви, че КСБ е съпричаст-
на към инициативата на 
правителството да се 

изгражда инфраструкту-
ра. „Работим усилено по 
проекти и често при тях 
се появява археология. 
Знаем, че Министерство-
то на културата не отго-
варя за нея, а БАН. Ние се 

опитваме да се съобра-
зяваме с археологията и 
да изпълняваме дейност-
ите си, но това е един 
проблем, който трябва 
да решим със съвместни 
усилия, защото това са 
паметници на културата 
и те изникват в хода на 
стартирали строителни 
дейности“, допълни инж. 
Мазнев. Той подчерта, че 
на АМ „Струма” строите-
лите 

са изградили цял 
участък с подпорни 
стени, за да се запази 
археологията

 за бъдещите поколе-
ния. „Не сме преминали 
просто през археология-
та, защото виждаме пол-
зите от нея - привлича 
посетители, носи прихо-
ди от туризъм“, катего-
ричен бе инж. Мазнев. 

Друг проблем, кой-
то той изтъкна, е, че 
строителите се сблъск-

ват с редица пречки при 
възстановяването на 
паметници. Инж. Маз-
нев даде пример с „Цари 
Мали град” край с. Бел-
чин. По думите му този 
обект се е превърнал от 
една камара от камъни в 
културно-туристически 
център, който се посе-
щава от 2 - 3 хил. души 
всеки уикенд. „Когато за-
почна проектът, имаше 
всякакви пречки пред на-
чина на възстановяване. 
Концепцията, върху коя-
то трябва да се работи, 
е хората да откликват 
по друг начин, когато 
има този тип на рестав-
риране на паметниците. 
Ние, строителите, вина-
ги ще Ви подкрепяме в 
тази насока. Безспорно 
разчитаме на взаимната 
колаборация, за да въз-
становяваме ценното 
наследство, защото то 
оживява населените мес-
та и дава възможност за 
инвестиции“, подчерта 
инж. Мазнев и допълни, 
че „Цари Мали град” е 
добър пример, за който 
трябва да се говори. Съ-
щото важи и за остана-
лите места, откриващи 
се покрай многобройните 
километри инфраструк-
тура. 

„Искам да заявя, че 
сме безкрайно удовлет-
ворени от това, което 
Вие посочихте като ини-
циатива във връзка със 

сроковете. Очакваме да 
влезе в практиката и да 
броим 35-ия ден, в който 
нашите багери да бъдат 
на обектите. Благодаря 
Ви!“, каза в заключение 
инж. Мирослав Мазнев.

Боил Банов увери при-
състващите, че е отво-
рен към всякакви идеи и 
предложения, включител-
но и за промени в норма-
тивната уредба, така че 
средата да се нормали-
зира. „Смисълът на тази 
среща е да обединим уси-
лията си така, че да зара-
ботим по-добре”, допълни 
той.

Министърът посочи 
още, че той и екипът му 
се стремят всички смис-
лени проекти да бъдат 
реализирани. По думите 
му подходът към всяка 
сграда следва да е според 
нейната специфика. „В съ-
щото време има обекти, 
съдбата на които не бива 
да се решава „на парче”, а 
трябва да се гледа доба-
вената стойност, която 
имат като цели ансамбли 
или квартали“, допълни 
той.

От своя страна пред-
ставителите на бран-
шовите  организации 
благодариха на минис-
тър Боил Банов. Учас-
тниците в срещата се 
обединиха около мнение-
то, че срещата в този 
формат е добре да ста-
не регулярна.

Снимки в. „Строител“

Ренета Николова

Изп. директор на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) инж. Ми-
рослав Мазнев и изп. ди-
ректор на Националното 
сдружение на общините в 
България (НСОРБ) Силвия 
Георгиева проведоха дву-
странна среща. „Общини-
те са сред най-големите 
възложители на работа 
за бранша, ето защо за 
нас добрата комуникация 
е от изключително важно 
значение. Браншът се ин-
тересува какво като ин-

вестиционни намерения 
се планира по места, обя-
вяването на какви поръч-
ки предстои, нужни са ни 
графици, за да можем да 
планираме нашите дей-
ности и мощности“, каза 
в началото на срещата 
инж. Мазнев. Той посочи, 
че има редица проблеми, 
породени от законовата 
база – ЗУТ и ЗОП, с кои-
то се сблъскват строи-
телните фирми, и че по 
инициатива на Камарата 
е създадена работна гру-
па, в която са включени 
представители на всички 

браншови организации. 
Тази група работи по под-
готовка на предложения 
за промени в нормативна-
та база. „Проблеми като 
статута на подизпълни-
телите, дъмпинга, обжал-
ванията и забавянето на 
реализирането на проек-
тите са и на общините“, 
посочи изп. директор на 
Камарата и допълни, че е 
добре да се търсят общи 
позиции за решаването 
им. Той покани НСОРБ да 
се включи със свой пред-
ставител в работната 
група на браншовите ор-

ганизации. 
„Приветствам инициа-

тивата да се създаде ра-
ботещ диалог между КСБ 
и НСОРБ, тъй като двете 
организации представлява-
ме основните участници в 
инвестиционния процес с 
публичен ресурс“, от своя 
страна заяви Силвия Геор-
гиева. Трябва да работим 
заедно, за да няма забавя-
не, некачествено изпълне-
ни дейности и корекции“, 
допълни тя. Георгиева 
сподели, че като актуален 
проблем вече се забелязва 
липсата на кандидати по 

редица търгове. „Опася-
ваме се, че обектите, кои-
то предстоят, ще бъдат 
повече от капацитета за 
изпълнението им“, сподели 
Георгиева. „Трябва да рабо-
тим заедно както по стра-

тегическите теми, така и 
по конкретни казуси“, ка-
тегорична бе изп. дирек-
тор на НСОРБ. „Можем да 
излизаме с общи политики 
по законопроекти“, допълни 
Георгиева.
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Събитието бе част от X Панорама на професионалното образование

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

Финалният кръг на 
националното състе-
зание „Най-добър млад 
строител“ за учебната 
2017/2018 г. се проведе 
в Международен панаир 
Пловдив, в рамките на 
X Панорама на професио-
налното образование. Тази 
година в нея участваха 
над 300 ученици от 100 
гимназии от цялата стра-
на, които премериха сили в 
заключителните състеза-
ния по общо 11 професии. 
Панорамата се организира 
от Министерството на 
образованието и науката 
(МОН) в партньорство 
с Международен панаир 
Пловдив, а неин домакин 
за осми пореден път беше 
Регионално управление на 
образованието - Пловдив 
(РУО - Пловдив). 

На откриването на 
форума присъстваха зам.-
министърът на образо-
ванието и науката Таня 
Михайлова, областният 
управител на Пловдив 
Здравко Димитров, изп. 
директор на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) инж. Мирослав 
Мазнев, председателят 
на ОП на КСБ – Пловдив, 
Пламен Иванов, начал-
никът на РУО – Пловдив, 
Иванка Киркова и други 
представители на ин-
ституциите, местната 
администрация, бизнеса, 
работодателски органи-
зации и учебни заведения.

„Професионалното об-
разование не е огранича-
ващо. То дава възможнос-
ти за реализация, създава 
качествени специалисти 
и учи децата на критич-
но мислене и решаване на 
проблеми. Панорамата е 
възможност за реалната 
среща на бизнеса с учени-
ците“, заяви Таня Михай-
лова. Тя поздрави участни-
ците в състезанията за 
ентусиазма и им пожела да 
са бъдещите изложители 
на Международния пана-
ир. Михайлова посочи, че 
МОН ще работи активно 
за актуализиране списъка 
на професиите. Зам.-ми-
нистърът акцентира и че 

дуалното образование в 
България е необходимост.

От своя страна инж. 
Мирослав Мазнев привет-
ства най-добрите отбори, 
достигнали до финала на 
„Най-добър млад стро-
ител“. Той подчерта, че 
бизнесът е готов да под-
крепи младото поколение, 
в което вижда бъдещето. 
„В бранша говорим за на-
трупалите се проблеми и 
за предизвикателствата. 

Липсата на квалифицирани 
кадри е сред най-големите, 
но решението е пред мен. 
Камарата на строители-
те в България и нашите 
фирми членове отваряме 
вратите си за Вас и ще Ви 
предоставим възможност 
да опитате, насочите и 
изберете своя професио-
нален път. Пожелавам Ви 
успех и дръзновение. Очак-

ваме Ви в нашите редици”, 
каза инж. Мазнев. 

От изказването на 
Иванка Киркова стана 
ясно, че Панорамата на 
професионалното образо-
вание демонстрира 

качеството на подготов-
ката на възпитаници на 
професионалните училища

 от цяла България. 
„Форумът е възможност 
не само за осъществява-
нето на контакт между 
бизнеса и учениците и за 
тяхното кадрово ориен-
тиране в икономиката, но 
е и огледало на постиг-
натото в часовете по 
практика. Стигнахме до-
тук с дългогодишен труд, 
множество инициативи, 
анализ на нуждите на ин-
дустриалния пазар и след 
редица срещи с предприе-
мачи, реални партньори на 
пазара на труда“, сподели 
Киркова.

След като премина 
официалната част в Пала-

та №3 на Международния 
панаир бяха организирани 
работните места за фи-
нала на „Най-добър млад 
строител“. В съревнова-
нието участие взеха бли-
зо 50 ученици, класирани 
на първо и второ място 
от четирите регионал-
ни кръга, проведени през 
март в Пазарджик, Стара 
Загора, Шумен и Монтана. 

В рамките на състезание-
то традиционно се включ-
ват четири състезател-
ни дисциплини: „Мазилки, 
шпакловки и бояджийски 
работи“; „Облицовки и на-
стилки“; „Зидарии“ и „Сухо 
строителство“. 

Камарата на строителите 
в България е традиционен 
партньор 

на Министерство на 
образованието и науката 
при провеждането на „Най-
добър млад строител“. 
КСБ на централно ниво и 
чрез Областните си пред-
ставителства по места 
през годините оказва раз-
лична форма на подкрепа в 
провеждането на конкурса 
във всичките му етапи – 
училищни, регионални и на-
ционални кръгове. Състе-
занието е и важен акцент 
в цялостнота политика на 
Камарата по професионал-
но ориентиране на учени-
ците и мотивиране на 
ангажирането им в стро-
ителната професия след 
завършване на средното 
им образование. 

В рамките на финалния 
кръг на съревнованието 
всички ученици показаха 
завидни знания, умения и 

компетентности по изуча-
ваните от тях строител-
ни професии. Най-добрите 
бяха отличени от Минис-
терството на образова-
нието и науката. Пламен 
Иванов също връчи награди 
от Областното предста-
вителство на КСБ – Плов-
див. Той подари на всички 
участници грамоти и кни-
гата „Градове за хората“ 
на арх. Ян Геел. Грамоти 
получиха и професионални-
те гимназии, достигнали 
до крайния етап. Всички 
призьори бяха отличени с 
грамоти и от Варненски 
свободен университет 
„Черноризец Храбър“.

   КЛАСИРАНЕ:

„Мазилки, шпакловки  
и бояджийски работи“:

Първо място: Калоян Ра-
доев - ПГСАГ „Лубор Байер“ 
– Стара Загора

Второ място: Йоана 
Стефанова - СГСАГ „Хрис-
то Ботев“ – София

Трето място: Симона 
Асенова - ПГСАГ „Пеньо Пе-
нев“ – град Русе

  „Облицовки и настилки“:

Първо място: Даниела 
Йорданова – ПГДС „Цар 
Иван Асен II“ - Хасково

Второ място: Роналдо 
Милев – ПГСАГ „Никола Фи-
чев“ – Плевен

Трето място: Гьокан 
Мухарем – ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ – Бургас

 „Сухо строителство“:

Първо място: Имануил 
Драганов и Калин Иванов 
- СПГСГ „Арх. Георги Коза-
рев“ – Сливен

Второ място: Стани-
мир Чолаков и Албен Тара-
таев – ПГСА - Пазарджик 

Трето място: Димо Ди-
невски и Иван Желев - ПГ-
САГ „Лубор Байер“ – Стара 
Загора

Класиралият се на пър-
во място отбор в дисци-
плината „Сухо строител-
ство“ ще има възможност 
да участва в международ-

ното състезание KNAUF 
JUNIOR TROPHY

„Зидарии“:

Първо място: Симеон 
Стайков и Теодор Стоя-
нов - ПГСАГ „Лубор Байер“ 
– Стара Загора

Второ място: Алексан-
дър Павлов и Слави Криви-
ралчев – СГСАГ „Христо 
Ботев“ – София

Трето място: Салих 
Фере и Златомир Дилянов 
ПГСА – Пазарджик 

Приз за отбор на ниво про-
фесионална гимназия:

Първо място: ПГСАГ „Лу-
бор Байер“ - Стара Загора

Второ място: СГСАГ 
„Христо Ботев“ - София

Трето място: ПГСАГ - 
Пазарджик

Зам.-министър Таня Михайлова и инж. Мирослав Мазнев поздравиха участниците в X Панорама 
на професионалното образование

Снимки авторът
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Инж. Доротея Дончева, 
директор на СГСАГ 
„Христо Ботев“ – София: 

Инициативата е в изпълнение на проект „УМЕн“ на КСБ
Мирослав Еленков

30 ученици от строи-
телни гимназии от 6 града 
в страната се включиха в 
триседмично практическо 
обучение в Ерфурт, Герма-
ния. Младежите са в XI и 
XII клас от ПГСАГ „Кольо 
Фичето“ - Бургас, ПГСАГ 
„Лубор Байер“ - Стара За-
гора, ПГСА „Никола Фичев“ 
– Плевен, ПГСАГ „Ангел 
Попов“ - Велико Търново,  
СГСАГ „Христо Ботев“ 
– София, и ПГСАГ – Па-
зарджик. В Обучителния 
център на немската стро-
ителна индустрия за про-
винциите Хесен – Тюрин-
гия - BiW те са придобили 

знания на тема „Изолация 
на нови и съществуващи 
сгради с фокус върху външ-
ната изолация“. Инициа-
тивата е в изпълнение на 
проект „УМЕн“. Той е раз-
работен от Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) по програма „Ера-
зъм +“, мярка КД1 „Мобил-
ност на обучаеми и учи-
тели в професионалното 
образование и обучение“.

При пристигането си 
в България, въпреки измо-
рителния полет, възпита-
ниците от СГСАГ „Христо 
Ботев“ – София, се съгла-
сиха да споделят впечат-
ленията си след престоя 
си в Ерфурт пред вестник 
„Строител“. Единадесе-
токласниците Боян, Мира, 
Георги, Стелян и Лилян 
бяха

 изключително развълну-
вани от посещението си в 
немския град.

„Обучението включ-
ваше модули по теория и 
практика. Тези по теория 
обхващаха топлоизола-
ционни материали, здраво-
словни и безопасни условия 
на труд, пасивни къщи и  
изискванията за самото 
им построяване“, побърза 
да ни обясни Стелян. Той 
ни разказа и за иноватив-
ните методи, които са им 
били показани. „В Германия 
използват много екологич-
ни материали като дърве-
сина, коноп, пеностъкло, 
аерогелове и др. В Бълга-
рия също прилагаме някои 
от тях, но те все още не 
са толкова разпростране-
ни“, обясни Стелян.

Георги не пропусна да 
разкаже за 

впечатлението си от пре-
подавателите 

в центъра BiW. „От-
ношението на учителите 
беше чудесно. Те се поста-
раха изключително много 
да разберем материята, 

с която ни запознаха, за-
щото между нас имаше 
езикова бариера. Колкото 
и добре да знаеш немски, 
все пак се сблъскваш със 
сложната терминология. 
Въпреки тази трудност 
учителите успяха да ни 
предадат всичко така, че 
да го усвоим максимално 
добре“, разказа Георги. 

По темата се включи 
и Мира. „Самият начин на 
преподаване беше по-раз-
личен. Не е като в тради-

ционна класна зала, където 
ти се представя някакъв 
материал. Беше по-инте-
рактивен начин на обуче-
ние. Показваха ни видеа и 
снимки, за да може реално 
да видим как се работи с 
различните материали и 
се прилагат специфичните 
техники в строителство-
то“, сподели Мира.

Когато попитахме 
младежите какво смятат 
да правят, след като за-
вършат образованието 
си, всички бяха катего-
рични, че 

искат да се реализират 
професионално в България, 

въпреки че вече имат 
предложения да заминат 
да работят в чужбина.

Припомняме, че про-
ект „УМЕн“ има за цел да 
надгради знанията, про-
фесионалните умения и 
компетенции на младите 
строителни специалисти 
по отношение на европей-
ските тенденции в сфе-
рата на полагането на 
висококачествени външни 
изолации. Наред с това 
той трябва да внесе ев-
ропейски практики в сфе-
рата на енергийно ефек-
тивното строителство и 
да отговори на нараства-
щата потребност от ква-
лифицирани кадри в тази 
област. Чрез изпълнение 
на проекта КСБ се стреми 
да повиши качеството на 
средното образование чрез 
въвеждане на практика в 
чужбина, която ще помог-
не на младите специали-
сти да усвоят модерните 
технологии за енергийно 
ефективно строителство 
и ще ги подготви за успеш-
но адаптиране към пазара 
на труда.

Инж. Дончева, какво е мнението Ви за проек-
та „УМЕн“? Как той ще допринесе за развитие-
то на учениците Ви?

Със сигурност за тях това е преживяване, кое-
то ще помнят цял живот. Децата заминаха за 
Германия след много сериозна подготовка. Още в 
самото начало бяха предварително обучени какво 
представлява екологично строителство. Добиха 
представа по отношение на изолациите и на ма-
териалите, които се използват. Те преминаха и 
теоретични и практически изпити. Имаха и обу-
чение по немски език, в частност професионален 
немски. Готвеха се по осигурени от нас матери-
али за изолациите, които ни бяха предоставени 
от Българска асоциация за изолации в строител-
ството. 

Такива проекти влияят много положително на 
учениците. Видимо се променят и по отношение 
на дисциплина, на работа в екип и личностно из-
растване. Моите наблюдения са, че в Германия 
учителите са изключително отзивчиви. Те пома-
гаха по всички възможни начини на децата. Ние 
имахме и предварително посещение в центъра в 
град Ерфурт, при което успяхме да се запознаем 
с целия процес на работа.

Какви бяха критериите, които трябваше да 
покрият децата?

Кастингът беше много труден. Освен изпити-
те, които бяха еднакви за всички училища, нашите 
деца имаха допълнителни препятствия, тъй като 
кандидатите бяха много. Беше важен успехът им 
от предходната година по предметите, които са 
за професионална подготовка. Не трябваше да 
имат отсъствия. Трябваше да преминат и нелек 
изпит по немски за ниво, както и такъв по прак-
тика.

 
Как си сътрудничите с Камарата на строи-

телите в България (КСБ)?
Контактите ни с КСБ са от доста отдавна. 

Години наред Камарата изключително много ни 
подкрепя във всякакви дейности, които целят по-
вишаване качеството на образованието. Заедно 
с браншовата организация имаме и други проек-
ти, състезания. КСБ винаги ни е съдействала. Тя 
ни подкрепя и в състезанието „Най-добър млад 
строител“, като осигурява материалите и пред-
варителните обучения, които са нужни. С много 
от фирмите правим и workshop-ове за всички уче-
ници, които са на определена възраст. Например 
в XI клас, когато имат достатъчно познания за 
технология на строителството и строителните 
материали. Това е много полезно.

Практическо обучение по време на триседмичния курс

След обучението младежите са получили сертификати за 
преминатия курс

Учениците от СГСАГ „Христо Ботев“ - София, заедно с директорката си инж. Доротея Дончева

Снимки Румен Добрев и архив на проект „УМЕн“
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Инж. Джани Антова, 
КСБ - Виена

Камарата на строите-
лите в България (КСБ) взе 
участие в редовното от-
четно-изборно заседание 
на Общото събрание (ОС) 
на Европейските междуна-
родни контрактори (EIC), 
което се проведе в пери-
ода 19-20 април във Виена, 
Австрия. В рамките на Кон-
греса Австрийската стро-
ителна федерация VIBO 
(Vereinigung Industr ieller 
B a u u n t e r n e h m u n g e n 
Osterreichs) беше домакин 
на конференция на тема 
„Визията за европейския 
международен строител 
през 2025 г. Управление на 
предстоящи предизвика-
телства и тенденции“. 

На висшия форум в ав-
стрийската столица деле-
гатите на EIC гласуваха с 
огромно мнозинство удъл-
жаване с една година ман-
дата на досегашния прези-
дент Филип Десоа, който е 
на този пост от пролетта 
на 2015 г. 

В обръщението си към 
федерациите членки прези-
дентът на EIC Десоа бла-
годари за гласуваното му 
доверие и изрази задовол-
ство от постигнатите до 
момента резултати в ра-
ботата на организацията 
като цяло и в отделните 
работни групи. Едновре-
менно с това той посочи 
възможности за по-ефек-
тивна дейност по отно-
шение

защитата на интере-
сите на европейските 
строители

как то  пр е д  тр ет и 
страни, така и пред ев-
ропейските институции. 
Новият президентът из-
рази увереност, че EIC ще 
продължи своята актив-
ност в духа на добрите 
традиции. Той изказа и 
специална благодарност 
на представителя на Гръц-
ката федерация в Борда на 
директорите на EIC Йоргос 
Деметриу, който се отте-
гля от поста след повече 
от 10 години работа в ор-
ганизацията.

На заседанието на ОС 
във Виена беше предложе-
но удължаване на мандата 
и на вицепрезидента Вау-
тер Римелтс (Холандия) с 
една година, което делега-
тите на форума одобриха 
единодушно. Що се отнася 
до ковчежника Юха Костай-
нен (Финландия), неговият 
мандат изтича през след-
ващата 2019 г. Съгласно 
Устава на организацията 
мандатите на президента, 
вицепрезидента и ковчеж-
ника могат да бъдат удъл-
жавани със срок от една до 
максимум пет години, като 
предложенията за това се 

внасят от Борда на дирек-
торите, който се състои 
от 13 човека. За избиране-
то на останалите десет 
членове на управително-
то тяло номинациите се 
издигат от федерациите 
членки и се избират от 
Общото събрание. Техният 
мандат е двугодишен, като 
той може да бъде удължа-
ван за период от една го-
дина.

Новите членове в Борда 
на EIC 

са номинираният от 
френската федерация Бер-
нар Шовен (Colas Group), 
представителят на ис-
панските строители Луис 

Балестер (OHL) и номини-
раната от гръцката кама-
ра Зои Лисариду (J&P-Avax 
S.A), която е първата и 
единствената дама в Бор-
да на директорите на EIC. 
Лисариду влиза в управи-
телния екип на мястото 
на своя колега Йоргос Де-
метриу и като представи-
тел на J&P-Avax.

Строителните феде-
рации от Австрия, Белгия, 
Франция, Германия, Гърция, 
Холандия и Турция, чиито 
мандати изтичаха, предло-
жиха удължаване на срока 
на своите представители, 
което беше одобрено от 
делегатите на Конгреса. 
Всяка пълноправна федера-
ция гласува с по два гласа, 
като се представлява от 
двама делегати с право на 
един глас и едно официално 
длъжностно лице без право 
на глас. На Конгреса на EIC 
Камарата на строителите 
в България, редовен член 
на EIC от 2015 г., се пред-
ставляваше от делегация 
в състав инж. Николай Ни-
колов, зам.-председател на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ - Бургас, инж. Лю-
бомир Качамаков, член на 
УС на КСБ, председател на 
ОП на КСБ - София, ръко-
водител на секция „Високо 
строителство“ към КСБ и 
вицепрезидент на FIEC, и 
инж. Джани Антова, начал-
ник-отдел „Международна 
дейност“ в КСБ.

В рамките на ОС бяха 
одобрени финансовият от-
чет за изминалата година 
и предложеният за 2018 г. 
бюджет. При обсъждане 
на въпросите, свързани 
с членството в Европей-
ските международни кон-
трактори, стана ясно, че 
швейцарската федерация 
SBV на заседание на своя 
централен съвет е взела 
решение да продължи член-
ството си в EIC, при усло-
вие че ще запази право да 
преоцени ангажимента си 
към EIC и FIEC след две го-
дини. Делегатите на фору-
ма изказаха мнение, че EIC 
трябва да използва този 
период, за да покаже на 
SBV ползата и значението 
от участие в организация-
та. Едновременно с това 
се изрази задоволство, че 
представител на най-голя-
мата строителна компания 
в Швейцария е участвал в 
заседанията на работната 
група „Договорни условия“ 
на EIC в средата на януари, 
както и че федерацията е 
изпратила представители 
на конференцията на EIC 
във Виена. 

На заседанието беше 
докладвано, че общият 
брой на асоциираните чле-
нове в EIC е 15. Въпреки 
това предизвикателство-
то да се запази сегашното 
ниво на асоциирано член-
ство стои на дневен ред и 
няма гаранции, че някои от 

тези организации няма да 
напуснат дори и в кратък 
срок. 

В отчета на отделни-
те групи на организацията 
се представиха извършени-
те дейности на тема кому-
никации, като бе съобщено, 
че новият доклад на EIC за 
корпоративната социална 
отговорност е публикуван 
в печатен и електронен 
формат и е достъпен за 
изтегляне и разпростра-
нение. Беше предоставе-
на и информация за новия 
уебсайт на EIC, който ще 
дава възможност за онлайн 
представяне на проекти  
и/или на примери, които са 
в съответствие с между-
народните стандарти за 
корпоративна отговор-
ност. Очаква се обновени-
ят сайт на EIC да започне 
да функционира към края на 
април 2018 г. Присъстващи-
те се запознаха и с новия 
дизайн на бюлетина на ор-
ганизацията, както и с под-
робния формат за покани 
на събитията на EIC. Беше 
направено предложение да 
се изготви актуализирано 
ръководство на EIC, което 
да бъде в електронен вари-
ант. Чуха се и препоръки да 
се вземат съответните 
мерки, така че системата 
за вътрешна администра-
ция на личните данни да е 
в съответствие с новия 
Регламент 2016/679 на Ев-
ропейския парламент и на 

Съвета за защита на лич-
ните данни, GDPR (General 
Data Protection Regulation).

На форума във Вие-
на стана още ясно, че по 
решение на Борда на ор-
ганизацията една от асо-
циираните компании е ан-
гажирана с изготвяне на 
предложение за 

етична декларация на 
EIC 

като допълнителна към 
доклада за корпоратив-
ната социална отговор-
ност. В този контекст и 
по предложение на Борда 
на EIC всяка такава етич-
на декларация следва да се 
публикува съвместно от 
EIC и FIEC. Беше посочено 
също, че една съвместна 
етична декларация на две-
те европейски строителни 
федерации може да послужи 
като шапка, под която да 
се публикуват по-конкрет-
ни тематични изявления и 
насоки.

Делегатите на ОС бяха 
информирани за получена 
покана от президента на 
Етиопската асоциация за 
управление на строител-
ството за представяне на 
европейската перспектива 
за по-тясно сътрудничест-
во между европейските 
и етиопските фирми от 
сектора. На предстоящия 
форум президентът Десоа 
ще изложи своите препоръ-
ки за интегриране на аспе-
ктите на корпоративната 
отговорност и принципа 
„най-добро качество за 
най-добра цена“ при възла-
гането на обществени по-
ръчки, включително здраве 
и безопасност, обучение на 
работниците и трансфер 
на ноу-хау. Семинарът ще 
се проведе в седалището 
на Африканския съюз в при-
съствието на етиопския 
министър на строител-
ството, представители на 
посолства на ЕС и донор-
ски агенции.

Във връзка с дейността 
на Работна група „Договор-
ни условия“ към EIC беше 

Снимки авторът

За първи път дама в борда на EIC обобщено, че екипът е за-
почнал актуализиране на 
ръководствата на EIC към 
пакета договори на Между-
народна федерация на инже-
нерите консултанти FIDIC 
2017. Актуализираното из-
дание вече обвързва задъл-
жението за пригодност с 
изискванията на работода-
теля, а не с договора като 
цяло или, при отсъствие на 
спецификация, с обичайна-
та цел. В един добре прера-
ботен вид на предварител-
ния проект от 2016 г. FIDIC 
е заличил непосилните ком-
пенсаторни обезщетения 
за пригодност. Беше из-
тъкнат и друг положителен 
резултат в развитието на 
процеса, а именно, че про-
цедурата по предявяване на 
искове вече ще се прилага и 
към работодателя. В също-
то време обаче работната 
група на EIC сподели, че не 
е успяла да убеди FIDIC, че 
добронамерените разшире-
ни процедури за управление-
то на договори биха могли 
да доведат до забавяне на 
изпълнението на проекта. 
В тази връзка беше предло-
жено един от асоциирани-
те членове на EIC, Fenwick 
Elliott, да организира семи-
нар за компаниите, члену-
ващи в EIC, на тема проме-
ните в пакета FIDIC 2017, 
който може да се проведе в 
началото на лятото.

Във връзка с дейността 
на Работна група „Африка“ 
беше отчетено, че Планът 
за външни инвестиции на 
ЕС е официално предста-
вен на срещата на върха 
ЕС - Африка в края на ноем-
ври 2017 г. в Абиджан, Кот 
д'Ивоар. Съответните биз-
нес възможности ще бъдат 
обсъдени и на срещи между 
ГД „Външни отношения“ и 
работна група „Африка“ в 
Брюксел.

В контекста на ново-
създадената работна гру-
па „Международна конку-
ренция“ (Китай) се обсъди 
нуждата от обща лобистка 
кампания на FIEC и EIC, коя-
то беше определена като 
особено необходима пора-
ди факта, че хърватската 
пътна агенция неотдавна 
е възложила изграждането 
на първа фаза на моста 
Peljeesac по проект, финан-
сиран от ЕС на китайски 
консорциум за необичайно 
ниска цена. В допълнение 
беше отбелязано, че ки-
тайските интереси не се 
ограничават само до Хър-
ватия, като има такива за 
изграждане на жп линии в 
Централна Европа, както 
и тунелни връзки в сканди-
навските държави. Затова 
новата работна група FIEC-
EIC, която ще бъде създаде-
на скоро, трябва да разпо-
лага с точна фактология и 
конкретика по тази тема, 
за да представи аргумен-
тирано становище пред ЕС 
и да съдейства адекватно 
при формулирането на обща 
позиция.
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Налагането на успешни бизнес модели 
във времена, когато съществуващите таки-
ва не отговарят на съвременните нужди, ре-
сурсите се изчерпват, а процесите доказват 
себе си като неефективни, се оказва ключов 
фактор за успех. 

Каква ще бъде икономиката на бъдеще-
то? Осъзната нужда от промяна на перспек-
тивата и възприемането за съвременните 
предизвикателства водят до разработване 
и интегриране на устойчиви икономически 
практики. Основният въпрос е дали чрез нови 
идеи и продукти можем да изградим успешен 
бизнес, базиран на принципите на кръговата 
икономика, отдръпвайки се от традицион-
ния линеен икономически модел? Отговорът 
е "Да" и Клийнтех България - двигателят за 
чисти технологии и устойчиви иновации, 
вече пое водеща роля в тази насока, ангажи-
райки ключови участници от индустрията, 
образованието и държавните институции.

За разлика от линейния модел кръговата 
икономика функционира на принципа „затва-
ряне на кръга" на жизнения цикъл на продукти, 
услуги, отпадъци, материали, вода и енергия.

Клийнтех България разглежда прехода към 
кръгова икономика в три основни направле-
ния:

1. „Силата на екотехнологиите“, или 
какви възможности за обещаващи ино-
вативни бизнеси се задават в България? 
Акселераторската програма на Клийнтех 
България и Climate KIC за финансиране на 
стартиращи бизнеси в сферата на екоинова-
циите вече показа, че „зеленият“ бизнес има 
почва у нас. С инвестиции в над 20 старти-
ращи компании българският бизнес излиза на 
международни пазари и решава предизвика-
телствата на бъдещето. 

От друга страна, създаването на Цен-
тър за компетентност „Чисти технологии 
за устойчива околна среда” с бюджет от 
24 милиона лева в партньорство с водещи 
университети и научни организации в Бъл-

гария ще внедрява технологии в подкрепа на 
кръговата икономика в ключови сектори на 
икономиката, като: енергии, води, отпадъци, 
а строителният сектор се оказва основен 
ползвател на тези иновации.

2. „Промяната започва в ума“, или как да 
развием управленски знания и умения? Чрез 
инициативи като „YOU ARE THE FUTURE“ - 
първия конкурс за български мениджъри в 
сферата на кръговата икономика, и Магис-
търска програма „Кръгова икономика и устой-
чив мениджмънт – иновации, предприемаче-
ство и чисти технологии“ всеки мениджър 
може да се сдобие с необходимите знания и 
умения за въвеждането и управлението на 
кръгови бизнес модели.

3. „Действай локално, но мисли глобал-
но“, или кои са предстоящите събития и 
възможности за изграждане на междуна-
родни контакти и партньорства? 

На 18 май 2018 г. в НДК Клийнтех Бълга-
рия организира международен форум „Кръго-
ва икономика и чисти технологии“, който се 
провежда под патронажа на Министерство 
на околната среда и водите и е част от 
официалния календар на Председателство-
то на България на Съвета на ЕС. Форумът 
ще събере над 150 експерти, предприемачи, 
инвеститори и глобални лидери в сферата 
на кръгова икономика в София.

Сега е моментът да станете част от 
промяната и да развиете своя бизнес на 
следващо ниво!

Собственици на Клийнтех България са 
Любомир Пейновски – член на УС на КСБ и 
КРИБ, и Марияна Хамънова.

За повече информация и контакти:
info@cleantech.bg     
www.cleantech.bg
+ 359 886 336 533 или +359 888 256 123 

Европейските фирми могат да понесат 56 млрд. паунда загуби 
Мирослав Еленков

„Близо 30% от българския биз-
нес очакват негативи от Брекзит“. 
Това каза Ева Майдел, евродепутат 
от ЕНП и председател на Европей-
ското международно движение (EMI) 
по време на конференция „Подготе-
те се за Брекзит - последствия за 
европейския бизнес“. Събитието бе 
организирано от EMI и Конфедерация 
на работодателите и индустриал-
ците в България (КРИБ). Във фору-
ма участие взеха и Мишел Барние, 
главен преговарящ на ЕС за напус-
кането на Великобритания, и Боряна 
Манолова, зам.-председател на УС 
на КРИБ.

„Европейските компании, в т.ч. 
и българските, които имат бизнес 
отношения във Великобритания, ще 
се сблъскат с допълнителна адми-
нистративна тежест и разходи за 
справяне с усложнената регулатор-
на рамка и евентуалните търгов-

ски ограничения след напускането 
на страната на ЕС“, посочи Майдел. 
Според нея надеждна и възможно 
най-ранна информация за предсто-
ящите промени в отношенията ЕС 
- Великобритания ще позволи на биз-
неса да се подготви и реорганизи-
ра, за да минимизира разходите си. 

Майдел посочи още, че при най-лошия 
вариант загубите за европейската 
икономика ще са за 56 млрд. паунда.

„Бъдещето на Европа е много 
по-важно от Брекзит“, каза Мишел 
Барние. ЕС трябва да работи за по-
добра сигурност - икономическа и 
обществена“, посочи дипломатът.

Преди конференцията „Подготете се за Брекзит - по-
следствия за европейския бизнес“ Мишел Барние се срещ-
на и с министър-председателя Бойко Борисов. Барние е 
запознал премиера с хода на преговорите между Брюксел 
и Лондон. Двамата са изразили общото мнение, че този 
процес трябва да гарантира правата на гражданите и на 
бизнеса. Европейският дипломат е поздравил Борисов за 
успешното провеждане на Българското председателство 
на Съвета на ЕС и е пожелал успех на срещата на върха 
за Западните Балкани на 17 май в София. 

В програмата на Мишел Барние бе включено и посеще-
ние на софийското метро заедно с кмета на столицата 
Йорданка Фандъкова. Двамата дадоха кратък брифинг за 
медиите на перона на метростанция „Европейски съюз“. 
„1 млрд. евро от ЕС са инвестирани за 14 години в со-
фийското метро. Преди присъединяването на България, 
от 1999 г. до 2004 г., бях еврокомисар и отговарях за 
регионалната политика на сближаване. Това е една от 
най-смислените европейски политики, които засягат 
гражданите, регионите и солидарността“, заяви Барние. 
По думите му именно в рамките на тази политика Бъл-
гария след присъединяването си е получила европейски 
средства, за да се финансира този толкова важен прио-
ритет за гражданите на София. 

От своя страна Фандъкова посочи, че това е граждан-
ски проект, който е в полза на цялото общество. „В мо-
мента се строят 12 км от третата линия на метрото“, 
посочи кметът. По думите на Йорданка Фандъкова  до 
края на годината ще бъдат готови 80% от участъка от 
Малък градски театър „Зад канала“ до кв. „Красно село“.

Десислава Бакърджиева

Повече от 11% е ръстът на при-
ходите от международен туризъм за 
периода декември 2017 г. - февруари 
2018 г. Така постъпленията за голя-
ма част от зимния сезон достигат 
близо 796 млн. лв. Това става ясно 
от последните данни на Българска 
народна банка (БНБ). Според минис-
търа на туризма Николина Ангелкова 

резултатите са доказателство за 
устойчивото развитие на сектора в 
България. По думите й отчетеното 
потвърждава прогнозата за ръсто-
ве между 5 и 10 на сто през зимния 
сезон. Ангелкова счита, че подобно 
постижение ще е сериозен успех за 
страната ни, тъй като най-добрият 
сезон за зимния туризъм от влизане-
то на България в ЕС е 2016/2017 г.

Данните на БНБ показват още, 

че през периода декември 2017 г. – 
февруари 2018 г. общият брой ту-
ристически посещения на чужденци 
у нас е над 1,250 млн., като нара-
стването е с 12,2% спрямо периода 
декември 2016 г. – февруари 2017 г.

В първите два месеца на тази 
година постъпленията от междуна-
родни пътувания в страната възли-
зат на 513 млн. лв. Ръстът спрямо 
същия период на 2017 г. е 10%. 

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Област Кърджали е раз-
делена на 7 общини. Броят 
на населените места в тях 
е 470, от които градовете 
са едва 5 – Кърджали, Мом-

чилград, Крумовград, Ардино 
и Джебел. Тя граничи с обла-
стите Смолян, Пловдив и Ха-
сково, както и с Гърция на юг. 
Това създава перспективи за 
развитие на територията, 

които в голяма степен са 
свързани с възможностите 
за осъществяване на тран-
сгранично сътрудничество 
- интегриране със съсед-
ните области и създаване 
на предпоставки за общо 
използване на ресурси и по-
тенциали.

Районът предлага и от-
лични условия за културен 
и екотуризъм. В областта 
се намира свещеният град 
Перперикон и много други 
тракийски архитектурни 
обекти - светилища, некро-
поли и др. Други интересни 
забележителности са скал-

ните образувания Каменна-
та сватба край с. Зимзелен, 
Скалните гъби до с. Бели 
Пласт, феноменът Скални-
ят прозорец край с. Костино, 
тракийският рудник за злато 
при Крумовград и др. Любо-
питен обект е и дървената 
джамия в с. Подкова, чиято 

сграда е полувкопана, изгра-
дена изцяло от дървени тал-
пи, като в строителството 
не са използвани железни пи-
рони. Язовирите „Кърджали” и 
„Студен кладенец” на р. Арда 
съответно предоставят до-
бри условия за водни спорто-
ве и развлечения. 

Никола Чанев, областен управител на Кърджали: 

Г-н Чанев, какъв е ико-
номическият профил на 
област Кърджали в по-
следните години. Каква е 
отрасловата структура и 
как заетостта влияе върху 
качеството на живот?

Развитието на икономи-
ката е основен катализатор 
за ръст на доходите, а от-
там и за повишаване на жиз-
нения стандарт. Разбира се, 
това правило не може да се 
прилага механично. Причина-
та е, че високите трудови 
възнаграждения са тясно 
обвързани с реализирането 
на по-добри икономически 
показатели. В последните 
години в Кърджали се наблю-
дава осезаем растеж на чуж-
дите инвестиции. Турската 
компания „Теклас“, която 
произвежда изделия за авто-
мобилната индустрия, по-
строи три завода с над 2000 
работници, а скоро предстои 
откриването на четвърти. 
Тяхната продукция се ползва 
от всички световни марки. 
Предвижда се тук да бъде 
ситуиран и международен 
изследователски център, в 
който ще се съсредоточи 
научният потенциал на фир-
мата и ще се тестват нови 
разработки. „Пневматика 
Серта“ – едно от ключови-
те машиностроителни пред-
приятия, с основен акционер 
американски холдинг, също 
разширява производството 
си с втори корпус. Преди ня-
колко месеца бе направена 
първа копка на предприятие 
за токозахранващи системи 
на фирмата „IPS – „Интерне-
шънъл Пауър Съплай“ – една 
инвестиция в сферата на 
високите технологии. Тра-
диционно стабилно на пазара 
стоят дружества като „Го-
рубсо - Кърджали“ АД, което 
добива и преработва злато-
съдържащи руди, „Имерис ми-
нералс България“ АД – лидер в 
добива на бентонит, перлит 
и зеолит, придобит от френ-
ския гигант Imeris, в Джебел 
заводът за хидравлични ци-
линдри работи изцяло за из-
нос и др. Да не забравяме и 
канадската „Дънди прешъс 
металс“, която разработва 
златното находище на хълма 
Ада тепе край Крумовград и 
има изключително амбициоз-

на инвестиционна програма 
както в бизнес план, така и 
в социален аспект. Това е 
един много сериозен набор 
от работодатели, които 
определят облика на сто-
панския живот. Разбира се, 
списъкът не е изчерпате-
лен. Но той свидетелства, 
че регионът има потенциал 
за развитие и държавата 
трябва да бъде в услуга на 
бизнеса, защото той гене-
рира доходи. В тази връзка 
искам да подчертая, че на 
територията на Кърджали 
предстои изграждането на 
Индустриална зона. Теренът 
вече е отдаден на Национал-
на компания „Индустриални 
зони“, текат документал-
ни процедури, но още преди 
реално да започне строи-
телството, имаме заявен 
инвеститорски интерес от 
фирма в автомобилострое-
нето. На практика безрабо-
тицата в областния град е 
сведена до санитарния ми-
нимум от около 6%. Смята-
ме, че наличието на индус-
триална зона ще привлече 
повече високотехнологични 
компании, които осигуряват 
не само трудова заетост, 
но и високи заплати. Така ще 
се намали безработицата 
в малките общини, която е 
над средната за страната, 

и проблемът с бедността, 
тъй като областта е на не-
завидно място по равнище на 
средната работна заплата. 

На територията Ви 
има над 470 населени мес-
та с над 150 хиляди жители. 
Като областен управител 
какви са приоритетите Ви 
за подобряване на инфра-
структурата и условията 
на живот в региона? 

Кърджали е областта 
с най-голям брой населени 
места, с разпръснати села и 
махали, с тежък терен и за-
труднен достъп. Това е се-
риозно предизвикателство 
за административното, 
транспортното и комунал-
но-битовото обслужване на 
населението. Още при встъ-
пването си в длъжност зая-
вих основните акценти в ра-
ботата си – изграждането 
на обходен път, индустриал-

на зона, която вече споменах, 
спортен комплекс в област-
ния град и модернизирането 
на ВиК мрежата в малките 
населени места. Обходът 
на Кърджали е стратеги-
чески обект от национал-
но значение, той е част 
от републиканската пътна 
мрежа и от Паневропейския 
транспортен коридор 9 от 
Хелзинки до Александруполис, 
който пресича областта ни 
и провежда международните 
транспортни потоци между 
Румъния, България и Гърция. 
Новото трасе ще заобиколи 
Кърджали и ще изведе изклю-
чително интензивния тра-
фик извън рамките на града, 
ще реши проблема с безо-
пасността на движението 
и замърсяването на въздуха. 
Пътната мрежа не е про-
ектирана да поеме такова 
натоварване, каквото има-
ме в момента, нямаме не-
обходимата пропускателна 
способност. През областния 
център минава транзитни-
ят трафик за Гърция и Тур-
ция. Ползват го и граждани 
на страни извън ЕС. Само за 
миналата година през града 
са преминали над 1,8 млн. ав-
томобила с над 3 млн. път-
ници. Сами разбирате, че 
градът се задъхва. Затова е 
важно да форсираме изграж-
дането на обходния път. 
Добрата новина е, че от-
чуждителните процедури по 
трасето вече стартираха. 
Това е сериозна крачка на-

пред в посока реализирането 
на най-важния инфраструк-
турен проект на терито-
рията на област Кърджали, 
за което благодаря специал-
но на председателя на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева и на министъра 
на регионалното развитие и 
благоустройството Николай 
Нанков. Говорим за сложно 
пътно съоръжение с дължина 
около 15 км с виадукти, еста-
кади, надлези и мост над яз. 
„Студен кладенец“. Надявам 
се до година-две да започ-
нем строителство. Защото 
съоръжението касае пряко 
развитието на икономика-
та, транспорта, туризма и 
опазването на околната сре-
да в граничния район между 
България и Гърция и е свързан 
с привличане на инвестиции, 
оживление на стопанския 
живот, разкриване на нови 
работни места и по-висок 
стандарт на живот за хора-
та в областта.

Посочихте като прио-
ритет и модернизирането 
на ВиК мрежата. Какво 
предвиждате в тази насо-
ка и включват ли планове-
те Ви водоснабдяването на 
малките населени места?

Добрата новина е, че 
операторът „ВиК“ ООД – 
Кърджали, вече може да 
бъде бенефициент по евро-
пейските програми. На път 
сме да реализираме един 
изключително мащабен 

проект в сектора, а имен-
но втория етап от т.нар. 
воден цикъл на Кърджали, 
чиято стойност е около 40 
млн. лв. В момента текат 
прединвестиционните про-
учвания. Първият етап бе 
за около 70 млн. лв. и бе из-
пълнен по ОП „Околна среда 
2007 - 2013“. Той включи под-
мяна и изграждане на ВиК 
мрежа, и строителството 
на ПСОВ - Кърджали. Втори-
ят етап предвижда рекон-
струкция на довеждащия 
водопровод от помпената 
станция край с. Ненково до 
ПСПВ, за чиято модерниза-
ция са предвидени 4 млн. лв., 
както и изграждане на кана-
лизация в кварталите „Глед-
ка“ и „Горна гледка“. Заложе-
ни са и около 4,5 млн. лв. за 
модернизиране на вътреш-
ната водопроводна мрежа 
в Кърджали и подмяна на 
старите етернитови и 
стоманени тръби, от които 
дружеството търпи загуби. 
Тези инвестиции трябва да 
се случат до 2021 г. 

Голяма част от малки-
те населени места нямат 
изградена водоснабдителна 
мрежа и за съжаление мест-
ната власт неглижира про-
блема от години. Опитваме 
се да помагаме с лостовете 
на централната власт и ев-
ропейските фондове. Добър 
пример в това отношение е 
водоснабдяването на с. Кьо-
сево край Кърджали, за което 
правителството осигури 1,5 
млн. лв. и което местните 
жители чакаха от десети-
летия.

Разчитат ли все още 
българските региони на 
европейските програми? 

Европейските програми 
са изключително важни за 
решаване на проблемите по 
места, за обновяване на ре-
гионите и подобряване бла-
госъстоянието на хората. 
Много позитивни примери 
могат да се дадат в това 
отношение. Ще си позволя 
да посоча само ОП „Региони в 
растеж“, по която в община 
Кърджали ще бъдат реализи-
рани проекти за 21 млн. лв., 
половината от които са за 
образователната инфра-
структура.

Никола Чанев е роден на 13 март 1981 г. в Кърджали. 
Завършил е магистратура по „Счетоводство и 
контрол“ в Университета за национално и световно 
стопанство, както и специалност „Национална и 
регионална сигурност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Работил е в Териториалната дирекция на НАП – 
Кърджали, последователно като данъчен инспектор, 
старши и главен инспектор по приходите, 
ръководител на екип, началник на сектор „Проверки“. 
От 10 май 2017 г. е областен управител на Кърджали.

Сградата на Областната администрация

Водното огледало на Кърджали
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Област Кърджали се 
явява вътрешна граница 
на ЕС с Гърция. Какви про-
екти изпълнявате по про-
грамите за трансгранично 
сътрудничество?

На наша територия се 
намира граничният контрол-
но-пропускателен пункт Ма-
каза, който на практика е 
най-краткият път до съсед-
на Гърция и е изключително 
натоварен. На второ място 
сме по отношение на леко-
товарния трафик след ГКПП 
Кулата, особено през лет-
ните месеци, когато турис-
тическият поток към Бяло 
море се повишава сериозно.

С откриването на Ма-
каза през 2013 г. сериозно 
се увеличи и стокообме-
нът между България и Гър-
ция. Южната периферия на 
страната се отвори към 
пристанище Александрупо-
лис, което предоставя нови 
възможности за развитие на 
местната и регионалната 
икономика и за разширяване 
на двустранното партньор-
ство. В тази връзка в момен-
та изпълняваме съвместно 
с няколко областни адми-
нистрации проект по Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG 
V-A „Гърция - България 2014 - 
2020“. Той е за превенция на 
наводненията в погранични-
те райони и осигуряване на 
проводимост на речните 
корита. В област Кърджали 
предстои укрепване на пътя 
на входа на Крумовград, кой-
то е подкопан от водите на 
р. Крумовица. В джебелско-
то село Тютюнче също ще 
бъдат извършени защитни 
мероприятия. 

Участваме и в съвмест-
ни бизнес форуми с колеги от 
Гърция, поддържаме добри 
контакти с Търговско-про-
мишлената палата в Солун. 
Общо взето, като гранична 
област се опитваме да бъ-
дем проводник на икономи-
чески и духовен обмен между 
нашите две страни, както и 
между всички наши балкан-
ски съседи. 

Транспортната инфра-
структура е определяща за 
развитието на всеки реги-
он. Какво е състоянието на 
пътната мрежа в общин-
ските центрове и малките 
населени места? 

Имаме изключително 

амбициозна строителна про-
грама в това направление. 
До края на годината следва 
да започне цялостната ре-
конструкция на последния 
участък от пътя Момчил-
град – Крумовград – Ивай-
ловград, който е с дължина 
около 30 км. Очакваме скоро 
да приключи обществената 
поръчка на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и ако всич-
ко върви по график, в начало-
то на 2019 г. да имаме гото-
во трасе. Този път е важен, 
защото свързва Кърджали и 
Хасково и осигурява достъп 
до южната ни граница при 
ГКПП Ивайловград - Кипри-
нос. 

Предстои цялостно об-
новяване на пътя Кърджали 
– Мост – Манастир, чиято 
индикативна стойност е 
над 15 млн. лв. В момента 
текат процедурите за избор 
на изпълнител. Този път ще 
изведе товарния трафик из-
вън Кърджали, изпълнявайки 
функциите на обходен.

През 2018 г. ще бъде 
обявен и конкурс за изгот-
вяне на технически проект 
за пътя Кърджали – Ардино 
– Смолян, който пострада 
тежко при снеговалежите 
преди 3 години. Амбицията 
ни е през 2019 г. той да бъде 

основно ремонтиран. 
Сумарно за две години 

инвестициите, които прави-
телството ще вложи в пъ-
тища в областта, надхвър-
лят 70 млн. лв., като тази 
сума не включва средства-
та, необходими за изгражда-
нето на обхода. 

Вложенията в пътища 
ще осигурят ли достатъч-
но работа на строителния 
бранш? 

Говорим за инвестиции 
в стратегическа и приле-
жаща инфраструктура. Те 
са свързани с мащабни СМР 
и предполагат наемане на 
голям брой работници, спе-
циалисти и техника, както 
и разходване на огромни ко-
личества суровини и мате-
риали. Това неминуемо ще 
се отрази положително на 
сектора и ще даде тласък 
на местната икономика. От-
край време област Кърджали 
е известна със своите май-
стори строители. Тяхната 
заетост е гарантирана за 
години напред. Още повече 
че в района има и бум при 
изграждането на жилищни 
сгради. По-скоро смятам, че 
ще има недостиг на работна 
ръка, какъвто вече се наблю-
дава в различни сектори на 

икономиката. 

Продължава ли земеде-
лието да е основен поминък 
на населението в Източни-
те Родопи?

Около 60% от население-
то в региона живее на село 
и земеделието няма как да 
бъде заместено като из-
точник на доходи. Област 
Кърджали е на първо място 
в страната по брой реги-
стрирани земеделски про-
изводители на глава от на-
селението и на второ като 
абсолютна стойност. Все 
по-малко семейства обаче 
се занимават с отглеждане 
на тютюн. Има ги, но броят 
им намаля драстично заради 
отпадането на евросубси-
диите и замяната им с пре-
ходна държавна помощ до 
2020 г. 

Животновъдството е 
водещ отрасъл. Фермерите 
се възползват активно от 
инструментите на общата 
селскостопанска политика 
на ЕС – директните плаща-
ния и Програмата за разви-
тие на селските райони. Над 
16 000 заявления за подпома-
гане се подават ежегодно. 
Проблемът е, че стопан-
ствата са маломерни, а зе-
мята – разпокъсана, и това 
ограничава възможностите 
за кандидатстване и усвоя-
ване на евросредства. Като 
цяло секторът се преструк-
турира както в национален, 
така и в регионален мащаб, 
макар и с бавни темпове. 
Върви се към окрупняване на 
дребните полупазарни сто-
панства, подобрява се със-
тоянието на площите, пови-
шават се стандартите за 
отглеждане на традиционни 
култури и животни, расте 
интересът към биологично-
то земеделие. В Кърджали 
се развива експериментал-
но отглеждане на шафран. 
Всичко това вдъхва оптими-
зъм за бъдещето на сектора 
и на регионалната икономика 
като цяло. 

Кърджали е популярна 
туристическа дестинация. 
Каква е визията за разви-
тието на сектора? 

Действително природни-
те ресурси, с които облас-
тта е дарена, уникалното 
културно-историческо на-
следство и атрактивно гео-
графско местоположение са 

изключително добра основа 
за развитието на туризма. 
Климатът е благоприятен, 
богати сме на водни площи, 
имаме два язовира и прекрас-
ни зони за отдих край тях, 
както и всички необходими 
предпоставки за развитие 
на селски, планински, воден, 
културно-исторически и т.н. 
туризъм. 

Скалният град на траки-
те Перперикон и близостта 
с Гърция са златна мина за 
развитие на туризма, сти-
га да бъдат разработвани 
както трябва. Във всяка 
една община на региона има 
забележителности, които 
привличат вниманието, и те 
трябва да носят принадена 
стойност – Светилището 
на Орфей при с. Татул, сред-
новековният Дяволски мост, 
древното светилище Харман 
кая, пещерата Утроба край 
с. Ненково, Орловите скали, 
манастирът „Йоан Предте-
ча“ и т.н. 

Предприели сме дейст-
вия по актуване на археоло-
гическите паметници, кое-
то ще позволи на общините 
да кандидатстват по про-
екти за тяхната социализа-
ция. Кърджали участва с над 
30 обекта в националния он-
лайн регистър на туристи-
ческите атракции. Държава-
та има визия за насърчаване 
на вътрешния туризъм и 
промотиране на региона на 
международния пазар. Зала-
гаме и на трансграничното 
сътрудничество за по-добро 
маркетиране на Източните 
Родопи. Разбира се, не бива 
да изключваме и бизнеса, 
защото, ако държавата и 
местната власт имат ан-
гажименти по инфраструк-
турата и достъпа до съ-
ответните обекти, то от 
предприемачите зависи да 
предложат комплексен тър-
говски продукт, който да за-
държи туристите по-дълго. 
Туристът не се задоволява 
само с храна и нощувка. Той 
иска атракции, развлечения, 
екстремни изживявания и 
ако не ги получи, губи инте-
рес. 

Областната админи-
страция е инициатор на фес-
тивала „Бъдеще с традиции“, 
чиято цел е да популяризира 
местния бит, фолклор, зана-
яти, обичаи, кухня и по този 
начин да привлича туристи 
към културното многообра-

зие на региона. Миналата го-
дина организирахме най-дъл-
гото хоро на моста, дефиле 
на народни носии на различ-
ните общности, кулинарна 
изложба с над 300 баници и 
т.н. 

Каква е формулата за 
стопиране на обезлюдява-
нето и задържане на мла-
дите хора по родните им 
места? Как могат да се 
овладеят миграционните 
процеси? 

Готова рецепта за съ-
жаление няма. Необходима 
е целенасочена програма за 
икономическо развитие на 
региона с фокус към младите 
хора. На първо място - осигу-
ряване на заетост с висока 
доходност и възможности за 
стартиращ бизнес за млади, 
образовани хора, които ис-
кат да се развиват, имат 
иновативно мислене и не 
се страхуват да рискуват. 
На второ място – качест-
вена градска среда. И не на 
последно – културен живот, 
зони за спорт и отдих, раз-
влечения за свободното вре-
ме и т.н.

Вече споменах, че към 
Кърджали има инвестицио-
нен интерес от високотех-
нологични компании, които 
търсят подготвени кадри. 
Много производители са го-
тови и да наемат стажанти, 
които да обучават на място, 
и да предоставят бази за 
ученически практики. Това 
ме провокира да посредни-
ча между професионалните 
гимназии и бизнеса за въвеж-
дане на т.нар. дуално обуче-
ние, което на практика син-
хронизира потребностите 
на пазара на труда с учебни-
те програми. Така в едно от 
големите машиностроител-
ни предприятия в Кърджали 
бяха наети младежи, които 
работят срещу заплащане в 
рамките на училищната си 
практика. Това е работещ 
пример за ангажиране и за-
държане на младите хора. 
Разбира се, хубаво е да има 
повече съоръжения за спорт 
и отдих, предстои ни стро-
ителство на спортна зала. 
Аз самият като представи-
тел на неправителствения 
сектор съм инициирал бла-
готворителна кампания за 
изграждане на фитнес на 
открито в централния град-
ски парк. 

Защитената местност Орлови скалиСветилището на Орфей при с. Татул Една от забележителностите на областта - Дяволският 
мост, се намира в землището на с. Дядовци

Възпитаници на професионалната гимназия по строителство
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Десислава 
Бакърджиева

„Решенията,  които 
предстои да се вземат 
относно  следващата 
Многогодишна финансова 
рамка на ЕС, ще имат клю-
чова роля за развитието 
на жп транспорта в Бъл-
гария. Структурните фон-
дове, Кохезионният фонд и 
Механизмът за свързване 
на Европа (МСЕ) са основ-
ни източници на финанси-
ране за подобряването на 
транспортните връзки в 
изоставащите региони на 
територията на Съюза. 
България много разчита 
на тази подкрепа, за да 
продължи изграждането на 
базовата жп инфраструк-
тура. Нуждите от инвес-
тиции в железопътния 
сектор са огромни и мо-
гат да бъдат посрещнати 
единствено когато уси-
лията са обединени върху 
изпълнението на проекти 
от общ интерес“. Това 
заяви зам.-министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Велик Зан-
чев при откриването на 
среща на високо равнище 
на тема „Подкрепа от ЕС 
за развитието на железо-
пътния транспорт в Бъл-
гария и Западни Балкани: 
настоящи възможности и 
бъдеща перспектива“. 

Събитието се проведе 
в рамките на календара 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
в конферентната зала на 
Централна жп гара в Со-
фия. Форумът бе организи-
ран от Министерството 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията (МТИТС) в 
сътрудничество с Асоци-
ацията на европейската 
железопътна транспорт-
на индустрия (UNIFE). В 
него участие взеха още 
Андрей Новаков, член на 
Комисията за регионално 
развитие към Европейския 
парламент (ЕП), Филип 
Ситроен, ген. директор 
на UNIFE, Огнян Златев, 
ръководител на Предста-
вителството на Евро-
пейската комисия (ЕК) в 
България, Витория Алиата 
ди Вилафранка, директор 
на Дирекция „Администра-
тивен капацитет и изпъл-
нение на програмите II“ в 
ГД „Регионална и селищна 
политика“ на ЕК, инж. Гали-
на Василева, ръководител 
на Управляващия орган 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ („ОПТТИ 2014 – 
2020“), проф. д-р инж. Сто-
ян Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен” ЕАД, 
Жан-Луи Колсон, ръководи-
тел на отдел „Транспортни 
мрежи“ в ГД „Мобилност“ 
на ЕК, Матю Грош, евро-
пейски координатор на 

Трансевропейската транс-
портна мрежа ( TEN-T) за 
коридор „Ориент/Източно-
Средиземноморски“, както 
и представители на ЕК, 
на българското правител-
ство и институции, пуб-
личния сектор и бизнеса. 
По време на конференция-
та бяха обсъдени 

възможностите за ин-
вестиции в жп сектора 
в България и Западните 
Балкани, 

както и изпълнението 
на Четвъртия железопъ-
тен пакет и внедряване-
то на ERTMS (Европейска 
система за управление 
на железопътния трафик) 
системи в жп транспорта. 
Друга тема на дебатите 
бяха настоящите и бъде-
щи възможности за научни 
изследвания и иновации в 
сектора.

„Централна гара София 
е обект, в който добре 
можем да видим резулта-
тите от европейските 
инвестиции, и за това 
смятам, че провеждане-
то на форума именно тук 
има голям смисъл. От съ-
ществено значение за 
българската страна е да 
продължи прилагането на 
грантове за реализиране-
то на проектите за мо-
дернизация на базовата 
инфраструктура по Тран-
севропейската транс-
портна мрежа. Важно е да 
се изграждат и сухопътни-
те връзки към страните 
от Западните Балкани. 
Разширяването на мрежа-
та на запад от България, 
следвайки натоварените 
пътнически и товарни 
потоци в региона, ще по-
добри значително търго-
вията и транспортната 
свързаност в Югоизточна 
Европа. Европейските фон-
дове следва да продължат 
да предоставят осезаема 
подкрепа за проектите за 
TEN-T в периода до 2030 г. 
особено в по-слабо раз-
витите държави членки 
и региони. В тях все още 
са нужни огромни усилия, 
за да се създадат липсва-
щите връзки и да се от-
странят тесните места 
в транспортните мрежи. 
Необходимо е също подо-
бряването на процедури-
те на граничните преходи 
с оглед стимулиране на 
транзитните потоци“, 
почерта още Занчев.

Той съобщи пред учас-
тниците, че в периода 
февруари – март 2018 г. 
МТИТС е направило проуч-
ване относно  необходими-
те инвестиции по видове 
транспорт, за подобря-
ване на свързаността с 
държавите от Западните 
Балкани и за изграждане 
на коридорите от основ-
ната TEN-T мрежа, преми-
наващи през териториите 
на тези страни, а именно 

„Ориент/Източно-Сре-
диземноморски“, „Среди-
земноморски“ и „Рейнско-
Дунавски“. Той посочи, че 
общият размер на сред-
ствата за изграждане на 
всички железопътни връз-
ки в региона 

възлиза на 43 млрд. евро, 

като от тях до мо-
мента държавите са оси-
гурили 8 млрд. евро. За 
България необходимите 
инвестиции до 2030 г. за 
изграждането само на жп 
коридор „Ориент/Източно-
Средиземноморски“ са над 
6 млрд. евро. 

Велик Занчев изтъкна, 
че въпреки постигнатото 
през последните години по 
отношение модернизация-
та и рехабилитирането 
на железопътната мрежа, 
е необходимо да бъдат 
предприети редица мерки, 
насочени към повишаване-
то на конкурентоспосо-
бността на сектора. Ва-
жна роля за това ще имат 
иновациите и научите из-
следвания. По думите му 
за повишаване на безопас-
ността на жп транспорта 
трябва последователно да 
се внедряват ERTMS сис-
теми както по жп инфра-
структурата, така и като 
оборудване на подвижния 
състав. 

„Несъмнено предизви-
кателствата, пред които 
е изправен отрасълът, са 
големи. Провеждането на 
последователна полити-
ка за насърчаване разви-
тието на железопътния 
транспорт, включително 
и чрез осигуряването на 
устойчиво финансиране 
на този изключително ва-
жен сектор, е необходимо 
условие за постигането 
на просперитет“, каза в 
заключение зам.-министър 
Занчев.

От своя страна Андрей 
Новаков посочи, че безвъз-
мездната помощ от ев-

ропейските фондове няма 
да спре след 2020 г., но е 
много важно в следващия 
регламент петте фонда 
на ЕС да функционират 
правилно и да са насочени 
към бенефициентите, а не 
към бюрократите. „Про-
цедурите трябва да са 
по-разбираеми и ориенти-
рани към потребителите“, 
обясни той. Новаков бе ка-
тегоричен, че 

железниците в Европа 
трябва да са конкуренто-
способни 

на останалите видове 
транспорт. „Секторът не 
може да си позволи да из-
остава повече, необходим 
е подем. Инвестициите, 
нужни за завършване на 
TEN-T мрежата, трябва 
да бъдат осигурени, без 
значение дали с публично-
частни партньорства или 
със средства от опера-
тивни програми. Намираме 
се в период, в който ако ЕС 
не съумее да намери дос-
татъчно финансиране за 
развитие на транспорт-
ната инфраструктура, ве-
роятно страните, които 
имат нужда от такова, 
ще се възползват от ин-
вестиции извън Европа“, 
допълни евродепутатът 
и подчерта, че чуждите 
вложения няма да осигурят 
работа на европейските 
фирми. 

Новаков припомни, че 
на 2 май започват прего-
ворите за следващата 
Многогодишна финансова 
рамка на ЕС, а скоро след 
това – за регламента, 
който определя как ще 
работят петте фонда на 
ЕС. Той изрази надежда до 
няколко месеца да са на-
лице първите резултати 
от преговорите. „Трябва 
да се разпределят 1 трлн. 
евро. Няма да е лесно, за-
щото ЕС ще работи със 
100 млрд. евро по-малко 
за седемгодишния период 

заради излизането на Ве-
ликобритания от Съюза. 
Решение има. Увеличаване 
на вноските на страни-
те членки, които заедно 
с таксата, която Велико-
британия трябва да за-
плати, ще са едно добро 
начало“, каза още Андрей 
Новаков.

В своето изказване 
Огнян Златев се фокусира 
върху стратегията за За-
падните Балкани. „За всич-
ки е ясно, че днес трудно 
можем да развиваме който 
и да е транспортен учас-
тък извън при над леж ност-
та му към международен 
коридор или мрежа. Инве-
стирането в инфраструк-
турна свързаност носи 
осезаеми ползи, които се 
признават от граждани-
те и бизнеса в ЕС и Запад-
ните Балкани“, коментира 
той. Златев припомни, 
че през февруари т.г. ЕК 
одобри финансирането на 
проекта за модернизация 
на жп линията Елин Пелин 
– Костенец в размер на 
451 млн. евро. С отпусна-
тите средства ще бъдат 
модернизирани над 51 км 
железопътни линии и 5 жп 
гари, попадащи в обхвата 

на трасето, част от ко-
ридор „Ориент/Източно-
Средиземноморски“. Това 
е най-мащабният желе-
зопътен обект в „ОПТТИ 
2014 - 2020“. 

В тази връзка Жан-Луи 
Колсон посочи, че изпълне-
нието на жп проектите 
в България се затруднява 
по различни причини. Ос-
новните проблеми според 
него са свързани с архео-
логически обекти по жп 
трасетата и отчуждава-
нето на земи, които бавят 
строителството. Колсон 
прогнозира, че това ще се 
промени в бъдеще, защо-
то българската държава 
е предприела мерки в тази 
насока.

Темата за проблеми-
те, с които се сблъскват 
страните членки, продъл-
жи Витория Алиата ди Ви-
лафранка. „Реализирането 
на проектите е свързано с 
много трудности, затова 
ние насърчаваме нашите 
партньори да инвести-
рат в институционален 
капацитет. Необходимо 
е и провежданите проце-
дури за възлагане на об-
ществени поръчки да са 
по-ефективни в държави-
те членки, защото именно 
от тях зависи успехът на 
даден проект. Освен това 
не бива да повтаряме ста-
ри грешки и просто да из-
граждаме една жп връзка, 

а да планираме бъдещите 
потребности и да се фо-
кусираме върху мултимо-
далния транспорт. Държа-
вите трябва да знаят как 
да използват правилно фи-

Подобряването на свързаността ще е ключово за икономическото развитие и за сближаването 
на регионите и на бизнеса Снимки в. „Строител“
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нансирането от ЕС“, заяви 
Вилафранка и похвали Бъл-
гария, че използва европей-
ските средства до 2020 г. 
основно за участъци от 
единствения коридор, 
свързващ Европа с Азия, и 
разширяване на метрото в 
София. Тя изрази опасения, 
че за следващия програмен 
период финансирането от 
наличния бюджет на ЕС за 
инфраструктурни проек-
ти в България вероятно 
ще бъде по-малко и зато-
ва страната ни трябва да 
полага усилия в развитие-
то на административния 
капацитет, за да използва 
безвъзмездната помощ 
максимално ефикасно.

Витория Алиата ди Ви-
лафранка коментира, че в 
момента 

държавите от ЕС разпола-
гат с 31,1 млрд. евро за жп 
транспорт,

осигурени от кохези-
онната политика на общ-
ността. „В Европейската 
комисия смятаме, че по-
добряването на жп свър-
заността е ключово за 
икономическото развитие 
и за сближаването на ре-
гионите и на бизнеса, без 
нея не може да се постиг-
не устойчив растеж, зато-
ва е основна политическа 
цел в дневния ред на ЕС“, 
подчерта още Вилафранка. 

Според Матю Грош се-
риозен проблем за българ-
ската жп инфраструктура 
е ниската скорост, която 
е под 210 км/ч. Той подчер-
та, че в България има тес-
ни участъци, в които вла-
ковете се движат с едва 
16 км/ч. Грош бе катего-
ричен, че сериозно внима-
ние трябва да се обърне 
и на продължителността 
на изчакването на грани-
ците между държавите, 
които трябва да работят 
заедно за решаването на 
проблема.

Инж. Галина Василева 
представи силните и сла-
бите страни на жп секто-
ра в България. По думите й 
положителните са висока-
та степен на изграденост, 
гъстота и електрификация 
на железопътната мрежа 
у нас. Друг позитив е, че 
българското законодател-
ство в областта е напъл-
но хармонизирано с евро-
пейското, като в същото 
време имаме отворен и 
либерализиран пазар. Като 
слаби страни тя определи 
лошото техническо със-
тояние на съществуваща-
та жп инфраструктура и 
неконкурентоспособната 
услуга за пътници и товари 
спрямо предлаганата от 
автомобилния транспорт. 
„За преодоляването на 
всички тези недостатъци 
е необходим голям финан-
сов ресурс. От 2007 г. до 
сега България разполага 
с 1,3 млрд. евро за жп ин-
фраструктура, които са 
от европейската солидар-
ност. До момента всички 
вложени и изпълняващи се 
инвестиции се реализи-

рат по направлението на 
коридор „Ориент/Източно-
Средиземноморски“, каза 
инж. Василева. По думите 
й през настоящия програ-
мен период страната ни 
ще изгради и модернизи-
ра 220 км от жп инфра-
структурата и 6 гари по 
„ОПТТИ 2014 - 2020“, а по 
Механизма за свързване 
на Европа - 100 км и 9 гари. 
Проектите по МСЕ трябва 
да приключат до 2020 г., а 
по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ - 

до 2023 г. Ръководителят 
на Управляващия орган съ-
общи, 

че част от тях се рискови, 

изпълняват се по-бавно 
от предвиденото и няма да 
бъдат завършени в срок. 
Инж. Василева посочи, че 
е необходимо да се намери 
механизъм за довършва-
нето им – да бъдат фа-
зирани, да се осигури до-
пълващо финансиране или 
Европейската комисия да 
ни позволи да ги довършим 
след 2023 г. Тя обясни, че 
засега е твърде рано да 
се коментира кое е най-
правилното решение. 

„През България минава 
и европейският коридор 
„Рейнско-Дунавски“, който 
има голям капацитет, но 
не се използва достатъч-
но нито от нас, нито от 
страните от Западните 
Балкани. България е изо-
лирана от страните от 
Западните Балкани зара-
ди липсващите връзки със 
Сърбия (бивш коридор 10) 
и Македония (бивш кори-
дор 8), но тези отсечки са 
част от основната TEN-T 
мрежа. За нас е изключи-
телно важно посочените 
връзки да бъдат реализи-
рани, за да си осигурим жп 

свързаност със съседните 
държави. Затова в след-
ващия програмен период 
трябва да настояваме за 
финансиране за изгражда-
нето им, което ще струва 
около 1 млрд. евро. За на-
правлението София - Дра-
гоман към Сърбия са необ-
ходими 125 млн. евро, а за 
София - Гюешево, която ни 
свързва с Македония - 840 
млн. евро. Имаме проектна 
готовност, но за момента 
нямаме пари. В следващи-
те години трябва да про-

дължим да инвестираме и 
в коридор „Ориент/Източ-
но-Средиземноморски“. 
Имаме два проекта – еди-
ният е за модернизация-
та на съществуващото 
трасе Видин – София на 
стойност 2,3 млрд. евро, 
а другият е по линията 
Радомир – Кулата – за 800 
млн. евро“, информира инж. 
Галина Василева.

По време на среща-
та сериозно внимание бе 
обърнато и на метрото 
в София, което в послед-
ните години се развива 
с европейско финансира-
не. Проф. Стоян Братоев 
подчерта, че столичната 
градска железница не само 
се изгражда по направле-
ние на основните пътни-
чески потоци, но и 

създава интермодални 
връзки. 

Той обясни, че първа-
та линия на метрото има 
станция на летище София, 
а друга спирка по трасето 
осъществява пряк кон-
такт с жп гара Искър. При 
Централна жп гара София 
има метростанция, коя-
то е част от втория лъч. 
Проф. Братоев изтъкна, 
че подобна интермодална 
връзка се предвижда и на 

изграждащата се трета 
линия на подземната же-
лезница, която е разделена 
на 4 фази. „В момента със 
средства от ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“ се строят 
първи и втори етап, като 
и двата трябва да приклю-
чат през есента на 2019 г. 
За третата и четвърта-
та фаза нямаме осигурено 
финансиране, такова ще 

се търси през следващия 
програмен период. Първи-
ят етап е от жк „Красно 
село“ до бул. „Владимир Ва-
зов“ и е с дължина 8 км и 8 
станции. Това е централ-
ният участък от третия 
лъч. Общата стойност на 
проекта е 321 млн. евро, 
като той включва и из-
граждането на метродепо, 
и доставката на 20 влака“, 
обясни проф. Братоев. Той 

припомни, че реализацията 
му е започнала през 2016 г. 
и подчерта, че вече е в на-
преднал етап. Строител-
ството е изпълнено на 
60%, а в края на годината 
то трябва да достигне 
80 - 90% и да стартират 
работите по системите 
за управление и функцио-
ниране. Изп. директор на 
„Метрополитен” ЕАД каза 
още, че тунелите се из-

пълняват с тунелопробив-
на машина, произведена в 
Германия, с която вече са 
построени 3 км. „Метро-
станциите се изграждат 
по т.нар. милански метод, 
само една е по тунелен ме-
тод. По график през лято-
то на 2019 г. ще започнат 
изпитанията и подготов-
ката за въвеждането на 
обекта в експлоатация. 
Депото, което се прави за 
обслужването на третата 
линия и подвижния състав, 
също е изпълнено на 60%“, 
уточни той. По думите му 
вторият етап, стартирал 
през 2017 г., е достигнал 
25% физическо изпълне-
ние. Участъкът е с 4 км и 
4 станции по направление-
то жк „Красно село“ - жк 
„Овча купел“ - Софийски 
околовръстен път (СОП)“. 
Стойността му е 101 млн. 
евро. „Последната спирка 
под СОП ще бъде свърза-
на с нова жп гара. Така ще 
имаме интермодален въ-
зел, който ще осъществя-
ва прекия контакт между 
жп инфраструктурата и 
метрото, и пътуващите 

от това западно направле-
ние ще могат да се прид-
вижват бързо и удобно“, 
посочи проф. Стоян Брато-
ев и добави, че в бъдещото 
развитие на метрото са 
планирани още две връзки 
с жп инфраструктурата. 

По време събитието 
стана ясно, че Четвърти-
ят железопътен пакет ще 
допринесе съществено за 
развитието и ефектив-

ното функциониране на 
Единното европейско же-
лезопътно пространство. 
Експертите подчертаха, 
че чрез него ще се гаран-
тират висока степен на 
безопасност, оперативна 
съвместимост, както и 
повишаване на конкурен-
тоспособността на же-
лезниците. В Техническия 
стълб на 4-тия железо-
пътен пакет са заложени 
съществени промени в 
европейското законода-
телство. Предвижда се 
Агенцията за железопътен 
транспорт на ЕС да бъде 
централен орган за изда-
ване на сертификатите 
за безопасност и разре-
шенията за тип превозни 
средства и допускане до 
пазара. Тя ще изпълнява и 
функцията на системен 
орган за ERTMS и издаване 
на разрешения за въвежда-
не в експлоатация на сис-
темите за управление на 
железопътния трафик. Ще 
бъде въведено още обслуж-
ване на едно гише, което 
ще опрости администра-
тивните процедури.
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Ренета Николова

Д-р Алдимиров, от 31 
март 2018 г. влезе в сила 
новият Закон за мерките 
срещу изпирането на пари 
(ЗМИП), който предвижда 
пълна отмяна на досега 
действащия нормативен 
акт. Ще предотврати ли 
той изпирането на пари 
и какво ново предвижда 
като механизми за пре-
венция?

Няма как законът да 
предотврати изпирането 
на пари, но може да огра-
ничи в голяма степен риска 
от възникването на този 
процес и да минимизира 
негативните последствия 
от неговото проявление. 
Новият ЗМИП, с който 
се въвеждат изисквани-
ята на Директива (ЕС) 
2015/849 на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 2015 г. за предотвра-
тяване използването на 
финансовата система за 
целите на изпирането на 
пари и финансирането на 
тероризма, създава необ-
ходимост за всички лица, 
задължени да прилагат 
мерки срещу изпирането 
на пари, да се запознаят 
с новите разпоредби и да 
предприемат действия по 
прилагането им. Възпри-
етият подход за изцяло 
нов закон, който отменя 
предишния такъв, се нала-
га предвид множеството 
и съществени промени, 
които се правят по от-
ношение на досегашната 
уредба на мерките срещу 
изпирането на пари. Както 
и в предишния вариант на 
ЗМИП, в новия нормативен 
акт е дадена дефиниция 
на понятието „изпиране 
на пари” и са изброени ка-
тегориите задължени по 
закона субекти. Регламен-
тирани са организацията 
и контролът по изпълне-
нието на мерки за борба с 
прането на пари. Разширя-
ва се кръгът от мерки за 
превенция на използването 
на финансовата система 
за целите на изпирането 
на пари. Съгласно новия 
норматив те включват: 
комплексна проверка на 
клиентите; събиране и 
изготвяне на документи 
и друга информация и тях-
ното съхраняване; оценка 
на риска от изпиране на 
пари; разкриване на данни 
относно съмнителни опе-
рации, сделки и клиенти; 
контрол върху дейността 
на задължените субекти и 
др. Разширява се и кръгът 
от лица, които попадат в 
дефиницията за видна по-
литическа личност и спря-
мо които задължително се 
прилагат мерки за разши-

рена комплексната провер-
ка на клиента.

Като председател 
на Центъра за превен-
ция и противодействие 
на изпирането на пари 
(ЦППИП) вероятно сте 
запознат с мащабите на 
това престъпление у нас 
– какви са те? Кои са най-
ефективните механизми 
за възпиране на това кри-
минално деяние в Бълга-
рия според Вас?

ЦППИП е специализира-
на неправителствена ор-
ганизация, създадена с цел 
предприемане на различни 
действия и мероприятия 
за превенция и предотвра-
тяване на изпирането на 
пари, корупцията и фи-
нансовите престъпления. 
Центърът се стреми да 
бъде както партньор, 
така и коректив на прави-
телствената политика в 
областта, както и да под-
помага частния сектор и 
обществото в борбата с 
подобни явления. В тази си 
роля ние непрекъснато по-

лагаме усилия да иденти-
фицираме новите механи-
зми и тенденции, свързани 
със съответните процеси. 

Трудно е да се каже кол-
ко точно пари се изпират 
у нас, тъй като по своята 
същност това е незакон-
на дейност, извършвана 
от престъпници, която е 
извън обичайния обхват 
на икономическата и фи-
нансовата статистика. 
Освен това изпирането 
на пари в повечето случаи 
няма национален характер, 
а е дейност с междунаро-
ден мащаб, което не позво-
лява да се направи точна 
оценка на размера на мръс-
ните пари у нас. Всяка по-
сочена цифра ще бъде ус-
ловна. Въпреки това обаче, 
заедно с някои други аспе-
кти на сенчестата иконо-
мическа дейност, в свето-
вен мащаб са направени 
груби оценки, за да се даде 
известна представа за 
големината на проблема. 
Според МВФ общият раз-
мер на изпирането на пари 
в света може да бъде някъ-

де между 2 и 5% от брут-
ния вътрешен продукт на 
света. Тези проценти по-
казват, че изпраните пари 
могат да достигнат до 
над 1,5 трилиона щатски 
долара. Във всички случаи 
обаче към горните цифри 
трябва да се отнасяме с 
повишено внимание. Те са 
предназначени да дават 
приблизителна оценка на 
мащаба на изпирането на 
пари.

Най-ефективният на-
чин за ограничаване на 
процеса на изпиране на 
пари е превенцията, т.е. 
да се разработят механи-
зми и методи, които ще 
доведат до минимизиране 
на възможностите и спо-
собностите на престъ-
пниците да осъществят 
своите действия. Техники-
те на превенция включват 
разработване на полити-
ки, процедури и контроли, 
както и дейности като 
обучение и осведоменост, 
свързани с материята с 
цел недопускане на това 
явление. Особено важни 

са обученията, тъй като 
те създават основата за 
надграждане на процеса 
по превенция и противо-
действие на изпирането 
на пари. Именно затова и в 
новия ЗМИП отново се об-
ръща специално внимание 
на обученията, като значи-
телно са завишени и санк-
циите за неизпълнението 
на изискванията на закона.

Кои са най-популярни-
те източници на т.нар. 
мръсни пари у нас, които 
впоследствие се изпи-
рат? 

Наскоро излезе от пе-
чат новата ми книга „Про-
цесът на изпиране на пари 
и превенцията му в тър-
говските банки“. Там под-
робно съм описал различ-
ните източници на мръсни 
пари, механизмите за тях-
ното легализиране и начи-
ните за противодействие. 
Трафикът на наркотици, на 
хора, корупцията са тра-
диционни източници на 
мръсни пари и генерират 
значителен паричен ре-
сурс, който преминава през 
финансовата система на 
дадена страна с цел влива-
нето му в легалната ико-
номика. Тенденцията обаче 
напоследък, от последните 
две-три години, е значи-
телното нарастване на 
броя на случаите на изпи-
ране на пари на средства, 
които са придобити чрез 
измама. Особено актуални 
са тези, които се извърш-
ват чрез използване на 
IT технологиите и т.нар. 
измами тип социално ин-
женерство. Характерно 
за тях е обстоятелство-
то, че предикатното пре-
стъпление обикновено се 
извършва в чужбина, като 
за изпирането на пари се 
използват т.нар. мулета, 
това са подставени физи-
чески или юридически лица, 
които откриват сметки в 
български търговски бан-
ки и получават сумата, 
която е била обект на из-
мама. Често основанията 
са свързани с определена 
търговска дейност, като 
след това средствата се 
изтеглят незабавно или 
се нареждат, обикновено 
с онлайн банкиране, към 
трети държави. Самото 
подставено лице прибира 
определена малка сума, 
комисиона за извърше-
ните действия. По този 
начин изпирането на пари 
се извършва от лице, кое-
то трудно да може да се 
свърже с извършителя на 
измамата или дори не знае 
неговата самоличност.

Друг сериозен риск 
представляват крипто 
и виртуалните валути. 

Правният статут на 
криптовалутите варира 
значително в различните 
страни и е все още нео-
пределен или се променя 
в много от тях. Докато в 
някои страни употребата 
и търговията с тях е на-
пълно разрешена, в други 
тя е забранена или огра-
ничена. В мрежи, в които 
се използва криптовалута, 
се наблюдава подчертана 
липса на регулация, която 
привлича много потреби-
тели, търсещи децентра-
лизиран обмен. Липсата 
на правила може да доведе 
до това, потенциалните 
престъпници да се опи-
тат да укриват данъци и 
да перат пари. Системи-
те за анонимност, които 
повечето криптовалути 
предлагат, също могат да 
улеснят прането на пари. 
Вместо то да се извърш-
ва чрез сложна мрежа от 
финансови участници и 
офшорни банкови смет-
ки, прането на пари чрез 
криптовалути стои извън 
институциите и може да 
се постигне чрез аноним-
ни сделки. Именно поради 
това смятам, че крипто-
валутите със сегашния 
си статут и начин на ре-
гулиране са изключително 
опасни за стабилността 
на легалната финансова 
система.

Секторът на недвижи-
мите имоти също остава 
привлекателен по отно-
шение на легализирането 
на средства с престъ-
пен произход. Разбира се, 
продължава да е модерно 
изпирането на пари да се 
извършва както в иконо-
мически изгодни сектори, 
така също и чрез активи, 
които създават чувство-
то за социален престиж, 
като например луксозни 
бижута, произведения на 
изкуството, скъпи авто-
мобили, яхти и др.

Разкажете ни повече 
за по-малко познатите 
у нас онлайн измами. Ка-
къв е техният мащаб и 
кои са хората, които най-
често стават жертва? 
Този тип престъпления 
източник на пране на 
пари ли са?

Интернет измамите 
са използването на интер-
нет услуги или софтуер с 
достъп до интернет за из-
мама на жертви или за из-
вличане на полза от тях. Те 
формират огромен финан-
сов ресурс, който създава 
необходимост от послед-
ващото му легализиране. 
Напоследък наблюдаваме 
непрекъснато увеличаване 
на този тип престъпле-
ния, като те стават все 

Д-р Николай Алдимиров, председател на УС на           

Създаването на 
антикорупционен орган бе 
необходимо и естествено
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по-сложни и изтънчени и за 
разкриването им са необ-
ходими специфични позна-
ния и експертиза. 

Жертва може да стане 
всеки. Дори и при теле-
фонните измами вече се 
наблюдава рязко спадане 
на възрастта на засегна-
тите от такова деяние. 
Най-актуалната схема на 
телефонна измама е въ-
веждането на жертвата в 
заблуждение, че съдейства 
на полицията при извърш-
ване на акция за подобни 
престъпления. 

Е д н и  о т  н ай - р а з -
пространените онлайн 
злоупотреби са фишинг 
измамите. При тях се раз-
праща електронна поща, 
която изглежда, че идва 
от истинска компания и 
се опит ва да убеди получа-
теля да предостави лична 
или финансова информа-
ция. В електронното съ-
общение обикновено се 
посочва данните да се из-
пратят като отговор или 
да се въведе на уебсайт, 
към който има връзка. 
Въпросната информация, 
например потребителски 
имена, пароли и номера на 
кредитни карти, после се 
използва от измамниците, 
за да се получат пари или 
услуги от името на жерт-
вата. Много модерни напо-
следък са схемите от типа 
social engineering frauds или 
измами, които са свързани 
с атаки спрямо лична ин-
формация. В тези случаи 
телефони, email и други 
средства за обмен на дан-
ни се атакуват и придоби-
тите данни се използват 
за кражби на финансови 
средства. 

Предстои създава-
нето на Служба на евро-
пейския прокурор. Тя ще 
се занимава с измамите 
с европейски средства. 
България е заявила жела-
ние да участва в тази на-
пълно нова структура, но 
това означава ли, че ще 
делегираме напълно пра-
вата върху разследване-
то на подобни престъпле-
ния на територията на 
страната ни на общата 
Европейска прокуратура? 
В тази връзка необходи-
ми ли са законодателни 
промени?

Както знаете, през 
юни 2017 г. 20 държави от 
ЕС, сред които и България, 
постигнаха политическо 
съгласие за създаването 
на европейска прокура-
тура като механизъм на 
засилено сътрудничест-
во. Oсновният мотив за 
изграждането й е, че по 
някои данни само 10% от 
виновните за измамите с 

европейските фондове би-
ват наказвани, а ежегодни-
те загуби за бюджета на 
Съюза от измами се оценя-
ват на над 500 млн. евро. 
Разбира се, че създаването 
на една такава структу-
ра ще наложи определени 
нормативни промени. След 
приемането на Регламен-
та за Европейската про-
куратура ще започне ак-
тивно сътрудничество с 
държавите членки, включ-
ващо мерки, които трябва 
да бъдат предприети в 
участващите страни от 
ЕС на национално ниво. По-
важното обаче е какви ще 
бъдат правомощията на 
един такъв орган и какво 
можем да очакваме като 
резултат от неговото 
функциониране. 

Европейската прокура-
тура представлява неза-
висима служба на ЕС, коя-
то ще може да разследва 
и преследва измамите и 
други престъпления, свър-
зани със средства от ЕС. 
В Договора за функциони-
рането на ЕС е предвиде-
на възможност след време 
правомощията на Евро-
пейската прокуратура да 
се разширят и по отно-
шение на борбата срещу 
тежката престъпност с 
трансгранично измерение. 
До момента само нацио-
налните власти могат да 
разследват и да повдигат 
обвинения по случаи на из-
мами със средства на ЕС. 
Тяхната компетентност 
обаче е ограничена до те-
риторията на съответ-

ната страна. Европейски 
органи като ОЛАФ, Ев-
роджъст и Европол нямат 
мандат да водят крими-
нални разследвания. Евро-
пейската прокуратура ще 
запълни тази празнота. 
Тя ще има изключителна 
юрисдикция в рамките 
на целия ЕС да работи по 
подозрения за криминал-
ни действия, засягащи 
европейски средства. На 
практика това означава, 
че Европейската проку-
ратура ще улесни бързия 

обмен на информация, ще 
координира полицейски 
разследвания, блокиране и 
конфискация на средства 
и презгранични арести на 
заподозрени лица. Тя ще 
може да повдига обвине-
ния директно в страните 
членки и да ръководи раз-
следването на местните 
полицейски органи. Раз-
следването, повдигането 
на обвинение и поддър-
жането му в националния 
съд ще се извършват от 
делегираните национални 
прокурори от името на 
Европейската прокурату-
ра, а функциите си на на-
ционални прокурори те из-
пълняват доколкото не им 
пречат на ангажиментите 
към европейското разслед-
ване. Европейската служ-
ба ще може да изземва от 
националните прокуратури 
всяко разследване, което 
касае възможни финансо-
ви щети за ЕС, както и да 
дава директни нареждания 
на българския делегиран 
прокурор за провеждане 
на разследването. Неза-
висимо от ограничената й 
компетентност Европей-
ската прокуратура е шанс 
за утвърждаване на обра-
зец на по-висок стандарт 
на независимо и обективно 
разследване на територия-
та на държавите членки 
като България, тъй като 
национални прокурори ще 
работят в такава струк-
тура, а заедно с това ще 
съвместяват и функциите 
си в националната проку-
ратура. 

Наскоро у нас бе съз-
даден нов антикорупцио-
нен орган, който да съв-
мести дейността на 
няколко държавни органа 
с цел борба с корупцията. 
Необходимо ли бе негово-
то учредяване и като екс-
перт какъв ефект очаква-
те да има? Имаше доста 
критики по негов адрес 
още преди окончателно-
то приемане на антико-
рупционния закон.

Създаването на подо-
бен антикорупционен орган 

бе необходим и естествен 
процес. Това обединяване 
на няколко администрации 
с една обща цел е част и 
от антикорупционната по-
литика на страната. Очак-
ванията към този орган са 
изключително големи, но за 
реални прогнози относно 
ефективността от него-
вата работа е още рано да 
се говори. Мисля, че осно-
вата, върху която е създа-
ден този антикорупционен 
орган, а именно Комисията 
за отнемане на незаконно 
придобито имущество 
(КОНПИ), е стабилна. В За-
кона за противодействие 
на корупцията и отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество се запазват в 
пълна степен прерогати-
вите на досега съществу-
ващата КОНПИ, като идея-
та на законодателя е да се 
разширят компетенциите 
на комисията с функциите 
и правомощията на оста-
налите структури, които 
преминават към нея. По 
този начин основанията 
за образуване на проверки, 
а от там и възможности-
те за образуване на произ-
водства за отнемане на 
незаконно придобито иму-
щество на основата на ин-
формацията и анализа от 
съответните структурни 
звена на комисията е мно-
го по-възможна хипоте-
за. Досегашната работа 
на КОНПИ и създадените 
нови условия и предпос-
тавки за оптимизиране на 
антикорупционната дей-
ност на новата Комисия 
за противодействие на 
корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество (КПКОНПИ) ме 
карат да вярвам, че поло-

жителните резултати от 
работата й ще продължат 
и в бъдеще.

Като председател на 
неправителствена орга-
низация, която се зани-
мава с противодействи-
ето на прането на пари, 
взехте ли участие при 
общественото обсъжда-
не на антикорупционния 
закон? Какво се очаква 
да е взаимодействието 
между новия държавен 
орган и неправителстве-
ния сектор, експертите и 
научните среди?

Проследих процеса на 
създаване на новото зако-
нодателство както в сфе-
рата на противодействие 
на корупцията, така и на 
това, свързано с превенци-
ята на изпиране на пари. За 
нас като неправителстве-
на организация е важно да 
бъдем част от системата 
на противодействието на 
корупцията и изпирането 
на пари. Именно поради 
това през 2017 г. подписах-
ме Меморандум за сътруд-
ничество с Комисията за 
отнемане на незаконно 
придобито имущество. 
Целта на меморандума е 
обединяване усилията на 
двете страни в противо-
действието на изпирането 
на пари, корупцията и фи-
нансовите престъпления 
и търсенето на начини и 
форми за отговор на но-
вите предизвикателства 
в тази област. Меморан-
думът е добър пример за 
сътрудничество между 
държавни институции и 
неправителствен сектор в 
превенцията на тези нега-
тивни явления и ще доведе 
до по-добри резултати в 

борбата с корупционните 
практики. Вярвам, че ще 
продължим и ще развием 
нашето сътрудничество 
в още по-пълна степен и 
с КПКОНПИ. В рамките 
на общите ни действия 
предвиждаме съвмест-
ни обучения, участие на 
различни форуми и други 
форми на сътрудничество 
с новосформирания анти-
корупционен орган. В тази 
връзка е много важно да 
спомена, че по инициати-
ва на ЦППИП и на още две 
от водещите организации 
в сферата на противодей-
ствието на изпирането 
на пари, корупцията и фи-
нансовите престъпления 
през март т.г. създадохме 
и Браншовата асоциация 
на работещите в сфера-
та на противодействие 
на изпирането на пари  
(БАРСПИП). Като един-
ствената национална 
професионална браншова 
организация на експерти-
те и организациите, рабо-
тещи в сферата на проти-
водействие на изпирането 
на пари в България, тя ще 
подпомага членовете си в 
осъществяването на тях-
ната дейност и ще от-
стоява техните интере-
си. Предстоят разговори в 
посока на сътрудничество 
както с КПКОНПИ и други-
те държавни органи с ком-
петентност в материята, 
така и със съответните 
браншови и съсловни ор-
ганизации, което ще до-
принесе за обединяване 
на усилията и опита на 
експертите за успешното 
противодействие на изпи-
рането на пари, корупция-
та и финансовите престъ-
пления.

Снимки в. „Строител“

Д-р Николай Алдимиров представи новия Закон за мерките срещу изпирането на пари по време 
на семинар на Нотариалната камара, който се проведе в същия ден, в който влезе в сила и 
ЗМИП
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Започнаха строително-ремонтните работи по 
пълното обновяване на главната търговска улица в 
Банско - „Пирин”. Първият етап от нея, в участъка 
между пл. „Никола Вапцаров” и пл. „Възраждане”, се ре-
ализира през 2016 г., като бе спазен архитектурно-ху-
дожественият стил, по който е оформена централна-
та градска част. „Вторият етап обхваща отсечката 
между пл. „Възраждане” и ул. „Отец Паисий”. Паралелно 
с подмяната на настилките, осветителните тела, 
премахването на висящите кабели и прибирането им 
в колектори, монтирани за целта, подменяме и ВиК 
мрежата“, съобщи кметът на Банско Георги Икономов. 
Изпълнител е местната „Авон – 5“ ООД, която спечели 
обществената поръчка с цена от 735 799 лв. 

Работи се също и по третия, най-малък етап - от 
ул. „Гоце Делчев” №826 до ул. „Отец Паисий“. Простран-
ството ще бъде оформено в същия архитектурен 
стил, както останалата част от рехабилитираната 

улица. Стойността на договора, подписан с местната 
фирма „Лесострой 2010“ ЕООД, е 595 673 лв. Финанси-
рането е от общинския бюджет. „На практика тази 
„улица” се превърна в любимото място за разходка и 
игри на жителите и гостите на нашия курорт. По ис-
кане на гражданите тя бе оформена като пешеходна 
зона с детски площадки, зелени площи, водни ефекти, 
алеи и места за отдих“, допълни Икономов.

Изграждането и на двете улици ще приключи до 
началото на активния летен сезон.

ВРАЦА

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Община Ружинци обяви обществена поръчка за ремонт и подобряване 
на енергийната ефективност на читалище „Христо Ботев” в с. Ружинци. 
Проектът се финансира по „Красива България”. Стойността на търга е 
127 945,71 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 3 месеца.

Местната администрация търси и изпълнител за СМР по пътната 
мрежа. Общината обяви поръчка за основен ремонт на участъци от чет-
въртокласен път VID 1160 (III-114, Дреновец - Ружинци) - Бело поле - (III-114). 
За дейностите са предвидени средства в размер на 41 666,67 лв. без ДДС. 
Те трябва да бъдат завършени до ноември 2018 г.

С празнична церемония в Пазарджик бе открита 
обновената сграда на Основно училище „Любен Кара-
велов“. Лентата преряза кметът Тодор Попов. 

Стойността на ремонта на зданието и дворното 
пространство е 1 328 491 лв. Дейностите са извър-
шени по проект „Обновяване и модернизиране на об-
разователната инфраструктура в град Пазарджик“ по 
Оперативна програма „Региони в растеж“, в рамките 
на който се ремонтират четири учебни заведения и 
едно ученическо общежитие.

Започна подготовка за изграждането на нов 
Център за спешна медицинска помощ в Ямбол. 
Строителството ще бъде финансирано по Опера-
тивна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ по 
проект на Министерството на здравеопазването. 
Това съобщи директорът на МБАЛ „Св. Пантелей-
мон“ д-р Панайот Диманов.

Центърът ще бъде разположен на партерния 
етаж в недовършената нова сграда на многопро-
филната болница в края на града. В момента се 
изпълнява корекция на досегашния архитектурен 
план на сградата, а Общинският съвет на Ямбол е 
предоставил безвъзмездно право на строеж върху 
свой терен за изграждането на навес за линейки, 
паркинг и стопанска постройка за центъра.

Сега Центърът за спешна помощ в областния 
град се помещава в тясна и неподходяща част от 
зданието на МБАЛ „Св. Пантелеймон“. 

Размерът на одобрените финансови средства е над 5 млн. лв.
Страницата подготви 
Елица Илчева

Община Благоевград и Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
(МРРБ) подписаха договор за 
безвъзмездна финансова помощ 
за обновяване на многофамил-
ни жилищни сгради, съобщиха 
от пресцентъра на местната 
администрация. Проектът се 
изпълнява по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 

– 2020“. Той е на стойност 
5 199 941 лв., от които 43 875 лв. 
са собствен принос на бенефи-
циента - община Благоевград. 
Срокът за реализиране на дей-
ностите е 12 месеца.

От местната администра-
ция обясняват, че проектът е 
насочен към изпълнение на мер-
ки за енергийна ефективност 
(ЕЕ) в многофамилни жилищни 
сгради на територията на гра-
да. Чрез него ще се постигнат 
по-високи нива на ЕЕ, ще се на-

малят разходите за електриче-
ска енергия и ще се ограничат 
вредните емисии в атмосфе-
рата като косвен ефект от 
въвеждането на ефективни 
пакети от енергоспестяващи 
мерки.

През 2017 г. областният 
център бе водещ в класацията 
за обновени сгради по Нацио-
налната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 
От одобрения наскоро от прави-

телството доклад за напредъка 
по изпълнението на НПЕЕМЖС 
става ясно, че през миналата 
година в страната са санирани 
общо 769 многофамилни жилищни 
сгради. Към 31 декември 2017 г. 
е започнало обновяване по 98,5% 

от всички 2022 сгради със склю-
чени договори за целево финанси-
ране. Най-много от тях се нами-
рат в област Благоевград - 93. 
След това е област Бургас - 91, 
Хасково - 81, и Пловдив и Стара 
Загора с по 47 сгради.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Община Враца ще обнови и мо-
дернизира централната пешеходна 
зона в града. Проектът се финансира 
по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, 
като местната администрация вече 
е подписала договор за безвъзмезд-
на финансова помощ с Министер-
ството на регионалното развитие 
и благоустройството. Той е на стойност над 6 млн. лв. В края на март 
общината е открила процедура за избор на изпълнител на СМР по цен-
тралната градска част. Очаква се реалното строителство да започне 
в средата на юни.

Дейностите ще обхванат участъци от Централната пешеходна зона 
в града – бул. „Никола Войводов” и площад „Христо Ботев“, с прилежащия 
парк до църквата „Св. Николай Мирликийски“. С реконструкцията ще се 
изгради по-добра визия на пешеходните зони и тротоари, както и на мес-
тата за обществен отдих. В рамките на проекта съществуващите 
дървесни видове няма да бъдат премахвани, с изключение на тези, които 
са изсъхнали. Предвижда се засаждането и на нови растения и дървета. 
Целта е да се увеличат значително зелените площи, както и да бъдат 
изградени изолиращи ивици – или т.нар. ветро-, шумо- и прахова бариера. 
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Георги Сотиров 

Доц. Джамбова, без-
спорно имате впечатля-
ваща научна биография. 
Сега имате удоволст-
вието да преподавате 
„Строителна физика“ на 
студентите от Архи-
тектурния факултет в 
УАСГ.

 Вярна констатация, 
защото тези момичета и 
момчета наистина имат 
усет и интерес към ново-
стите. За мен и колеги-
те е предизвикателство 
да ги запознаваме, макар 
и на базово ниво, със съ-
временните въпроси на 
строителната и архите-
ктурната акустика, със 
строителната топлотех-
ника, архитектурно-стро-
ителната аеродинамика 
и архитектурно-строи-
телната светлотехника. 
Стараем се да им пред-
ставяме и иновативни 
решения,  като инфра-
червените отоплителни 
панели за икономично и 
здравословно отопление 
на отделни помещения, 
термодинамичните слън-
чеви системи от класа 
на възобновяемите енер-

гийни източници за ото-
пление и битова гореща 
вода за къщи, както и с 
обработката на ограж-
дащите конструкции с 
топлоизолационни наноке-
рамични покрития против 
мухъл. Всички тези ново-
въведения са много важни 
за енергийната ефектив-
ност на сградите.

Тук е мястото да от-
бележа, че от тази учебна 
година в УАСГ вече имаме 
и специалност „Ландшаф-
тна архитектура и ланд-
шафтно планиране“.

Вие преподавате фи-
зика и на студентите от 
англоезичното обучение 
в Строителния факул-
тет, както и в курса 
„Оценка на въздействи-
ето на физичните фак-
тори“, част от бакала-
върската специалност 
„Устройство и управле-
ние на земи и имоти“ 

в Геодезическия факул-
тет. Разкажете повече 
за този курс.

В него се разглеждат 
основните физични факто-
ри, влияещи върху околна-
та среда, а оттам и върху 
използването и оценката 
на имотите. Предмет на 
изучаване са физичните 
въздействия - шум, вибра-
ции, вредни лъчения (елек-
тромагнитни, йонизиращи, 
топлинни). От две години 
в Хидротехническия фа-
култет се обучават сту-
денти по бакалавърската 
специалност „Инженерна 
екология“, в която също се 
разглеждат тези въпроси. 

Демографската криза 
обаче и намалелият брой 
на студентите довеж-
да до фаворизирането на 
едни специалности и из-
вестно неглижиране на 
други, които са не по-мал-
ко нужни на обществото, 
като например „Хидро-

строителство“.

Университетските, 
както и научните среди 
дават възможност за 
международни контакти 
и обмен на експертиза 
по различни програми. 
Как се изявявате в тази 
насока?

Координатор съм на 
европейската програма 
„Еразъм +“ за Хидротехни-
ческия факултет, както и 
член на Контролния съвет 
на УАСГ за същия факул-
тет. По тази програма 
съм имала възможност 
да посетя партниращи ни 
университети във Ваймар, 

Бърно и Неапол, където 
съм изнасяла лекции пред 
студенти и научни работ-
ници. Срещите с колеги 
от други страни са мно-
го стимулиращи въпреки 
различните ни финансови 
възможности и обезпече-
ност. Преподавателите 
от Неаполския универси-
тет „Федерико II“ бяха впе-
чатлени от резултатите 
ни и сега имаме покана 
от тях за участие в меж-
дународна конференция в 
Палермо през 2018 г. 

След завръщането си 
от САЩ се преориенти-
рате от фундаментал-

ните към по-приложни 
изследвания. Защо?

Да, и сега съм довол-
на, че това ми желание 
се осъществи. Научно-
изследователската ми 
дейност в момента е в 
две от областите, които 
преподавам – шумоизола-
ция и топлоизолация. Под-
крепата на университе-
та дойде под формата на 
няколко поредни договора 
с Центъра по научни из-
следвания и проектиране 
към УАСГ, финансиран от 
Министерството на обра-
зованието и науката. Бла-
годарение на тази помощ 
в катедра „Физика“ преди 
година и половина бе из-
градена умалена камера за 
оценка на звукоизолацията 
на строителни материа-
ли и елементи по често-
ти. Обемът на камерата 
е един кубичен метър, а 
стените й са изолирани до 
60 децибела. Последното 
е голямо предизвикател-
ство, с което ние успешно 
се преборихме – конструк-
цията и материалите, от 
които е изградена камера-
та, са описани в статия 
в Годишника на УАСГ 2014, 
а в друг са съответните 
експерименти, установя-
ващи параметрите на ка-
мерата. 

В работещата вече ка-
мера се помества източ-
ник на розов шум със зву-
ково налягане 96 децибела 
и тя служи като шумно 
помещение при изследва-
не на звукоизолацията на 
строителните елементи. 
За тихо помещение се из-
ползва учебната лабора-
тория, в която е изградена 
камерата. При измерване-
то на звукопреминаването 
през образците отворът 
на камерата се затваря 
с изследвания образец с 
размери 60 на 60 см. Ниво-
то на пропуснатото през 
образеца звуково налягане 
се измерва в децибели с 
калибриран терц октавен 

шумомер, марка Pulsar, 
на разстояние 70 см от 
образеца. Проследява се 
честотният диапазон от 
600 Hz до 8000 Hz поради 
факта, че вътрешният 
размер на камерата не 
позволява стабилното 
разпространение на по-
ниските честоти на зву-
ка. Отчетеният сигнал в 
приемащото помещение 
поддържа нива над допус-
тимата разлика с фоновия 
шум. 

В отделен експери-
мент е измерено и вре-
мето на реверберация на 
приемащото помещение 
[3], което също може да 
бъде отчетено при не-
обходимост. При провеж-
дането на сравнителни 
изследвания обаче това 
не се налага. За теоре-
тичното изчисляване на 
загубите при преминава-
не на звукова енергия се 
използват симулации със 
софтуер INSUL.

Измерванията с тази 
камера вероятно биха 
дали  възможност на 
строители и производи-
тели на строителни ма-
териали и конструкции 
за една предсертифика-
ционна оценка на техни-
те продукти по отноше-
ние на шумоизолацията?

 Така  е,  типовете 
оценки, които могат да 
се провеждат с помощта 
на умалената звукоизоли-
рана камера и които вече 
са изпробвани на изследо-
вателско ниво, са описани 
в статии в Годишника на 
УАСГ. Те могат да бъдат 
следните:

 Оценка на звукоизо-
лацията на продуктите 
по честоти в областта 
от 600 до 8000 Hz; 

 Сравнителни изслед-
вания на звукоизолацията 
на няколко материала или 
на различни комбинации 
многослойни конструкции;

 Влиянието на раз-
лични допълнителни фак-
тори върху звукоизола-
ционните свойства на 
конструкциите и мате-
риалите. Например: Как 
натягането на еласти-
чен материал между два 
твърди слоя се отразява 
върху звукоизолацията на 
конструкцията? Или - как 
нанасянето на нанокера-
мично покритие, което 
има противоплесенни и 
слънцезащитни свойства, 
подобрява и звукоизолаци-
ята на материала?

Поръчките от прак-
тиката ще помогнат на 
колектива ни да увеличи 
допълнително своето ноу-
хау, както и ще ориенти-
рат изследванията ни към 
още по-полезни приложни 
казуси, а и ще донесат до-
пълнително финансиране 
към бюджета на универ-
ситета. 

Доц. д-р Светла Джамбова, преподавател в катедра „Физика“ на УАСГ:

Доц. д-р Светла Джамбова е преподавател в 
катедра „Физика“ в Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия (УАСГ). Родена е в 
Русе, където завършва със златен медал в Про-
филирана английска гимназия „Гео Милев“. След 
това се дипломира със специалност „Инженерна 
физика“ в Софийския университет „Климент Ох-
ридски”. Започва работа в Института по физика 
на твърдото тяло при БАН. Като докторант в 
областта на физиката на атомите и молекули-
те тя се занимава с научна експериментална 
работа. 

Специализира в Института по спектроскопия 
в Москва, а след защита на дисертацията препо-
дава в университета на американския щат Вир-
джиния. Участва и в научни проекти в Американ-
ската изследователска асоциация на щата. От 
2001 г. преподава в УАСГ, а от 2007 г. е доцент. 

Снимки авторът
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Мартин Славчев

Инж. Шарков, кога се зароди 
идеята за учредяване на НКСВ?

Това се случи още в годините, 
когато заедно с колегите ми доц. 
д-р Георги Линков, понастоящем 
председател на Комисията за 
воденето, поддържането и полз-
ването на ЦПРС, и проф. инж. 
Никола Янакиев получихме пока-
на от тогавашния министър на 
регионалното развитие и благо-
устройството инж. Евгени Чачев 
да влезем в ръководството на 
Българската строителна камара 
(БСК), сега Камара на строите-
лите в България (КСБ). В този пе-
риод нямаше приемственост на 
професията от специалистите, 
които изградиха промишленост-
та, електрификацията и водо-
снабдяването на България, над 
3000 язовира, пътната мрежа. 
Обновени бяха по-малките гра-
дове и селата в страната. Беше 
създадена мощна строителна 
индустрия. В същото време у нас 
до 1942 г. нямаше висше образо-
вание за инженери, първите ви-
пускници завършиха след 1947 г. 
Бяха забравени и основателите 
на политехниката – първите про-
фесори на строителната наука. 

Споделих с колегите си инж. 
Панайот Курделанов, инж. Иван 
Стоянов и инж. Кирил Америка-
нов, че се налага нещо да бъде 
направено, за да уважим строи-
телите ветерани. Така се роди 
идеята за създаване на НКСВ, 
но осъществяването й стана 
възможно по-късно, когато КСБ 
се сдоби със собствена мате-
риална база и ръководството, в 
лицето на председателя на УС 
на КСБ инж. Светослав Глосов и 
изп. директор инж. Иван Бойков, 
прие да се учреди структурата. 
Изискваше се сериозна подготов-
ка и затова сформирахме работ-
на група в състав: инж. Виктор 
Шарков, инж. Иван Стоянов, акад. 
Ячко Иванов, инж. Никола Василев 
и инж. Кирил Американов. 

Председателите на Област-
ните представителства на КСБ 
ни помогнаха да поканим ветера-
ни за учредителното събрание. 
Организацията за това събитие 
продължи една година. То се със-
тоя на 29 март 2013 г. и на него 
присъстваха 64 делегати - стро-
ители ветерани от цялата стра-
на. Всички те бяха дошли в зала-
та много преди обявеното време, 
което показваше желанието им 
да се създаде НКСВ.  

Колко са клубовете по мес-
та и какви организации създа-
дохте за тяхното учредяване? 

Към момента имаме общо 
26 клуба и 6 секции с 1214 чле-
нове. За подготовка на учре-
дителните събрания за всеки 
клуб сформирахме групи от 3 
до 5 строители ветерани. Те се 
провеждаха в офисите на КСБ 
по места, а в другите градове, 
например Златоград – в залата 
на общината, в Димитровград 
– в НТС, и т.н. На всички съ-
брания строителите ветерани 

посрещнаха с възторг учредя-
ването на клуба и приеха свои 
програми съгласно Устава и 
Правилника на НКСВ. На много 
места присъстваха председа-
телите на ОП на КСБ, зам.-кме-
тове, главни архитекти, а в Са-
моков и Златоград – кметовете 
Владимир Георгиев и Мирослав 
Янчев.  

Първоначално учредихме клуб 
в София, но се оказа много труд-
но да се организира и провежда 
клубна дейност от едно ръковод-
ство. Затова след обсъждане 
решихме да създадем секциите 
„Гражданско строителство”, „Ин-
женерни системи”, „Транспортно 
строителство”, „Строители 
воини”, „Строителна наука и об-
разование”, както и „Хидростро-
ителство”, която в момента не 
функционира. 

Какви са взаимоотношения-
та на НКСВ с НТС по строител-
ството, КАБ, КИИП и другите 
браншови организации? 

В тази насока работим с бав-
ни, но последователни стъпки. 
Можем да определим нашето съ-
трудничество до момента като 
успешно. Контактите ни са на 
регионално и национално ниво. По 
инициатива на проф. Добрин Де-
нев съвместно с НКСВ, КСБ, УАСГ, 
НТС по строителството, КАБ, 
САБ, КИИП сме подготвили пред-
ложение до Столичната община 
за наименуване на улици на осно-
вателите на висшето строител-
но образование. Имената на тези 
наши първоучители са д-р инж. 
Юрдан Данчов, акад. Димо Велев, 
проф. арх. Храбър Попов, проф. д-р 
Аркади Стоянов, проф. инж. Васил 
Пеевски, д-р инж. Тодор Радосла-
вов, проф. д-р Пейо Петров, проф. 
инж. Алекси Квартирников, проф. 
Георги Брадистилов, проф. Саздо 
Иванов. 

Продължава инициативата 
по предложение на НКСВ, РКСВ, 

КАБ и КИИП за утвърждаване от 
общинските ръководства звание-
то „Почетен гражданин”, което 
да се връчва на заслужили стро-
ители ветерани. През 2017 г. с 
това звание бяха удостоени инж. 
Димитър Панов от Перник, проф. 
инж. Тодор Бараков от Габрово. 
До момента имаме 11 строите-
ли ветерани, които са почетни 
граждани. 

Много е важно да продължим 
да работим в това направление, 
като обърнем сериозно внимание 
на предварителното съгласуване 
на всяко предложение с организа-
циите от строителната гилдия 
и общинската управа. 

На основание на чл. 12 от Ус-
тава на НКСВ и чл. 11 от Правил-
ника за удостояване със звание-
то „Заслужил деятел” с решение 
на Управителния съвет бяха поче-
тени 12 членове на НКСВ. 

Какви са взаимоотношени-
ята на НКСВ с в. „Строител”? 

Колективът на в. „Строител” 
има първостепенна заслуга към 
учредяването на НКСВ и клубове-
те в различните райони на стра-
ната. Всички учредителни събра-
ния бяха отразени във вестника.

Контактите ни са ежеднев-
ни. При възможност всички меро-
приятия на НКСВ и на регионал-
ните клубове намират място в 
изданието. Във всеки брой има 
по една, а в някои случаи и повече 
страници за НКСВ. Ежемесечно 
се публикуват поздравителни 
адреси за строителите ветера-
ни, навършили кръгли годишнини. 
Всички председатели на РКСВ 
редовно получават в. „Строител”. 

През 2017 г. бяха публикувани 
интервюта с членовете на клу-
ба инж. Найден Найденов (Ловеч), 
инж. Васил Иванов (Плевен), инж. 
Иван Прасков (Пазарджик), проф. 
Добрин Денев, инж. Дечо Дяков 
(Търговище), инж. Стоян Шатов, 
инж. Стефан Запрянов (Злато-

град), инж. Радан Чолаков (Ха-
сково), инж. Никола Бакърджиев 
(Велико Търново), Спиро Чавдаров 
(Смолян), проф. д-р инж. Димитър 
Назърски, проф. Енчо Дулевски, 
проф. д-р Владимир Стойнов, 
инж. Велико Десов, Димчо Димов 
(Варна), проф. д-р инж. Банко Бан-
ков, инж. Стефан Чорбанов, проф. 
Борислав Киров, инж. Дамян Кам-
буров, проф. д-р арх. Младен Миря-
нов, проф. Спас Памукчиев, проф. 
Петко Кътов, проф. инж. Божидар 
Божинов, проф. д.т.н. инж. Георги 
Димитров, проф. д-р инж. Петър 
Сотиров, доц. арх. Димитър Ан-
дрейчин, проф. Венелин Венков, 
акад. Ячко Иванов, доц. д-р инж. 
Росица Николаева, а също и ста-
тии от представители на секция 
„Строителна наука и образова-
ние” като проф. д.т.н. инж. Румен 
Арсов и др. С голям интерес бяха 
приети материалите от подгот-
вената книга в два тома на доц. 
арх. Димитър Андрейчин „Верти-
калният град. Исторически роман 
за небостъргачите”. 

На всички мероприятия, орга-
низирани от КСБ и в. „Строител”, 
са присъствали наши членове, 
отзовавайки се на любезната по-
кана на ръководството на вест-
ника. 

От тази трибуна искам да 
изкажа нашата голяма благодар-
ност към председателя на Съве-
та на директорите на „Вестник 
Строител” ЕАД инж. Пламен 
Пергелов, към главния редактор 
и прокурист Ренета Николова и 
към целия екип на изданието за 
вниманието и уважението, кое-
то оказват на НКСВ и клубовете 
по места. Вестник „Строител” 
издаде и книгата-албум „5 години 
НКСВ”. 

Как се финансира дейност-
та на НКСВ? 

Нашата дейност основно се 
финансира от КСБ, от дарения и 
от членски внос, който е минима-

лен и остава за ползване на съот-
ветния клуб. 

Изказвам от името на УС на 
НКСВ нашата признателност 
към всички дарители и спонсори, 
които ще уважим, като ги спо-
менем в книгата-албум „5 години 
НКСВ”. Изключително благодар-
ни сме на УС на КСБ, на Изпълни-
телното бюро, на председателя 
на УС инж. Илиян Терзиев и изп. 
директор инж. Мирослав Мазнев 
за това, че утвърдиха нашето 
предложение за подпомагане на 
дейността ни и през 2018 г. 

Тук искам да спомена и голя-
мата си признателност към не-
забравимия инж. Иван Стоянов 
за неговия ентусиазъм и всеот-
дайност, за изключителната му 
работоспособност, за послович-
ната му организираност за осъ-
ществяването на нашата мечта 
– НКСВ. Той беше истински апос-
тол, изпитваше задоволство и 
любов от това, което правеше. 
Той сътвори Устава и Правилни-
ка. Неговият патос завладяваше 
присъстващите. 

Споменахте за книгата-ал-
бум „5 години НКСВ”. Какво съ-
държа тя? 

УС на НКСВ реши да издадем 
тази книга, която да опише кога 
и защо са учредени НКСВ и реги-
оналните звена. Главната цел е 
всеки клуб и секция да информира 
как организира и провежда свои-
те мероприятия, как работят с 
КСБ и другите браншови орга-
низации, а също и с общинските 
ръководства. Книгата има за цел 
да послужи като обобщителна 
информация, която да използват 
колегите в бъдеще. 

Кои са основните насоки за 
бъдещата дейност на НКСВ? 

Една от главните ни цели 
е учредяване на нови клубове и 
секции, там където има възмож-
ност. Приоритет е и привлича-
нето на нови членове и най-вече 
на работещи наши колеги, които 
се чувстват ветерани в стро-
ителството, проектирането и 
науката, независимо от тяхно-
то професионално образование. 
Ключово ще е да печелим дове-
рието и уважението на общин-
ските власти, за да използват 
нашия опит и знания. За нас е ва-
жно да продължим да участваме 
във всички мероприятия на КСБ 
и в. „Строител”. Да даваме екс-
пертни мнения и предложения по 
въпроси в областта на науката, 
образованието, проектирането, 
строителството и промените в 
законодателството, ако такива 
ни бъдат възложени. Сред зада-
чите ни е да обединяваме гилди-
ята, да спомагаме за взаимното 
уважение между колегите от раз-
лични етноси и с различни поли-
тически и религиозни убеждения. 
Да утвърждаваме уважението и 
приемствеността между поколе-
нията, за да изпълним девиза на 
нашия велик възрожденец Георги 
Сава Раковски - „Бащин дом не-
дей забравя, традициите недей 
изоставя”. 

Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ):

Колективът на в. „Строител” има първостепенна заслуга към учредяването на НКСВ и клубовете
Снимка в. „Строител“
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изпълнение на строителство за обновяване на 
детски градини и ясла в рамките на проект „Образователна инфра-
структура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и 
ясли в град Пловдив”

Наименование: „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и 
ул. „Минко Радковски“ (при АИР)“

Наименование: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура ВG16RFOP001-
5.001-0022-С01 „Подкрепа за деинституционализация... Продължава в 
II.1.4.

Наименование: Преместване на Трафо №2 в п/ст Арпезос

Наименование: Инженеринг – работно проектиране, СМР и ав-
торски надзор във връзка с реконструкция и обновяване на дневен цен-
тър подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, град Бяла 
Слатина

Наименование: „Ремонт и рехабилитация на съществуваща сгра-
да „Корпус №4” в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД"

Наименование: Реконструкция на разпределителна водопроводна 
мрежа на с. Априлово, Община Горна Малина, област София

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за 
реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в град Белоград-
чик, Община Белоградчик

Наименование: „Строително-монтажни работи по магистрални 
топлопроводи, разпределителни топлопроводи и топлопроводни от-
клонения, попадащи в първа, втора, трета или четвърта категория 
строежи, при аварийни ремонти, рехабилитации и ново строителство...“

Наименование: Проектиране и изпълнение на инсталация за UV – 
дезинфекция с вертикални лампи на изход Пречиствателна станция за 
битови отпадъчни води „Бургас”

Наименование: Преустройство на Камерна зала в Дом на енерге-
тика в многофункционална зала за кинопрожекции, камерни постановки, 
конференции, презентации и други

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 6 084 695.57 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 28
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 28/05/2018  Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив 4000, 
пл. „Стефан Стамболов“ №1 - администра-

тивната сграда на Община Пловдив, ет. 3, 
зала 36
Дата: 30/05/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Аделина Хасова
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Телефон: +359 32656752
E-mail: zop@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=843009&mode=view

Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 666 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
07/06/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 18/05/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: постъпилите офер-
ти се отварят в сградата на Общинска ад-
министрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възражда-

не" №1, в заседателната зала
Дата: 21/05/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Николай Райковски; инж. 
Николай Петров; Пламена Димитрова
Факс: +359 67068005
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: www.troyan.bg
Телефон: +359 67068005
E-mail: pdimitrova@troyan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=843069&mode=view

Възложител: Община Враца
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 485 997.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 22/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: конферентната 
зала на Община Враца с административен 
адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ №6

Дата: 23/05/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Ваня Могиланска - главен екс-
перт Обществени поръчки
Факс: +359 92623061
Адрес: ул. „Стефанаки Савов“ №6
Адрес на възложителя: http://www.vratza.bg/
Телефон: +359 876964676
E-mail: vmogilanska@vratza.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=843346&mode=view

Възложител: „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД - МЕР ХАСКОВО
Oсн. предмет: 45317300
Прогнозна стойност: 275 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 22/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: на адреса на въз-
ложителя - гр. Хасково, ул. „Добруджа”, №6, 

първи етаж, стая 107
Дата: 23/05/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: по процедурни въпроси - Дими-
трийка Христова - тел. 038 608106, по техни-
чески въпроси - Илия Марков - тел. 0361 60100
Факс: +359 38608102
Адрес: ул. „Добруджа“ №6
Адрес на възложителя: www.eso.bg
E-mail: d.hristova@hs.eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=843192&mode=view

Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 274 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 18/05/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Бяла Сла-
тина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охрид-
ски” №68, ет. 5, стая 508

Дата: 21/05/2018    Местно време: 09:30 
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева 
и Красимир Кирилов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68
Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=843301&mode=view

Възложител: „Свободна зона – Русе” ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 218 160.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 110
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 22/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Русе, бул. „Тут-
ракан” №71, административна сграда на 
„Свободна зона – Русе” ЕАД

Дата:  23/05/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Нели Колева; инж. Чавдар Геор-
гиев - за технически въпроси
Факс: +359 82831112
Адрес: бул. „Тутракан“ №71
Адрес на възложителя: http://www.freezone-
rousse.bg
Телефон: +359 82880800
E-mail: trade@freezone-rousse.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=843307&mode=view

Възложител: Община Горна Малина
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 442 984.93 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 500
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 21/05/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Горна Малина

Дата: 22/05/2018   Местно време: 10:00  
За контакти: инж. Елена Маринова
Факс: +359 71522252
Адрес: пл. „Родолюбие“ №1
Адрес на възложителя: www.gornamalina.eu
Телефон: +359 71522320
E-mail: gmalina@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=843294&mode=view

Възложител: Община Белоградчик
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 794 925.80 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 17/05/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Белоградчик, ул. 
„Княз Борис I“ №6, ет. 2, заседателна зала

Дата: 18/05/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Ангелина Георгиева
Факс: +359 93653017
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №6
Адрес на възложителя: http://belogradchik.bg/
Телефон: +359 877871644
E-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=842944&mode=view

Възложител: „Веолия Енерджи Варна” ЕАД
Oсн. предмет: 45231100
Прогнозна стойност: 1 150 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 18/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна засе-
дателна зала, ул. „Янош Хуняди“ №5, гр. Варна

Дата: 23/05/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Иванка Борисова
Факс: +359 28132027
Адрес: ул. „Янош Хуняди“ №5
Адрес на възложителя: https://energy-varna.
bg/
Телефон: +359 28132038
E-mail: ivanka.borisova@veolia.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=843386&mode=view

Възложител: „Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД
Oсн. предмет: 45252200
Прогнозна стойност: 1 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 21/05/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, кв. „По-
беда”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 4, 

конферентна зала №1.
Дата: 22/05/2018   Местно време: 10:30 
За контакти: Лиляна Захова, Катя Велева
Факс: +359 56842979
Адрес: ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
Адрес на възложителя: http://www.vik-burgas.
com
Телефон: +359 56871412
E-mail: lzahova@vik-burgas.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=843380&mode=view

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Oсн. предмет: 45454000
Прогнозна стойност: 701 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 25/05/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй”, Уп-
равление Търговско

Дата: 29/05/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Георги Стефанов
Факс: +359 973-76007
Адрес: площадка „АЕЦ Козлодуй”
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-73822
E-mail: gistefanov@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=843383&mode=view

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

ИНФРАЧЕРВЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ 
икономични, дизайнерски, от различни производители, отстъпки за количества 

www.ikonodom.com, GSM 0887099690
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Елица Илчева

През последните няколко 
десетилетия носителка-
та на „Оскар“ Даян Кийтън 
прекарва голяма част от 
времето си в това да играе 
ролята на архитект и дизай-
нер, като купува и реновира 
стари къщи. И, разбира се, 
понеже процесът изисква 
усърдие и сърце, холивудска-
та звезда не се свени да си 
цапа ръцете със строител-
ни материали и да се потапя 
плътно в трансформациите. 
Казват, че страстта й към 
колекционирането на ис-
торически сгради така се 
разпалила, че довела до при-
добиването дори на обект, 
проектиран от легендарния 
архитект Франк Лойд Райт. 
Освен това, след като пре-
върне имотите си в мечта-
ни домове, тя не ги задържа, 
а ги препродава. Защото 
истинско удоволствие й 
доставя не обитаването на 
пространствата, а това да 
ги създава. 

Една от тези великолеп-
ни къщи е 

в „Пасифик Палисейдс“, 
луксозния квартал на Лос 
Анджелис 

на брега на океана. Оча-
рователна с традиционния 
си кънектикът стил, сграда-
та била пожелана от актри-
сата за ползване под наем. 
Но се случило неочакваното 
– любов от пръв поглед. „Не 
съм търсила перфектната 
къща. Просто оглеждах за 
красиво място за живее-
не, което да ме кара да се 
чувствам удобно”, споде-
лила Кийтън пред списание 
С-home. На въпроса откъде 
тръгва при проектирането 
на пространството тя при-
знава: „Аз съм голяма крадла 
на идеи, затова често се до-
питвам до интернет. Имам 
много романтични пред-
стави за това, какво хора-
та биха мечтали да имат у 
дома си”. По думите на Даян 
Кийтън едно от тези схва-
щания е: „Комфортът озна-
чава да се живее сред черно 
и бяло – елегантно, с фин 
вкус. Хората би трябвало да 
са цветовете в един дом”. 
В обекта на „Пасифик Па ли-
сейдс“ обаче никак не липс-
ват контрастните компо-
зиции. Даян с очарователна 

лекота подрежда любимите 
й испански антики до други 
ексцентрични антиквари-
ати като например симпа-
тичната колекция стопери 
за врати във формата на 
бостънски териери. Цветни 
акценти са сини възглавни-
ци в спалнята, миниатюр-
на тъмнозелена къщичка в 
гостната. Прави впечатле-
ние също, че много умело е 
съчетано индустриалното 
с рустикалното и поп-арт 
стила. Погледа радва и цен-
на фотографска колекция на 
известни майстори - David 
Wojnarowicz, Garry Winogrand, 
Bruce Weber. 

Своя офис Кийтън раз-
полага в просторното при-

земно помещение, където 
се шири впечатляващото 
по размер и изработка вин-
тидж бюро с основа от 
влаково междуосие, а разпи-
лените по пода листове са 
декларация за творческия 
хаос, който насища този 
дом край океана. „Това е моя-
та бърлога, винаги съм има-
ла проблеми с испанските 
къщи, защото там холът е 
фокус на жилището. За мен 
офисът е това място. Това 
ще остане домът, в който 

ме споходиха много чудес-
ни идеи, но най-вече този, 
в който пораснаха моите 
деца”, споделя актрисата и 
признава, че няма да остане 
завинаги там, защото ис-
тинската магия е да види 

колко различно изглеждат 
нещата на различни мес-
та. „Мисля, че трябва да 
гледаме на себе си по този 
начин – когато ни поставят 
на друго място, ние сме раз-
лични”, добавя Даян.

Следващата спирка е  
Бевърли Хилс,

където звездата рено-
вира цяло едно имение от 
1920 г. То е построено от 
калифорнийския архитект 

Ралф Флиуинг, по чийто 
проект е реализиран зна-
менитият „Електрически 
фонтан“ на оживеното кръс-
товище на булевардите 
„Уолшир“ и „Санта Моника“. 
В този обект тя е осъщест-
вила мечтата си да живее 
във впечатляваща резиден-
ция в испански колониален 
стил с огромен заден двор. С 
дизайнера Стивън Шадли тя 
превръща високото и широко 
антре в библиотека, изпъл-
вайки я с различни артефа-
кти и книги за визуалните 
изкуства. „Библиотеката 
създава настроение. Тя е де-
стилат на всичко, което се 
случва в този дом“, обясня-
ва Шадли, а понеже Кийтън 
обожава мотивационните 
надписи, двамата изписват 
с огромни букви над книгите 
едно изречение: „Очите виж-
дат само това, което умът 
разпознава“. 

Даян споделя, че обожа-
ва огромните простран-
ства и никой таван не може 
да бъде прекалено висок и 
че няма помещение, което 
да бъде твърде голямо за 
нея. Разбира се, след като 

купува имението, насоч-
ва промените именно към 
това. Тя бута стени между 
малките многобройни стаи 
на втория етаж и създава 
една голяма спалня, а долу 
се заема със същите про-
мени в архитектурата и 
отваря огромна кухня и тра-
пезария. 

Понеже се влюбва в ка-
мината, която се намира в 
дневната – перфектна изра-
ботка в испански стил, зао-
биколена от обикновена бяла 
мазилка, повтаря нейния ди-
зайн във всяка една стая - 
включително в спалнята и в 
кухнята. Интересни килими 
и постелки внасят характер 
в помещенията. 

Третата ни спирка е 

апартаментът,  
в който актрисата жи-
вее в Ню Йорк 

и който всъщност е 
виновен за запалването на 
тази й страст. Той се на-
мира в знаменития комплекс 
San Remo в първите за гра-
да кули близнаци, построени 
в 30-те години по проект на 
архитекта Емери Рота и по-
лучили през 1987 г. статут 
на архитектурен паметник. 
Сградата по принцип се 
обитава от знаменитости, 
като тук имат имоти Деми 
Мур, Стивън Спилбърг, Дон-
на Каран, Тайгър Уудс и Стив 
Мартин. Това е и първата й 
покупка на недвижимост, в 
която Кийтън е живяла цели 
30 години. Едва миналия ме-
сец тя е обявена за продаж-
ба за 17,5 млн. долара. 

Частният асансьор вли-
за директно в централния 
хол. Всекидневната с гре-
ди по таваните прелива в 
трапезарията. Кухнята е 
перфектно оборудвана като 
професионална и към нея има 
зала за закуски. Когато взе-
ла решение да плати имота, 
актрисата била буквално 
пленена от прозорците. В 
него има три спални с три 
бани и всички гледат към 
фантастичния централен 
парк. Именно заради тези 
пейзажи тя не е могла да ос-
тане равнодушна към инте-
риора, а впоследствие любо-
вта към него била споделена 
в три книги по темата, 
както и в жилищата, които 
вече ви представихме. 

Имението в Бевърли Хилс

Апратаментът в San Remo

Комплексът San Remo

Къщата в „Пасифик Палисейдс“
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Пътят е с дължина 1 080 м и ще зарежда около 800 жилища

Страницата подготви 
Емил Христов

Китай започна изпитания на соларна 
магистрала в провинцията Дзинан, която 
се намира в източната част на страната. 
Пътят е с дължина 1 080 м. По него се оч-
аква да преминават приблизително 45 000 
превозни средства на ден. Отсечката е по-
строена от Qilu Transportation Development 
Group Co. Компанията е поставила множе-
ство слънчеви панели под слой прозрачен 
бетон. Специална технология позволява 
инсталацията да генерира достатъчно 
енергия за захранване на осветлението на 
магистралата и електричество за около 
800 жилища. Освен със соларни панели пъ-
тят разполага и със сензори за картиране 
и електрически зарядни станции.

Генералният мениджър на Qilu Trans-
portation Development Group Co. Джоу Йонг 

съобщава, че фирмата вече работи върху 
други две соларни магистрали.

Реализацията на обекта в Дзинан е в 
синхрон с правителствената инициати-
ва Made in China 2025, която има за цел 
да развие производствената индустрия в 
страната, превозните средства от ново 
поколение, информационните технологии и 
роботиката.

Китайското правителство предвиж-
да увеличаване на използването на авто-
номни превозни средства. Очакванията 
са до 2030 г. 10% от автомобилите да 
бъдат изцяло безпилотни. Точно такава е 
и далечната цел на Qilu Transportation De-
velopment Group Co. Компанията вярва, че 
в следващите години може да осигури по-
добри данни за трафика в реално време, 
прецизно картографиране и зареждане на 
електрическите автомобили по време на 
пътуване.

Първият път, който 
ще може зарежда електри-
чески превозни средства, 
когато те се движат по 
него, вече е отворен край 
Стокхолм в Швеция. От-
сечката свързва летище 
„Арланда“ с близкия логис-
тичен център. Участъкът 
е с дължина само 2 км, но е 
значителна крачка напред 
в шведския стратегиче-
ски план за развитието 
на енергетиката и бор-
бата с изменението на 
климата. Страната цели 
да стане независима от 
изкопаемите горива до 
2030 г. - задача, която ще 
изисква 70% намаляване на 
емисиите от транспорт-
ния сектор.

Сп е ци а л н и я т  п ъ т 
струва по 1 млн. евро за 
километър, но проучвани-

ята посочват, че това е 
50 пъти по-малко от раз-
ходите за инсталиране на 
еквивалентно разстоя-
ние надземна контактна 
мрежа за трамвайна ли-
ния. Системата на новия 
обект работи чрез прех-
върляне на електричество 
от инсталираната назем-
на релса към превозното 
средство чрез гъвкаво 
рамо, което се прикрепя 
към зареждащото се МПС. 

На повърхност-
та няма елек-
т р и ч е с т в о . 
Върху настил-
ката има две 
ленти, които 
наподобяват 
на контакт в 
стената. Елек-
тричеството 
тече на 5 - 6 

сантиметра по-надолу. 
В момента Швеция 

поддържа около половин 
милион километра пъти-
ща, от които 20 000 са 
магистрали. Разширява-
нето на електрическите 
пътища и магистрали ще 
улесни прехода на стра-
ната от традиционните 
превозни средства с дви-
гатели с вътрешно горе-
не към екологичния транс-
порт.

Базираната в Тексас 
американска стартъп 
компания Orion Span плани-
ра да отвори през 2022 г. 
първия хотел в Космоса. 
Aurora Station ще е в орби-
та на Земята на височина 
от 322 км и ще я обикаля 
за 90 минути. Така гости-
те за денонощие ще имат 

възможност да видят 16 
изгрева и залеза. 

Размерите на хотела 
ще са 13,3x4,3 м, а обемът 
- 160 куб. м. В него ще мо-
гат да пребивават 6 души 
едновременно, включител-
но двамата членове на 
екипажа. Всички те ще са 
в състояние на безтеглов-

ност през цялото време. 
12-дневно пътешествие 
ще струва 9,5 млн. долара. 

Планирано е на борда 
да се извършват реални 
космически изследвания, 
както и да се отглеждат 
растения, които гостите 
ще могат да отнесат в 
домовете си след завръ-
щането на Земята. 

Aurora Station ще раз-
полага с високоскоростен 
Wi-Fi и със стая с вирту-
ална реалност. Интери-
орът ще е различен за 
всеки полет. Желаещите 
да пребивават в космиче-
ския хотел ще трябва да 
заплатят авансово 80 000 
долара и да преминат през 
няколко етапа на обучение.

Международната хол-
дингова компания Madison 
Square Garden представи 
концепция за развлекате-
лен комплекс с формата 
на сфера MSG Sphere в 
Лондон. Проектът е на 
Populous. 

Ф у т у р и с т и ч н и я т 
обект ще е с капацитет 
до 18 000 души. В него 
ще се провеждат спорт-
ни състезания, концерти, 
фестивали и други меро-
приятия. Постройката 
ще разполага с най-голе-
мия в света мултимедиен 
екран с висока резолюция 
и с адаптивна акустична 
система. Високоскорост-

ният интернет ще е из 
целия комплекс. 

MSG Sphere ще бъде 
р а з п о л оже н  в  р а й о н 
Стратфорд до търгов-
ския център Westfield и до 

Олимпийския парк, където 
през 2012 г. бяха летните 
олимпийски игри. Очаква 
се окончателният проект 
за сферата да бъде утвър-
ден до края на годината.

Екип от учени от Кралския колеж в 
Лондон са създали биоразградим строи-
телен материал, произведен от пустинен 
пясък, който е по-устойчив от бетона и 
изхвърля по-малко вредни емисии. Изобре-
тението е наречено Finite и е резултат 
от експерименти, провокирани от дра-
матичното намаляване на количеството 
на пясъците, които сега се използват в 
строителството, включително речния. 

Иноваторите са категорични, че 

Finite може лесно да се 
рециклира. Освен това 
е много подходящ за 
временни постройки 
като павилиони за да-
дено събитие, които после с подходящо 
планиране да се оставят да се разпаднат 
по естествен път. Авторите на проекта 
съобщават, че предстоят тестове, за 
да е сигурно, че материалът може да се 
използва за солидни жилищни структури. 

Съществуващ център 
за данни в Швеция ще мо-
дернизира своята систе-
ма за индиректно охлаж-
дане „въздух-въздух“ така, 
че да предоставя излишна-
та топлина на местната 
топлофикационна систе-
ма. Това ще стане в парт-
ньорство на собственика 
на центъра Digiplex с дос-
тавчика на отоплителни 
услуги Stockholm Exergi. 
Инициативата е част от 
предприетата наскоро 
кампания за използване 
на отпадъчната топлина 
от центровете за данни в 
полезна работа, станала 
известна като Stockholm 
Data Parks.

Главният изп. директор 
на Digiplex Джисъл Екхоф е 
коментирал, че модерни-

зацията е много важна 
стъпка, защото центро-
вете за данни са отговор-
ни за 2% от годишните 
емисии на въглероден дву-
окис в света и за 3% от 
потреблението на енер-
гия. По думите за захран-
ването на обектите за 
данни е необходима много 
енергия, като излишната 
топлина се освобождава в 
атмосферата, а с нея мо-

гат да се отопляват хиля-
ди домакинства. 

Почти 90% от сгради-
те в Стокхолм са свър-
зани в топлофикационна 
мрежа. Шведската сто-
лица е един от малкото 
градове в света, където е 
възможно мащабно използ-
ване на отпадъчната то-
плина от всякакви индус-
трии, включително и тази 
от центровете за данни.

До началото на сеп-
тември тази година в ру-
ската столица Москва ще 
бъдат пуснати в експлоа-
тация първите електробу-
си. Те ще са оборудвани с 
USB зарядни станции, кли-
матици, системи за видео 
наблюдение и спътникова 
навигация. Пътниците ще 
разполагат и с безплатен 
Wi-Fi. Машините ще са с 
капацитет от най-малко 
85 души и ще са ниски и 
удобни за хора с ограниче-
на мобилност.

През миналата година 
Москва тества различни 
модели електробуси - фин-

ландски, китайски, белору-
ски и руски. Зареждането 
на бъдещите машини няма 
да бъде ограничено, тъй 
като зарядните станции 
ще бъдат еднакви за елек-

тробусите на всички про-
изводители. Така водачи-
те ще могат да зареждат 
безпроблемно машините 
дори при промяна на марш-
рута.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Легендарната шот-
ландска група Texas ще из-
несе първия си концерт в 
България на 21 юни в зала 1 
на НДК. Събитието е част 
от европейската обиколка 
на бандата в подкрепа на 
издадения през минала-
та година албум Jump On 
Board. 

Създадената  през 
1986 г. банда от Джони 
Макелън и чаровната Шар-
лийн Спитери заимства 
името си от култовия 
филм на немския режисьор 
Вим Вендерс „Париж, щата 
Тексас“. Спорадичните ус-
пехи през първите години 
се променят с издаването 
през 1997 г. на White on 
Blonde, който ги изстрелва 
на първо място в класаци-
ите във Великобритания и 
много европейски страни. 
От него са емблематич-
ните сингли Say What You 
Want, Halo, Black Eyed Boy 
и Put Your Arms Around Me. 

Следващата продукция от 
1999 г. – The Hush, също ог-
лавява чартовете и включ-
ва парчета като Summer 

Son и In Our Lifetime. 
През 2000 г. шотланд-

ската банда издава сбо-
рен албум с най-големите 

си хитове, който отново 
дебютира на първо място 
във Великобритания и е с 
шест пъти платинен ста-
тус. Той е последван от 
успешните Careful What 
You Wish For (2003) и Red 
Book (2005).

След това в групата 
настъпват разногласия и 
всеки поема по свой път. 
През 2008 г. вокалистката 
Шарлийн Спитери издава 
соло албума Melody, а две 
години по-късно излиза и 
The Movie Songbook. 

През 2013 г. Texas се 
събират отново, в резул-
тат на което се появява 
албумът The Conversation, 
последван от Texas 25 и 
актуалната продукция от 
миналата година Jump On 
Board. 

До момента бандата 
има над 40 милиона прода-
дени албума.

Билетите за шоуто на 
Texas в София са на цени 
между 65 и 120 лв. и могат 
да бъдат намерени в раз-
пространителската мре-
жа на Eventim.

Йонатан Грийф е на 42 и може да се каже, че е бо-
гат. Живее в луксозна къща в Хамбург и е собстве-
ник на процъфтяващо издателство, управлявано от 
отдаден екип. Самият Йонатан не взима кой знае 
какво участие в работата – макар че изпитва любов 
към книгите, не проявява никакъв ентусиазъм към 
наследената от него фирма. Връзката с родители-
те му е хладна, дори почти напълно липсва. Затова 
след един провален брак Йонатан се е отдал на иде-
ята за здравословен живот и подобряване на света 
като цяло, който би бил далеч по-хубаво място, ако 
ги нямаше правописните грешки във вестниците 
или пък нелепото прахосничество по новогодишните 
фойерверки. 

Съвсем навреме, на 1 януари, Йонатан намира 
плик, оставен на кормилото на велосипеда му, и въ-
тре открива планер за предстоящата година. Липс-
ват имена, телефони, каквато и да е информация 
за притежателя, а на корицата се мъдри заглавие: 
„Твоята перфектна година“. Разгръщайки страници-
те, той вижда, че той е изцяло попълнен със задачи 
като „Хапване на торта в „Малкото кафене“ или пък 
записани просто час и място. Йонатан решава да 
открие собственика на тефтера и единственият 
начин да го направи, изглежда, е да се яви на следва-
щия ден на първия уречен адрес. И така започва не-
говата „перфектна година“, без да знае, че планерът 
е предназначен за един отишъл си човек...

Два месеца по-рано. Хана Маркс се смята за 
истинска късметлийка, защото мечтите й се осъ-
ществяват – заедно с най-добрата й приятелка, 
също детска учителка, най-накрая откриват заедно 
бленуваната забавачница, а връзката с приятеля й 
Зимон е повече от перфектна. И все пак нещо липс-
ва, за да е пълно щастието на Хана – предложение-
то за брак, създаването на семейство. Само че ми-
слите на Зимон вечно са някъде другаде, докато една 
вечер не я води в елегантен ресторант и не заявява 
пламенно любовта си... и необходимостта да се раз-
делят. Причината -  Зимон е много болен и лекарите 
рисуват бъдещето в мрачни краски. Хана, вечният 
оптимист, отказва да приеме прогнозите им и се 
захваща да запълни цял планер с всичките й мечти 
и желания за предстоящата им перфектна година 
заедно, ознаменувана от щастие. Оказва се обаче, 
че лекарите са прави, и Зимон решава да намери нов 
наследник на планера. И така на 1 януари го оставя 
на кормилото на велосипеда на един непознат...

Шарлоте Лукас е псевдоним на Вибке Лоренц. 
Родена в Дюселдорф, тя следва немска филология и 
англицистика в Триер. Днес живее в Хамбург и под 
псевдонима Ане Херц заедно със сестра си пише 
трилъри с милионни тиражи. Авторката казва в ин-
тервю, че след обичайното меню от „кървави сте-
кове“ новият й  роман е като десерт.

Билетите за концерта струват между 65 и 120 лв.

Бандата ще го отбележи със световно турне и сборен албум

След десетгодишно 
невероятно приключение 
във вселената на Marvel е 
време за безпрецедентна 
кулминация - „Отмъсти-
телите: Война без край“ 
обединява всички герои, 
които сме гледали досега, 
в един епичен финал.

След 10 години Танос 
най-после е на път да 
събере всички Камъни на 
безкрайността, за да по-
лучи еднолична хегемония 
над Вселената. А за да го 
спрат, само Отмъстите-
лите няма да бъдат дос-
татъчни. Затова на по-

мощ идват Пазителите 
на Галактиката, Доктор 

Стрейндж, Спайдърмен и 
редица други любими су-

пергерои, включително 
най-новото попълнение 
от света на Marvel – Чер-
ната пантера и неговият 
антураж.

Ще се  справят ли 
всички те с нелеката за-
дача да спрат Танос? Ще 
бъдат ли способни да спа-
сят Вселената? И дали 
са готови да пожертват 
всичко, за да победят най-
голямата заплаха, срещу 
която са се изправяли 
досега? Това ще разбе-
рем на 27 април, когато 
е премиерата на филма в 
България.

✓На актьора Том Холанд (Спайдърмен) не му е 
било позволено да прочете целия сценарий на „От-
мъстителите: Война без край“, тъй като е разкрил 
прекалено много неща за филма „Спайдърмен: Завръ-
щане у дома“ от 2017 г.

✓Според Marvel Studios в „Отмъстителите: Вой-
на без край“ има 64 главни герои.

✓Хю Джакмън е проявил интерес да се включи 
във филм за „Отмъстителите“, но единствено ако 
влезе отново в ролята на Върколака. През декември 
2017 г. обаче той заявява официално, че няма да се 
появи в този образ и би се радвал да види как някой 
друг ще се превъплъти в него. 

✓Охраната по време на снимките в прочутата 
Дърамска катедрала в Англия била толкова засилена, 
че дори пазачите на храма нямали достъп до него.

Jethro Tull изнасят пър-
вия си концерт в Marquee 
Club в Лондон на 2 фев-
руари 1968 г. Тогава те 
правят първата крачка 
от музикалното си пъте-
шествие, а впоследствие 
се превръщат в една от 
най-успешните и влия-
телни рок банди в света. 
Днес групата, водена от 
Иън Андерсън, продължава 
напред със световно тур-
не по случай 50-ата си го-
дишнина. 

По този повод на му-
зикалния пазар на 25 май 
ще се появи изданието „50 
for 50“, което включва 3 
диска с 50 песни от всич-
ки 21 студийни албума на 
групата, избрани лично от 
Андерсън.

Компилацията пре-
доставя широк поглед 
над богатия и разнообра-
зен каталог на Jethro Tull, 
включващ множество пла-
тинени и златни записи. 
Подредено хронологично, 
изданието от 3 диска 
представя продължител-
ната музикална еволюция 
на бандата от ранните 
парчета, повлияни от блус 
стила Beggar’s Farm и A 
New Day Yesterday, теж-
ките рок песни Aqualung и 
Locomotive Breath, прогре-
сив класиките Skating Away 
и Critique Oblique и фолк 
мелодиите Songs From 
The Wood и Heavy Horses. 
Изданието завършва с A 
Christmas Song и Ring Out 
Solstice Bells - две парчета, 

които са част от албума 
The Jethro Tull Christmas 
Album (2003).

5 0 t h  A n n i v e r s a r y 

Collection пък ще включва 
най-доброто от трите ди-
ска на едно CD, което ще 
излезе в същия ден. 
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Виена е сред най-посе-
щаваните туристически 
дестинации в света зара-
ди своите безброй инте-
ресни забележителности. 
Но само на няколко кило-
метра от очарователна-
та австрийска столица 
могат да се открият и 
други любопитни обекти, 
които си заслужават да 
бъдат видяни. По брегове-
те на река Дунав в запад-
на посока е разположена 
слънчевата долина Вахау, 
която се слави като една 
от най-плодородните и 
живописни винарски обла-
сти на Австрия. На един 
от красивите завои на 
р. Дунав в този район е 
разположен построеният 
някога като крепост град 
Дюрнщайн. Това населено 
място е обявено за памет-
ник на културно-историче-
ското наследство и е под 
закрилата на ЮНЕСКО. Не-
покътнатото от времето 
богатство от миналото 
се допълва с романтиката 
на малките калдъръмени 
улички и китни къщи, по-
тънали в зеленина, разпо-
ложени край сините води 
на реката.

През декември 1192 г. 
в Дюрнщайн по обратния 
път от кръстоносните 
походи към Европа

е пленен Ричард Лъвското 
сърце,

крал на Англия в пери-
ода 1189 – 1199 г. Той е 
заловен от австрийския 
херцог Леополд V, който 
го обвинява за смъртта 
на братовчед си Конрад. 
По това време Леополд е 
в обтегнати отношения с 
Ричард и арестът е една 
чудесна възможност за ав-
стриеца да търгува с по-
литически интереси. Това 
води до реакция на папата, 
който отлъчва Леополд от 
католическата църква. За-
творникът е предаден на 
Хайнрих VI – император 
на Свещената Римска им-
перия, който го затваря 
в замъка Дюрнщайн. Два-
мата германци споделят 
отговорността и искат 
откуп за Ричард и Хайнрих 
също е отлъчен от църк-
вата. Поисканият откуп е 
150 000 марки – двугодиш-
ният доход на английска-
та корона, от тях 100 000 
марки трябвало да бъдат 
платени предварително. 
Братът на Ричард Джон 
Безземни и френският 
крал Филип II заговорничат 
срещу затворника и дори 
предлагат 80 000 марки 
за това Ричард да остане 
пленник, но императорът 
не приема тяхното предло-
жение. Елеонора Аквитан-
ска събира исканата сума 
чрез извънредни данъци и 
на 4 февруари 1194 г. Ри-
чард е освободен. Той пре-
карва цели две години в 
Дюрнщайн.

Всъщност като град 

Дюрнщайн се споменава 
за първи път през 1347 г. 
в един документ за подял-
ба на наследство на не-
безизвестния в Австрия 
рицарски род на Кюнрин-
гите. В годините той не 
се е разраснал много и 
разполага с един площад, 
една главна улица, две 
други, които се спускат 
към реката, и две или три, 
които криволичат към къ-
щите, разположени нагоре 
в подножието на скалис-
тия хълм зад града.

Можете да отседнете в

Замъка хотел „Дюрнщайн“, 

в който преди стоти-
ци години е бил затворен 
Ричард. От потъналата в 
зеленина тераса се откри-
ват прекрасни гледки към 
реката. В замъка можете 
да се насладите и на пре-
възходни ястия, и на ин-
тригуваща листа с вина. 
Ако се колебаете какво да 
изберете, то добър вари-
ант е чаша от местното 
Grüner Veltliner.

На най-високата скала 
над Дюрнщайн в Ранното 
средновековие се извися-
вал замъкът „Кюнринг”. До 
развалините на сградата 
може да достигнете пеша, 
като така ще можете да 
се насладите на някол-
ко забележителни гледки 

от околностите, които 
казват, че са вдъхновили 
приказките за магически 
царства на Братя Грим. 
Крепостта е оградена от 
каменни стени и се нами-
ра върху гранитни скали 
на 159 м височина над до-
лината. Независимо че 

замъкът „Кюнринг”

претърпява тежки раз-
рушения от шведската ар-
мия през 1645 г., това по 
никакъв начин не накърня-
ва внушителния му вид.

В Дюрнщайн е разпо-
ложен манастир, който е 
образец на бароковото из-
куство, с енорийска църк-
ва от XV век, в която са 
работили известни ита-
лиански майстори. Кулата 
на църквата е в кобалто-
восиньо и бяло и нощем 

фосфоресцира на фона на 
потъналото в мрак градче.

Всъщност в околно-
стите на Дюрнщайн бук-
вално е пренаселено със 
старинни замъци, абат-
ства и други красиви 
градчета. Безспорно най-
известната дестинация 
е абатството Мелк. Това 
е наскоро ремонтиран 
1000-годишен бенедиктин-
ски манастир, изпъстрен с 
ръкописи и скъпоценни про-
изведения на изкуството, 
включително известното 
разпятие от Мелк. 

Друга  романтична 
дестинация е градчето 
Кремс. То е разположено 
на място, където се сли-
ват реките Кремс и Ду-
нав - в източния край на 
долината Вахау в мест-
ността Валдфийртел. 
Затова официалното име 
на града е 

Кремс на Дунав.

За пръв път Кремс се 
споменава в историче-
ски източници през 995 г. 
като крепост на Дунав. 
През XII век при управле-
нието на Бабенбергите 
получава статут на град. 

В Кремс са сечени първи-
те австрийски монети, 
известни като кремски 
пфениги. В Средновекови-
ето градчето има важно 
търговско значение като 
кръстопът на водния път 
по р. Дунав и сухопътни 
търговски пътища.

По време на Руско-
австрийско-френската 
война от 1805 г. в околно-
стите на града стават 
няколко сражения между 
армиите на Наполеон и ан-
тифренската коалиция.

Кремс се състои от 

няколко отделни района. 
На десния бряг на р. Дунав 
се намира Маутерн, а на 
левия бряг е централната 
част на Кремс и райони-
те Унд и Щайн. До 1938 г. 
Щайн и Маутерн са били 
самостоятелни градче-
та.

Целият стар град е 
разположен на централна-
та пешеходна улица „Ланд-
щтрасе“. Единствената 
съхранена от четирите 
средновековни крепостни 
врати е Щайнер Тор, по-
строена през 1480 г. и над-
строена през 1754 г. Вра-
тата е символ на Кремс. 

Част от градските 

средновековни укрепле-
ния e и 

Барутната кула.

 Най-старата запазена 
сграда в Кремс е Гоцбург, 
която се намира на площад 
„Хоермаркт”. Тя е построе-
на през 1275 г. в италиан-
ски стил.

Има и няколко църков-
ни сгради, които също си 
заслужава да се видят. На 
първо място е енорийска-
та църква „Св. Файт”, из-
градена в стил барок през 
1630 г. на мястото на по-
стара църква. На около 5 км 
южно от Кремс пък се на-
мира абатство Гьотвейг. 
Манастирът е основан 
през 1083 г., но е унищожен 
до основи от пожар през 
1718 г. През XVIII век е въз-
становен в бароков стил.

След обиколката на 
църквите може да посе-
тите Музея на виното. 
Обектът е посветен на 
вековните традиции на 
винопроизводството в 
Кремс.

 

Хотелът замък 
„Дюрнщайн“

Един от многото 
замъци около Дюрнщайн

Руините на 
стария замък 
„Кюнринг” 

Крепостните 
стени на 
Дюрнщайн

Църквата  
„Св. Файт” в Кремс

Изглед към 
средновековния Кремс
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Deputy Prime Minister Tomislav Donchev and the management 
of the Bulgarian Construction Chamber held a working meeting

European investment by 2030 will play 
a crucial role for rail transport 

The Executive Directors of BCC and NAMRB held a working meeting 

Deputy Prime Minister Tomislav Donchev 
and the management of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) discussed topical 
issues at a working meeting. On behalf of BCC 
it was attended by Eng. Iliyan Terziev, Chair-
man of the Management Board (MB) of BCC, 
Deputy Chairman of the MB of BCC Vladimir 
Zhitenski, Deputy Chairman and Chairman 
of the Regional Office of BCC– Burgas Eng. 
Nikolay Nikolov, Eng. Lyubomir Kachamakov, 
member of the Executive Bureau (EB) and of 
the MB of BCC, Chairman of the Regional Of-
fice of BCC – Sofia, head of the High-Rise 
Construction Section at BCC and Vice Presi-
dent of FIEC, Eng. Blagoy Kozarev, member 
of the EB and of the MB, head of the Hydro-
Technical Construction, Water Supply and 
Sewerage Networks Section at BCC, Honorary 
Chairman of BCC Eng. Simeon Peshov, Ex-
ecutive Director of BCC Eng. Miroslav Maznev, 
Reneta Nikolova, procurator and editor-in-chief 
of Stroitel Newspaper and PR of BCC. 

Eng. Iliyan Terziev thanked Deputy Prime 
Minister Donchev for the meeting and pointed 
out that it is part of the series of meetings the 
Chamber, following the changes in the man-
agement of the organization, conducts with the 
responsible and related to the sector institu-
tions. “I would like to express my gratitude also 
for the good communication and dialogue we 

have always had over the years, for this audi-
bility of the problems of the industry and for 
the willingness to work together to improve the 
regulatory framework of the sector and in par-
ticular the key for the branch Public Procure-
ment Act (PPA). You know that we supported 
the new PPA; we had a number of suggestions 
that came into it, as well as those that were left 
out of the texts of the law. But it was definitely 
an important step forward,” said Eng. Terziev. 

On his part, Deputy Prime Minister Tomis-
lav Donchev underlined the long-standing fruit-
ful cooperation with BCC. He said he expects 
the two sides to work together in the future 
and it is important that contacts are regular. 
The Deputy Prime Minister pointed out that the 
Chamber could rely on his support for future 
initiatives related to the modernization of the 
legal framework.

Minister Nankov, you re-
cently held a meeting with 
the management of the Bul-
garian Construction Cham-
ber (BCC). What are the 
main topics on which you 
will work with the Chamber? 
What are the issues that are 
on the agenda for the indus-
try?

The construction sec-
tor was one of the engines 
of economic growth in 2017. 
We believe that the positive 
trends will also continue in 
2018, so it is important for us 
to work in a healthy, competi-
tive and sustainable business 
environment. To achieve this 
goal, we rely on cooperation 
with the Chamber. That is 
why permanent contacts are 
beneficial to both sides. At 
our latest meeting, for exam-
ple, was discussed the way 
to define the so-called pre-
dictive prices in construction. 
It is a fact that there are cas-
es when they are not up to 
date. And the reason is very 
simple – from the date of 

their appointment to the date 
of signing a contract with a 
contractor sometimes years 
go by because of countless 
appeals against the proce-
dures. And meanwhile, the 
market has changed. There-
fore, I think it is necessary to 
develop a methodology for 
their definition. I am delight-
ed that BCC has expressed 
readiness to support this pro-
cess with its experience and 
expertise. 

The Chamber initiated 
amendments to the Spatial 
Planning Act (SPA), in agree-
ment with all branch organi-
zations in the sector. These 
proposals will be carefully 

analyzed to implement the 
best ideas in the legislation. 

The industry is also excit-
ed about the realization of in-
frastructure projects through 
public-private partnerships 
and I can assure you that 
there are still great opportu-
nities for business, for exam-
ple, large-scale projects such 
as construction of a tunnel 
under Petrohan, the tunnel 
under Shipka and others.

What kind of joint initia-
tives are you planning with 
the Chamber? How will the 
partnership with the organi-
zation develop?

We have a constructive 
dialogue and fruitful coopera-
tion with BCC over the years 
which will continue. You know 
there is no forum organized 
by the Chamber in which I, 
any of my deputies or experts 
do not take part because I 
know that by common efforts 
we can achieve better results 
and contribute to the better 
future of the country. 

Nikolay Nankov, Minister of Regional 
Development and Public Works:

Boil Banov, Minister of Culture:

An average of 8% of the cost of each 
project is invested in road safety 

Minister of Culture Boil Banov held an in-
formal meeting with representatives of branch 
organizations in the field of construction. It 
was attended by the Executive Director of 
the Bulgarian Construction Chamber (BCC) 
Eng. Miroslav Maznev, Chairman of the MB of 
the Chamber of Engineers in the Investment 
Design (CEID) Dr. Eng. Ivan Karaleev, Chair-
man of the MB of the Bulgarian Association 
of Consulting Engineers and Architects Eng. 
Atanas Angelov, Chairman of the MB of the 
Union of Architects in Bulgaria (UAB) Arch. 
Georgi Bakalov, Arch. Atanas Dinev, member 
of the MB of the Chamber of Architects in 
Bulgaria, adv. Emilia Alexandrova, represent-
ing CEID and UAB, Vanya Bedrova, Head of 
the Political Cabinet of the Minister of Culture 
and Reneta Nikolova, procurator and editor-
in-chief of Stroitel Newspaper and PR of BCC. 

Boil Banov presented the changes made 
by the ministry regarding the work on the 
preservation of the monuments of culture. 
“My personal deadline for completing a file 
received at the National Institute for Immov-
able Cultural Heritage (NIICH) will be one 
month and five days, not as it is now by law – 
4 months,” he said. Boil Banov explained that 

The ministry will aim for greater operabil-
ity, shortening deadlines, so that all processes 
are optimized. This will also be achieved by 

relocating NIICH to the central building of the 
ministry. In addition, the entire archive of the 
institute will be matched and digitized which 
will also significantly reduce the corruption 
risk. 

The Executive Director of BCC pointed out 
some problems faced by the branch. He said 
that BCC is committed to the government’s 
initiative to build infrastructure. “We are work-
ing hard on projects and often archaeology is 
emerging there. We know that the Ministry of 
Culture is not responsible for it but the Bulgar-
ian Academy of Sciences. We try to take into 
account the archaeology and to carry out our 
activities but this is a problem that we have 
to solve by joint efforts because these are 
cultural monuments and they emerge in the 
course of started construction works,” added 
Eng. Maznev. 

“Very few are Bulgarian 
entrepreneurs who pay at-
tention to sport. I am glad 
that in the year we host the 
World Volleyball Champion-
ship private investors were 
found to support a power-
ful volleyball project,” said 
Minister of Youth and Sports 
Krasen Kralev, during the of-
ficial ceremony for announc-
ing the start of construction 
of the Sofia Park sports hall. 
The investment in the site is 
BGN 5 million; contractor is 
Association G. P. Build with 

leading partner G. P. Group 
Ltd. The hall is realized dur-
ing the second phase of the 
construction of the Garitage 
Park complex. The event was 
attended by Deputy Mayor of 

Sofia responsible for financ-
es and economic activity 
Doncho Barbalov, the man-
aging partners of Garitage 
Park Atanas Garov and David 
Davidov, Eng. Nikolay Choma-
kovski, manager of Pipe Sys-
tem JSC and member of the 
MB of BCC, Eng. Konstantin 
Yovchev from G.P. Group Ltd, 
Vice President of the Bulgar-
ian Volleyball Federation Ly-
ubomir Ganev, President and 
Senior Coach of Volleyball 
Club Levsky Vladimir Nikolov 
and others.

The Executive Director 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) Eng. 
Miroslav Maznev and the 
Executive Director of the 
National Association of Mu-
nicipalities in the Republic 
of Bulgaria (NAMRB) Silvia 
Georgieva held a bilateral 
meeting. “The municipali-
ties are among the biggest 
assignors for the sector; that is why good com-
munication is of great importance to us. The 
branch is interested in what is planned as in-
vestment intentions, the announcement of what 
orders is coming, schedules are needed so 
that we can plan our activities and capacities,” 
said Maznev at the beginning of the meet-
ing. He pointed out that there are a number 
of problems caused by the legal base – SPA 
and PPA with which construction companies 
are confronted and that on the initiative of the 
Chamber a working group has been set up, 
which includes representatives of all branch 

organizations. This group 
works on preparing pro-
posals for changes in the 
regulatory framework. 
“Problems such as the 
status of subcontractors, 
dumping, appeals and de-
lay in the implementation 
of projects are also of the 
municipalities,” said the 
BCC Executive Director 

and added that it is good to seek common po-
sitions for their solution. He invited NAMRB to 
join with its representative in the working group 
of the branch organizations. 

“I welcome the initiative to create a working 
dialogue between BCC and NAMRB, as the two 
organizations represent the main actors in the 
investment process with public resources,” said 
Silvia Georgieva. We have to work together to 
ensure that there is no delay, poor performance 
and correction,” she added. Georgieva said 
that as a current problem the lack of candi-
dates in a number of tenders is noticed. 

“The decisions to be 
made on the next EU Multian-
nual Financial Framework will 
have to play a key role in the 
development of rail transport 
in Bulgaria. The Structural 
Funds, the Cohesion Fund 
and the Connecting Europe 
Facility (CEF) are main sourc-
es of funding for improving 
transport links in the lagging 
regions of the Union. Bulgar-
ia relies heavily on this sup-
port to continue building the 
basic railway infrastructure. 
The investment needs in the 
rail sector are huge and can 
only be met when efforts are 
united on the implementation 
of projects of common inter-
est,” said Deputy Minister of 
Transport, Information Tech-
nology and Communications 
Velik Zanchev at the opening 
of a summit on EU Support 
for the Development of Rail 
Transport in Bulgaria and 
the Western Balkans: Cur-
rent Opportunities and Future 
Perspective”.

The event was held within 
the framework of the calen-
dar of the Bulgarian Presiden-
cy of the Council of the EU 
in the conference hall of the 

Central Railway Station in So-
fia. The forum was organized 
by the Ministry of Transport, 
Information Technology and 
Communications (MTITC) in 
cooperation with the Europe-
an Rail Industry Association 
(UNIFE). It was attended also 
by Andrey Novakov, member 
of the Committee on Regional 
Development to the Europe-
an Parliament (EP), Philippe 
Citroen, Director General of 
UNIFE, Ognian Zlatev, Head 
of the Representation of the 
European Commission (EC) 
in Bulgaria, Vittoria Alliata di 
Villafranca, Director of Direc-
torate “Administrative Capac-
ity Building and Programmes 
Implementation I I” in DG 

“Regional and Urban Policy” 
of EC, as well as representa-
tives of the European Com-
mission, the Bulgarian Gov-
ernment and institutions, the 
public sector and businesses. 
During the conference were 
discussed the opportunities 
for investment in the railway 
sector in Bulgaria and the 
Western Balkans, as well as 
the implementation of the 
Fourth Railway Package and 
the deployment of ERTMS 
(European Rail Traffic Man-
agement System) systems in 
rail transport. Another topic of 
the debates was the present 
and future opportunities for 
research and innovation in 
the sector.

Bulgarian Construction Chamber
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Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА 
И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

В късния следобед на 24 ап-
рил се изигра 8-и кръг от Висша 
лига и Първа дивизия на Българ-
ската строителна футболна 
лига (БСФЛ). Този път във Вис-
шата лига изненадите липсва-
ха. Временният водач „Инфра 
Холдинг“, макар и трудно, записа 
успех с 4:0 в последните 15 ми-
нути на срещата срещу „Ерго-
дом“. Головете отбелязаха Иво 
Велчев, Филип Марков, Димитър 
Димитров и Иво Маджаров. В 
същото време дербито между 
втория и третия във времен-
ното класиране на отборите 
„Бокал“ и „Ромстал ХЕС“ беше 
отложено.

„Марибор строй“ записа 
нова победа, с което продължи 
с добрите си изяви, като този 

Емил Христов

 „Много малко са бъл-
гарските предприемачи, 
които обръщат внимание 
на спорта. Радвам се, че 
в годината, в която сме 
домакин на Световното 
първенство по волейбол, 
се намериха частни ин-
веститори, които да под-
крепят един мощен волей-
болен проект“. Това заяви 
министърът на младежта 

и спорта Красен Кралев 
по време на официалната 
церемония за обявяване 
на началото на изграж-
дането на спортна зала 
„София Парк“. Инвестици-
ята в обекта е 5 млн. лв., 
изпълнител е Обединение 
„Джи Пи Билд“ с водещ 
партньор „Джи Пи Груп“ 
АД. Залата се реализира в 
рамките на втората фаза 
от строителството на 
комплекса Garitage Park. 
На събитието присъства-
ха зам.-кметът на София 
по направление „Финанси и 
стопанска дейност” Дончо 
Барбалов, управляващите 
партньори на Garitage Park 
Атанас Гаров и Давид Да-
видов, инж. Николай Чома-
ковски, управител на „Пайп 
Систем” АД и член на УС 

на КСБ, инж. Константин 
Йовчев от „Джи Пи Груп“ 
АД, вицепрезидентът на 
Българската федерация 
по волейбол Любомир Га-
нев, президентът и стар-
ши треньор на волейболния 
клуб „Левски“ Владимир Ни-
колов, и др.

Общата стойност на 
проекта Garitage Park е 
180 млн. евро. Застроена-
та площ на комплекса ще 
бъде 380 хиляди кв. м. Той 
ще включва офис и жилищ-
ни сгради.

„Много съм щастлив, 
че бях поканен да посетя 

строежа на този огромен 
и модерен комплекс. За-
лата няма да бъде полз-
вана само за волейбол, 
а ще осигурява и добри 
възможности за младите 
софиянци да тренират 
любимите си спортове“, 
посочи министър Кралев. 
Той допълни, че държава-
та няма как да се справи 
сама с изграждането на 
спортна инфраструкту-
ра в България и разчита 
на инвеститори, за да се 
реализират подобни про-
екти.

Очаква се залата да 
бъде готова в края на 
2019 г. „София Парк“ ще 
бъде и новият дом на во-
лейболен клуб „Левски“, 
където отборът ще тре-
нира и ще домакинства 
мачове си. Капацитетът 
на съоръжението е 1 700 
зрители, като то ще от-
говаря на всички изисква-
ния на FIVB за провеждане 
на мачове от Шампион-
ската лига по волейбол. В 
програмата на залата ще 
бъдат заложени и часове 
на волейболна школа „Вла-
до Николов“ – волейболни 
тренировки с аматьорска 
насоченост, които ще се 
водят от треньори спе-
циалисти за всяка въз-
раст. Съоръжението ще 
включва и конферентна 
зала, технически и скла-
дови помещения, пресцен-
тър, зона за журналисти и 
спортисти, каси и кафене. 
Освен това работещите 
и живеещи в комплекса 
ще имат възможност да 

Ние участваме в 
проекта Garitage Park 
oт самото начало. „Пайп 
Систем“ АД изпълнява 
цялата водопроводна, 
канализационна и пожа-
роизвестителна систе-
ма на комплекса, в това 
число и на бъдещата зала. За мен е огромна радост, че 
отборът на ВК „Левски“ вече ще има свой дом. Както 
знаете, „Пайп Систем“ АД е и техен спонсор. 

Нашата фирма винаги се е опитвала да помага в 
тези трудни времена на българския спорт. Затова ис-
кам да благодаря на всички хора, които са обвързани 
с реализирането на идеята за този комплекс, защото 
проектът не е комерсиален, а е за спорта, за да могат 
младите да се развиват. Вярвам, че залата ще е готова 
за следващия сезон. 

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

практикуват баскетбол и 
футзал.

„Нашите усилия са 
насочени към това да 
създаваме устойчива 
и приятна среда и се 

надяваме, че с новата 
спортна зала екипът на 
ВК „Левски“ ще отбележи 
много спечелени мачове“, 
заяви от своя страна 
Атанас Гаров.

Снимки Румен Добрев

Проектът е на стойност 5 млн. лв., изпълнител е Обединение „Джи Пи Билд“ 

ителният техникум“ записа 
своята трета победа в шам-
пиона след резултат с 6:4 над 
„Кондекс“. Над всички отново 
беше Михаил Димов с хеттрик, 
подпомогнат с голове на Ру-
мен Ангелов, Антон Салапиев 
и Емил Найденов за „ветерани-
те“. За „Кондекс“ дебютни го-
лове за тази година вкара Явор 
Стоянов. Другите два гола бяха 
дело Галин Галилеев и Николай 
Иванов.

„Канарчетата“ от „Теразид“ 
най-накрая се поздравиха с по-
беда (втора за този сезон), 
след като поведоха в резул-
тата и не позволиха да бъдат 
обърнати до края на срещата 
си с АПИ, която приключи с 5:2. 
С три гола за „Теразид“ се от-
чете Ивайло Борисов, а по един 
вкараха Боян Димитров и Деан 
Илиев. За „агентите“ точни 
бяха Васил Михайлов и Васил 
Котков.

Следващите мачове от 9-и 
кръг на Българска строителна 
футболна лига ще се изиграят 
на 09.05.2018 г.

път постигна 3:0 над „Монтаж 
Строителни Конструкции“. До-
брият резултат бе благодаре-
ние на хеттрик на Стоян Ми-
леков. Той вкара трите гола в 
рамките на 4 минути между 31-
вата и 35-ата минута на мача. 

„Каммартон България“ и „Ар-
текс“ си разделиха по една точ-
ка след равенство 2:2. Точни за 
„Каммартон“ бяха Славчо Теодо-
сиев и Владимир Панайотов, а 
за „Артекс“ - Александър Коста-
динов и Владислав Гьошев.

Дербито в Първа дивизия 
между втория „Пайп Систем“ 
и четвъртия „Кордеел Бълга-
рия“ завърши с резултат 4:2. 
Победителят „Пайп Систем“, 
показа своята класа, а успехът 
дойде след два гола на Денис 
Борисов и по един на Ивайло 
Стойчев и Стефан Манджу-
ков. Двете попадения на „Кор-
деел“ бяха на Милен Кръстев. 
С този успех тимът на „Пайп 
Систем“ продължава гонитба-
та си с „Рутекс“, който също 
постигна нова победа с 5:3 над 
„Архитектурно студио Стивън 

Джордж“. По два гола за победи-
телите вкараха Петър Ванков и 
Борислав Стефанов, а петият 
беше дело на Христо Янев. За 
„архитектите“ се разписаха 
Йордан Начев (2) и Калин Тра-
чев.

Най-резултатния мач от це-
лия кръг изиграха отборите на 
„Главболгарстрой“ и „Адамант 
Сървис Груп“. Двата тима си 
вкараха общо фаталните 13 

гола, като 9 бяха във вратата 
на „Главболгарстрой“, а други-
те 4 - в тази на „Адамант“. С 
хеттрик за „чистачите“ се от-
личиха Илия Гущеров и Никола 
Яначков, два вкара Ивайло Ата-
насов, а един - Трендафил Тенев. 
За „Главболгарстрой“ точни 
бяха Виктор Димитров (2), Мар-
тин Стоев и Свилен Иванов.

Водени от своя играещ 
треньор Милчо Виденов, „Стро-
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИОБЩИНИИНТЕРВЮ
ПИРДОП - 
развитието на 
общината продължава

Анси – старинното 
великолепие на Савоя

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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Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Арх. Андреев, каква 
беше основната идея на 
форума „Без страх/10 
след 10“?

Целта на проявата бе 
най-точно формулирана от 
един от лекторите - арх. 
Петър Торньов: „Да се  ак-
тивира хоризонталната 
комуникация между архи-
текти, дизайнери, сту-
денти и представители 
на бизнеса“.

Как избрахте 10-те 
лектори и темата, с коя-

то провокирахте не само 
тях, но и слушателите?

Темата е заимствана 
от една инициатива на 
Jameson, наречена „Без-
страшните пичове”. Тя 
събра на едно място хора, 
имащи немалък опит, с та-
кива, които тепърва стар-
тират в това, което са 
избрали като призвание. 
При нас оставихме загла-
вието „Без страх” и го до-
пълнихме с подтемата „10 
след 10“. Получи се семпла 
провокативна тема, дава-

ща безброй възможности 
всеки да я тълкува по свой 
начин. 

Изборът на лекторите 
бе продиктуван от някол-
ко фактора. Всичките те 
са с опит и практика над 
10 години. Освен това са 
част от хората, които се 
опитват да плуват срещу 
течението на масовата 
архитектура в България. 
Разбира се, личните по-
знанства с всеки от тях и 
притежаването на хариз-
ма за общуване с публика-

та също изиграха роля.

Какви бяха очаквания-
та Ви от форума и опра-
вдаха ли се те?

Определено те бяха 
високи и се оправдаха на-
пълно. Всеки лектор ин-
терпретира темата по 
различен начин. Както се 
изрази модераторът на 
форума - Бора Петкова, 
която е художник: „Получи 
се събитие с много фасе-
ти, което позволи на пуб-
ликата да избира измежду 

различни мнения.“ Смята-
ме, че както публиката, 
така и лекторите, дома-
кините на събитието от 
Generator и партньорите 
на форума от бизнес сре-
дите останаха удовлетво-
рени.

Планирате ли провеж-
дането на следващо изда-
ние на форума или други 

подобни прояви? 
Този въпрос беше един 

от най-често задаваните 
ни по време на събитието, 
което ни кара сериозно да 
се замислим за превръща-
нето му в добра традиция. 
Естествено ще ни е необ-
ходимо известно време да 
обсъдим тази идея, за да 
дадем окончателен отго-
вор. 

С проявата беше отбелязана 10-годишнината от създаването на студио Coveyеr

Росица Георгиева

Предизвикателството 
да се създават стойност-
ни архитектура и дизайн 
в контекста и времето, 
в които живеем, бе във 
фокуса на вниманието на 
форума „Без страх/10 след 
10“, който се проведе в Со-
фия. В рамките на два дни 
десет съвременни българ-
ски архитекти и дизайне-
ри изнесоха лекции, обеди-
нени от общата тема на 
събитието, като всеки 
показа своята различна 
гледна точка. Поводът за 
организиране на проявата 
бе 10 години от създава-
нето на архитектурното 
студио Coveyеr, а място-
то -  Generator в бившия 

завод „Витоша”, бе под-
брано да пасва на тема-
тиката и атмосферата.

Десетте лектори бяха 
архитектите Борислав 

Буров, Георги Кътов, Дел-
чо Делчев, Димитър Кара-
николов, Ивайло Захариев, 
Иван Драгошински, Нико-
лай Марио, Петър Торньов, 

Пламен Братков и дизай-
нерът Светослав Тодоров. 
Нетрадиционната годиш-
нина привлече аудитория 
от млади и ентусиазира-

ни архитекти, дизайнери и 
инженери.

За зараждането на 
идеята за събитието и 
за избора на участници-

те вестник „Строител“ 
разговаря с арх. Ивай-
ло Андреев, партньор в 
архитектурно студио 
Coveyеr.

Арх. Ивайло Андреев, партньор в архитектурно студио Coveyеr:

Снимки в. „Строител“

Томислав Дончев, 
заместник
министър-председател
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Блондинка в магазин 
за дрехи: 
- Мога ли да пробвам 
дънките на витрината?

- Имаме пробна, госпожо!

 Скокът за 
приключване на 

обекта е 12 месеца
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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


