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Мартин Славчев
Ренета Николова

На 27 април в сградата на Камарата на 
строителите в България (КСБ) се проведе 
Общо годишно отчетно-изборно събрание на 
Националния клуб на строителите ветерани 
(НКСВ). На него присъстваха над 50 делега-
ти от цялата страна. 

Събранието бе открито от председате-
ля на УС на НКСВ инж. Тодор Топалски. „От-
четно-изборното събрание на НКСВ съвпада 
с един празничен повод – 5-ата годишнина 
от учредяването на клуба. Той е голямо за-
воевание на българските строители. В него 
членува елитната част на хората, участва-
ли в създаването на строителната мощ на 
България“, заяви инж. Топалски. „От името 
на всички членове на клуба изказвам благо-
дарност към КСБ за подкрепата, която ни 
оказва“, каза още той. 

„Ръководството на КСБ оценява Вашата 
работа. Във Вас виждаме не само спомена за 

героизма при изграждането на големите на-
ционални обекти, а и този дух, който трябва 
да предаваме на поколенията“, сподели изп. 
директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, 
който бе официален гост на събранието. 
Той прочете поздравителен адрес от пред-
седателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
„Приемете от името на Управителния съвет 
на Камарата на строителите в България и 
лично от мое име най-сърдечни поздравле-
ния по случай 5-ата годишнина от учредява-
нето на Националния клуб на строителите 
ветерани. Вие сте хората, от които сме се 
учили при първите ни стъпки в областта на 
строителството. Сред Вашите членове са 
и уважаваните преподаватели от УАСГ, ВСУ 
и другите висши строителни училища в Бъл-
гария. За КСБ Вие сте безценен източник на 
знания и опит, партньор и приятел. Използ-
вам случая да Ви уверя, че Националният клуб 
на строителите ветерани може да разчита 
на подкрепата на КСБ. Пожелавам на Вас и 
на всички членове на НКСВ здраве, щастие, 

дълголетие и още много нови успешни иници-
ативи!“, се посочва в поздравителния адрес. 

Ренета Николова, прокурист и гл. редак-
тор на в. „Строител“, връчи поздравителен 
адрес от инж. Пламен Пергелов, председател 
на СД. „Приемете най-искрени поздрави от 
Съвета на директорите и екипа на в. „Стро-
ител“ по случай 5-годишния юбилей от учре-
дяването на НКСВ. Сътрудничеството между 
в. „Строител“ и НКСВ се разви през годините. 
Членовете на Националния клуб на строите-
лите ветерани са уважавани гости на стра-
ниците на най-авторитетното браншово из-
дание, а материалите, които подготвят, са 
сред най-четените. Пожелаваме Ви от сърце 
здраве и късмет, още много успехи на НКСВ! 
И нека да имате поводи за радост и удовлет-
ворение от постигнатото“, се казва в позд-
равителния адрес от СД на в. „Строител“. 

По време на събранието членовете на клу-
ба получиха книгата албум „5 години НКСВ“, 
реализирана с подкрепата на КСБ, издание на 
„Вестник Строител“ ЕАД. 
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Доц. д-р инж. Георги Линков – председател на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС
Доц. д-р инж. Георги Годинячки – член на КВПП на ЦПРС
Инж. Георги Георгиев – член на КВПП на ЦПРС
Инж. Георги Ганджов – член на Контролния съвет
Инж. Георги Изворов – председател на ОП на КСБ – Разград
Георги Георгиев – председател на ОП на КСБ – Ловеч
Георги Стоянов – председател на ОП на КСБ – Сливен
Георги Грънчаров – ръководител на звено „Регистър“

Екипът на в. „Строител“ пожелава на празнуващите здраве, щастие, 
късмет и още много професионални успехи!

Свилена Гражданска 

По повод Деня на труда – 1 май, КТ 
„Подкрепа“ проведе шествие от пл. „Све-
та Неделя“ по бул. „Витоша“ до Южния 
парк. „Денят на труда не е ден на по-
литиците, а ден на работниците. Тази 
година акцентът е поставен върху до-
стойното заплащане и ограничаването 
на нощния труд“. Това заяви президентът 
на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов 
пред журналисти. Празникът продължи 
с почти 9-часов концерт „Рок за труда“. 

На сцената излязоха известните българ-
ски рок банди и изпълнители, сред които 
„Спринт“, „Синдикатът“, „Атлас“, „Меди-
кус“, „Хоризонт“ и др. 

„Инициативата е породена от же-
ланието на КТ „Подкрепа“ да покаже, че 
1 май е ден на работниците, които вече 
132 години се борят за правата си и за-
ради които днес има 8-часов работен ден, 
здравеопазване, детски надбавки, обез-
щетения, защитно и предпазно работно 
облекло,“ се посочва в прессъобщение на 
организацията.

Снимка авторът

Изпълнител на проекта е консорциум 
„Нова Академия 2017“ с партньори „Галчев 
Инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД

Мартин Славчев

С церемония  „Пър-
ва копка“ и с вграждане 
на капсула на времето в 
Национална художестве-
на академия (НХА) беше 
даден старт на стро-
ителните дейности по 
проект „Нов учебен кор-
пус на НХА в град София“. 
Той се осъществява по 
Приоритетна ос 3 „Ре-
гионална образователна 
инфраструктура“ по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. 
Изпълнител е консорциум 
„Нова Академия 2017“ с 
партньори „Галчев Инже-
неринг“ ЕООД и „Фармвил“ 
ЕАД. 

На официалното съби-
тие присъстваха ректо-
рът на НХА проф. Николай 
Драчев, зам.-министърът 
на културата Амелия Ге-
шева, Любомир Галчев, 
управител на „Галчев Ин-
женеринг“ ЕООД, препо-
даватели и студенти на 
Академията. 

„Това е паметен ден 
за историята на НХА. До-
брото начинание, което 
започваме сега, е предше-
ствано от много усилия 
и желание от страна на 
ръководството на Акаде-
мията, преподавателския 
състав и студентите“, 
заяви ректорът проф. 
Драчев. „Радвам се, че на-
стъпи моментът, в който 
нашите мечти се сбъд-
ват и стават реалност. 
По този начин студенти-
те и преподавателите ще 
могат да използват много 
по-големи пространства 
и да издигат качеството 
на висшето образование 
на още по-високо ниво“, 
допълни той. 

„За мен е изключител-
на чест да бъда сред Вас 
на това събитие. Заедно 
работим за общата цел, 
а именно модернизация на 
образователната инфра-
структура в България“, 
каза зам.-министърът на 
културата Амелия Геше-

ва. „Когато трябваше да 
очертаем приоритетите 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС, 
ние от Министерството 
на културата си казахме, 
че е изключително важно 
да работим за опазване-
то на културното наслед-
ство, но също толкова 
значимо е да създаваме 
ново. Това ние ще оста-
вим на бъдещите поколе-
ния. Този проект е стъп-
ка в тази посока“, обясни 
Гешева. 

„В качеството си на 
представител на изпълни-
теля бих искал да споделя, 
че и ние, както и всички 
останали, изключително 
много се вълнуваме от 
стартирането на проек-
та. Ще направим всичко 
възможно да го завършим 
в срок и с необходимото 
качество“, каза Любомир 
Галчев, управител на „Гал-
чев Инженеринг“ ЕООД.

Изпълнението на до-
говора за строителство 
ще приключи за период 
от 15 месеца и предвижда 
изграждането на 
напълно самосто-
ятелна сграда от 
2 158 кв. м на 4 ета-
жа, сутерен и те-
расовиден етаж. В 
нея ще се помест-
ват 3 лекционни 
зали, компютърна 
зала, 16 художест-
вени  ателиета, 

библиотека с книгохрани-
лище и всички необходими 
комуникационни, санитар-
ни и технически помеще-
ния. Зданието ще бъде 
разположено в източната 
част на Академията в не-
посредствена близост до 
съществуващото Северно 
крило на НХА.

Изграждането на нова 
и модерна сграда, както и 
оборудването й, ще допри-
несат за цялостното мо-
дернизиране на Академи-
ята като образователна 
институция. Това ще до-
веде до настъпването на 
подобрения в методите на 
преподаване и възприема-
не на учебния материал, 
предоставяне на квалифи-
кация и умения на учащите 
в университета, отгова-
рящи на нуждите на паза-
ра на труда, и осигуряване 
на достъпна среда за сту-
дентите в неравностойно 
положение.

Изпълнението на целия 
проект е за срок от 30 ме-
сеца, а общата му стой-
ност е 2 999 600 лв.

Ректорът на НХА проф. Николай Драчев и управителят 

на „Галчев Инженеринг" ЕООД Любомир Галчев направиха 

първата копка

Снимки Румен Добрев
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Свилена Гражданска 

Близо 100 млн. лв. са насочени за раз-
витие на туристическите атракции в 
страната по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“). Управляващият орган на програ-
мата откри процедура по набиране на 
предложения за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Приоритетна 
ос 6 „Регионален туризъм“ с общ бюджет 
98,5 млн. лв. Това съобщават от прес-
центъра на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството 
(МРРБ). Основната цел е създаването 
на цялостни туристически продукти за 
обекти на културното наследство от 
национално и световно значение. Финан-
сиране ще получат интегрирани проекти, 
включващи не само работи по консерва-
ция и опазване на съответния обект, но 
и дейности по неговото популяризиране и 
развитие, които да привличат значителен 
брой посетители.

Предложенията ще се осъществяват 
посредством комбинация от грантове и 
с финансов инструмент под формата на 
нисколихвено кредитиране след извърш-
ване на оценката на проектите и бизнес 
плана от страна на съответния Фонд за 
градско развитие, избран от „Фонд мени-
джър на финансови инструменти в Бъл-
гария“ ЕАД. Потенциални бенефициенти 
са Министерството на културата (за 
обекти държавна собственост, управля-
вани от Министерството на културата), 
общини, институции на вероизповедани-
ята и техни местни поделения, които са 
юридически лица.

Кандидатстването ще се осъществя-
ва на принципа обслужване на едно гише, 

при който участникът подава пред фи-
нансовия посредник проект и бизнес план. 
Максималният размер на безвъзмездна по-
мощ по предложението може да достигне 
до 85% от общата стойност на комбини-
раното финансиране в зависимост от из-

вършения от посредника анализ на бизнес 
плана. Крайният срок за кандидатстване 
по процедурата е 31 декември 2021 г. 

Със стартирането на тази процедура 
бюджетът на „ОПРР 2014 – 2020“ е отворен 
на 100%. От началото на програмен период 

2014 - 2020 УО на ОПРР е обявил 16 про-
цедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на обща стойност над 3 
млрд. лв., като с тях се цели постигане на 
растеж и заетост в българските региони, 
посочват от МРРБ.

Мирослав Еленков 
Свилена Гражданска 

Европейската комисия 
представи предложението 
за Многогодишната фи-
нансова рамка (МФР) за 
периода 2021 - 2027 г. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на ЕК. „Новият бюджет е 
възможност да оформим 
бъдещето си като нов и 
амбициозен ЕС от 27 дър-
жави, обединени от соли-
дарността. С него пред-
ставяме прагматичен план 
за това как да постигнем 
повече резултати с по-
малко ресурси“, заяви Жан-
Клод Юнкер, председател 
на ЕК. „Икономическият 
подем ни дава глътка въз-
дух, но не ни предпазва от 
необходимостта да напра-
вим икономии в определени 
области. Ще обезпечим 
доброто финансово упра-
вление чрез първия по рода 
си механизъм за принципи-
те на правовата държава. 
Това е начинът да дейст-
ваме отговорно с парите 
на нашите данъкоплатци. 
Убеден съм, че трябва да 
се стремим да постигнем 
споразумение преди избо-
рите за Европейски парла-
мент следващата година“, 
добави той. 

„Инвестираме още по-
вече в области, в които 
държавите членки не мо-
гат да действат самос-
тоятелно или в които е 
по-ефективно да сме за-
едно – например научните 
изследвания, миграцията, 
граничния контрол и от-
браната. И продължаваме 
да подкрепяме традицион-
ните, но осъвременени 

политики, като Общата 
селскостопанска полити-
ка (ОСП) и политиката на 
сближаване“, информира 
Гюнтер Йотингер, евро-
комисар по въпросите на 
бюджета и човешките ре-
сурси. 

ЕК предлага дългосрочен 

бюджет на стойност 

1 135 млрд. евро 

поети  задължени я 
за периода от 2021 г. до 
2027 г., което се равнява 
на 1,11% от брутния на-
ционален доход (БНД) на 
ЕС-27. От Комисията по-
сочват, че инвестирането 
в области като научните 
изследвания и иновациите, 
младите хора, цифровата 
икономика, управлението 
на границите, сигур ност-
та и отбраната ще до-
принесе за постигането 
на просперитет, устойчи-
вост и сигурност в бъде-
ще. Например бюджетът 
за програма „Еразъм+“ и за 
Европейския корпус за со-
лидарност ще бъде удвоен.

ЕК предлага финансира-
нето на ОСП и на полити-
ката на сближаване да се 

понижи с около 5%. Кохези-
онната политика ще играе 
все по-важна роля за под-
крепата на структурните 
реформи и в дългосрочен 
план за интеграцията на 
мигрантите.

Предвидено е допълнително 

облекчаване на админи-

стративната тежест за 

бенефициентите и управля-

ващите органи 

чрез промяна на прави-
лата така, че да бъдат по-
съгласувани – въз основа на 
единен правилник. Комисия-
та предлага броят на про-
грамите да бъде намален с 
над една трета (от насто-
ящите 58 на 37 в бъдеще).

Комисията включва 
по-голяма гъвкавост във 
и между програмите, уве-
личаване на средствата 
за инструментите за уп-
равление на кризи и съз-
даването на нов резерв 
на Съюза, предназначен за 
справяне с непредвидени 
събития и за реагиране на 
извънредни ситуации в об-
ласти като сигурността и 
миграцията.

Предлага се нов механи-

зъм за защита на бюджета 
на ЕС от финансови риско-
ве, свързани с всеобщи 
слабости в прилагането 
на принципите на правова-
та държава в държавите 
членки. Това ще позволи 
на Съюза да спре, намали 
или ограничи достъпа до 
евросредства по начин, 
който е пропорционален на 
естеството, тежестта и 
обхвата на слабостите в 
прилагането на принципи-
те на правовата държа-

ва. Такова решение ще се 
предлага от Комисията и 
ще се приема от Съвета 
чрез гласуване с обратно 
квалифицирано мнозин-
ство.

В МФР се залагат два нови 

инструмента.

Първият е програмата 
за подкрепа на реформи-
те с бюджета от 25 млрд. 
евро. Тя ще оказва финансо-
ва и техническа помощ на 
всички държави членки за 
провеждането на приори-
тетни реформи, особено в 
контекста на Европейския 
семестър. В допълнение 

към това Механизъм за 
сближаване ще предоставя 
специализирана подкрепа 
за държавите членки из-
вън еврозоната, които се 
подготвят да се присъе-
динят към общата валута. 
Вторият инструмент е 
вропейска функция за ста-
билизиране на инвестици-
ите, която ще подпомогне 
запазването на равнищата 
на вложенията в случай на 
големи асиметрични съ-
тресения. Тя ще започне да 

функционира под формата 
на заеми „бек-ту-бек“ от 
бюджета на ЕС на стой-
ност до 30 млрд. евро, съ-
четани с финансова помощ 
за държавите членки, пред-
назначена за покриване на 
разходите за лихви. 

„Проектът на МФР за след 

2020 г. е балансиран

и добра основа за пре-
говори, които ще бъдат 
тежки, но не очаквам фи-
налният вариант да се 
различава драстично от 
първоначалния“. Това заяви 
вицепремиерът Томислав 
Дончев по време на брифинг 

с министъра на финансите 
Владислав Горанов. Това, 
което двамата обясниха, е, 
че се очаква увеличение на 
вноската, която България 
трябва да направи в общия 
бюджет на ЕС. 

„В заложената рамка 
за всички държави тя ска-
ча от 1% на 1,1% от общия 
брутен национален доход. 
При нас това увеличение 
ще е по-голямо, защото 
расте БВП на страната 
ни“, поясни Горанов. 

„Българското председател-

ство ще осигури плавния и 

навременен старт на пре-

говорите по МФР“.

Това написа във фейс-
бук министърът за Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС Лиляна 
Павлова. „Публикуването 
на предложението не е 
краят, а едва началото на 
един труден и дълъг про-
цес, в който своята роля и 
отговорност имат Съве-
тът, държавите членки и 
Европейският парламент“, 
добавя тя. „Следва да се 
отбележат усилията на 
еврокомисар Йотингер, 
който обиколи всички дър-
жави членки, за да чуе тех-
ните позиции“, подчертава 
тя и допълва, че са прове-
дени множество форуми за 
обсъждане на различните 
мнения и аспекти на бъде-
щия бюджет. „В резултат 
считам, че е налице едно 
балансирано предложение, 
което отразява нуждите 
на европейските граждани 
и предизвикателствата 
пред Европа в момента“, 
казва още Павлова.

Снимка Румен Добрев
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Десислава Бакърджиева

В момента се инвестират над 
20 млн. лв. в рехабилитацията на два учас-
тъка от път II-49 Търговище – Разград 
– Кубрат – Тутракан, който свързва об-
ластите Търговище, Разград и Силистра. 
Това съобщиха от Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). През 2017 г. е старти-
рала реконструкция на 21 км в отсечката 
Търговище – Разград и на други 10 км по 
трасето Кубрат – Тутракан. Двата про-
екта се финансират от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 - 2020“ и ще 
завършат тази година.

В област Разград през 2017 г. и до края 
на април 2018 г. на път II-49 Разград – Ку-
брат – Тутракан са извършени текущи 
ремонти за над 530 хил. лв., а за подобря-
ване състоянието на II-23 Русе – Кубрат 
– Завет са вложени над 138 хил. лв. От АПИ 
посочват, че за основната реконструкция 
на двата участъка са необходими десетки 
милиона лева, с които в момента ведом-
ството не разполага. От агенцията допъл-
ват, че през м.г. за повишаване на пътната 
безопасност на републиканските пътища 
в област Разград са осигурени повече от 
500 хил. лв. От тях 30 хил. лв. са били за 

монтаж на нови пътни знаци, 317 хил. лв. 
за полагане на хоризонтална маркировка и 
близо 200 хил. лв. са за подмяна на липсва-
щи или деформирани при ПТП мантинели.

Подобряването на състоянието на 
участъците в Северна България е осно-
вен приоритет в работата на АПИ и Ми-
нистерство на регионалното развитие и 
благоустройството през последните две 
години. В тази връзка през 2016 г. в об-
ласт Разград са вложени над 10 млн. лв. в 
превантивния ремонт на 13 км от III-204 
Разград – Благоево, 27 км от III-2005 Са-
муил – Подайва и 28 км от III-4902 Побит 
камък – Завет. През 2017 г. са инвестирани 
и 1 млн. лв. за обновяването на 4 км от II-51 
Дралфа – Чудомир – Лозница.

„Хроничното недофинансиране на път-
ния сектор през последните 25 години до-
веде до влошаване на състоянието им и в 
момента над 6000 км се нуждаят от осно-
вен ремонт. Очаква се с въвеждането на 
ТОЛ системата да се увеличат трикратно 
постъпленията от пътни такси, които в 
момента са над 350 млн. лв. Тези средства 
ще бъдат инвестирани в рехабилитация, 
което ще доведе до подобряване на инфра-
структурата“, се посочва още в съобще-
нието на АПИ.

Свилена Гражданска 

„От следващата година се 
очаква да заработи ВиК фонд, 
чрез който да се финансират 
проекти в малки населени мес-
та без достъп до европейски 
средства“. Това заяви пред пар-
ламентарната Комисия по реги-
онална политика, местно само-
управление и благоустройство 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
Николай Нанков. Фондът ще бъде 
генериран от т.нар. такса соли-
дарност. Тя ще бъде в размер на 
8 - 10 ст./куб. м вода, като се 
очаква по този начин да бъдат 
събрани между 50 - 55 млн. лв. 
на годишна база. „Това няма да 
доведе до оскъпяване на запла-
щаната от потребителите 

такса, а ще се прави чрез отчи-
сления“, подчерта министърът 
и допълни, че преди да заработи 
фондът, обаче трябва да бъдат 
приети изменения в Закона за 

водите и подготвяният в мо-
мента нов Закон за ВиК.

Министър Нанков обър-
на внимание, че европейските 
средства не трябва да са пана-

цея, а разполагаемият ресурс по 
линия на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“ труд-
но може да реши проблемите 
в отрасъла. Затова парите в 
бюджета на Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ) 
през тази година са увеличени 
от 12 млн. лв. на 18 млн. лв. Нан-
ков обясни, че се предвижда и за 
2019 г. да има ръст на финанси-
рането. Според него средства-
та трябва да бъдат насочвани 
там, където има добре обосно-
ван анализ разходи/ползи, както 
и прогнози за демографската 
картина. „Необходимо е да съ-
четаваме подобни проекти с 
други, които се финансират с 
публичен ресурс – преди да мо-
дернизираме републикански път 

или градска среда, първо трябва 
да се обнови ВиК инфраструкту-
рата“, поясни министърът.

Пред народните предста-
вители Николай Нанков съобщи 
още, че до края на годината се 
очаква да бъде създадена про-
ектна компания за изграждане 
на нови мостове по р. Дунав. Той 
уточни, че идеята е съвместна 
с министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията Ивайло Московски. 
По думите му на концесия могат 
да бъдат предложени съоръжени-
ята при Русе, Силистра и Нико-
пол. „Към втория мост при Русе, 
който ще бъде само с шосейна 
част, има най-голям интерес, а 
проектът за бъдещо съоръжение 
край Силистра е в най-напреднал 
етап“, допълни той.

Свилена Гражданска 

„С новата жилищна 
стратегия на България ще 
бъде създаден устойчив 
механизъм за управление и 
поддържане на жилищния 
фонд в страната. Пред-
виждат се и механизми за 
подпомагане на уязвимите 
социални групи и осигуря-
ване на повече финансово 
достъпни домове за граж-
даните. Ще се създаде 
балансиран жилищен па-

зар, който ще отговаря 
адекватно на нуждите“, е 
заявила зам.-министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ма-
лина Крумова по време на 
форум за енергийна ефек-
тивност в Габрово. Това 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството. 
Сред основните обсъж-
дани теми на събитието 
са били обновяването на 

сградния фонд, инструмен-
тите за градско развитие, 
общинското енергийно 

планиране и технологич-
ните иновации в жилищния 
сектор.

Крумова е отбелязала, 
че постигането на устой-
чив жилищен сектор е 
стратегическата цел на 
изготвяната от МРРБ 
нова жилищна стратегия. 
Ще бъде направена тех-
ническа паспортизация на 
всички здания в страната, 
за да бъде ясно състояние-
то им и какви бъдещи мер-
ки да бъдат предприети. 
Приоритизиране на инве-
стирането на публичните 

средства, данъчни проме-
ни, създаване на фонд с 
устойчиви и предвидими 
източници за подпомага-
не гражданите и общини-
те, както и изграждане на 
информационна система с 
данни за жилищата в Бъл-
гария са сред предвидени-
те в стратегията приори-
тети.

„Ползите от Нацио-
налната програма  за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради (НПЕЕМЖС) 
са видими“, е подчертала 
Крумова. „Съществен е 
приносът при намаляване 
вредните парникови еми-
сии, до 60% са спаднали 
разходите за отопление на 
вече санираните домове. 
Затова и дългосрочната 
визия е ключова при про-
дължаването на програма-
та“, е акцентирала тя и е 
пояснила, една от идеите 
е включването със съфи-
нансиране на собствени-
ците при обновителните 
дейности. „Така ще се по-

виши ангажираността на 
гражданите към поддръж-
ката на сградния фонд“, е 
допълнила тя. „Амбицията 
ни е да санираме всички 
жилища, които се нужда-
ят от обновяване. Това са 
близо 42 хил. сгради“, е ко-
ментирала тя. 

Малина Крумова е по-
яснила, че на европейско 
ниво все повече се търси 
високият енергиен клас на 
сградите, ниско потреб-
ление и намалени емисии. 
„Това са и целите и зада-
чите, които си поставя-
ме в продължаването на  
НПЕЕМЖС“, е допълнила тя 
и е обяснила, че дългосроч-
ният хоризонт от поне 25 
години, включването на 
възобновяеми енергийни 
източници и адекватен 
мониторингов механизъм 
ще са сред приоритетите 
на програмата. „Ролята 
на общините в бъдещото 
й управление е важна, те 
трябва да бъдат активни 
и ангажирани участници“, 
е подчертала Крумова.

Снимка авторът
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Свилена Гражданска

„Сформирана е екс-
пертна  група ,  ко ято 
предстои да вземе ре-
шение по казуса с раз-
критото древно селище 
при разкопките по трасе-
то на АМ „Струма“ край 
благоевградското с. По-
кровник“. Това е заявил 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков при посещението 
си в Благоевград, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството.

„В никакъв случай не 
искаме да сблъскаме два-
та интереса – бързото и 
скоростно строителство 
на магистралата с кон-
сервирането, експонира-
нето и социализирането 
на ценните находки от 
античния римски град“, е 
подчертал той и е доба-

вил, че затова е осигурен 
финансов ресурс от малко 
над 8 млн. за археологиче-
ски проучвания по проте-
жението на участъците 
Благоевград – Крупник и 
Кресна – Сандански на АМ 
„Струма“.

„Проучванията вървят 
изключително добре и са 
в график. Над 150 човека 
работят на терен, като 
31 от тях са членовете на 
археологическия екип“, е 
информирал министърът. 
Той е съобщил, че под-
държа постоянна връзка 
с министъра на култура-
та Боил Банов, тъй като 
експертите ще преценят 
какво следва да бъде на-
правено. Министър Нан-
ков е подчертал, че ще се 
съобрази с мнението на 
академичната общност. 
Той е коментирал, че при 
проучването в района на 
с. Покровник са откри-
ти две римски гробници. 
Първата от тях е огра-

бена още през Среднове-
ковието, а експонатите 
от втората се намират 
в Регионалния историче-
ски музей в Благоевград 
за консервация. 

„Хубаво е, че при стро-
енето на магистрали се 
откриват такива ценни 
находки“, е заявил регио-
налният министър. „Едва 
ли щяхме да попаднем на 
нещо подобно, ако я няма-
ше АМ „Струма“, е доба-
вил той и е подчертал, че 
по тази причина при из-
граждането на магистра-
ли се залагат такива го-
леми бюджети, за да може 
историята и културата 
да бъдат експонирани. 

„След като експерти-
те се произнесат по те-
мата, МРРБ е готово да 
осигури финансов ресурс, 
независимо дали решение-
то ще бъде за консерва-
ция, социализация или из-
местване на трасето на 
магистралата, въпреки че 

подобен вариант би отло-
жил срока за изпълнение 
на участъка с две години“, 
е коментирал Нанков и е 

бил категоричен, че про-
блемът с трафика през 
Кресненското дефиле и с 
останалите натоварени 

отсечки в областта ще 
съществува, докато АМ 
„Струма“ не бъде завър-
шена.

Десислава 
Бакърджиева

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“  (АПИ) 
стартира обществена 
поръчка за доставка и 
монтаж на ограничител-
ни системи (мантинели) 
за републиканските пъ-

тища за срок от 4 го-
дини. Настоящите дого-
вори изтичат до края на 
2018 г. 

Общата индикатив-
на стойност на търга е 
40,200 млн. лв. без ДДС и 
се финансира от бюдже-
та на АПИ. Обществена-
та поръчка е разделена 

на 6 обособени позиции 
по районите на планира-
не в страната - Северо-
западен район, Северен 
централен, Североизто-
чен, Югоизточен район, 
Южен централен и Югоза-
паден, като всяка е с ин-
дикативната стойност 
6,7 млн. лв. без ДДС. 

Срокът за подаване 
на офертите от кандида-
тите е до 17,30 часа на 
14 юни 2018 г.

Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Свилена Гражданска 

„Близо 100 млн. лв. са 
осигурени от държавата 
през последните две годи-
ни и половина за ремонт и 
строителство на пътища, 
както и за повишаване на 
пътната безопасност в 
Бургас и региона“, е заявил 
министърът на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Николай 
Нанков при инспектира-
нето на изпълнението на 
инфраструктурни обекти 
в района заедно с кмета 
на община Бургас Дими-
тър Николов и народни 
представители. Това съ-
общиха от пресцентъра 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. 

До 5 юни ще приключи за-

почналият на 1 май ремонт 

на участъка Бургас - кв. 

„Ветрен“.

„Отсечката с дължи-
на 8 км е входът на града 
от АМ „Тракия“ и до нача-
лото на активния летен 
туристически сезон ще е 
напълно обновена“, е посо-
чил министър Нанков и е 
добавил, че дейностите се 
финансират със средства 
от държавата. Министър 

Нанков е обяснил, че за 
нормалното осигуряване 
на трафика по Южното 
Черноморие е нужно да се 
изведе транзитният тра-
фик за курортите северно 
от Бургас. За тази цел 
държавата ще финансира 
изграждането на север-
ната дъга на Бургас. Той 
е уточнил, че в момента 
се довършва изготвянето 
на подробен устройствен 
план за обекта. До края 
на юни, най-късно начало-
то на юли, ще стартира 
процедурата по избор на 
изпълнител и, ако няма об-
жалване, строителство-
то може да започне до 3 
- 4 месеца. До 18 юни ще 
е готов обходът на Ахе-
лой и строителството на 

скоростната отсечка с 
четири ленти между Ахе-
лой и Поморие, е станало 
ясно при инспекцията на 
министър Нанков. Изпъл-
нител на обхода на Ахелой 
е „Трейс Груп Холд“ АД, а на 
реконструкцията на път 
I-9 Слънчев бряг – Бургас в 
отсечката между Поморие 
и Ахелой – „Пътстрой Бур-
гас“ ЕООД. 

„Изградени са 24 под-
леза и 4 км защитна мре-
жа за земноводни, за да не 
излизат костенурки, змии 
и др. представители на 
вида на пътя. Предвидена 
е 3 500 м защитна мрежа 
за птици, както и 850 м 
шумоизолационна прегра-
да за почиващите на към-
пинг „Ахелой“, е информи-

рал инж. Иван Иванов от 
фирма „Пътстрой Бургас“ 
ЕООД. 

По отношение на обходния 

път на Поморие,

част от проекта за 
скоростния път Бургас 
- Слънчев бряг, регионал-
ният министър е комен-
тирал, че има 22 жалби 
срещу отчуждаването на 
имоти за изграждане на 
трасето. „Чакаме съдебно 
решение или споразумение 
със собственици на имоти 
по казуса“, е съобщил Нан-
ков и е обърнал внимание, 
че 95% от трасето са из-
вън главния път, така че 
строителството може да 
се извършва и през летния 
сезон, без да се утежнява 
трафикът и да се създа-
ват предпоставки за за-
дръствания. „Нашата цел 
е до следващия туристи-
чески сезон да сме приклю-
чили целия скоростен път 
на север от Бургас с об-
хода на Поморие“, е казал 
министърът. 

Сред другите приоритетни 

проекти за региона

той е посочил рехаби-
литацията на пътя Мал-
ко Търново - Царево. Тази 

година в него ще бъдат 
инвестирани 3 млн. лв., с 
които ще се ремонтират 
най-тежките участъци. 
Междувременно започва 
техническото проектира-
не за пълна рехабилитация 
на всички 54 км от трасе-
то. Приключва и търгът за 
избор на изпълнител за из-
граждане на пътния възел, 
който да свърже град Ка-
мено с АМ „Тракия“. Минис-
тър Нанков е информирал, 
че започва и проектиране 
на пътя Бургас - Варна 
през Дюлинския проход, 
за да се осигури алтерна-
тива за основната пътна 
връзка между двата града. 

Регионалният минис-
тър е допълнил още, че 
през следващите седмици 
започва реалното строи-
телство на пешеходната 
пасарелка при кръстови-
щето на Атия, която ще е 
готова за два месеца и по-
ловина. Министърът обаче 
е подчертал, че така няма 
да може да се реши пробле-
мът с високата скорост. 
„Не може на всяка пеше-
ходна пътека да правим 
пасарелка, подлез или над-
лез. Съвестта на хората, 
контролът по пътищата и 
добрата инфраструктура 
са основните за повиша-
ване на пътната безопас-

ност“, е заявил Нанков. Той 
е подчертал, че държава-
та влага сериозни усилия 
за подобряване на пътна-
та безопасност и освен 
всички акции се заделя и 
сериозен финансов ресурс, 
а след въвеждането на ТОЛ 
системата ще има още 
повече средства. 

Министърът е комен-
тирал също, че Бургас е 
сред най-добрите общини 
- бенефициенти по Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“, с от-
давна изпълнени проекти.

Той е съобщил още, че 
на 8 май започва ремонт 
на 20 км от активната 
лента на АМ „Тракия“ меж-
ду Пловдив и Стара Загора, 
която е в лошо състояние. 
Този строителен сезон 
продължава и рехабилита-
цията по АМ „Хемус“. „Съ-
образяваме се с трафика 
и в летните месеци - юли 
и август, ще ограничим 
до минимум дейностите 
по магистралите. Трябва 
да си дадем сметка, че 40 
години не са ремонтирани 
тунелите по „Хемус“ и няма 
как да ги оправим за 2 - 3 
месеца дори при работа 
на три смени. За обновя-
ването на една тръба са 
нужни поне 7 - 8 месеца“, е 
обяснил министър Нанков. 
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Надявам се изключително доброто ни институционално взаимодействие с КСБ да продължи

Томислав Дончев, заместник министър-председател:

Росица Георгиева

Г-н Дончев, проведе 

се среща между Вас и ръ-

ководството на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ), на която 

бяха обсъдени предизви-

кателствата, с които се 

сблъсква браншът. Как 

можете да съдействате 

за преодоляването им? 

Провеждането на по-
добни срещи не е нещо 
ново, защото с КСБ рабо-
тим заедно в последните 
7 - 8 години. Мога да изброя 
редица конкретни въпроси, 
по които сме си сътрудни-
чили - качеството на стро-
ителството, наличието на 
достатъчно средства за 
инвестиции, промените в 
различни нормативни акто-
ве. Например изменяли сме 
в много тясно сътрудни-
чество Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП). В 
приетия преди две години 
нов проект на ЗОП са от-
разени редица предложения 
на Камарата. Клише е, че 
диалогът ни със строител-
ния бранш е важен, но това 
е абсолютно вярно. Първо, 
той е основно направление 
от българската икономика 
и, второ - е стратегически 
отрасъл. Една страна, ма-
кар и в лицето на частния 
бизнес, ако не може сама да 
строи, тя няма капацитет 
и не е истинска европейска 
държава.

На срещата с ръковод-
ството на КСБ дискутирах-
ме ЗОП и специално пробле-
ма с обжалванията. Темата 
е важна и за нас. Запознах 
ги с подготвяната промяна, 
която би трябвало малко 
да затегне контрола и да 
премахне пълния либерали-
зъм, т.е. всеки да може да 
жали за каквото си поиска. 
Обсъждахме на концепту-
ално ниво какво трябва да 
се направи със Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ), бъдещето на 
Националната програма за 
енергийна ефективност за 
многофамилните жилищни 
сгради, типизирането на 
документите за кандидат-
стване сектор по сектор 
- околна среда, пътно стро-
ителство, железопътен 
отрасъл, как трябва да се 
регламентира статутът 
на подизпълнителите. Съ-
трудничеството ни с КСБ 
продължава, надявам се, 
толкова добре колкото и до-
сега. Структурите си сме-
нят ръководствата, но ми-
сията и целите остават. 
Надявам се изключително 
доброто институционално 
взаимодействие между нас 
да продължи. От страна на 
Камарата бе повдигнат и 
въпросът за „изсветлява-
нето“ в бранша. Те предла-
гат само компании, които 
са вписани в Централния 
професионален регистър 

на строителя (ЦПРС), да 
могат да извършват стро-
ително-монтажни дейнос-
ти. От представители 
на по-тъмната гама от 
сектора никой няма полза - 
нито потребителят, нито 
съсловието, нито пък фи-
скът. Фирмите на черно не 
плащат данъци. Това пред-
ложение на КСБ се ползва с 
пълната ми подкрепа. Уве-
рих ги, че ще има работа 
и през следващите години 
за бранша, защото по ня-
колко оперативни програми 
средствата ще се харчат 
по-интензивно. Държавни-
ят бюджет също ще бъде 
активиран максимално, осо-
бено в посока пътно строи-
телство. 

В средата на програм-

ния период 2014 – 2020 г. 

сме. Към момента какво 

показват данните по от-

ношение на усвояемостта 

на средствата у нас по 

европейските програми и 

какъв е Вашият анализ на 

числата? 

От началото на про-
грамния период 2014 – 
2020 г. до средата на април 
т.г. са разплатени 4,379 
млрд. лв., или 19,7% от об-
щия бюджет. По Структур-
ните фондове, Кохезионния 
и Европейския фонд за мор-
ско дело и рибарство (ЕФМ-
ДР) на българските бене-
фициенти са предоставени 
над 3,388 млрд. лв. (20,6%), а 
по Европейския земеделски 
фонд за развитие на селски-
те райони – над 990 млн. лв. 
(17,3%). 

Изпълнението на про-

грамите навлиза в реши-
телния си етап. Към момен-
та са договорени над 12,9 
млрд. лв., или над 58% от об-
щата финансова рамка, кое-
то поставя солидна основа 
за повишаване темповете 
на плащания към бенефици-
ентите. По програмите, съ-
финансирани от Структур-
ните фондове, Кохезионния 
и ЕФМДР, договореното 
надхвърля 63,6%. Добри са 
темповете и по Програма-
та за развитие на селски-
те райони – 43,4% договоре-
ни от общия й бюджет. Ако 
сравним изпълнението сега 
със същия момент на мина-
лия програмен период 2007 
– 2013 г., е налице по-добро 
представяне по всички ос-
новни показатели. Догово-
рени са над 58% от общия 
бюджет на програмите при 
малко над 30% за предход-
ния. Изплатени на бенефи-
циентите са около 20% от 
всички средства при близо 
15% за сравнявания период. 
Ако погледнем развитието 
на отделните инструмен-
ти, например по ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура 2014 - 2020“ 
(„ОПТТИ 2014 – 2020“), са 
разплатени двойно повече 
средства в сравнение със 
същия момент на миналия 
период, договарянето дос-
тига 87% спрямо 37% преди. 
Това е много добро пости-
жение за една инфраструк-
турна програма, при която 
темповете на усвояване 
са по-бавни в сравнение с 
тези, насочени към широк 
кръг бенефициенти от биз-
неса и гражданите като 

цяло. Такива са ОП „Ино-
вации и конкурентоспосо-
бност 2014 - 2020” („ОПИК 
2014 – 2020“) и ОП „Разви-
тие на човешките ресурси 
2014 - 2020“ 

(„ОПРЧР 2014 – 2020“), 
при които договореното 
достига съответно 70% и 
68% (при 24% и 42% съот-
ветно за миналия период). 
Разплащанията по „ОПРЧР 
2014 – 2020“ вече надхвър-
лят 28%, докато в същия 
момент в предходния пери-
од не са били достигнали и 
10%. По-добри са и темпове-
те на верифициране и сер-
тифициране на разходите – 
сега получените траншове 
от Европейската комисия 
(ЕК) са с 6% повече, откол-
кото в същия момент от 
изпълнението през миналия 
програмен период. Ако мога 
да обобщя, техническото 
умение за управление на па-
рите за нас не е предизви-
кателство. Стремежът ни 
сега трябва да е от 1 евро 
инвестиция (било в път, 
паваж, тротоар, сграда) 
ефектът да е максимален. 
Някои вложения от 1 евро 
носят полза 1 евро, други - 
2 или 3 евро. 

През 2018 г. ще бъде на-

правена междинна оценка 

на периода. Какво да очак-

ваме? Може ли да се пред-

приемат целенасочени 

действия, така че да се 

избегнат или минимизи-

рат евентуални негатив-

ни коментари?

Всяка една година е ва-
жна, както първата, така 
и последната. Освен това 

в проектния мениджмънт 
съществува максимата - 
спестените пет минути 
в началото на изпълнение-
то на проекта са също 
толкова важни, колкото и 
последните пет минути. 
2018 г. е ключова, въпреки 
че това няма да е годината 
с най-големите плащания. 
Кривата на плащанията 
винаги се концентрира в 
края на програмния период. 
Вероятно 2019 г. ще бъде с 
по-голям обем в сравнение 
с 2018 и 2017 г. Основната 
задача пред Управляващите 
органи (УО) на програмите 
за тази година е да се по-
стигнат етапните цели 
за 2018 г., от това зависи 
как ще бъде разпределен 
резервът след 2019 г. Те 
се следят внимателно от 
началото на миналата 
година. Още тогава бяха 
разработени подробни ана-
лизи въз основа на особено-
стите на всяка програма 
и изведени възможните 
сценарии за ускоряване на 
изпълнението, увеличаване 
на сертифицираните разхо-
ди, засилено използване на 
финансови инструменти. 
Рисковете пред реализаци-
ята им към момента могат 
да бъдат охарактеризирани 
като контролируеми и пре-
одолими, като всички УО 
осъществяват постоянно 
наблюдение на развитието 
на процеса. Инфраструк-
турните проекти изискват 
дълго време за подготовка 
и съответно за осъщест-
вяването им и имат свои-
те рискове от забавяне на 
планираното изпълнение, 

но пък с малко проекти се 
ангажира голям финансов 
ресурс и се работи с огра-
ничен кръг бенефициенти. 
Меките мерки се реали-
зират по-бързо, но особе-
ността при тях е, че те 
са на значително по-ниска 
стойност и са многобройни 
с различни бенефициенти. 
Съответно всяка програма 
трябва да приложи различен 
подход за анализ на риска с 
оглед предприемането на 
своевременни дейности за 
плавно изпълнение. Важно 
е да се подчертае обаче, 
че дори и да се стигне до 
отделни случаи на неосъ-
ществяване на целите, 
това няма да означава за-
губен ресурс за страната. 
Средствата се пренасоч-
ват към други приоритети 
по програмите, които на-
предват с добри темпове и 
постигат заложените ре-
зултати. Едно допълнител-
но предизвикателство е, че 
2020 г. не е толкова напред 
във времето. ЕК представи 
проекта за Многогодишна-
та финансова рамка (МФР) 
след 2020 г., както и пакет 
от регламенти, които ще 
определят бъдещето на ко-
хезионната политика. Под-
готовката за след 2020-а 
вече е започнала и тя ще 
обхване същите звена, кои-
то в момента управляват 
европейските средства, 
както и бенефициенти в 
лицето на местните вла-
сти и фирмите. Както сме 
правили преди, ще трябва 
да се научим успоредно с 
финансовото изпълнение да 
планираме бъдещето, къде-

Снимка Мирослав Еленков
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то предизвикателствата 
са много. 

Ще свършат ли ев-

ропейските пари след 

2020 г.?

Категорично не. Не 
знам кой е измислил това и 
кога някой е казал нещо та-
кова, но пък други услужливо 
го повтарят. Това няма как 
да стане. Не го казвам като 
представител на страна, 
която е пристрастна към 
постоянното подпомагане 
и благотворителността. 
Кохезионната политика съ-
ществува, за да изравнява, 
да балансира част от дефе-
ктите в общия пазар, който 
се характеризира с това, 
че прави всички по-богати. 
Факт е, че по-малките и по-
новите пазари са подложени 
на много силен конкурентен 
натиск от останалите. За 
да може в първите десети-
летия след присъединяване-
то към Съюза да укрепнат, 
да станат по-конкуренто-
способни - затова се дават 
тези пари. Това не е само 
солидарност, не е и благот-
ворителност. 

Брутният вътрешен 
продукт (БВП) на страната 
ни нараства. Номинално от 
началото на членството 
ни той се е удвоил. Парите 
се отпускат на базата на 
БВП, макар че се обсъжда 
възможността за бъдещия 
програмен период да се до-
бавят и други допълнителни 
критерии за разпределение. 
Ние ще се борим да са в съ-
щия размер, може да бъдат 
и повече. Още е рано да се 
каже. Коментари от типа: 
европейските средства 
след 2020-а свършват са 
несъстоятелни. Първо, 
тези пари ще се харчат по 
по-различни правила. Все 
повече това ще е свързано 
със спазване на изисквания 
и реформи основно в сфе-
рата на икономическата 
политика на държавите. 
Брюксел настоява сред-
ствата, които се дават, 
да имат по-пряк ефект 
върху макроикономически-
те показатели. Вероятно 
ще бъдат обвързани и с 
други изисквания. Тук се ко-
ментират не само такива 
как работят администра-
циите. По-голямата част 
от предизвикателството 
е свързана с това, че при 
инвестициите в страна-
та трябва да имаме така 
наречения регионален под-
ход. А към момента такъв 
липсва. При нас инвестиции 
на национално ниво са насо-
чени в магистрали, големи 
пътища, жп отсечки. Има-
ме също така много добре 
планирани и осъществени 
градски инвестиции - пло-
щад, улица, парк, пречис-
твателна станция, учили-
ще, детска градина. Само 
че на нас в много от слу-
чаите ни се губи регионал-
ното мислене. Например 
една система от общински 
пътища - тя попада в те-
риторията на три местни 

власти, но за този, който 
кара, това е едно трасе. 
Системата е такава, че 
единият участък може да е 
обновен, следващият да е с 
дупки, а третият също да е 
ремонтиран. Да не говорим, 
че много от инвестициите 
имат регионален обхват. 
Една професионална гимна-
зия или пък туристически 
маршрут имат регионално 
измерение. Ние трябва да 
създадем система, която 
да ги приоритизира. Амби-
цията ми също е да има по-
малко на брой документи, 
по-прости, по-ясни, по-кон-
кретни.

Към строителите пре-
поръки не мога да давам. 
Но към всички бих казал: Be 
smart! Всички трябва да бъ-
дем по-умни, да мислим по-
вече, преди да започнем да 
правим нещо. Имаме много 
добре изпълнени инвести-
ции, от които ефектът е 
много по-малък от очак-
вания. Каква е ползата от 
ремонта на училище, ако се 
използват само половината 
от класните стаи. Същото 
важи за строителите - да 
употребяват новите тех-
нологии. Те ще позволят 
постигането на по-високо 
качество на по-атрактив-
ни цени. Това е бъдещето 
на цялата българска индус-
трия. 

Предстои реализира-

нето на проекти с нацио-

нално финансиране - АМ 

„Хемус“, пътищата Видин 

– Ботевград и Русе - Вели-

ко Търново. Разполага ли 

държавата с финансовия 

ресурс, необходим за при-

ключването на всеки един 

от тях? 

Подготовката на проек-
та за Видин - Враца беше 
финансирана по ОП „Транс-
порт 2007 - 2013“, а за АМ 
„Хемус“ и Русе - Велико 
Търново - по „ОПТТИ 2014 
– 2020“. Изграждането на 
лот 3 на АМ „Струма“ е 
основният магистрален 
проект по „ОПТТИ 2014 – 
2020“ в настоящия период, 
с което ще завърши реа-
лизацията на участъка от 
София до границата с Гър-
ция при Кулата. С неговото 
финансиране се изчерпва 
бюджетът на програмата 
за пътни проекти. Предвид 
важността на АМ „Хемус“, 
Видин - Ботевград и Русе - 
Велико Търново, същите се 
планира да се изпълняват 
поетапно на участъци с 
национално финансиране. 
Проектът за Русе - Вели-
ко Търново е на фаза под-
готовка, а по АМ „Хемус“ 
с национално финансиране 
започна изграждането на 
участъка от Ябланица до 
след Брестница (до пътя 
за Търново (I-4). 

Беше подписан дого-

ворът за ТОЛ системата. 

Ще бъде ли тя панацеята, 

която ще доведе до подо-

бряване на състоянието 

на пътищата и безопас-

ността за пътуващите? 

Тя не е панацея, а е 
честното пазарно реше-
ние. Имаме европейско 
законодателство, което 
казва, че предоставянето 
на транспортна инфра-
структура също е услуга и 
трябва да струва толкова, 
колкото е нужно за предос-
тавянето й. Средствата 
за пътно строителство 
трябва да идват от тези, 
които ползват трасета-
та. Ние събираме данъци 
от хора, които не пътуват 
много. По-справедливата 
система е колкото повече 
си се движил и си разрушил 
трасетата, толкова пове-
че да плащаш. Анализите ни 
показват, че системата ще 
генерира достатъчно пари, 
за да може за къс период от 
време всички приоритетни 
обекти да бъдат изпълнени. 
Нека не забравяме, че тряб-
ва да поддържаме старите 
обекти. Тук единствената 
тема е времето за зара-
ботване на системата и 
разходите, които ще се по-
явят преди това. Усилията 
ни ще бъдат да няма дупка, 
няма да очакваме пълното 
тръгване на ТОЛ система-
та и тогава да започваме 
да строим, а ще стартира-
ме изпълнението на проек-
тите по-рано. 

Изминаха първите 

месеци от Българското 

председателство на Съве-

та на ЕС. Какви са Вашите 

оценки за свършеното от 

страната ни за този пе-

риод?

Ако използвам оценки-
те на колегите от другите 
страни членки, България се 
справя удивително добре. 
Не знам дали това е на 
база очаквания, или защо-
то страната ни няма пре-
дишен опит. Практиката 
показва, че малките стра-
ни хвърлят повече енергия 
в председателството, осо-
бено когато е за първи път. 
И българските представи-
тели, и администрациите 
си вършат работата как-
то трябва. Рано е още да 
се правят оценки, трябва 
да приключи председател-
ството. Мисля, че от глед-
на точка на формалните и 
техническите ангажимен-
ти, които имаме, както и 
от претенцията ние да на-
ложим някакъв дневен ред, 
председателството ни ще 
се запомни. Освен официал-
ния списък с теми самият 
факт, че ние успяхме да 
вкараме темата „Западни 
Балкани“, е голям политиче-
ски успех. 

Председателствахте 

Съвета по общи въпроси 

във формат „Кохезионна 

политика“. Какъв е резул-

татът от него? Каква е 

позицията на страните 

членки по въпроса за бъ-

дещето на политиката за 

сближаване? 

Има теми, по които сме 
постигнали съгласие. По 

други въпроси текат спо-
рове и те ще продължат 
до края. Направлението, по 
което сме постигнали кон-
сенсус, е, че кохезионната 
политика трябва да бъде за-
пазена. Това е в интерес на 
всички държави. След Брек-
зит дори ЕС да е с една дър-
жава по-малко, той трябва 
да е силен и интегриран. 
Политиката за сближаване 
е необходимо да се развива 
и реформира. Когато говоря 
за реформа, имам предвид 
тотално опростяване. Има 
и конкретни предложения 
в тази посока. В обста-
новка на засилен дебат за 
бъдещето на кохезионната 
политика работим за запаз-
ване на ключовата й роля 
в бюджета на ЕС и след 
2020 г. като основен меха-
низъм за дългосрочни инвес-
тиции в растеж, заетост и 
балансирано териториално 
развитие на Съюза. Съве-
тът по общи въпроси във 
формат „Кохезионна поли-
тика“, който се проведе на 
12 април в Люксембург, бе 
практически последният 
преди представянето на 
новата МФР и пакета за-
конодателни предложения. 
На него държавите членки 
имаха възможността да об-
съдят три основни въпроса. 
Единият е свързан с приори-
тетите на бъдещата поли-
тика за сближаване, които 
трябва да са ясни, преди да 
се коментират конкретни 
инструменти и разпреде-
ление на средства. Втори-
ят е за териториалния й 
обхват - дали ще се търси 
сближаване по отношение 
на цялата територия на 
ЕС, или ще се ограничи до 
регионите в преход и най-
бедните региони, както и 
как тя ще стане по-ефек-
тивна и как да се ускори 
прилагането й. Обединихме 
се около няколко тези - важ-
ността на кохезионната 
политика като основен 
инвестиционен механизъм 
на ЕС, осигуряване на дос-
татъчно средства за след-
ващия период, за да може 
тя да продължи да бъде 
двигател на растежа, фо-
кусирането й върху инова-
циите и дигитализацията, 
инвестициите в човешки 
капитал, заетост и социал-
но включване, енергетика, 
справяне с климатичните 
промени, инфраструктура 
(особено в по-слабо разви-
тите региони), финанси-
ране за всички региони с 
акцент върху по-слабо раз-
витите и най-необлагоде-
телстваните, постигане 
на реално опростяване на 
правилата и прилагането й 
чрез обща рамка за всички 
фондове, възможности за 
гъвкаво програмиране на 
ниво държава членка. Така 
че кохезионната политика 
като носител на европей-
ска добавена стойност 
ще продължи да бъде една 
от основните политики, 
провеждани от ЕС. Няма 
как излизането на нетен 

донор от ЕС да не се от-
рази на бюджета на ЕС, но 
се работи активно това да 
има минимален ефект върху 
традиционната и важната 
политика на сближаване.

Разногласията напри-
мер са доколко трябва да 
е обвързана с други сфери 
като върховенството на 
закона, макроикономиче-
ските показатели на съот-
ветната държава и др. Раз-
говорите ще продължат до 
самото приемане на МФР 
за 2020 г. 

Разработвате проме-

ни в ЗОП. Кога да очакваме 

да представите предложе-

нията? 

Раб от н ат а  г ру па , 
включваща представители 
на администрацията на Ми-
нистерския съвет, Агенция-
та по обществени поръчки 
и Комисията за защита на 
конкуренцията, синтезира 
предложения, които целят 
по-справедливо регулиране 
на процедурата по обжалва-
не на възлаганията. Съглас-
но тях жалбоподателят ще 
има повече задължения при 
доказване на качеството 
си на заинтересовано лице, 
а временната мярка спи-
ране на процедурата ще 
произвежда действие в по-
късен момент. По темата 
формална кореспонденция е 
водена с работодателски-
те организации, но пробле-
мът със злоупотребата с 
право на обжалване е бил 
повдиган нееднократно от 
всички заинтересовани от 
нормалното протичане на 
възлагането страни.

Един от Вашите при-

оритети е свързан с на-

маляване на администра-

тивната тежест както 

за гражданите, така и за 

бизнеса. Как върви проце-

сът? Какво ще се направи 

през 2018 г. в тази посока?

Работата за намалява-
не на административната 
тежест не е еднократно 
упражнение с бързи резул-
тати. Основните цели, 
които правителството си 
поставя, са ефективното 
комплексно обслужване на 
гражданите чрез служе-
бен обмен на информация и 
премахване на изискването 
за представяне на харти-
ени документи, изграж-
дане на компонентите на 
електронното управление, 
както и цялостно прераз-
глеждане на всички услуги, 
които администрациите 
изпълняват. Някои първи 
стъпки вече са направе-
ни – администрациите 
вече проверяват служебно 
съдебния статус на граж-
даните, вместо да го из-
искват от тях. През тази 
година държавата ще спре 
да иска още от най-раз-
пространените удостове-
рения за бизнеса, например 
удостоверение за актуално 
състояние, удостоверения 
по партиди в Имотния ре-
гистър и много други. На-
ред с това институциите 
вече имат техническата 
възможност да кореспон-
дират безхартиено, т.е. 
по-бързо. Амбицирани сме 
административното об-
служване да протича с все 
по-малко обикаляне по гише-

та и носене на документи и 
все повече чрез електронна 
среда, с дистанционно пла-
щане и автоматизирана 
комуникация между инсти-
туциите. 

За последната година 
направихме така, че адми-
нистрациите на централ-
но ниво (министерства и 
агенции с малки изключе-
ния) са част от системата 
за документооборот. Това 
е необходимата инфра-
структура за протичане на 
процесите по електронен 
път. Практиката показва, 
че нещата не могат да се 
случат по автоматичен на-
чин. Не става само с про-
мяна на закона или заповед. 
Променяме нормативната 
база, за да сме сигурни, че 
новият модел на действие 
на администрацията не е 
въпрос на добра воля, а на 
базата на уреден текст. 
Имаме амбицията да ра-
ботим министерство по 
министерство и услуга по 
услуга. Истина е, че има 
съпротива от страна на 
администрацията. Получа-
ваме едни доклади, пълни 
с хубави думи, които не са 
достатъчно амбициозни. 
Дори имаме случай, къде-
то в закона е записано, че 
даден документ не може да 
се изисква, а се оказва, че 
все още има места, къде-
то това се прави. Затова 
се извършват проверки, ще 
има и наказани. Това не е 
дребнотемие, защото след-
ващия месец ще отпаднат 
още няколко документа. Но 
това само в закона ли ще 
стане? Не може да си поз-
волим администрацията да 
не спазва нормативната 
уредба. Създали сме елек-
тронна инфраструктура 
и не може да не изискваме 
тя да не се ползва. Грешно 
е гражданите да взимат 
документи и да ги разна-
сят между институциите. 
Но още по-неправилно е 
това да се случва, когато 
има създадена електронна 
свързаност. 

Какви са инициативи-

те, по които ще продължи-

те да работите в диалог 

с КСБ?

Темите, по които ще си 
партнираме заедно с Кама-
рата, са няколко. Едната 
е изсветляване на бран-
ша, всички имаме интерес 
от това - и държавата, и 
работещите на светло. 
Продължаваме усилията 
отношенията възложител 
- изпълнител по реда на ЗОП 
да бъдат по-ясни. Ще рабо-
тим за типизиране на доку-
ментите бранш по бранш и 
сектор по сектор - пътно, 
сградно, жп и др. строител-
ство. Голяма е темата за 
ЗУТ, където разговорите 
тепърва предстоят. Ще 
имаме съвместна работа и 
разчитам на съдействие по 
въпроса, с който се занима-
вам - присъединяването към 
електрически мрежи. Там се 
изисква срокът да бъде съ-
кратен наполовина. Темата 
е част от условията, които 
формират инвестиционния 
климат в страната и по 
които ще работим заедно 
както с КСБ, така и с ос-
таналите браншови орга-
низации.
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Нина Георгиева, 
Гл. експерт МДУП,
КСБ
Ренета Николова

След заседанието на 
Разширения УС на КСБ се 
проведе обучителен семи-
нар на Камарата. В рамки-
те му беше представена  
дейността на секциите 
и отделите на организа-
цията.

Инженер Валентин 
Зарев, председател на 
секция  „Проектиране 

и строителен надзор“, 
посочи, че вече няколко 
мандата е председател 
на секцията, член е на Ко-
мисията за воденето, под-
държането и ползването 
на Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя и е изпълнителен 
директор на фирма „Път-
инвестинженеринг“ АД, 
която е член на Камарата 
от самото й създаване. 
Основните приоритети 
за работата на секцията 
през настоящата година 
са свързани с важните 
проблеми в областта на 
строителния и авторския 
надзор. Проблемите са ре-
зултат от прилагането 
на критерия „най-ниска 
цена“, обясни инж. Зарев. 
Продължава тенденцията 
да се печелят търгове на 
дъмпингови цени и това 
рефлектира върху качест-
вото. „Строителният над-
зор е строго специфична 
дейност и изключително 
важна за качеството на 
строителството, а възна-
граждението за неговото 
упражняване в момента в 
България е изключител-
но малка част от стой-
ността му“, коментира 
инж.Зарев. Авторският 
надзор съгласно действа-
щата нормативна уредба 
трябва да подписва всич-
ки актове и протоколи по 

време на строителство-
то. В момента той дуб-
лира строителния надзор 
и това според инж. Зарев 
е абсолютно погрешно и 
следва да отпадне чрез 
промяна в съответната 
наредба. „Считам, че кон-
тролът от страна на ар-
хитектите следва да се 

извършва до издаване на 
разрешението за строеж. 
Оттам-нататък това е 
елемент на строителния 
надзор и на консултанти-
те“, посочи той. 

Инж.  Зарев  изрази 
подкрепа за позицията 
на  ръководството на 
Камарата относно раз-
работването на обща 
визия на браншовите ор-
ганизации за концепция за 

ново законодателство в 
об ласт та на проектира-
нето и строителството 
и формиране на работна 
група по инициатива на 
КСБ, която има за цел да 
изготви проект на за-
кон за строителството. 
Председателят на секция 
„Проектиране и строите-

лен надзор“ говори и за 
значението на типовите 
договори. Направени са 
предложения в посока оси-
гуряване на прозрачност 
при провеждане на тръж-
ните процедури, като има 
изготвен пълен комплект 
документи за участие в 
обществени поръчки. Той 
включва структура на до-
кументация за възлагане 
на обществени поръчки 

за строителен надзор при 
строителство на магис-
трали и пътища, методи-
ка, указания за определяне 
на критерии за подбор 
и оценка. На базата на 
тези разработки могат 
да бъдат подготвени ти-
повите договори за изпъл-
нение на проектантски 

и консултантски услуги, 
обясни инж. Зарев. 

Той посочи, че счита за 
удачно прилагането на ус-
ловията на FIDIC за изпъл-
нение на строителство, 
тъй като те съдържат 
международно утвърдени 
добри практики, които се 
развиват непрекъснато. В 
тях са подробно уредени, 
диференцирани отговор-
ностите на участниците 
в строителния процес: 
възложител, строител и 
консултант, както и тех-
ните взаимоотношения. 
„Знаем, че най-добре се 
работи при ясни правила“, 
изтъкна председателят 
на секция „Проектиране и 
строителен надзор“. 

Секция „Енергийна 

инфраструктура и енер-

гийна ефективност“ 
– инж. Дичко Прокопиев 
накратко представи ос-
новните дейности на 
секцията. Приоритет на 
работата й е разпростра-
няването на експерти-
за и рационализиране на 
строителната дейност 
в сферата. Това включва 
сериозни участия в много 
специализирани семина-
ри, конференции и други 
събития от интерес на 

фирмите членове. Друга 
основна дейност е ини-
цииране на масовост в 
областта на енергийна-
та ефективност. Пример 
за това е Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Инж. Прокопиев подчерта, 

че секцията е участвала 
в създаването на първите 
документи в това направ-
ление съвместно с МРРБ, 
разработен е Наръчник за 
обновяване на многофа-
милните жилищни сгради, 
предоставени са консул-
тации, подпомагащи про-
цеса на стартиране и ре-
ализиране на програмата. 
Изготвянето на станови-
ща във връзка с промени в 
закони и подзаконови нор-
мативни актове, които се 
отнасят до енергийната 
инфраструктура, е също 
основно направление в 
работата на секцията. 
По отношение на енерге-
тиката експертизата на 
фирмите членове е наме-
рила сериозна реализация 
в много големи национално 
значими проекти - в ядре-
ната и газовата енер-
гетика и във всички ин-
фраструктурни проекти, 
свързани с националната 
енергийна мрежа. 

Секция „Метални 

конструкции“ бе пред-
ставена от нейния пред-
седател инж. Евгени Бо-
рисов:

„Секцията е една от 
новите в КСБ, нейната 
основна мисия е свързана 

с информиране на строи-
телните фирми за прило-
жимите стандарти в об-
ластта, тъй като това 
е доста специфична и 
специализирана дейност. 
Сред краткосрочните 
цели на секцията е под-
помагане на фирмите за 
качествено изпълнение на 
проектите и спазване на 
изискванията за безопас-
ност. Информирането на 
фирмите членове на Ка-
марата за приложимата 
нормативна уредба, свър-
зана с производството 
на метални конструкции, 
както и относно хармо-
низираните стандарти в 
областта и необходими-
те сертификати, е сред 
основните цели на секци-
ята“, сподели инж. Бори-
сов. Той допълни, че се из-
готвя и ще се предостави 
списък на сертифицирани 
предприятия с въведе-
ни системи за качество. 
Секцията ще търси по-
тясно сътрудничество с 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното проек-
тиране с оглед по-качест-

вени проекти. Монито-
рингът в сектора е друго 
направление, в което ще 
работи секцията. От про-
верка по документи усили-
ята на ДНСК трябва да се 
насочат към реални про-
верки „на място“, тоест 
на обекта, счита инж. Бо-
рисов. Съвместна работа 
с надзорните фирми също 
е предвидена в програма-
та на секцията. Тя е в по-
сока на оптимизиране на 
механизмите за контрол, 
които включват както по-
знаване на изискванията 
за проектиране, така и за 
надзор и изпълнение на ме-
тални конструкции. 

Инженер Благой Ко-
зарев – председател на 
секция „Хидротехническо 

строителство, ВиК мре-

жи и съоръжения“, посочи, 
че секцията активно се 
занимава с нормативната 
уредба. В тази насока е 
основното й постижение - 
разработените стандар-
тизирани документи за 
проектите, които пред-
стои да стартират по 
програма „Околна среда“. 
Това са единствените та-
кива за инженеринг на пре-
чиствателни станции и 
на линейни мрежи, съглас-

Инж. Любомир Качамаков Инж. Благой Козарев Инж. Валентин Зарев Инж. Евгени БорисовМирослав Манолов

РИУ Правец Ризорт



9КСБ   петък, 4 май 2018 Ñòðîèòåë

Снимки в. „Строител“

но условията на Червен и 
Жълт FIDIC. В рамките на 
няколко месеца се очаква 
тяхното прилагане в прак-
тиката. „Освен типови 
договори са изработени и 
типови тръжни процедури, 
технически спецификации, 
критерии за оценка, цели-
ят пакет от документи, 
който е свързан с провеж-
дането на обществени 
поръчки в тази сфера“, 
посочи инж. Козарев. От 
МОСВ до Камарата е из-
пратено благодарствено 
писмо за съвместната 
работа по изготвянето 
на стандартизираните 
документи за проектите 
по ОПОС, съобщи той.

Друга насока в дей-
ността на секцията е 
участието в разработва-
нето на нова Наредба за 
проектиране на канали-
зационни системи, която 
към момента е в процес 
на приключване. Секция-
та участва активно и в 
изготвянето на Закон за 
водоснабдяването и ка-
нализацията. Това е нов 
кодифициран акт, който 

ще регламентира мате-
рията. „Досега всички ВиК 
оператори и дейности се 
уреждаха от Закона за 
водите, Закона за устрой-
ство на територията и 
други нормативни актове. 
Инициативата на прави-
телството за създаване 
на специален закон е по-
ложителна. Това би тряб-
вало да създаде предви-
димост в този сектор“, 
посочи инж. Козарев.

Сред стратегически-
те направления, включени 
в дневния ред на секцията, 
е изготването на Правил-
ник за изпълнение и при-
емане на СМР в об ласт-
та на ВиК сектора. Друг 
приоритет в дейността е 
търсене на възможни ме-
ханизми за изграждането 
на пречиствателни стан-
ции за отпадъчни води за 
населени места от 2 хил. 
до 10 хил. е. жители, които 
не попадат в обхвата на 
финансиране на оператив-
ните програми, както и на 
необходимата прилежаща  
инфраструктура. Бълга-
рия има ангажимент като 
страна членка на ЕС да из-
гради такива съоръжения. 
„Трябва да бъдат постро-
ени около 200 ПСОВ с при-
лежаща инфраструктура, 

което изисква ресурс око-
ло 2 млрд. лева“, посочи 
Благой Козарев. Той каза 
още, че това е подходящ 
сектор за реализиране на 
проекти в партньорство 
на публичния и частния 
сектор. 

Секци я  „ Вис око 

строителство“. Пред-
седателят на секцията 
инж. Любомир Качамаков 
представи реализирани-
те до момента дейности. 
Секцията съсредоточава 

главно проекти, изпълня-
вани с частно финанси-
ране, за разлика от ВиК и 
пътния сектор, които раз-
читат основно на публич-
ни средства. Програмата 
на секцията е базирана на 
разработваната нова На-
ционална жилищна стра-
тегия. Водеща институ-
ция е МРРБ, участват и 
много неправителствени 
организации. За строи-
телния сектор интерес 
представлява направле-

нието „Социални жилища“ 
в стратегията, посочи 
инж. Качамаков. Друго на-
правление в дейността е 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилни-
те жилищни сгради. „Тя 
в момента се изпълнява 
при много ниски цени, 
което поставя въпроса 
за качеството на реа-
лизираните дейности“, 
подчерта председателят 
на секция „Високо строи-
телство“. Като актуален 

въпрос инж. Качамаков 
посочи новоприетите 
норми по отношение на 
високите сгради в София 
според ЗУЗСО и предизви-
кателствата, свързани с 
изпълнението им от глед-
на точка на строителя, 
и осигуряването на необ-
ходимата съпътстваща 
инфраструктура. 

Секци я  „Инфра -

структурно строител-

ство“  с  председател 

Мирослав Манолов беше 
представена от изпъл-
нителния директор на 
КСБ инж. Мирослав Маз-
нев. В Плана за работа 
се предвижда активиране 
на дейността й в полза 
на членовете, за дефи-
ниране на проблемите в 
сектора, подобряване на 

работата в координация 
с останалите неправи-
телствени организации – 
интензивен диалог с Бъл-
гарска браншова камара 
„Пътища“ за съвместно 
отстояване на интереси-
те на фирмите от път-
но-строителния бранш и 
с ресорните институции 
– Агенция „Пътна инфра-
структура“, активен ди-
алог с Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-

то и Министерството 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията, изготвяне 
на механизъм за работа 
с общините като възло-
жители на обществени 
поръчки за ремонт на 
пътна и улична мрежа; 
постоянен контакт с ре-

сорните комисии в парла-
мента с цел формулиране 
на законодателни иници-
ативи за подобряване на 
общия бизнес климат в 
бранша и намаляване на 
административната те-
жест. Сред останалите 
задачи са създаването на 
ясни правила за нормална 
бизнес среда и изработ-
ването от държавната и 
общинската администра-
ция на типови процедури 
и типови договори по ос-
новните видове дейности 
в пътната инфраструкту-
ра – текущ ремонт и те-
кущо и зимно поддържане 
на републиканската път-
на мрежа, рехабилитация 
на републиканската път-
на мрежа по областни 
пътни управления, стро-
ителство на нови пътни 
отсечки, консултантски 
услуги и независим строи-
телен надзор. Работната 
програма включва учас-
тие в процеса на форму-
лиране на приоритетите 
за развитие на пътната 
инфраструктура на Бъл-
гария с цел гарантиране 
на ясни критерии при оп-
ределяне на инвестицион-
ните потоци и ясна кому-
никационна стратегия за 
създаване на обществени 

настроения в полза на 
увеличаване на обема на 
инвестициите за подо-
бряване състоянието на 
пътната инфраструкту-
ра. 

Комплект документи 
за тръжни процедури са 
предложени на АПИ, подоб-
но на ВиК сектора. 

В рамките на семина-
ра началниците на отде-
ли презентираха приори-
тетите на ръководените 
от тях звена. Димитър 
Копаров представи отдел 
„Организационна полити-
ка“, инж. Джани Антова - 
„Международна дейност 
и управление на проекти“, 
Борислав Брайков - „Ана-
лизи, професионална ква-
лификация и мониторинг“, 
Георги Грънчаров - звено 
„Регистър“, Борис Жотев 
- „Стопанска дейност и 
управление на собстве-
ността“, а Наталия Мо-
равенова - счетоводните 
стандарти на организа-
цията. Ренета Николова, 
прокурист и гл. редак-
тор на в. „Строител“ и 
ПР на КСБ, презентира 
значението на добрата 
вътрешна и външна ко-
муникация, ролята на ПР 
и връзките с общест-
веността, както и пра-
вилата за комуникация, 
приети от УС на КСБ. Тя 
апелира кореспондентите 
на вестник „Строител“ 
от ОП да изпращат по-
вече материали, за да се 
представя по-пълноценно 
дейността на Областни-
те представителства на 
Камарата в страната.

Инж. Джани Антова Борислав Брайков Георги Грънчаров Наталия МоравеноваДимитър Копаров
Ренета Николова
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„Благодаря Ви още веднъж, 
че ни се доверихте да направим 
този прекрасен албум. Мисля, че 
се получи много добро издание. 
Пожелавам Ви заедно НКСВ и 
вестник „Строител“ да напра-
вим и албума за 10-ата годиш-
нина на клуба“, каза Николова. 

„От името на НКСВ също 
благодарим на екипа на вест-
ник „Строител“ за съвместната 
работа. Убедени сме, че тя ще 
продължи и ще се развива още 
по-успешно“, заяви инж. Топалски. 

Почетна грамота и плакет  

„Заслужил деятел на НКСВ“  

бяха връчени на

инж. Делчо Гюров, почетен 
председател на секция „Граждан-
ско строителство”, акад. Ячко 
Иванов, член на УС на НКСВ и 

председател на Научно-техни-
ческия съюз по строителство в 
България, инж. Никола Василев, 
член на УС на НКСВ, инж. Дамян 
Камбуров, председател на РКСВ 
в Бургас, инж. Иван Горанов, 
Димитър Йончев, инж. Йордан 
Бързашки, председател на РКСВ 
във Видин, инж. Божидар Крап-
чев, инж. Виктор Шарков, първи 
зам.-председател на НКСВ, и 
инж. Иван Стоянов (посмъртно). 
Грамотата и плакетът на инж. 
Иван Стоянов бяха предадени на 
негови роднини, които присъст-
ваха на събранието. 

По време на заседанието 

председателят на УС на НКСВ 

инж. Тодор Топалски направи 

отчет за дейността на клуба 

и начерта основните насоки за 

2018 г. 

„Учредяването на НКСВ е го-
лямо завоевание на българските 
строители. В него членува елит-
ната част на хората, участвали 

в създаването на строителна-
та мощ на България, опитът и 
авторитетът на които и днес 
са пример за младите“, заяви 
инж. Топалски. „В живота всеки 
се сражава с оръжието, което 
му е присъщо. Строителят има 
щастието, но и отговорност-
та, че създаденото от него е 
дълговечно. Затова често е 
чувал препоръко-похвалата, че 
мъжеството и волята са част 
от майсторството му. А онези, 
които се докоснат до съвършен-
ството – оставят паметна сле-
да за поколенията“, добави инж. 
Топалски. 

„Строителите ветерани са 
горди с онези свои постижения, 
които дават самочувствие на 
българския народ. Ние сме мина-
ли през много изпитания, ала не 
сме се огънали. Те, макар и су-
рови, са ни учили да откриваме 
правия път. Ние знаем – добрият 
строеж се вижда от всички, но 
и лошият. Затова сме убедени, 
че в строителството повече 

от всяка друга дейност 
са необходими ум, воля и 
творчество“, подчерта 
той. „Обогатяването на 
дейността на НКСВ, как-
то и тази на регионални-
те клубове и секции ще 
помогне да се издигнат 
ролята и авторитетът 
на българския строител, 
да се отдаде заслужена 
почит към дългогодишни-
те инженерно-техниче-
ски и икономически кадри, 

към майсторите“, поясни инж. 
Топалски. „Идеята за учредяване 
на НКСВ се зароди в първите го-
дини след обнародването на За-
кона за Камарата на строите-
лите. Строителите на България 
от втората половина на XX век 
бяха позабравени, а заслужаваха 
повече внимание и уважение за 
това, което са сътворили и ос-
тавили на бъдещите поколения. 
Идеята на инж. Виктор Шарков 
за учредяване на НКСВ бе въз-
приета от инж. Иван Стоянов, 
акад. Ячко Иванов, инж. Кирил 
Американов и инж. Никола Васи-
лев. С подкрепата на ръковод-
ството на КСБ инициаторите 
извършиха организация за про-
веждане на Учредителното съ-
брание”, припомни инж. Топалски 
и добави, че на 29 март 2013 г. 
64 делегати - ветерани строи-
тели от цялата страна, учреди-
ха НКСВ и приеха свой Устав. За 
първи председател на клуба бе 
избран най-възрастният сред 
тях - Павел Боянов. Клубът бе 

регистриран в съда по Закона за 
юридическите лица с нестопан-
ска цел. Членовете му могат да 
бъдат дееспособни физически 
лица, без разлика на раса, пол, 
вероизповедание, гражданство и 
политически възгледи. В него са 
строителни инженери, архите-
кти, проектанти, геодезисти, 
техници, служители, работници 
и всички други специалисти и 
категории от сектора.

Инж. Топалски припомни, че 
сред 

основните цели на НКСВ през 

2018-а, както и досега са

 взаимодействието между 
КСБ и НКСВ, така че опитът и 
знанията на колегите ветерани 
да се споделят и предават на 
младите, които желаят да уве-
личават периметъра на своите 
професионални знания, както и 
поддържане активността на 
членовете на клуба, тяхната ин-
формираност по проблемите на 
съвременното строителство, 
проектирането и строителна-
та наука и образование. Една 
от задачите е и перманентна 
връзка и сътрудничество меж-
ду НКСВ и КСБ в областта на 
обучението и преквалификация 
на кадрите в сектора. В насоки-
те за работата през 2018 г. от 
НКСВ посочват, че ще продължи 
ползотворното сътрудничество 
с в. „Строител“, като оценяват 
голямата роля на изданието на 
Камарата на строителите в 
България за популяризирането 
на дейността на НКСВ чрез пуб-
ликации, статии и интервюта 
на членовете на организация-
та – председатели на клубове и 
секции, изтъкнати строители, 
бивши ръководители на обекти, 
работници, учени, преподавате-
ли и др. 

Финансовият отчет за дей-
ността на НКСВ за 2017 г. бе 
представен от Надежда Петро-
ва. Приет бе отчетът на Кон-
тролния съвет (КС). Беше гла-
сувано освобождаването от УС 
на НКСВ на инж. Иван Стоянов 
и инж. Васил Милтенов. На тя-
хно място в Управителния съвет 
влизат ген. Борис Анакиев, пред-
седател на секция „Строители 
воини“, и Надежда Петрова. Инж. 
Иван Тодоров е новият член на 
КС на клуба. 

 от стр. 1 Почетна грамота и плакет 

„Заслужил деятел на НКСВ“ 

получиха:

Инж. Виктор Шарков

Инж. Делчо Гюров

Акад. Ячко Иванов

Инж. Никола Василев

Инж. Дамян Камбуров

Димитър Йончев

Инж. Йордан Бързашки

Снимки Румен Добрев
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Борислав Брайков, 
началник-отдел, КСБ, 
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

С началото на 2018 г. 
започна първото предсе-
дателство на България 
на Съвета на Европей-
ския съюз (ЕС). В тази 
връзка бе подготвено 
кратко описание, съста-
вено в сътрудничество с 
националния партньор на 
Европейския център за 
развитие на професионал-
ното обучение (Cedefop) 
– ReferNet, и от Минис-
терството на образова-
нието и науката (МОН) и 
Министерството на тру-
да и социалната политика. 
Документът има за цел да 
представи пред широка-
та публика същността на 
професионалното образо-
вание и обучение (ПОО) 
у нас.

Приоритетите по вре-
ме на председателство-
то ни, свързани с ПОО, 
се съсредоточават върху 
инициативи в рамките на 
Програмата за нови уме-
ния за Европа и правото на 
качествено и приобщава-
що образование, обучение 
и учене през целия живот, 
вградени в Европейския 
стълб на социалните пра-
ва: по-добро разбиране на 
резултатите от ПОО вър-
ху пазара на труда; пре-
разглеждане на ключовата 
рамка за компетентност 
и съгласуване на европей-
ска рамка за качествено 
и ефективно стажуване 
и чиракуване. Тези цели 
на ЕС са тясно обвърза-
ни със съществуващи-
те предизвикателства в 
България: намаляване на 
ранното отпадане от об-
разователната система, 
осигуряване на качество 
и приложимост на ПОО и 
подкрепа за учителите и 
обучителите. 

ПОО у нас е базирано 
предимно училищно. От 
2015 г., както и в мно-
го други страни от ЕС, 
в България усилията са 
съсредоточени върху ук-
репването на дуалното 
професионално образова-
ние и обучение, за да даде 
възможност на учащите 
да придобият истински 
професионален опит и да 
разберат какви умения ра-

ботодателите очакват да 
имат. Докато създаване-
то на устойчив национа-
лен модел все още е в ход, 
у нас се работи и върху съ-
пътстващите политики, 
необходими за успешното 
развитие на тези процеси. 
В допълнение от 2013 г. 
са предприети стъпки за 
справяне с предизвикател-
ствата, особено по отно-
шение на активното учас-
тие на заинтересованите 
страни, включително на 
регионалната/местната 
администрация. 

Външни фактори, влияещи 

върху ПОО:

✓Демография -  на-
селението на България е 
7 101 859 по данни на Ев-
ростат от 2017 г., като 
застарява и намалява 
поради отрицателен при-
раст и миграция. Делът 
на хората на над 65 г. се 
е увеличил от 21,4% през 
2007 г .  на 24,3% през 
2016 г. Съответно про-
центът на населението 
в трудоспособна възраст 
(15 - 64 години) е намалял 
от 69,1 на 65,6. Демограф-
ските промени оказват 

въздействие върху ПОО. 
Броят на обучаващите се 
в средното образование 
спада, което води до оп-
тимизиране на училищна-
та мрежа с цел по-добра 
ефективност, като съще-
временно се гарантира ка-
чеството. От 2012 г. учи-
лищата за ПОО намаляват 
с 10,6%, а някои от тях се 
обединяват в съответ-
ствие с демографските 
тенденции.

✓О б р а з о в а т е л н о 

равнище – традицион-
но в България то е висо-
ко, включително и в ПОО. 

През 2016 г. делът на на-
селението на възраст до 
64 години с висше и след 
средно образование е 
53,7%, което е по-високо 
от средното за ЕС. Про-
центът на хора с ниска 
или без квалификация е 
21,9, по-нисък от средния 
за Съюза. Въпреки това 
делът на отпадналите от 
образователната систе-

ма е намалял само с около 
1% (от 14,9% през 2007 г. 
до 13,8% през 2016 г.) и е 
далеч от поставената от 
България цел до 2020 г. – 
11%. Процентът на отпад-
налите от ПОО е по-висок 
в сравнение с общообра-
зователните институции 
поради социо-икономиче-
ски фактори – обучителни 
затруднения и в най-голя-
ма степен – емиграция. 
През юли 2017 г. правител-
ството въведе механизъм 
за подкрепа на учащите, 
изложени на риск от на-
пускане на образовател-
ната система. Създадени 
са повече от хиляда меж-
дуинституционални екипа 
(представители на МОН и 
на местните власти), за 
да работят с тези учени-
ци и техните семейства. 
Задачата им е да се свър-
жат с младежите и роди-
телите и близките им, да 
открият причините за от-
падане от училище и да ги 
мотивират да продължат 
своето обучение. В ре-
зултат на инициативата 
през учебната 2017/2018 г. 
17 297 ученици са се завър-
нали в клас.

В допълнение ученето 
през целия живот би могло 
да предложи възможности 
за курсове на преждевре-
менно напусналите обра-
зование и обучение, вклю-
чително на възрастните 
лица. Въпреки това обаче 
България е на второто 
най-ниско място в ЕС по 
този критерий за участие 
на възрастни в подобни 

дейности.

ПОО в националната 

система за образование и 

обучение

Последните измене-
ния в Закона за предучи-
лищното и училищното 
образование предизвика-
ха промени и в Закона за 
професионалното образо-
вание и обучение, като ос-
новната цел е да направят 
образователните пътища 
по-гъвкави и приобщава-
щи. Настоящите приори-
тети на МОН са в съот-
ветствие с тази цел и са 
насочени към:

✓Приобщаващо образо-
вание и намаляване дела на 
ранно отпадащите; 

✓По-добро професио-
нално образование и обу-
чение;

✓Професионализация 
на учители и обучители.

Национално регламентира-

не на ПОО –

повечето учащи из-
бират пътя на ПОО на 
14-годишна възраст (след 
VII клас). Семейните тра-

диции и личните интереси 
са основните фактори за 
избора на ПОО пред общо-
то образование. 

Учещите се в ПОО 
могат да избират между 
седем форми на обучение, 
въпреки че не всички про-
грами се предлагат във 
всяка:

✓Дневна - провежда се 
между 7.00 и 19.00 ч. не по-
вече от осем часа на ден, 
пет дни в седмицата;

✓Вечерна - провежда 
се след 17.00 ч. повече от 
шест часа на ден, пет дни 
в седмицата;

✓Задочна - включва 
уроци в училище, самообу-
чение и изпити по всеки 
предмет/модул;

✓Индивидуална - ор-
ганизира се за отделни 
обучаващи се и включва 
уроци и изпити за всеки 
предмет/модул в училище;

✓Дистанционна - ин-
дивидуално или групово 
обучение, базирано на 
ИКТ, което включва дис-
танционни уроци, само-
обучение, обратна връзка 
за резултатите от обу-
чението и изпити лице в 
лице за всеки предмет/
модул;

✓Дуална - организи-
рана от доставчиците 
на ПОО в партньорство 
с работодател, включва 
обучение в реална работ-
на среда в допълнение на 
часовете в училище;

✓Самообучение - със-
тои се от самостоятелно 
учене и изпити по всеки 
предмет/модул.

Най-популярната фор-
ма на обучение в средното 
професионално образова-
ние и обучение е дневната, 
в която попадат 85,9% от 
учащите се през 2017 г., 
7,1% са в задочна и 4,49% 
са самообучаващите се. 
Въведени са индивидуални 
и комбинирани форми, за да 
се осигурят по-гъвкави въз-
можности за учениците със 
специални образователни 
потребности или такива, 
които по някаква причина 
не могат да посещават ре-
довно учебно заведение.

Обучението чрез ра-
бота е задължителен еле-
мент във всяка програма 
за ПОО, но не се счита за 
отделна форма на обуче-
ние съгласно законодател-
ството. В национален кон-
текст то се осъществява 
в училищни работни поме-
щения, част от редовни-
те часове през учебната 
година, и се нарича учебна 
практика. За професии, 
свързани с високи техно-
логии, тя се извършва в 
реална работна среда и за 
определено време (напри-
мер седмица или месец) в 
дадена компания в края на 
XI и XII клас, като се води 
производствена практика.

Национални квалификацион-

ни нива на ПОО:

✓ниво 1: придобити 
компетенции за извърш-
ване на рутинни дейности;

✓ниво 2: придобити 
умения за изпълнение на 
сложни дейности в проме-
няща се среда;

✓ниво 3: придобити 
умения за изпълнение на 
сложни дейности в проме-
няща се среда, включител-
но управление на човешки-
те ресурси;

✓ниво 4: придобити 
компетенции за изпълне-
ние на широк спектър от 
сложни дейности в про-
меняща се среда, включи-
телно управление на чо-
вешките и финансовите 
ресурси. 

Средното професио-
нално образование и обу-
чение е насочено към 
осигуряване на квалифи-
кация, включва и общооб-
разователна подготовка, 
изискуема за придобива-
не на диплома за средно 
образование. То може да 
се организира и в дуална 
форма. За примери могат 
да се посочат следните 
професии: електротехник, 
ресторантьор, готвач, 
икономист, системен про-
грамист, строителен тех-
ник и др. Средното про-
фесионално образование 
завършва с полагане на 
матура по български език 
и литература и държавен 
изпит за придобиване на 
професионална квалифика-
ция, който включва теоре-
тична и практическа част 
и се основава на набор от 
възможни въпроси, практи-
чески задачи и критерии за 
оценка, одобрени от МОН. 
Изпитните комисии се 
състоят от учители, ра-
ботодатели и специали-
сти с четири или повече 
години опит в областта. 
Завършилите получават 
диплома за средно образо-
вание и свидетелство за 
професионална квалифика-
ция, която им дава достъп 
до пазара на труда. Уче-
ниците, които желаят да 
продължат образованието 
си, могат да се запишат 
във висши училища. 

Снимка в. „Строител“
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване в 
ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

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

Протокол № 1111/12.04.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

Протокол № 1112/12.04.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

Протокол № 1115/19.04.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

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

Легенда: 

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 

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

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

104633050 ЕКО КАП ВТ 
ЕООД

5000 Велико Търново, ул. „Хрис-
то Ботев“ №64, партер

Исмаил Ружди 
Хаджимустафа

ПВп

121337356 КРЕМАКС АД 1421 София, р-н „Лозенец“, ул. 
„Свети седмочисленици“ №11, 
бл. 2, вх. Б, ет. 6

Събин Стоянов 
Събев

ПВп

175366482 К И К БИЛДИН-
ВЕСТ ЕООД

2000 Самоков, пл. „Захари Зо-
граф“ №3, ет. 1, стая 3

АНА СТРАТИМИ-
РОВА КОНОВА

ПВп

175465904 ТЕМП - ПБ ЕООД 1220 София, жк „Надежда-1“, бл. 
117, ет. 13, ап. 89

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ 
ШИЛОВ

ПВп

200003913 НД-ХЕЛИКОМ 
ООД

9000 Варна, ул. „Владая“ №2 Николай Гочев 
Гочев

ПВп

200816176 ЕР 35 КОНСТРЪК-
ШЪН ЕООД

4000 Пловдив, ул. „Густав Вай-
ганд“ №14

Георги Николов 
Бранеков

ПВп

201059651 Търпоманов 09 
ЕООД

8008 Бургас, жк „Изгрев“, бл. 18, 
вх. 4, ет. 2

Златина Янева 
Дачева

ПВп

201144735 СТЕФСТРОЙ 2010 
ЕООД

3400 Монтана, ул. „Граф Игна-
тиев“ №24

Ангел Иванов 
Стефaнов

ПВп

201667194 МИК - СТРОЙ - 51 
ЕООД

6300 Хасково, ул. „Завоя“ №14 Митко Георгиев 
Костов

ПВп

202068297 Лювик 07 ЕООД 4023 Пловдив, жк „Тракия“, бл. 
58, ет. 1

Нора Николова 
Лазарова

ПВп

202230240 ВИП СТРОЙ 2015 
ЕООД

9000 Варна, ул. „Дебър“ №58, ет. 
7, офис 6

Весела Димитро-
ва Петкова

ПВп

202483724 БИЛДИНГ 
КЪНСТРЪКШЪН 
РИПЕЪР ЕООД

7004 Русе, ул. „Тича“ №40 Юлиян Руменов 
Димитров

ПВп

202639340 Азимут Спорт 
ООД

1142 София, бул. „Евлоги и Хрис-
то Георгиеви“ №41, вх. А, ет. 3, 
ап. 7

Стилиян Алексан-
дров Зоров

ПВп

202823810 АД ГРУП СТРОЙ 
ЕООД

8000 Бургас, жк „Славейков“, бл. 
61, вх. 1, ет. 1, ап. 3

Атанас Иванов 
Терзиев

ПВп

203602850 ФЮЧЪРБИЛД 
ГРУП ЕООД

1000 Панчарево, местност Ши-
рините, бл. 5

Здравко Асенов 
Гигьов

ПВп

203613583 АКОРДИО ЕООД 1303 София, бул. „Ал. Стамбо-
лийски“ №128

Маргарита Васи-
лева Славева

ПВп

203669048 МИЛМАР - 46 
ЕООД

2140 Ботевград, ул. „Опълчен-
ска“ №6

Катерина Хри-
стова Добревска

ПВп

203727836 БИЛД ИНВЕСТ - Н 
ЕООД

1261 Мрамор, ул. „Васил Левски“ 
№60

Владимир Кирилов 
Пилчев

ПВп

203832303 ДЖАМБАЗОВ 
СТРОЙ ЕООД

5250 Свищов, ул. „Черни връх“ 
№53А, ап. 5

Донислав Василев 
Джамбазов

ПВп

203848332 СТОУНИНС ЕООД 1606 София, бул. „Тотлебен“ №34 Стефан Атана-
сов Стефанов

ПВп

203990075 РАЕВ КЪНСТРЪК-
ШЪН ЕООД

1592 София, р-н „Искър“, жк 
„Дружба“, бл. 73, вх. В, ет. 3, 
ап. 52

Георги Недев Раев ПВп

204022099 ЕКОМОДУС ООД 1574 София, жк „Христо Смир-
ненски“, бл. 32а, ет. 12, ап. 60

Владимир Георги-
ев Стоянов

ПВп

204164305 ДАРВИ ЕООД 2040 Долна баня, ул. „Илинденско 
въстание“ №10

Венцеслав Спасов 
Ушагелов

ПВп

204234732 ДИМАНА БИЛ-
ДИНГ ЕООД

1700 София, р-н „Студентски“, 
ул. „Баку“ №5

СПАС ГЕОРГИЕВ 
ДИМАНЧЕВ

ПВп

204376596 РУД СТРОЙ ООД 2343 Рударци, ул. „Гео Милев“ 
№22

ГЕОРГИ КИРИЛОВ 
ГЕОРГИЕВ

ПВп

204561239 БИЛД ОН ТАЙМ 
2017 ЕООД

2650 Сепарева баня, ул. „Алек-
сандър Стамболийски“ №4

Олег Николов 
Фарфаров

ПВп

204633998 НС СТРОЙ 2423 с. Жедна Натали Изабела 
Сярова

ПВп

204754035 КЕСАР ГРУП 2 
ЕООД

8000 Бургас, ул. „Фердинадова“ 
№46

Катя Йорданова 
Господинова - 
Петкова

ПВп

204951253 ХИМ БИЛД ООД 2900 Гоце Делчев, ул. „Солун“ 
№19, вх. А, ап. 3

Иван Костадинов 
Харизанов

ПВп

204955725 ИБОР-09 ЕООД 4230 Асеновград, ул. „Клокотни-
ца“ №19

Божидар Росенов 
Романов

ПВп

204973342 БИЛД СТИЛ ЕООД 6000 Стара Загора, ул. „Боруй-
град“ , ет. 1, ап. 2

Валентина Пет-
кова Петкова

ПВп

204994183 50 Херца АД 1618 София, ул. „България“ №102, 
ет. 6, ап. 55

Благовестка 
Тонева Чамова

ПВп

204999329 МАНДИ - 92 ЕООД 1335 София, жк „Люлин-10“, бл. 
101, вх. Г, ет. 3, ап. 85

Никола Алексан-
дров Малкодански

ПВп

205005170 БИЛД СТРОЙ ИН-
ЖЕНЕРИНГ 2000 
ЕООД

9000 Варна, р-н „Приморски“, ул. 
„Крайбрежна“ №73, ет. 1, ап. 3

Даниел Николов 
Атанасов

ПВп

205029513 БИМ ГРУП ЕООД 1574 София, жк „Христо Смир-
ненски“, ул. „Камчия“ №4, ет. 2, 
ап. 4

Слава Атанасова 
Милчева

ПВп

205055942 СИЕНИТ-7 БИЛД 
ООД

1606 София, ул. „Лайош Кошут“ 
№24, ап. офис 7

Никола Николаев 
Цокев

ПВп

824106518 ВОДОСНАБДЯ-
ВАНЕ И КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ ПЛЕВЕН 
ЕООД

5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ 
№25

Митко Николаев 
Спасов

ПВп

831684337 КЛИМАТЕХ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ООД

1618 София, жк „Славия“, ул. 
„Хайдушко изворче“, бл. 40, вх. Б, 
ет. 2, ап. 50

Пламен Ганчев 
Христов

ПВп

119597069 Българска Хид-
ростроителна 
Компания ООД

8800 Сливен, ул. „Генерал Сто-
липин“ №1

Михо Неделчев 
Цанев

РОб

126087974 ЕЛШАНС ООД 6300 Хасково, ул. „Димитър 
Маджаров“ №2

Васил Стоянов 
Михов

РОб

200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

9700 Шумен, ул. „Отец Паисий“ 
№19, ет. 1, ап. 2

Методи Славчев 
Вангелов

РОб

200646934 Електрокон-
султстрой ЕООД

9700 Шумен, ул. „Васил Дяков“ 
№15

Огнян Тодоров 
Дечков

РОб

201894833 МБ ИНЖЕНЕРИНГ 
2001 ЕООД

1220 София, р-н „Надежда“, ул. 
„"Христо Огнянов“ №2

Ани Георгиева 
Станчева

РОб

202115149 Унивърсъл Бил-
динг Къмпани 
ЕООД

1407 София, ул. „Никола Вапца-
ров“ №10, офис 2

Валентин Митков 
Филипов

РОб

202221469 Алди Комерс Груп 
ЕООД

1000 София, бул. „Патриарх 
Евтимий“ №47 партер

Велко Маринов 
Велков

РОб

203367612 Билдинг Инвест 
Строй ЕООД

4004 Пловдив, ул. „Македония“ 
№65

Кристина Наско-
ва Колева

РОб

203799305 ПИК 77 ЕООД 8000 Бургас, ул. „Патриарх Ев-
тимий“ №64

Петко Иванов 
Кралев

РОб

121696028 ЧИСТОТА - ИСКЪР 
ЕООД

1528 София, ул. „Искърско шосе“ 
№2

Юлиан Михайлов 
Михайлов

РОб

203836305 КЪРДЖАЛИ 
СТРОЙ ООД

6600 Кърджали, бул. „Христо 
Ботев“ №74, вх. В ет. 3 ап. 8

Хасан Феим 
Исмаил

РОб

112069083 Братя Пашкулеви 
ООД

4579 Брацигово, ул. „Иван Хрис-
чев“ № 13

Ангел Иванов 
Пашкулев

РОб

101617183 ФИЛСТРОЙ ЕООД 2800 Сандански, ул. „Цар Симе-
он“ №14

Любомир Илиев 
Филипов

СО

117002317 АДИС - Калинов 
ООД

7002 Русе, ул. „Бистрица“ № 4, 
бл. Бистрица - 1, вх. Г

Калин Атанасов 
Калинов

СО

202121433 СГ МИНЕРАЛ 
ЕООД

8000 Бургас, ул. „Генерал Гурко“ 
№30, ет. 1

Валентина Ивано-
ва Георгиева

СО

827195657 ПОЛИ - КАМЕН 
ЧАКАЛОВ ЕТ

7000 Русе, ул. „Райко Даскалов“ 
№21, вх. Б, ет. 2, офис 2

Камен Стилиянов 
Чакалов

СО

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

814156490 ДОНИСЛАВ 
ДЖАМБАЗОВ ЕТ

5250 Свищов, ул. „Черни връх“ 
№53, вх. А, ет. 3, ап. 5

Донислав Василев 
Джамбазов

З

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

103071039 Желязков инже-
неринг ООД

9000 Варна, ул. „Д-р Пюскюли-
ев“ №1, ет. 4

Стефан Илиев 
Желязков

ПВп

117613788 КАРОЛЕВ ТИС 
ЕООД

7020 Русе, бул. „Липник“ №5 Тошко Димитров 
Христов

ПВп

200424570 МИРАН - БИЛД 
ЕООД

9000 Варна, р-н „Приморски“,  
ул. „Бели лилии“ №30, ет. 1, 
ап. 1

Добри Филков 
Филев

ПВп

201071835 ТЕРАГРУП СО-
ФИЯ ЕООД

1225 София, жк „Орландовци“,  
ул. „Нешо Бончев“ №26, ет. 4

СВЕТЛА БОРИСО-
ВА АНАНИЕВА

ПВп

204045361 ТСС Строителна 
Компания ЕООД

1616 София, жк „Бояна“, ул. 
„Беловодски път“ №29

Ненчо Иванов 
Михалев

ПВп

204065111 ХИБРИД БИЛ-
ДИНГ ЕООД

4000 Пловдив, ул. „Булаир“ №26, 
ет. 5

Милко Славов 
Драгоев

ПВп

113585537 ВИВА - 92 ООД 2300 Перник, ул. „Павликени“ 
№9

Борис Василев 
Борисов

РОб

203983981 ДИНСТРОЙ 16 
ООД

8000 Бургас, ул. „Патриарх Ев-
тимов“ №26, партер, офис 1

Костадин Николов 
Николов

РОб

824104862 СТРОЙПРОДУКТ 
ЕООД

5800 Плевен, ул. „Дойран“ № 
160

Розета Атанасова 
Маринова

РОб

101105090 НИКМАР КЪН-
СТРАКШЪН ЕООД

2850 Петрич, ул. „България“ 
№75

Николай Борисов 
Влахов

РОб

123751772 ТЕНСТРОЙ ООД 6052 с. Могила Теньо Костов 
Узунов

СО

202043212 ВЕРДЕ О5 ЕООД 9002 Варна, ул. „Цар Асен“ №43, 
ет. 3, ап. 54

Красимира Дими-
трова Даянова

СО

127628952 Каменов Строй 
ООД

9700 Шумен, ул. „Жечко Попов“ 
№ 17, ет. 1, ап. 3

Невзат Ибрямов 
Ферадов

СО

827182859 ДУНАВ АД 7000 Русе, жк „Локомотив“, ул. 
„Алея Топола“ № 6, бл. „Божур“, 
ет. 1

Борислав Неделчев 
Панайотов

СО
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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

Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория - министри, 

директори на управляващи органи, кметове, потенциални бизнес партньори
 Промотиране на Вашите продукти и услуги
 Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви:

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
Възможност за експониране на ролбанер в залата или фоайето
Реклама във в. „Строител“ 1/2 страница

Цена: 3000 лв. без ДДС

Срок на заявяване на участие: 

15 май 2018 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова 

   0884 20 22 57 – Калоян Станчев

   news.stroitel@gmail.com

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 

управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.
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Ренета Николова

Доц. Маркова, всички 

институции, организации 

и бизнесът, боравещи с 

лични данни, са в очаква-

не на влизането в сила от 

25 май на новия европей-

ски регламент за защита 

на личните данни - GDPR. 

Представете ни най-общо 

какво представлява този 

регламент?

Регламентът за защи-
та на личните данни беше 
приет през 2016 година 
и влиза в сила на 25 май 
2018-а. За разлика от ди-
рективата регламентът 
има пряко приложение в дър-
жавите членки, т.е. не се 
очаква и не е задължително 
имплементирането на ре-
гламента в националното 
законодателство. Въпреки 
че е възможно всяка държа-
ва да направи определени 
ограничения в приложение-
то му, тя не може да зая-
ви, че няма да го прилага. С 
влизането на регламента 
в сила от 25 май всички 
граждани на ЕС ще имат 
право да отправят пита-
ния, да правят възражения, 
да получават информация 
къде се съдържат техни 
лични данни, какви точно са 
тези лични данни, кой и как 
ги обработва. Така че го-
ворим за доста различия в 
сравнение със сегашния ре-
жим. Всеки администратор 
на лични данни - съществу-
ващите в момента и тези, 
които предстои да се обо-
собят като такива, тряб-
ва да направи преценка за 
начина, по който съхранява 
и обработва информация-
та, представляваща лични 
данни. На базата на този 
анализ трябва да прецени 
дали му е нужен служител 
по личните данни, или ня-
каква промяна в софтуера 
или във физическата, до-
кументалната или някакъв 
друг вид сигурност. Очаква 
ни много работа. Надявам 
се, че подготовката, която 
е започнала в Бългаия преди 
повече от година, е на задо-
волително ниво. 

Кои са задължителни-

те неща, които трябва 

да знае бизнесът и които 

трябва да бъдат направе-

ни, защото до 25 май няма 

много време?

Бизнесът задължително 
трябва да направи анализ 
къде се съдържа информа-
цията за личните данни. 
Обикновено тя е в „Човеш-
ки ресурси“ за служителите 
на фирмите, в счетовод-
ството - за служителите 
и клиентите на фирмите, 
както и за материално 
отговорните лица заради 
издаването на фактурите. 
Прави се картографиране, 
като се изследва разпреде-

лението на информацията 
в пространството. Освен 
това в зависимост от фа-
кта дали администрато-
рът има една или повече 
площадки - например адми-
нистративна сграда и дру-
га изнесена дейност, било 
строеж, кариера, завод, 
вид производство, което е 
различно от управлението, 
се анализират всички пло-
щадки. Изследва се и соф-
туерът, който се използва, 
и дали тази дейност е аут-
сорсвана. Ако счетовод-
ството се извършва извън 
администратора, тогава 
трябва да се види дали от-
ношението между админи-
стратора и изпълняващия 
услугата е в съотношение 
администратор и обработ-
ващ и в съответствие с 
изискванията за обработ-
ване на лични данни. След 
като се извърши анализът, 
наречен ГАП анализ, трябва 
да се направи оценка дали 
е необходим специален слу-
жител за защита на данни-
те. Трябва да се изготвят 
нови договори - трудови и 
търговски, с включване на 
клауза, че при изпълнение-
то на договора страните 
ще се водят от изисква-
нията на регламента или 
това да се направи с анекс 
към вече съществуващите 
договори. Добре е фирми-
те да направят документ, 
който да сложат на пуб-
лично място в офиса и/или 
в страницата си и който 
да съдържа правилата за 
работа с личните данни, 
нещо подобно на общите 
условия в застраховането, 
и всеки един, който има ин-
терес, да има достъп и да 
може да се запознае с тях. 
Непротивопоставянето на 
тези общи условия, които 
се свеждат само и един-
ствено до прилагането на 
регламента, не вменява ни-
какви други отношения или 
задължения, така че това е 
процедурата. При запитва-
не от лице каква информа-
ция се съдържа за неговите 
лични данни, администра-
торът е длъжен да предос-
тави отговор. Добре е и 
е много важно за админи-
стратора при направата 
на анализ, едновременно с 
констатацията къде и как 
се съхранява информация-
та - на хартиен, магнитен 
носител или някъде другаде 
- веднага да се търси зако-
новото основание. Както 

дадох примера с трудовите 
правоотношения - това е 
Кодексът на труда, с Коде-
кса за социалното осигуря-
ване, с всички разпоредби, 
свързани с данъчно, пенси-
онно осигуряване - това са 
законовите основания. Съ-
гласието на лицето, което 
в регламента е изведено 
на първо място, е възмож-
ност, която регламентът 
предвижда само в случаите, 
когато обработката не е 
на основание на някаква 
законова разпоредба. Във 
всички случаи, в които ад-
министраторът може да се 
позове на законово основа-
ние или някакво друго прав-
но основание (вътрешно-
ведомствен акт, наредба, 
инструкция на камарите 
или синдикатите), съгласи-
ето не е необходимо. Ако не 
е налично основание в някой 
законов акт, тогава е необ-
ходимо искането на ясно и 
точно съгласие - по какъв 
начин и каква точно ин-
формация се предоставя. В 
масовия случай това са три 
имена и ЕГН, дори е спорно 
за личната карта, защото 
тя се губи и се издава нова, 
въпреки че чрез нея може да 
бъде идентифицирано едно 
лице. Отделно от това са 
много други обстоятел-
ства, например свързани 
със здравния статус на 
едно лице. Криминалната 
регистрация и данни за 
здравословното състояние 
ще бъдат предмет на спе-
циални директиви. 

Прави ли регламентът 

разлика между една малка 

фирма, която има до 20 

служители, и една голяма 

компания, която има 2 хил. 

служители? 

Да, прави разлика. Един 
от критериите се отнася 
до броя на служителите, но 
не само до служителите. 
Могат да бъдат клиенти, 
пациенти, лица. Броят на 
записите е до и над 10 хил. 
записа. Има и една пре-
ценка, която се отнася до 
категориите информация, 
където нито броят на лич-
ните данни на физическите 
лица, нито броят на запи-
сите имат единствено 
значение, а характерът на 
информацията. Когато тя е 
от по-специален, по-специ-
фичен характер като обра-
ботването на лични данни 
на лица или някакви други 
признаци на личността, 

тогава при всички случаи 
ще се изисква прилагане на 
правилата на регламента. 
Като цяло може да кажем, 
че при малките фирми с по-
малък брой служители или 
клиенти обработването 
ще е по-лесно и няма да се 
налага задължително на-
значаването на служител 
за защита на данните. 
Регламентът допуска 1 
служител за защита на да-
нните да обслужва повече 
от 1 администратор. Така 
че тази работа може да се 
аутсорсва. Чуха се такива 
неща, че едва ли не всяка 
фирма трябва да назначи 
такова лице, и то даже не 
едно, а две. Считам, че пре-
ценката трябва да се прави 
с оглед на всяка една кон-
кретна ситуация, с оглед 
на естеството на работа-
та на администратора на 
личните данни. 

Какво според Вас на-

ложи тази кардинална 

промяна по отношение 

на личните данни? Какво 

даде старт за промяна в 

такъв сериозен мащаб?

Подготовката за про-
мяна беше започнала може 
би още преди 5-6 години. Тя 
се състоеше в осмисляне-
то на новото значение на 
технологиите. Когато за 
първи път се урежда мате-
рията през 80-те до среда-
та на 90-те години, носи-
телите на информация са 
само хартиени. Сега вече 
преобладаващата част от 
информацията се съдържа 
в дигитален вариант. По-
вечето от дейностите, 
които се извършват, са 
чрез използването на раз-
лични софтуерни продукти 

- било за счетоводство, 
било за човешки ресурси. 
Дори свързаните със си-
гнално-охранителна тех-
ника дейности разчитат 
на използването на различ-
ни софтуери, извеждането 
и съхраняването на инфор-
мацията в облачни прос-
транства. За да отговоря 
съвсем кратко на Вашия 
въпрос, ще кажа, че новите 
технологии, излизането на 
технологичния прогрес на 
изцяло ново ниво провоки-
ра нов поглед. Технологии-
те изпревариха правото в 
известен смисъл. Това се 
отнася и за електронни-
те услуги, електронното 
управление, електронната 
търговия. Въвеждането на 
регламента се налага, за-
щото регламентиращата и 
регулираща функция на пра-
вото трябва да настигне 
създалите се обществени 
отношения като последица 
от технологиите. 

Една от съвсем нови-

те мерки за защита, кои-

то регламентът въвежда, 

е, че при поискване адми-

нистраторът на лични 

данни е длъжен да изтрие 

данните за съответното 

лице. 

Да, това е една нова и 
много интересна възмож-
ност - всеки субект на 
данни има правото „да бъде 
забравен“. Този принцип е 
въведен в изключително об-
лекчение на обработващия 
данни. Приема се, че ако и 
доколкото не съществува 
задължение за обработва-
щия да пази тази информа-
ция, обработващият и ад-
министраторът могат да 
приложат при поискване от 

лицето този принцип и да 
унищожат информацията 
за него. По принцип вина-
ги унищожаването на една 
информация по съответния 
ред, както изисква всеки 
конкретен случай (със или 
без протоколи, със или без 
комисия), може да смятаме 
за един от най-ефективни-
те начини за опазването, 
неразпространението, не-
дискредитирането й. Бих 
препоръчала този подход, 
тогава, когато не е необ-
ходимо пазенето на една 
информация, или другия, 
който се използва - ако до-
говорът между страните е 
с някакъв срок, в него да се 
предвиди клауза колко годи-
ни след изпълнението му ще 
се пази информацията. Аз 
имам едно предположение, 
че за някои от дейностите 
това няма да е приложимо. 
Особено ако става въпрос 
за пране на пари или по За-
кона за ДАНС - за дейности, 
които биха изисквали по-
дълъг срок на съхранение. 
Ще имаме възможност да 
изпробваме, да съпреживе-
ем изпълнението на регла-
мента, може би на принципа 
проба и грешка. Предстои 
да видим. 

Като бивш председа-

тел на Държавната ко-

мисия по сигурността на 

информацията виждате 

ли противоречие меж-

ду двете тенденции - от 

една страна, тоталната 

защита на личните данни, 

а от друга, все по-засил-

ващата се необходимост 

те да бъдат разкривани с 

оглед на адекватен отго-

вор на предизвикателства 

като тероризма, изпира-

Доц. д-р Цвета Маркова, адвокат, бивш председател на           

Смятам, че националният орган не би допуснал 
залитания в някакви крайности при приложението 
на новия регламент за защита на личните данни

Снимка Румен Добрев

Доц. д-р Цвета Маркова е ръководител на Катедра „Национална 
сигурност“ във Философския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, Велико Търново, доцент в Катедра „География, регионално 
развитие и туризъм“ във Факултет по природни науки, ШУ „Епис-
коп Константин Преславски“, и доцент по право в ЮФ на ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, В. Търново. От ноември 2002-ра до ноември 
2012 г. е два мандата председател на Държавната комисия по си-
гурността на информацията (ДКСИ). Преди това е била съдия във 
Районен и Окръжен съд – Варна.
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          Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ):

нето на пари, финансови-

те измами?

Има определена кон-
куренция и тя се открива 
на следната плоскост. От 
една страна, гражданите, 
физическите лица ще ста-
нат доста по-предпазливи 
при предоставянето на лич-
ната си информация. Искре-
но се надявам това да е в 
институциите, органите 
или ведомствата, където 
те предоставят инфор-
мация, и им се изисква във 
връзка с упражняването на 
техни права получаването 
на услуги или друг вид пра-
воотношения и най-вече 
повишаване на самоконт-
рола в социалните мрежи. 
За първи път се заговори 
за това, че ние сами носим 
отговорност къде и какво 
предоставяме като лична 
информация. Искам да обър-
на специално внимание на 
обема от информация, коя-
то според новия регламент 
представлява лични данни. 
Това не са само трите име-
на и ЕГН. Новото, което се 
включва, е IP адрес, имейл, 
снимки, пръстови отпеча-
тъци, банкови данни и т.н. 
Като чувствителни лични 
данни, които се ползват с 
по-високо ниво на защита, 
са данните за здравето, 
биометричните данни, да-
нните, отнасящи се до ра-
сов или етнически произход 
и политически възгледи. 
Обработването и съхра-
нението на тези данни е 
забранено, освен ако няма 
изрично съгласие от субе-
кта на данните. Така че ни 
предстои наистина много и 
интересна работа за прила-
гането на този регламент. 
Стига се до такива крайни 
анализи, че там, където 
контролът на достъп до ня-
какво помещение или сграда 
се осъществява с камери, 
едва ли не без съгласие на 
лицето, на потенциалния 
нарушител няма да може 
да бъде използвана тази 
информация, за да му бъде 
търсена отговорност. Това 
не е вярно. Никой, който е 
извършил нарушение, няма 
да бъде забравен. Винаги 
когато общественият ин-
терес относно лицето се 
съотнася с възможността 
да бъдат запазени негови-
те лични данни, преценката 
е в полза на интереса на 
обществото. Там, където 
сигурността е приоритет 
от по-висока степен, лични-
ят интерес ще отстъпи на 
този на обществото. 

Глобите за нарушение 

на регламента са драстич-

ни, даже бих казала нереа-

листични. Защо според Вас 

се въвеждат такива суми?

Глобите са от порядъка 
на 20 млн. евро, или 4% от 
оборота за предходната 
година - която от двете 

суми е по-голяма. Смятам, 
че този изклюително висок 
размер е определен, имай-
ки предвид случаи, в които 
вредоносният резултат и 
изтичането на информа-
ция, представляваща лични 
данни, засяга голям кръг от 
хора или има тежки после-
дици за тях в резултат от 
обработката на личните им 
данни. Може би са подобни 
на този случай, за който се 
говори напоследък и беше 
изслушан Зукърбърг. Така че 
тук таргетът са огромни 
компании с много клиенти. 
Такива биха могли да бъдат 
мобилните оператори на-
пример. Това не е малкият и 
средният бизнес. Не се цели 
унищожаване на бизнеса, 
защото никой няма интерес 
от това. Никой няма да даде 
20 млн. евро, каквито няма. 
По-скоро се цели заостряне 
на вниманието, създаване 
на предпазливост от стра-
на на самите лица, извест-
на загриженост на самите 
граждани при предоставяне-
то на информация. До този 
момент липсваше подобна 
отговорност. Така че този 
регламент и в частта за 
глобите ще работи основно 
върху нагласите на самите 
лица, предоставящи инфор-
мация - лични данни.

Как ще заработи ре-

гламентът според Вас в 

социалните медии? Там се 

качва много лична инфор-

мация.

Изключително труден 
отговор. Да кажем, че има 
някаква форма на импли-
цитно дадено съгласие със 
самия факт на публикува-
нето на подобна информа-
ция. Приемаме, че лицето, 
което би искало да се въз-
ползва от възражение, че 
някой обработва неговата 
лична информация, може да 
получи противопоставяне 
от администратора, кой-
то е използвал неговата 
предоставена информация, 
с аргумент, че тя е на сво-
боден достъп. Така че аз ми-
сля, че отговорът тук е на 
плоскостта на съгласието. 
Тук може би трябва да се 
анализира и интерпретира 
в каква степен това съгла-
сие е изрично, информирано 
и отговаря на изискванията 
на регламента. Друг инте-
ресен въпрос, който се по-
ставя, е за информацията 
- лични данни, съдържаща се 
в публични регистри, какви-
то са Търговският и Имот-
ният регистър. Там обаче 
имаме посочено конкретно 
правно основание. Освен 
това достъпът до личните 
данни се извършва посред-
ством електронен подпис. 
Така че, както и в друг вид 
дейности, каквато е нота-
риалната дейност, може да 
се установи в кой момент, 
по какъв повод, във връзка 

с какъв случай се използва 
тази информация. Можем 
да кажем, че в никой случай 
не бива да се отстъпва от 
принципа на публичност 
на тези регистри, защото 
този принцип е гаранция 
за сигурността в граждан-
ския оборот. Ако не можете 
да направите справка и да 
придобиете информация 
относно вещните права 
върху имот, то на практика 
е по-добре да не сключвате 
сделка. Ако Вашият право-
дател не е собственик на 
имота или има някакви не-
ясноти относно правата 
му, това би могло да бъде 
огромен проблем, включи-
телно правораздавателен. 
Така че публичността на 
тези регистри има за цел да 
гарантира правата на субе-
ктите, участващи в граж-
данския оборот. Естест-
вено при разписването на 
политиките на достъп. 
Това, за което говорихме и 
което дадох като пример, а 
именно - кой е достъпил до 
данните и във връзка с как-
ва молба. 

Преди броени дни за об-

ществено обсъждане бяха 

публикувани промени в За-

кона за защита на личните 

данни – ЗЗЛД. Какво е най-

важното, което се изменя 

в нормативния акт? 
На 25 април бяха обяве-

ни промените в Закона за 
защита на личните данни 
(ЗЗЛД), свързани с прило-
жението му. Регламентът, 
както споменах, има пряко 
действие, но по някои въ-
проси е оставена свобода 
на държавите членки, а има 
и такива, които изискват 
изрично въвеждане на зако-
нодателни мерки на нацио-
нално ниво. Вносителите 
на промените в ЗЗЛД по-
сочват няколко групи раз-
поредби, които изискват 
или позволяват приемане-
то на правила в местното 
законодателство. Едни от 
тях са свързани с т.нар. 
регулаторни задължения 
– например всяка държава 
сама урежда процедурата 
по конституиране на нацио-
налния надзорен орган. У нас 
очаквано се предлага това 
да е Комисията за защита 
на личните данни (КЗЛД). 
На нея е възложено да акре-
дитира сертифициращите 
органи по регламента, като 
акредитацията ще е за пет 
години. Тя може да органи-
зира и провежда обучение 
на длъжностните лица по 
защита на данните (data 
protection officer – DPO). 
Предвидено е обучението 
да се плаща от работода-
теля или от бъдещия DPO 
по тарифа, която ще бъде 
определена от министъра 
на финансите. Всички DPO 
ще бъдат вписани в спе-
циален регистър, който ще 

се води от Комисията за 
защита на личните данни. 
Администраторът ще съоб-
щава имената и данните за 
контакт на длъжностното 
лице по защита на данните 
на комисията и ще публику-
ва координатите за връзка 
с него. Предстои формата и 
съдържанието на уведомле-
нието и редът за подаване-
то му да бъдат определени 
с правилника за дейността 
на КЗЛД. В проектозакона 
е предвидено още, че DPO 
може да бъде назначено 
на трудов договор, вклю-
чително и по вътрешно 
съвместителство, или въз 
основа на договор за услуги. 
Има изрична забрана адми-
нистраторът и обработ-
ващият личните данни да 
съвместяват и функциите 
на DPO. Със законопроекта 
се регламентира, че новите 
длъжностни лица по защита 
на данните ще са задължи-
телни, извън случаите по 
чл. 37, пар. 1 от регламента 
(публични органи, такива на 
местното самоуправление 
или администратори, кои-
то извършват мащабно 
обработване на специални, 
чувствителни, лични данни), 
когато администраторът 
обработва лични данни на 
над 10 000 физически лица. 
Предвижда се още, че при 
предлагане на услуги на ин-
формационното общество 
всеки на възраст над 14 
години може сам да дава 
съгласие за обработване 
на данните му. Но под тази 
възраст обработването 
им е законосъобразно само 
ако съгласието е дадено от 
упражняващия родителски 
права или от настойника. 
Освен това за работода-
телите се създава задъл-
жение да определят срок за 
съхранение на лични данни 
на участници в процеду-
ри по подбор на персона-
ла и той не може да бъде 
по-дълъг от три години.
Регламентира се, че рабо-
тодателят може да копира 
документ за самоличност, 
свидетелство за управле-
ние на моторно превозно 
средство или документ за 
пребиваване на работник 
само ако закон предвиж-
да това. Законопроектът 
предвижда, когато кандида-
тът не е получил работата, 
а в хода на процедурата са 
му поискани оригинали или 
нотариално заверени копия 
на документи, които удос-
товеряват физическата и 
психическата му годност, 
образованието и стажа, 
той да може в 30-дневен 
срок да си ги поиска обра-
тно. За да упражни правата 
си, предвидени в регламен-
та, всяко физическо лице, 
трябва да подаде заявление 
до администратора на лич-
ните му данни и например 
да поиска те да бъдат за-
личени. В проекта е пред-
видено, че при нарушаване 
на правата му, например 
обработване на лични дан-
ни, въпреки изричното му 
искане то да бъде прекра-

тено, гражданинът може в 
едногодишен срок от узна-
ване на нарушението (но не 
по-късно от пет години от 
извършването му) да сезира 
КЗЛД. Комисията се произ-
нася с решение, като може 
да даде задължителни пред-
писания, да определи срок 
за отстраняване на нару-
шението или да наложи ад-
министративно наказание.
Предвиден е съдебен ред за 
защита. „При нарушаване на 
правата му по Регламент 
(ЕС) 2016/679 и този закон 
всеки субект на данни може 
да обжалва действия и ак-
тове на администратора 
и обработващия по съде-
бен ред пред съответния 
административен съд или 
пред Върховния админи-
стративен съд по общите 
правила за подсъдност“, 
гласи предложената нова 
редакция на чл. 39 от ЗЗЛД. 
Гражданинът няма да може 
да сезира съда, ако вече 
има висящо производство 
пред комисията за същото 
нарушение или нейно реше-
ние за него е обжалвано и 
няма влязло в сила решение. 
Проектът регламентира, 
че комисията ще удосто-
верява липсата на висящо 
производство пред нея по 
същия спор. В българския 
закон са имплементирани и 
сериозните имуществени 
санкции, които предвижда 
Общият регламент за за-
щита на данните. С проек-
та се дава право на КЗЛД 
да налага и принудителни 
мерки за предотвратяване 
и преустановяване на нару-
шенията. Тя може да налага 
временно или окончателно 
ограничаване, както и за-
брана на обработването на 
данни, а също така и да раз-
порежда на администрато-
ра да съобщава на субекта 
на данните за нарушения 
на сигурността им. Как ще 
се налагат тези мерки, ще 
стане ясно, когато бъдат 
обявени промените в пра-
вилника за дейността на 
КЗЛД. Самите санкции ва-
рират според нарушенията 
на конкретните изисквания 
на регламента и достигат 
до левовата равностой-
ност 20 млн. евро, както е 
предвидено и в него. Напри-
мер за неизпълнение на за-
дължително предписание на 
комисията се налага глоба 
или имуществена санкция 
от 2 000 лв. до 200 000 лв. 
Българският закон не об-
вързва размера на санкци-
ята с оборота на предпри-
ятието, както предвижда 
GDPR.

Моето лично мнение 
относно предлагания ЗИД 
на ЗЗЛД е, че има тексто-
ве, които не са съобразени 
с методическите указания 
на Комитета по чл. 29 от 
регламента. Това е работна 
група, състояща се от екс-
перти от всички държави 
членки. Един от примерите 
на несъответствие се със-
тои в броя на физическите 
лица, чиито лични данни се 
обработват - в Указанията 

на Комитета по чл. 29 пише 
250 души, а в ЗИД - 10 000 
души. Това не е проблем да 
се гласува в НС, но според 
мен ще създаде проблеми 
при прилагането. 

Как според Вас ще 

тръгне приложението на 

регламента?

Споделят се много и раз-
лични хипотези за това как 
ще проходи регламентът. 
И те са много интересни. 
Смята се, че първите стъп-
ки ще бъдат в резултат на 
действия, недобронамерени 
от страна на конкуренция, 
на недоволни служители, 
уволнени след някакви про-
винения. Всъщност чрез 
този механизъм ще се раз-
бере къде са тесните мес-
та и доколко регламентът 
би могъл да обслужи такива 
цели, които не се поставят 
при неговото приемане и 
приложение. Ако е така, ве-
роятно ще се наложат ня-
какви промени. Как точно би 
се процедирало? Комисията 
и сега има право да налага 
глоби. Те и сега не са никак 
малки - от порядъка на ня-
колко десетки хиляди лева 
са. Това не е никак малко 
за един администратор на 
лични данни. Като последна 
инстанция действа Адми-
нистративният съд, който 
разглежда решенията на ко-
мисията. Когато се създа-
де съдебната практика по 
новия регламент, ще бъдем 
много улеснени. 

Тоест да разбирам, че 

сте умерен оптимист?

Да, аз лично смятам, че 
ще бъде овладян духът, кой-
то иска да излезе от бутил-
ката, на 25 май. Смятам, че 
националният орган не би 
допуснал залитания в някак-
ви крайности при приложе-
нието. По-скоро като бивш 
председател на подобен ор-
ган и като бивш съдия и сега 
адвокат смятам, че ще се 
тръгне по реда на предписа-
нията. Защото опитахме на 
няколко пъти да получим ме-
тодически указания относно 
отделни разпоредби в регла-
мента и такива указания не 
сме получили. Но има възмож-
ност да бъдат получени по 
конкретен повод (ад хок) в 
резултат на жалба. Това би 
било най-добрият начин, за-
щото глобите сами по себе 
си не биха довели до подобря-
ване на работата на адми-
нистратора на лични данни. 
Те имат някакъв възпита-
телен ефект по линията 
на генералната превенция. 
След първите няколко случая 
ще станем много по-наясно 
как точно трябва да прило-
жим регламента. Личното 
ми мнение е, че трябва без 
страх, без паника да подхо-
дим, сигурно ще се изисква 
известна мобилизация на 
капацитета, на човешките 
ресурси, за да направят ана-
лиз как точно се обработ-
ват данните. Такива анализи 
вече има направени и мисля, 
че ще се канализира работа-
та с личните данни.
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Техните предложения ще бъдат предоставени на компетентните институции и органи

ситета по архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ), 
Камарата на строителите в 
България (КСБ), пътни проек-
танти и консултанти, одитори 
по пътна безопасност, водещи, 
специалисти и експерти от  
ББАПБ.

Събитието беше открито 
от председателя на ББАПБ д-р 

ик.н. Николай Иванов, а сред 
гостите бяха председателят 
на Управителния съвет на АПИ 
инж. Дончо Атанасов, инж. 
Светослав Глосов, член на УС 
на АПИ и почетен председател 
на КСБ, Иван Иванов, член на УС 
на ББАПБ и УС на КСБ, инж. Ва-
лентин Зарев, председател на 
секция „Проектиране и строи-

телен надзор“ към 
КСБ, инж. Стефан 
Стоев, член на УС 
на КСБ, ректорът 
на УАСГ проф. д-р 
инж. Иван Марков 
и др. Медиен парт-
ньор на форума бе 
в. „Строител”. 

„Имам удоволст-
вието за четвърти 
пореден  път да 
открия станалата 
вече традиционна 
конференция, орга-
низирана от Сдру-
жение „Българска 
браншова асоци-
ация „Пътна без-
опасност”. На нея 
се събират специа-
листи, проектан-
ти, почти всички 
началници на об-
ластните пътни 

Инж. Дончо Атанасов, председател на УС на АПИ: 

Инж. Павел Диковски, зам.-председател на 
Българска браншова камара „Пътища“:

Подготвяме специална 
програма за повишаване на 
мерките за пътна безопас-
ност за около 3 млрд. лв. през 
новия програмен период 2020 
– 2027 г. Имам честта да Ви 
приветствам от името на 
министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков и от 
членовете на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ за провежда-
нето на една от най-важните 
браншови конференции за път-
на безопасност. През послед-
ните години това е една от 
най-дискутираните теми в нашето общество. Смятам тази кон-
ференция за стратегическа, тъй като тя има за цел да обедини 
проектанти, изпълнители и всички, отговорни за поддържането 
на пътната инфраструктура у нас, така че да успеем да спасим 
повече човешки животи. 

През последните години АПИ инвестира много средства в 
пътна безопасност с помощта на оперативните програми на 
ЕС. През 2015 г. на изградените нови магистрали са монтирани 
над 1200 км мантинели, пътни знаци и хоризонтална маркировка. 
Извършват се превантивни ремонти на 400 - 500 км пътища 
годишно. За съжаление в момента, в който приключи рехабили-
тацията на пътя, започват тежките произшествия. Трябва да 
обединим усилия за спирането или поне ограничаването им. 

През 2008 г. инициирахме поставяне на мантинела в участъ-
ка от първокласния път I-9 Бургас – Созопол. Дотогава на тази 
отсечка ежегодно в катастрофи загиваха по 15 души. Според 
анализа за 9 години са спасени 120 – 130 човешки живота от 
предотвратени челни катастрофи в участъка. 

До края на май т.г. всички пешеходни пътеки по републикан-
ската пътна мрежа трябва да се приведат във вида, посочен в 
нормативната уредба и съобразно указанията на главния проку-
рор на България Сотир Цацаров.

Според анализа на пътните участъци най-много произшест-
вия са съсредоточени в общо 55 километра, които трябва да 
бъдат допълнително обезопасени.

Бих искал да поздравя ор-
ганизаторите и участниците 
в конференцията от името на 
УС на Българска браншова ка-
мара „Пътища“. Това събитие 
се превърна в символ, защо-
то всяка година се събираме 

и дискутираме проблемите, свързани с пътната безопасност. 
Явно е, че от подобни форуми има ефект. Нека областните път-
ни управления и пътноподдържащите фирми, които отговарят за 
съответния район, да седнат заедно и да прегледат мрежата, за 
която отговарят. След това да набележат належащите въпроси, 
които трябва да се решат през тази пролет. По този начин ще 
можем да намалим броя на пътнотранспортните произшествия. управления, служители на МВР, 

представители на академична-
та общност, одитори по пътна 
безопасност. Форматът на съ-
битието винаги е бил с по-го-
ляма практическа насоченост“, 
заяви председателят на ББАПБ 
д-р ик.н. Николай Иванов. „Фо-
румът предоставя трибуна на 
различните обществени групи 
за свободен обмен на мнения 
по въпросите, касаещи безо-
пасността на пътната инфра-
структура в страната. Целта 
е всички ние да обединим уси-
лия и идеи за постигане на по-
безопасна пътна инфраструк-
тура и да начертаем бъдещите 
планове за следващите години”, 
обясни той.

„Бих искал да приветствам 
организаторите на тази кон-
ференция. Тя може да бъде на-
речена още „За опазване жи-
вота и здравето на хората“. 
Отговорността за безопас-
ността по пътищата трябва 
да бъде споделена между учас-
тниците в движението и про-
ектантите, законодателите, 
производителите на моторни 
превозни средства, контрол-
ните органи и т.н.“, заяви инж. 
Алекси Кесяков, секретар на 
ДОККПБДП. 

Инж. Светослав Глосов 
подчерта, че сред основите 
приоритети на АПИ е подо-

бряването на пътната безо-
пасност на съществуващата 
и на изграждащата се пътна 
инфраструктура, като за цел-
та са създадени две нови ди-
рекции - „Пътна безопасност 
и планиране на дейностите по 
републиканската пътна мрежа“ 
(ПБПДРПМ) и „Информационни 
технологии и системи“. Ос-
новната функция на ПБПДРПМ 
са анализи на данни за пътно-
транспортни произшествия и 
на пътната инфраструктура, 
идентифициране на приори-
тетни участъци, създаване на 
участъкови карти, координа-
ция и подобряване на мерките 
за пътна безопасност, обясни 
инж. Глосов.

Конференцията се проведе 
в три отделни сесии. В първа-
та бяха представени доклади 
за извършените проверки на 
законността на пешеходните 
пътеки по републиканските пъ-
тища, резултати и тенденции 
при инспекциите на пътната 
безопасност, избор на ограни-
чителни системи по пътища-
та в зависимост от степента 
на опасност и системи и тех-
нологии за саниране и защита 
на стоманобетонните кон-
струкции.

Във втората сесия бяха 
презентирани доклади за нова-
та дирекция в АПИ ПБПДРПМ; 

Мартин Славчев

Четвъртата годишна кон-
ференция „Безопасна пътна 
инфраструктура“, която тра-
диционно се организира от 
Българска браншова асоциация 
„Пътна безопасност“ (ББАПБ), 
се проведе в Хисаря. За поре-
ден път събитието събра на 
едно място представители на 
държавната администрация, 
на български и европейски ин-
ституции, на бизнеса, науката, 
неправителствени организа-
ции и други експерти в облас-
тта. На форума присъстваха 
над 250 участници от Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустройство-
то (МРРБ), Министерство-
то на вътрешните работи 
(МВР), Министерството на 
транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията 
(МТИТС), Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ), Инсти-
тута по пътища и мостове, 
Държавно-обществената кон-
султативна комисия по про-
блемите на безопасността 
на движението по пътищата 
(ДОККПБДП), общини, област-
ни пътни управления, Универ-

Снимки авторът
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Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на БББАПБ и 
член на УС на КСБ:

Д-р Иванов, ББАПБ проведе 

Четвърта годишна конференция 

„Безопасна пътна инфраструк-

тура“. Как премина тя и какви 

изводи могат да се направят 

след нея?

Искам да отбележа, че фору-
мът се превърна в традиционна, 
изключително полезна трибуна за 
дискусия по проблемите на без-
опасността на движението по 
пътищата и по-специално на път-
ната инфраструктура и крайпът-
ното пространство. В събитието 
взеха участие над 250 представи-
тели от МРРБ, МВР, МТИТС, АПИ, 
УАСГ, общини, областни пътни 
управления, пътни проектанти и 
консултанти, одитори по пътна 
безопасност, водещи специали-
сти и експерти. Конференцията 
премина в определено дискусионен 
дух в търсене на решение как път-
ната инфраструктура в нашата 
страна може да стане по-опроща-
ваща грешките на водачите на 
превозни средства, подпомагаща 
и защитаваща участниците в дви-
жението от смъртоносни нараня-
вания. За това събитие безспорно 
нямаше други мнения, освен че е 
изключително полезно. Ще припом-
ня, че някои проблеми, разисквани 
на предишните такива форуми, 
станаха причина за редица зако-
нодателни промени. Определено 
може да се заяви, че и на тазго-
дишното събитие бяха представе-
ни редица решения. Тук бих желал 
да отбележа докладите на двама-
та млади пътни специалисти, на 
инж. Иван Кацаров - „Обследване 
на потенциално опасни участъци“, 
и на инж. Иван Колелиев - „Прак-
тически приложения на мобилна 
система за лидарно заснемане за 
подобряване на пътната безопас-
ност“, които отварят нова стра-
ница в изследването и оценката 
на безопасността на пътната 
инфраструктура и крайпътното 
пространство.

Кои бяха актуалните тенден-

ции и иновативни технологии, 

представени по време на фору-

ма?

Вече споменах за подходите, 
презентирани от младите специа-
листи, които трябва да бъдат за-
дълбочено проучени от съответ-
ните институции и да се търси 
тяхното приложение в практика-
та. По-нататък следва да се от-
бележи научно приложният харак-
тер на докладите. Направена бе 
оценка от директора на Дирекция 
„Поддържане на пътната инфра-
структура” към АПИ инж. Михаил 
Рашков на резултатите от про-
верките на състоянието на пеше-
ходните пътеки у нас и голямото 
разнообразие, което съществува. 
От тук безспорно ще последва 
изменение на нормативната база. 
Конкретни решения по инспекции-
те по пътна безопасност на път-
ните знаци и маркировката докла-

два инж. Дафинка Пангарова. Инж. 
Николай Стоянов постави кри-
тично проблема за избора на обез-
опасителните системи в зависи-
мост от степента на опасност. 
От името на началника на отдел 
„Пътна полиция” при Главна дирек-
ция „Национална полиция” комисар 
инж. Бойко Рановски инспектор 
Мария Ботева представи анализ 
на пътнотранспортните произ-
шествия (ПТП) и съвременни тех-
нологии в контролната дейност, 
осъществявана от ведомството. 
Задълбочен преглед и коментар 
направи проф. д-р инж. Румен Ми-
ланов от УАСГ по проекта за на-
редба за норми за проектиране на 
пътища. Инж. Светослав Глосов 
от УС на АПИ и почетен председа-
тел на КСБ изнесе доклад относно 
задачите на новата дирекция към 
агенцията - „Пътна безопасност 
и планиране на дейностите по 
републиканската пътна мрежа“. 
В докладите, съобщенията и дис-
кусиите се търсеше отговорът 
по какъв начин пътната инфра-
структура може да окаже влияние 
за опазване живота и здравето на 
хората, участващи в движението. 
В поставената тема „Популяри-
зиране на най-добрите практики 
в областта на пътната безопас-
ност - Опит от международното 
изложение Интертрафик Амстер-
дам“ специално внимание бе от-
делено на политиката за безопас-
ност в движението „Визия нула“, 
която е помогнала на много стра-
ни в Европа и света да постигнат 
висока степен на безопасност 
по техните трасета. Основният 
лектор на нея инж. Алекси Кесяков, 
секретар на  ДОКБДП, сподели, че 
„Визия нула“ е приложима както на 
национално, така и на регионално и 
общинско ниво, и за всяко отделно 
населено място. Тя може би трябва 
да бъде обект на друг разговор, но 
тук бих желал да спомена една от 
нейните постановки, че при всяко 
тежко ПТП трябва да се търсят 
системните латентни грешки, 
направени значително преди инци-
дента, а не само нарушението или 
пропуска на конкретния участник. 
Във веригата от събития, довели 
до убийство и нараняване, трябва 
да се намери онова звено, където 
може да бъде прекъсната тази 
верига, за да няма повторяемост. 
Нагледно това би могло да се пред-
стави както на схема 1.

 
По какъв начин могат да се 

увеличат инвестициите за пъ-

тища в България? Какви евро-

пейски модели можем да заим-

стваме в тази насока?

Безспорно е, че инвестици-
ите в пътища са вложения в жи-
вот. Изпълняваната програма за 
изграждане на автомагистрали и 
скоростни пътища ще доведе до 
ново качество на живота, до по-
вече безопасност, по-бързо прид-
вижване, по-голяма печалба. От 
8 до над 35 години прекарваме на 
пътя при един 100-годишен живот 
и трябва да се стремим той да 
прилича на нашия дом. Инвести-
циите основно се определят пла-
ново от бюджета, но има редица 
други възможности за тяхното 
увеличаване. Например в Белгия 
голяма част от финансирането 
за осветление на магистралите 
се покрива от застрахователите 
и това е естествено приемливо, 
защото им намаляват разходите 
за катастрофи.

Какви са възможностите за 

подобряване на безопасността 

на пътната инфраструктура в 

България? Кои са най-належащи-

те проблеми за отстраняване?

Безопасността на пътната 
инфраструктура трябва да бъде 
част от проектите и да се из-
пълнява, когато се реализират 
нови и други инициативи, а не да 
се изключва за по-нататък поради 
недостиг на средства. Тук следва 
да се включат системно одити-
те и инспекциите и да се търсят 
латентните грешки, които групи-
рат катастрофите. 

Относно възможностите за 
подобряване на безопасността 
на пътната инфраструктура би 
могло да се отбележи, че челните 
удари, които са преобладаващи по 
първокласната и второкласната 
пътна мрежа, са произшествията 
с най-тежки последствия. За да се 
попречи те да се реализират, там, 
където настъпват, се разделят 
насрещните движения с предпазна 
ограда, тресящи полоси и др.

Струва ми се, че досега обръ-
щахме основно внимание на всич-
ки компоненти относно пътя и не 
достатъчно на крайпътното прос-
транство. Според мен жертвите 
и пострадалите при ПТП могат да 
бъдат чувствително намалени, 
ако безопасността на крайпътно-
то пространство бъде изведена 
като една от основните теми 
както при проектиране и строи-

телство на пътища и автомаги-
страли, така и при рехабилитации; 
превантивни ремонти и поддръжка 
на съществуващата национална 
пътна мрежа (републикански и об-
щински пътища). Всеки четвърти 
загинал по пътищата е от произ-
шествие на хоризонтални криви. 
Трябва да се обърне внимание и на 
кръстовищата. 

Няма да се спирам на мерките, 
които могат да бъдат най-различ-
ни, за да се намалят грешките на 
участниците в движението и те-
жестта на нараняване, тъй като 
всеки експерт, който чете Вашия 
вестник, има виждане по въпроса. 
На този етап няма да споменава-
ме за обратните наклони, за не-
равностите, за коефициента за 
сцепление. Изключително важно 
е да има добра пътна маркировка, 
която да канализира движението, 
да води хората и да им помага да 
стигат дотам, закъдето са тръг-
нали. 

И тук няма да сме точни, ако 
не отдадем заслуженото уважение 
към хората, които работят в сфе-
рата на пътната инфраструкту-
ра, за техния всеотдаен труд, при 
ограничени ресурси за създаване 
на условия за безопасно движение 
при най-различните за нашата 
страна метеорологични условия. 

Какво е на дневен ред за  

ББАПБ през 2018 г.? Какви са при-

оритетите на организацията?

Всички членове на ББАПБ ще 
продължим неуморно да следва-
ме основните цели, които са по-
ставени още със създаването на 
Сдружението. Някои от тях са да 
обедини и координира фирмите, 
производители, доставчици и из-
пълнители на пътни принадлеж-
ности за обезопасяване на нацио-
налната пътна мрежа, както и да 
работи и да участва в процеса за 
подобряване на безопасността на 
движението по пътищата с цел 
опазване на здравето и живота 
на хората. Ще продължи взаимо-
действието със законодателна-
та и изпълнителната власт чрез 
аргументирани предложения за 
актуализиране на нормативната 
уредба и техническите изисква-
ния, регламентиращи дейностите, 
свързани с пътната безопасност. 
Ще работим за повишаване на про-
фесионалната компетентност и 
квалификация на заетите в бран-
ша чрез провеждане на обучения, 
обмен на положителни практики с 
други сродни сдружения и органи-
зации. 

Ние сме изключително благо-
дарни на в. „Строител“, както и на 
КСБ, за партньорството и трибу-
ната, която ни давате по темата 
пътна безопасност, защото тя 
касае абсолютно всички граждани. 
Още от раждането си ние става-
ме участници в движението като 
пътници, пешеходци, велосипеди-
сти, мотоциклетисти, водачи т.н.

иновации при управлението на 
трафика в София; анализ на 
ПТП и съвременни технологии 
в контролната дейност на 
Пътна полиция; отводнителни 
съоръжения за пътищата, от-
говарящи на изискванията за 
безопасно движение.

В третата сесия бяха 
представени доклади за проек-
та за нова Наредба за проек-
тиране на пътища; прогнози-
ране на броя на ПТП в градска 
среда по косвени показатели 
за безопасност; приложения 
на данните от подвижна за-
снемаща система за подо-
бряване на безопасността на 
движението; добри практики 
в осигуряването на безопас-
ността на движението, пока-
зани на международното изло-
жение „Интертрафик 2018“ в 
Амстердам. 

След проведената дискусия 
участниците в конференция-
та се обединиха около няколко 
предложения. Първото от тях 
е да се приведат пешеходни-
те пътеки по републиканските 
пътища в съответствие с из-
искванията на Наредба №2 за 
сигнализацията по пътищата 
с пътна маркировка и на На-
редба №18 за сигнализацията 
на пътищата с пътни знаци, 
като се проведат и съответ-
ните преброявания на пешехо-
дците и трафика и се състави 
паспортизираща документа-
ция. Комисия да анализира ре-
зултатите от проверката и 
предложи изменения в норма-
тивните актове. Второто 
предложение е да се направят 
изискваните от Наредба №5 
от 2003 г. оценки на пътната 
безопасност на участъците 
с концентрация на ПТП и се 
набележат мерки за подобря-
ването й. Според участници-
те във форума е нужно да се 
създадат предпоставки за 
по-широко приложение на тех-
нологиите за защита на сто-
манобетонните конструкции 
по линия на текущия ремонт, 
както и да се ускори структу-
рирането на новата дирекция 
за безопасност на движението 
в АПИ.

Те се обединиха около това, 
че е нужно по-широко приложе-
ние на отводнителни съоръже-
ния за пътищата, отговарящи 
на изискванията за безопасно 
движение, както и да се проу-
чи възможността за прилагане 
на методиката за прогноза на 
броя на ПТП чрез косвени пока-
затели на безопасността на 
движението.

Участниците смятат, че е 
нужно да се експериментира 
прилагането на данните от 
подвижна заснемаща система 
за оценка на пътната безопас-
ност на пътя по методиката 
на EuroRAP.

Водени от желанието за 
подобряване на пътната ин-
фраструктура в България и в 
изпълнение на Националната 
стратегия за подобряване на 
безопасността на движение-
то по пътищата, приетите 
по-горе предложения от учас-
тниците в конференцията ще 
бъдат официално представени 
за разглеждане на съответни-
те компетентни институции 
и органи. 

Изключително сме благодарни на КСБ и на в. „Строител“, за 
партньорството и трибуната, която ни дават по темата „Пътна 

безопасност“, защото тя касае абсолютно всички граждани

Схема 1
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Ще се обновяват 20 булеварда и улици, както и трамвайни трасета

Росица Георгиева

„Програмата за стро-
ителния сезон през 2018 г. 
е тежка и съдържа реди-
ца обекти“, заяви пред 
журналисти кметът на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова, като 
представи график на дей-
ностите през лятото. На 
пресконференцията при-
състваха зам.-кметът с 
ресор „Транспорт и транс-
портни комуникация“ Евге-
ни Крусев и главният ар-
хитект на София Здравко 
Здравков. 

„Целта ни е да продъл-
жим с възстановяването и 
модернизацията на инфра-
структурата в града. Ще 
работим по около 20 буле-
варда и улици, както и за 
цялостна реконструкция 
на трамвайните трасе-
та по ул. „Граф Игнатиев“, 
бул. „Цар Борис III“, ул. „Ка-
меноделска“ и участък от 
бул. „България“, който не 
довършихме заради стро-
ителството на метрото. 
Следващият ни акцент са 
квартални улици и трото-
ари“, обясни кметът Фан-
дъкова и допълни, че над 
160 млн. лева ще бъдат 
инвестирани в ремонти-
те на инфраструктура 
през лятото. 88 млн. лв. 
от тези средства са по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 - 2020“). 
Другите 76 млн. лв. са 
осигурени от бюджета 
за 2018 г. на Столична-
та община, като около 
39 млн. лв. от тях са за 

вътрешноквартални ули-
ци. Кметът подчерта, че 
ремонтните дейности 
са планирани за летните 
месеци, когато в града 
трафикът е по-малко на-
товарен. 

„Най-тежкият обект 
тази година, който започ-
ваме на 8 май, е 

цялостната реконструкция 

на ул. „Граф Игнатиев“,

съобщи Фандъкова и 
поясни, че това е т.нар. 
Зона 2 от центъра на Со-
фия. Ще бъдат обновени 
ул. „Граф Игнатиев“ (от 
ул. „Алабин“ до бул. „Евло-
ги и Христо Георгиеви“), 
в това число пл. „Джузепе 

Гарибалди“, пл. „Славейков“ 
и градината „Св. Седмочи-
сленици“, ул. „Цар Шишман“ 
(от ул. „Граф Игнатиев“ до 
пл. „Народно събрание“), 
ул.  „6-ти септември“ (от 
ул. „Граф Игнатиев“ до 
ул. „Аксаков“), ул. „Солун-
ска“ (от бул. „Витоша“ до 
ул. „Граф Игнатиев“). Дей-
ностите се финансират 
по „ОПРР 2014 – 2020“. 
Кметът Фандъкова посо-
чи, че изпълнителят „Джи 
Пи Груп“ АД ще работи 
съвместно с екипите на 
концесионера „Софийска 
вода“ АД и на „Топлофи-
кация София“ ЕАД, които 
ще подменят подземните 
съоръжения. Началото на 
дейностите ще бъде по-

ставено от ул. „Алабин“ 
и трасето поетапно ще 
се изпълнява. Трамваите 
ще бъдат спрени за целия 
период на работа и ще се 
организира временна ав-
тобусна линия. 

През май се предвиж-
да да стартира обно-
вяването на подлеза на 
булевардите „България“ и 
„Акад. Иван Евстратиев 
Гешов“. „На 1 юли ще запо-
чнем подмяна на релсите 
на бул. „България“ при бул. 
„Акад. Иван Евстратиев 
Гешов“, където ще се на-
ложи и спиране на трамвая 
през юли и август. Плани-
раме поетапно да ремон-
тираме бул. „България“. 
Предстои да приключи 
процедурата за избор на 
изпълнител и според това 
ще заложим дейностите 
по участъка от бул. „Акад. 
Иван Евстратиев Гешов“ 
до бул. „Гоце Делчев“, ин-
формира Фандъкова.

По думите на кмета 
ще продължат дейност-
ите по разширението на 
бул. „Монтевидео“ в учас-
тъка от ул. „Боряна“ до 
бул. „Никола  Петков“, кои-
то започнаха през 2017 г. 
Началото на работите 
по обекта през 2018 г. ще 
бъде поставено на 1 юли. 

За следващата година ще 
остане да се изпълни ре-
монт на участъка от бул. 
„Монтевидео“ при изграж-
дащата се метростанция 
от трети лъч. На 1 юни 
ще започнат довърши-
телните дейности по раз-
ширението на бул. „Тодор 
Каблешков“ при кръстови-
щето с бул. „Цар Борис III“. 

През 2018 г. ще бъдат 

преасфалтирани ключови 

пътни трасета в общи-

ната.

След 15 май започ-
ва обновяването на на-
стилката на Източната 
тангента на Софийския 
околовръстен път. След 
15 юни ще се работи по 
бул. „Христофор Колумб“ 
в жк „Дружба“. В края на 
юли пък ще започнат дей-

ностите по настилките 
на бул. „Васил Левски“ в 
отсечката от Ректората 
на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ до бул. „Патриарх 
Евтимий“. Те ще бъдат 
съчетани с изграждането 
на метростанцията при 
пл. „Патриарх Евтимий“, а 
движението ще се прена-
сочва в платното, в което 
не се работи. 

През май ще започне 
ремонт и по ул. „Филип 
Кутев“. Първо екипи на 
„Софийска вода“ АД ще из-
градят колектор и веднага 
след това участъкът ще 
бъде преасфалтиран. Ще 
се рехабилитира и ул. „Мо-

гилата“. 

В плановете на Столична-

та община за обновяване 

на инфраструктурата се 

включват и проекти,

за които все още не 
са приключили тръжни-
те процедури за избор на 
изпълнител. Сред тях са 
подмяната на трамвайния 
път и цялостната рекон-
струкция на ул. „Камено-
делска“,  обновяването 
на ул. „Солунска“ (от бул. 
„Христо Ботев“ до бул. 
„Витоша“), бул. „Пенчо Сла-
вейков“, ул. „Цар Симеон“ 
(от бул. „Христо Ботев“ 
до ул. „Опълченска“), както 
и тунелът към жк „Люлин“. 
СО има пълна готовност 
за ремонт на бул. „Арсе-
налски“, но той ще започ-
не да се изпълнява, когато 
има окончателно решение 
от Столичния общински 
съвет дали ще продължи 
да се движи там трамвай 
6, или ще се изгради тро-
лейбусна линия. 

Продължава също така 
придобиването на земя, 
необходима за изпълнение-
то на важни инфраструк-
турни обекти. Кметът 
Фандъкова подчерта, че 
ако отчужденията при-
ключат, още през тази го-
дина ще започне работата 
по Източната тангента 
в участъка от Северна-
та скоростна тангента 
до бул. „Владимир Вазов“, 
по бул. „Ломско шосе“ до 
Софийския околовръс-
тен път, по бул. „Петър 
Дертлиев“ и по бул. „Ро-

жен“. Друг обект, който 
се очаква да стартира 
през лятото, е кръговото 
кръстовище на булеварди-
те „Климент Охридски“ и 
„Андрей Ляпчев“. До края 
на май трябва да има из-
бран изпълнител за под-
мяната на трамвайното 
трасе на бул. „Цар Борис 
III“ и Зона 4 около храм-па-
метник „Свети Алексан-
дър Невски“. По думите на 
Фандъкова тези обекти са 
с хоризонт за реализация 
2018 - 2019 г. 

Предстои да бъде обявена 

обществена поръчка за 

р а з ш и р е н и е т о  н а 
бул. „Тодор Каблешков“ в 
участъка от бул. „Бълга-
рия“ до ул. „Костенски во-
допад“. „За мен този обект 
е стратегически, защото 
е част от вътрешния ринг 
на София. Целият проект е 
свързан с възможността 
за изграждане на трам-
вайно трасе, затова в 
средата сме предвидили 
да оставим обособено 
пространство за строи-
телство на релсовия път“, 
обясни Фандъкова.

Продължава изграж-
дането на третия лъч на 
метрото. През лятото ще 
бъдат реализирани и шах-
та, и съоръжения, които да 
обезпечат отклонението 
на градската железница 
към кварталите „Гео Ми-
лев“ и „Слатина“. В тази 
връзка ще бъде стеснено 
движението по бул. „Евло-
ги и Христо Георгиеви“ в 
района на Военната ака-
демия „Георги Стойков Ра-
ковски“. 

„Ремонтите в кварта-
лите ще правим според 
предложенията на кмето-
вете на райони и техния из-
бор на приоритетни обек-
ти. В момента е на финала 
процедурата за сключване 
на договори за цялостно об-
новяване на 13 улици“, под-
черта Фандъкова.

„Благодаря на всички за 
търпението за времето, в 
което спираме и затрудня-
ваме движението, но това 
е начинът да ремонтира-
ме и изграждаме инфра-
структура“, каза кметът 
на София.

Представяне на програмата за ремонт на инфраструктурата 

в София през летния сезон

Улица „Граф Игнатиев“ преди старта на ремонта

Ще бъде обновена и градината „Св. Седмочисленици“

Снимки в. „Строител“
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3,9 млн. лв. ще бъдат вложени в разширението на сградата на Първа английска 
езикова гимназия и 112 Основно училище „Стоян Заимов“

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичният общински 
съвет (СОС) прие Годиш-
ната програма за работа 
на Специализирания об-
щински приватизационен 
фонд (СОПФ) за 2018 г. 
Приходите се очаква да 
бъдат 53,2 млн. лв. От 
тях 7,2 млн. лв. ще са от 
приватизация на общин-
ски обекти, а 46 млн. лв. 
са от продажбата на 
„Общинска банка” ЕАД, 
които вече са постъпи-
ли. СОПФ ще финанси-
ра обекти за 51 млн. лв. 
през тази година. 95% 
от наличните средства, 
или 48,450 млн. лв., ще 
бъдат вложени в направ-
ление „Придобиване на 
дълготрайни матери-
ални активи“. Сумата е 
предназначена за ново 
строителство, разшире-
ние и ремонти на обекти 
от  образователната, 
здравната, социалната 
и транспортната инфра-

структура, в поддържа-
не на зелената система, 
както и за допълващо фи-
нансиране на проекти по 
европейски програми. Ос-
таващите 2,55 млн. лв. са 
за направление „Портфо-
лио на фонда“. Те ще бъдат 
изразходвани за операции 
за поддържане възобновя-
емия характер на СОПФ 
с цел увеличаване на не-
говите приходи, както и 
за дейности по кандидат-
стване за финансиране от 
ЕС. 

СОС даде съгласие до 
1 млн. лв. от приватиза-
ционния фонд да бъдат 
използвани за ремонт на 
подхода към Южния парк, 
III част, откъм бул. „Гоце 
Делчев” и прилежащите 
алеи. В рамките на про-
екта ще бъде възстано-
вено парковото освет-
ление, като стойността 
на ремонтните работи 
е 289 хил. лв. Предвижда 
се обновяване на алеите 
и техните настилки, как-
то и на водните площи. 
В тези дейности ще бъ-

дат вложени 514 хил. лв. 
Планира се да бъде из-
градено допълнително 
осветление на алеи, непо-
падащи в обхвата на про-
екта. За това се отделят 
228 390 лв. 

3,9 млн. лв. ще бъдат 

вложени в изпълнението 
на проект „Разширение на 
сградата на Първа Англий-
ска езикова гимназия и 112 
Основно училище „Стоян 
Заимов“ - етап I-Б“. СОС 
взе решение за отпуска-
не на необходимата сума 

от СОПФ. 3 848 560 лв. са 
за строително-монтаж-
ни дейности, а 70 хил. лв. 
са за инвеститорски и 
авторски контрол. Сред-
ствата ще бъдат поетап-
но отпускани в следващи-
те три години. Предвижда 

се през 2018 г. да бъдат 
дадени 1,35 млн. лв., дого-
дина - 2,3 млн. лв., а през 
2020 г. - 268 560 лв. Етап 
I-Б включва конструктив-
но укрепване, пристройка 
и надстройка на същест-
вуващите Корпус  2 и Кор-
пус 3. Така ще се обособят 
9 класни стаи, по 2 мето-
дически и лингвистични 
кабинета, допълнителни 
учебни и административ-
ни помещения, физкулту-
рен салон, зала за хорео-
графия и бойни изкуства, 
складове и евакуационно 
стълбище. 

През 2017 г. Съветът 
за управление на СОПФ 
е провел осем заседания, 
на които са одобрени 39 
решения за отпускане 
на средства за обекти в 
размер на 14 447 99,94 лв. 
2 489 027,73 лв. от тях са 
използвани за дофинан-
сиране на Капиталовата 
програма на Столичната 
община. С 11 688 561,41 лв. 
са разплатени проекти на 
районните администра-
ции. 

„В резултат на проек-
та „Подготовка на регио-
нално прединвестиционно 
проучване за водоснаб-
дяване и канализация на 
територията на Столич-
ната община“ очакваме да 
разберем какви са инвес-
тиционните нужди на ВиК 
системата в столицата. 
Не можем да кажем сега 
какъв е техният точен 
размер, но може би гово-
рим за едни 2 - 3 млрд. лв.“. 
Това заяви инж. Добромир 
Симидчиев, ръководител 
на проекта, по време на 
пресконференция. Изпъл-
нител на предложение-
то е ДЗЗД „Дизайн груп 
София“. Той е по Приори-
тетна ос 1: „Води“ на Опе-
ративна програма „Окол-
на среда  2014 – 2020“ 
( „ОПОС 2014 – 2020“) , 
процедура за директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
№BG16M1OP002 -1. 007 

„Подготовка на регионал-
но прединвестиционно 
проучване за водоснаб-
дяване и канализация за 
територията на Столич-
на община“. Бенефици-
ент е Столичната общи-
на. Общата стойност е 
5 240 800 лв. 

„Първата фаза е свър-
зана с дефинирането на 
зоните (агломерациите), 
в които е допустимо вла-
гането на пари. Ще по-

лучим и отговор в какво 
ще се инвестира - водо-
проводи, пречиствателни 
станции и т.н.“, обясни 
инж. Симидчиев. „Предин-
вестиционното проучване 
ще обхване цялата тери-
тория на Столичната об-
щина. Към края на година-
та очакваме да е готова 
апликационната форма за 
кандидатстване по „ОПОС 
2014 – 2020“, добави инж. 
Симидчиев. 

Свилена Гражданска

Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ 
(НАГ) към Столичната 
община обяви открита 
процедура за общест-
вена поръчка с предмет 
„Изработване на типов 
инвестиционен проект за 
многофункционална учи-
лищна спортна зала, ин-
вестиционни проекти за 
прилежащото простран-
ство, инженерни мрежи и 
съпътстващи помещения 
към залата за изгражда-
нето й на територията 

на 6 (шест) училища в 
Столична община и уп-
ражняване на авторски 
надзор“. Това съобщиха 
от пресцентъра на НАГ. 

И н в е с т и ци он н и я т 
проект следва да пред-
ложи решение за пости-
гане на естетическа, 
здравословна, безопасна 
и общодостъпна среда за  
спорт, без това да пречи 
на паралелното разви-
тие на образователната 
дейност. Предвижда се в 
залите да се провеждат 
часовете по физическо 
възпитание и спорт в съ-

ответствие с учебната 
програма, както и общо-
училищни мероприятия с 
културна, информационна 
и др. насоченост. Там ще 
тренират училищните 
отбори и местните клу-
бове по различни спорто-
ве. 

З а ли те  щ е  б ъ дат 
разположени в учебните 
заведения с голям брой 
ученици, като са отче-
тени възможностите за 
изграждането им в съот-
ветния двор, осигуряване-
то на достъп за външни 
лица и др.

Свилена Гражданска

Управляващият орган на Оператив-
на програма „Региони в растеж 2014 
– 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) одобри 
проекта на Столичната община (СО) 
„Възстановяване на Западен парк – 
представителна част, гр. София“. Пред-
ложението е част от Инвестиционна-
та програма на СО по Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на „ОПРР 2014 – 2020“. Това 
съобщиха от пресцентъра на Минис-
терството на регионалното развитие 
и благоустройството. Общият размер 
на проекта е 10 939 995,34 лв., от кои-
то 8 549 999,32 лв. е стойността на 
безвъзмездната финансова помощ, 
която се предоставя по „ОПРР 2014 – 
2020“. 

Основните дейности са насочени 
към възстановяване на парка, благоус-
трояването му и подобряване на пред-
ставителната му част с максимално 
запазване на автентичния му вид. Ще 
бъдат обновени настилките, ще се 
изградят детски площадки. Планира 
се да се подменят парковото обза-
веждане, елементи от техническата 
инфраструктура и осветление. Ще се 
реализират видео наблюдение и полив-
ни системи. Чрез осъществяването на 
проекта ще се подобри и цялостният 
облик на града, екологичните условия и 
парковата среда в столицата. В една 
от основните зелени зони на София – 
Западния парк, ще се увеличат възмож-
ностите за обучение, отдих, спорт и 
прекарване на свободното време на 
жителите и гостите на града.

„Започна активната 
дейност по обновяването 
на вътрешнокварталните 
улици. Работим изцяло на 
базата на това, което 
районните кметове са 
подали като нужди. Уси-
лията ни са концентри-
рани върху трасета около 
болници, училища, детски 
градини и други общест-
вени сгради“. Това заяви 
зам.-кметът по направле-
ние „Транспорт и транс-
портни комуникации“ в 
Столичната община Евге-
ни Крусев, който извърши 
проверка на дейностите 
по ул. „Рибен буквар“ и 
ул. „Свети Тома“.  По две-
те се запълват всички не-
равности. 

Крусев  съобщи,  че 
вече са подписани дого-
ворите за няколко малки 

улици в „Овча купел“, кои-
то ще бъдат цялостно 
ремонтирани или изграде-
ни отново. „Приоритетно 
се върви от обновяване на 

улици с обществено зна-
чение към междублокови 
пространства, паркинги 
и други малки трасета”, 
каза зам.-кметът. 

Снимка Румен Добрев

Снимка Росица Георгиева

Снимка Росица Георгиева
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С първа копка за обно-
вяването на инфраструк-
турата в северната част 
на квартал „Варуша“ - над 
Самоводската чаршия във 
Велико Търново, започна 
същинската реализация 
на големия проект на об-
щината за градска среда, 
финансиран по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. 
Той предвижда ремонт на 
общо 38 улици и площади 
в Стария град, както и 
на инфраструктурата в 
кв. „Чолаковци“. Общата 
инвестиция е за над 11 
млн. лв., а строителство-
то се очаква да приключи 
до края на годината. Това 
съобщават от пресцентъ-
ра на общината. 

В кв. „Варуша“ над 2,3 
млн. лв. ще се инвестират 
в улиците „Капитан Дядо 
Никола“, „Драгоман“, „Мед-
никарска“, „Св. св. Кирил и 
Методий“, „Поборническа“, 
„П. Р. Славейков“, „Георги 
Мамарчев“, „Поп Матей 
Преображенски“ и „Въста-
ническа“. Първо ще бъдат 
подменени и водопрово-
дите, за което правител-
ството осигури допълни-

телни средства. 
„Добра новина за кв. 

„Варуша“ е, че водим сери-
озни разговори за газифи-
цирането на района и това 
да започне още докато са 
разкопани улиците и пло-
щадните пространства. 
В цялата стара градска 
част над 8 км ще бъдат 
новите водопроводи и те 
са с 50-годишна гаранция“, 
е заявил кметът на Велико 
Търново инж. Даниел Па-
нов. „Ще бъде създадена 
и кадастрална карта на 
подземната инфраструк-
тура, каквато нямаше 

Обявен е международният архитектурен конкурс 
за нов градски център на Велико Търново. Това е пър-
вата стъпка към урбанизирането на територията 
на Старото военно училище. Жури от висококвали-
фицирани архитекти от България, Великобритания, 
Дания, Италия, Китай, Русия и Франция ще оценява 
проектите. До 20 юли идеи могат да предлагат дип-
ломирани архитекти или екипи, в чиито състави има 
поне един архитект. 75 хил. евро е наградният фонд. 

Заданието е за градоустройствена концепция за 
територията и проект за сграда на Експозиционен 
център. Именно със строителството на зданието 
заедно с прилежащата инфраструктура ще се по-
стави началото на поетапното развитие на площ 
от близо 190 декара. Има условие за повече озеленя-
ване, за създаване на пешеходна зона, място за про-
веждане на обществени, културни, научни, спортни 
и други събития, библиотека, музеи, спортни площи, 
много нови паркоместа и др.

Близо 550 хил. лв. ще ин-
вестира община Търговище 
в ремонти на няколко улици в 
града. Средствата са заложе-
ни в капиталовата програма 
за тази година, съобщиха от 
местната администрация. 

Започва се с рехабили-
тация по цялата дължина 
от 760 м на ул. „Хр. Ботев“ в 
центъра. Дейностите са на 
стойност 190 000 лв. Пред-
стои профилиране на наклони-
те и повдигане на всички от-
воднителни и канализационни 
шахти. Ще бъде положен нов 
асфалт със средна дебелина 
от 5 см. Ремонтът трябва да 

приключи до средата на май.
230 хил. лв. са отделени за 

рехабилитация на ул. „Любен 
Каравелов“ от ул. „Копривщи-
ца“ до ул. „Трети март“. Други 
60 000 лв. са за ремонт по ця-
лата дължина на ул. „Радомир“, 
а за 67 000 лв. ще бъде обновен 
път в промишлената зона на 
града. 

Паралелно по проект за 
линейната инфраструктура 
по ОП „Региони в растеж 2014 
- 2020“ ще се работи по улич-
ната и тротоарната настил-
ка в района на Кооперативния 
пазар, около бившата Градска 
баня и в кв. „Запад“.

В община Добрич са гото-
ви с четири инвестиционни 
проекта за предотвратява-
не на риск от наводнения, за 
които се търси финансиране. 
Близо 1,934 млн. лв. са необ-
ходими за втория и третия 
етап на корекцията на Суха 
река, с която се цели по-
безопасно отвеждане на во-
дите след язовир „Одринци” 
към пресъхналите „Златия“ - 
1 и 2, посочват от местната 
управа.

Подготвен е и проект за 
изграждане на отводнителен 
канал в с. Батово, който при 
проливни дъждове да поема 
значителна част от водите, 
идващи от северната зона 

на селото, и да ги отвежда в  
р. Батовска. За строителни-
те работи са необходими над 
1,686 млн. лв.

В с. Победа също се об-
разуват разливи при по-обил-
ни валежи заради малкото 
сечение на съществуващия 
отводнителен канал. За пре-
одоляването на проблема е 
разработен проект. Стой-
ността на предвидените 
строителни работи по съо-
ръжението и подмяната на 
пет водостока достига близо 
1,426 млн. лв. Трасето на от-
воднителния канал в землище-
то на селата Полковник Мин-
ково и Котленци също трябва 
да бъде коригирано.

досега. Газифицирани и с 
нови водопроводи ще бъ-
дат и тези улици в квар-
тал „Варуша“, които не са 
част от европейския про-
ект. Работим за осигуря-
ването на допълнително 
финансиране и за обновя-
ването им“, е обяснил той. 
„Там, където се установят 
нарушения на канализация-
та, тя също ще се подме-
ня. Цялата дейност е под 
троен контрол – на общи-
ната, на „ВиК Йовковци“ 
ООД и на инвеститорския 
надзор“, е информирал инж. 
Панов.

Близо 1,9 млн. лв. ще 
са вложените средства в 
кв.„Чолаковци“. По време на 
първата фаза в квартала 
ще бъдат ремонтирани 
7400 кв. м тротоарни и 
пешеходни алеи. Предвиж-
да се да бъдат подменени 
улични бордюри. Положена 
ще бъде асфалтова на-
стилка с площ над 2800 
кв. м. Планира се да се 
засадят 15 иглолистни и 
67 широколистни дърве-
та, над 2000 декоративни 
храста и цветя, а общата 
затревена площ ще бъде 
9,6 дка. Ще се направят 

Община Плевен обяви об-
ществена поръчка с пет обосо-
бени позиции за модернизация на 
сгради и инфраструктура, съоб-
щиха от пресцентъра на мест-
ната администрация. Едната е 
за обновяване на пешеходния под-
лез при жп гарата, втората - за 
реновиране на две детски ясли – 
„Дружба“ и „Щастливо детство“. 

Третата е за ясла „Латинка“, а 
четвъртата - за реконструкции 
на зданието на Център за соци-
ална рехабилитация и интегра-
ция, Дневен център за деца с 
увреждания и Дневен център за 
възрастни с увреждания. Послед-
ната е за обновяване на обредни 
домове. Общата прогнозна стой-
ност без ДДС е 210 хил. лв., а сро-

кът за подаване на оферти е до 
25 май т.г.

Обявена е и поръчка за стро-
ителен надзор на фасадната рес-
таврация и подмяната на догра-
мата на Центъра за подпомагане 
на личностното развитие. Про-
гнозната стойност е 4 хил. лв., 
а офертите ще се приемат до  
4 юни т.г. 

Свилена Гражданска

Кметът на Видин Огнян Цен-
ков и зам.-кметът Венци Пасков са 
посетили ОУ „Отец Паисий“, за да 
се запознаят с хода на ремонтни-
те дейности на училищната сгра-
да. Това съобщиха от пресцентъ-
ра на местната администрация. 
Средствата за извършване на 
строително-монтажните работи 
са преведени от Министерство-
то на образованието и науката, 
след като общината кандидат-
ства и бе одобрена по Национал-

ната програма „Оптимизация на 
училищната мрежа“. Припомняме, 
че процесът на оптимизация за-
почна през февруари 2017 г. 

Огнян Ценков е заявил, че пъл-
ният размер на финансирането 
на ремонта е 225 000 лв. Той е 
изказал удовлетворението си от 
факта, че ОУ „Отец Паисий“ ще 
посрещне новата учебна година с 
осъществени мерки по енергийна 
ефективност, които ще създадат 
по-добри предпоставки за провеж-
дане на учебния процес. 

Директорът на училището 

Лиана Иванова е обяснила, че е 
направена цялостна подмяна на 
дограмата, извършено е боядис-
ване. Тя е изразила надеждата си, 
че по-добрите условия за обучение 
ще привлекат и повече ученици. 

Ремонтът продължава и всич-
ки предвидени строителни дей-
ности, заложени в количествено-
стойностната сметка, ще бъдат 
извършени в срок.

Започват основните ремон-
ти на сградите на 5 училища и 
една детска градина в Кърджали 
по проект „Обновяване и рекон-
струкция на образователни обек-
ти в град Кърджали“, който е на 
стойност от близо 14 млн. лв. от 
Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“, е съобщил 
на пресконференция кметът инж. 
Хасан Азис. По думите му това е 
най-голямата инвестиция в об-
разованието от 50 години насам. 
Ще се обновят сградите на СУ 

„П. Р. Славейков“, СУ „Отец Па-
исий“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ 
„Св. св. Кирил и Методи“, ОУ „П. 
К. Яворов“ и ДГ „Мир“. Целевата 
група на проекта са 4 723 уче-
ници, които посещават петте 
училища, и 130 деца, които ще се 

нови 121 паркоместа.
Нов  вид  ще  има  и 

600-метровата пешеход-
на алея от квартала към 
жк „Бузлуджа“. Ще бъде по-

ставена настилка с площ 
1700 кв. м, както и подпор-
на стена. Срокът за реа-
лизация на строителство-
то е 245 дни.

обучават в ДГ „Мир“ след нейно-
то възстановяване. Проектът 
ще се изпълнява в рамките на 24 
месеца.

Инж. Азис информира, че пър-
вата копка ще бъде направена 
на 9 май в детска градина „Мир“, 
а строително-монтажните ра-
боти за останалите учебни за-
ведения се очаква да започнат 
в началото на юни, ако няма об-
жалвания на процедурите.

Проектът предвижда освен 
основни ремонти училищата да 
бъдат снабдени със съвременно 
оборудване за нуждите и цели-
те им.
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Над 12 млн. евро ще бъдат инвестирани в повишаване на туристическата 
атрактивност, опазване на природата и предприемачество в трансграничния район

Свилена Гражданска 

Над 12 млн. евро ще бъдат 
инвестирани в повишаване на 
туристическата атрактивност, 
създаване на трансграничен ту-
ристически продукт, опазване 
на природата, управление на ри-
ска, както и в придобиване на 
нови умения и предприемачество 
в трансграничния регион меж-
ду България и Сърбия. Това са 
средствата по втората покана 
по Програмата за териториал-
но сътрудничество Interreg – IPA 
„България - Сърбия 2014 - 2020“. 
Подадени са 235 предложения, 

които предстои да преминат през 
два етапа на оценяване – админи-
стративна оценка и такава за 
качеството, съобщиха от прес-
центъра на Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството. Отговарящите 
на критериите за допустимост 
и получили повече от 65 точки 
проекти ще преминат във вто-
рия етап на оценка, разглеждащ 
съответствието им с целите на 
приоритетните оси и специфич-
ните цели на програмата.

Поканата беше отворена за 
предложения от страна на реги-
онални туристически асоциации, 

неправителствени организации, 
фондации, търговски палати, биз-
нес асоциации или клъстери, обра-
зователни, обучителни центрове, 
университети и научноизследова-
телски институти, регионални и 
браншови агенции за развитие, 
централни и регионални служби 
и структури на държавни инсти-
туции и администрации, музеи, 
библиотеки, читалища и др. От 
българска страна в обхвата й 
попадат областите Видин, Мон-
тана, Враца, Софийска, Перник и 
Кюстендил, а от сръбска – Бор, 
Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, 
Ябланица и Пчиня.

Област Видин попада в обхвата на Програмата за териториално 

сътрудничество „България – Сърбия“

Свилена Гражданска 

Министърът на околната среда и во-
дите Нено Димов е подписал договор за 
проектиране и изграждане на две инста-
лации за преработка на отпадъците за 
общините Благоевград, Симитли, Рила, 
Кочериново и Бобошево. Това съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на окол-
ната среда и водите. Проектът включва 
инсталация за компостиране на разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпа-
дъци. Предвиденият й капацитет е 2 516 т 
годишно. Другата инсталация, която ще 
бъде изградена, е за предварително тре-
тиране на смесено събрани битови от-
падъци с капацитет 24 117 тона годиш-
но. Съоръженията ще обслужват близо 
100 000 жители от петте общини.

Общият размер на инвестицията е 
близо 12 млн. лв. По Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“ са осигурени  
9 млн. лв. Срокът за изпълнение на проек-
та е 24 месеца.

ВРАЦА

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Враца бе домакин на третата поред ра-
ботна среща по проект „EDU-LAB ново Ду-
навско управление в търсене и предлагане 
на работна ръка в съответствие с висше-
то образование“, финансиран по Програма 
за транснационално сътрудничество „Ду-
нав 2014 – 2020“. Градът посрещна гости от 
България и от още осем европейски държа-
ви - Германия, Хърватска, Унгария, Румъния, 
Словения, Словакия, Босна и Херцеговина и 
Сърбия.

Третата среща се проведе в конферент-
ната зала на Общински съвет – Враца, и бе 

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Община Враца подготвя инвестицио-
нен проект за изграждане на инсталация 
за компостиране на зелените отпадъци. 
За финансиране ще се кандидатства пред 
Управляващия орган на ОП „Околна среда 
2014 – 2020“. Необходимостта от подобна 
инсталация е породена от факта, че към 
момента Враца не разполага с необходи-
мата система за разделно събиране на 
отпадъците. С реализирането на проекта 
ще се намали количеството на депонирани 
биоразградими отпадъци. 

Снимка Десислава Бакърджиева

открита от проф. Волфганг Шустер, прези-
дент на Европейската фондация за образо-
вание и обучение. Той обърна внимание на 
проблемите в образователната система и 
ползите от дуалното обучение. Приветствие 
към участниците отправи и кметът на об-
щина Враца Калин Каменов. 

Основна цел на проект EDU-LAB е подо-
бряване на институционалния капацитет 
за повишаване адаптивността на висшето 
образование с цел задържане на повече мла-
ди таланти, учещи и работещи в региона на 
р. Дунав. Сред специфичните му задачи са 
засилване на сътрудничеството между биз-
неса, висшето образование и публичните ор-
гани и насърчаване на създаването на по-про-
фесионално ориентирани учебни програми.

Мирослав Еленков

Клиенти на ЧЕЗ подадоха 
сигнали за измамници, които 
се представят за служители 
на компанията. Това съобща-
ват от пресцентъра на ком-
панията. Констатираните 
опити за измами са извър-
шени чрез съмнителни елек-
тронни писма, изпратени от 
адреси, които нямат общо с 
корпоративните имейли на 
компаниите от Групата ЧЕЗ в 
България и касаят събиране на 

несъществуващи задължения.
ЧЕЗ предупреждава свои-

те клиенти, че не събира 
лични данни по телефон и че 
всички заплащания за услуги, 
предоставяни от компаниите 
от Групата ЧЕЗ в България, 
се извършват по установе-
ните за това начини и никога 
извън определените за целта 
места – клоновете на Българ-
ски пощи, касите на „Изипей“, 
„ФастПей“, чрез електрон-
ните канали на „Ипей“, „Тран-
скарт“, „Айкарт“, Cashterminal, 

на ATM терминали и по банков 
път. Компанията призовава 
при всяко съмнение за злоупо-
треби, корупционни практики 
и други нередности потреби-
телите да се свързват с ор-
ганите на МВР.

Всеки служител на ЧЕЗ е 
длъжен при поискване да се 
легитимира със своята слу-
жебна карта, която съдържа 
трите имена, длъжността и 
снимка. На гърба й има теле-
фонен номер, на който клиен-
тите могат да проверят са-

моличността на служителя. 
При отказ да се предостави 
картата потребителят има 
право да поиска съдействие 
от полицията.

Клиентите могат да се 
свържат с дружествата на 
ЧЕЗ и да получат информа-
ция на денонощен телефон  
0700 10 010 или на имейли: 
klienti@cez-rp.bg по въпроси, 
касаещи дейността на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД, 
и info@cezelectro.bg за „ЧЕЗ 
Електро България“ АД.
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Георги Сотиров

Инж. Симеонова, Про-

фесионалната гимназия 

по строителство, ар-

хитектура и геодезия 

„Кольо Фичето“ - Бургас 

(ПГСАГ „Кольо Фичето“) 

участва в състезанието 

„Най-добър млад строи-

тел“. Какви са резулта-

тите от него за учили-

щето?

Винаги  се  готвим 
за надпреварата като 
за празник. Децата го 
очак ват, подготвят се, 
имаме участници, които 
са първенци вече някол-
ко поредни години. То е 
възможност бъдещите 
строители да покажат 
на практика какво умеят. 
Затвърждаваме отлични-
те си отношения с парт-
ньорите – спонсори, с Ка-
марата на строителите, 
с Националния клуб на 
строителите ветерани.

Тенденцията в послед-
ните години е нашите 
ученици да достигат до 
първите места в нацио-
налните състезания и в 
професионалните пре-
гледи. Гордеем се с тях 
и техните възпитатели, 
един от които съм и аз 
– започнах работа като 
учител тук преди близо 25 
години. Винаги съм била 
преподавател по профе-
сионална подготовка. За 
децата е важно теорията 
да е близо до практиката 
и да имат възможност за 
стаж и работа, докато 
учат.

През повече от 55-го-

дишната си история 

Вашето училище е обу-

чило хиляди строителни 

кадри - работници, тех-

ници, геодезисти. Голя-

мата част от възпита-

ниците му в момента са 

мениджъри, ръководите-

ли на звена във водещи 

строителни фирми на 

територията на цялата 

страна и т.н. 

Наш възпитаник е лю-
бимият на цяла България 
комик Димитър Рачков. Не 
е забравил училището си и 
много ни помага. 

А иначе – освен стро-
ители, мениджъри и ар-
хитекти подготвяме и 
много политици. Сред 
възпитаниците ни има 
трима областни управи-
тели, кметове, депутати. 
И, разбира се, учители – 
наши бивши ученици сега 
са преподаватели в ПГСАГ 
„Кольо Фичето“.

Разкажете как про-

тича обучението в учи-

лището. 

ПГСАГ „Кольо Фичето“ 
осъществява прием след 

VII клас в четири специал-
ности – „Строителство 
и архитектура“, „Водно 
строителство“, „Геоде-
зия“, „Парково строител-
ство и озеленяване“. Пар-
ковото строителство е 
уникална паралелка не 
само за Бургас, а и за це-
лия Югоизточен планов 
регион – ние сме един-
ственото училище в об-
ластите Бургас, Сливен и 
Ямбол с подобно обучение. 

Имаме прием и след 
основно и средно образо-
вание, както и валидиране 
на знания и умения. Мно-
го актуално напоследък е 
обучението на възрастни, 
което се провежда и по 
искане на самите заин-
тересовани, и по желание 
на фирми и на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария. Специално заради 
програмата за енергийна 
ефективност имахме кур-
сове с всички съвременни 
изисквания към тази дей-
ност за работници, които 
санират сгради. 

Демографската кри-

за е национален проблем. 

Как тя се отразява на 

приема във Вашата про-

фесионална гимназия?

Макар да сме жела-
но училище в центъра на 
Бургас, не мога да кажа, 
че кризата не ни влияе. Не 
я усещаме в приема, защо-

то всяка година реализи-
раме пълния обем, а напо-
следък расте и балът на 
приетите ученици. Това 
значи, че ни търсят деца, 
които се подготвят спе-
циално за нас, а не просто 
да сме им второ, трето и 
т.н. желание. Колкото по-
висок е балът, толкова 
децата са по-мотивирани 
да учат, това поставя и 
големи изисквания пред 
нас като преподаватели. 
При нас се наблюдават 
други тенденции – вече 
приети ученици след обу-
чение 1 - 2 години зами-
нават с родителите си в 
чужбина. Имаме няколко 
подобни случая напосле-

дък – в Гърция, Германия, 
Великобритания. Местят 
се целите семейства, де-
цата отиват с тях. Но 
съществува и обратната 
тенденция – в момента 
обучаваме ученици от 
страни извън ЕС, които 
са се заселили в България. 
Имаме няколко деца от 
Русия, чиито родители 
са се заселили трайно в 
Бургас. 

Поддържаме  много 
тясна връзка със семей-
ствата, стремим се да 
ги ангажираме постоянно 
с постиженията на учени-
ците и с ежедневната ни 
работа. 

Ще отбележа, че 95% 

от нашите възпитани-
ци кандидатстват във 
висши училища. Едва 5% 
започват работа в стро-
ителството след средно 
образование. 

ПГСАГ „Кольо Фиче-

то“ изпълнява проект 

„По-квалифицирани учи-

тели, по-конкуренто-

способно училище!“ по 

програма „Еразъм +“. По 

какви други инициативи 

работите? 

Участваме в много 
европейски проекти за 
квалификация на учители, 
обмяна на опит със сход-
ни училища в Европа. Ра-
ботим по инициативата 
на Министерството на 
образованието и науката 
– „Твоят час“, по проек-
та „Ученически практи-
ки“. Имаме много силен 
Ученически съвет, който 
всеки месец организира 
различни събития – бла-
готворителни изложби 
и базари, спортни проя-
ви, концерти. Децата са 
съпричастни към всичко, 
което се случва по света, 
имат активна гражданска 
позиция. Помагат си вза-

имно. Имахме възпитани-
ци, пострадали от голямо-
то наводнение в Бургаско, 
техните съученици събра-
ха средства за строител-
ни материали, помогнаха 
и ремонтираха... 

В момента реализи-
раме много сериозна бла-
готворителна кампания 
– възстановяване на фа-
садното пано на майстор 
Кольо Фичето, което се 
намира на сградата на 
гимназията. То е дело на 
един от най-известните 
бургаски художници, ос-
нователя на школа по мо-
зайки Енчо Рачев. Паното 
е правено преди 55 години, 
но с течение на времето 
се е повредило, част от 
парчетата са изпаднали. 
Искаме да го реставри-
раме, защото е културно 
наследство не само за 
училището, а и за Бургас. 

Със съдействието на 
общината направихме 
благотворителна излож-
ба на наши ученици, много 
разчитаме за подкрепа и 
спонсорство и на бивши-
те ни възпитаници, както 
и на Обществения съвет 
към гимназията. 

Инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас: 

Тенденцията в последните години е нашите ученици да достигат до първите места 
в национални състезания

Инж. Даниела Симеонова е родена във Враца. 

Завършва средно образование в родния град. След 

това се дипломира в специалност „Промишлено 

и гражданско строителство“ в Университета 

по архитектура, строителство и геодезия. От 

1994 г. работи в Професионалната гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия „Кольо 

Фичето“ - Бургас, като последователно е учител, 

учител методист, зам.-директор, директор. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Извършване на аварийна поддръжка, строително-
ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопровод-
ната мрежа на територията на Столична община“

Наименование: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция 
и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир, по подмярка 7.2 от 
ПРСР 2014 - 2020 г.“

Наименование: „Избор на изпълнител на (СМР) на обект „Внед-
ряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здрав.– МЦ, 
МБПЛР и ЦСПМ (Поликлиника) в УПИ II–Поликлиника, кв. 28 по пл. на гр. 
Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Дунав” №43 по 2 ОП“

Наименование: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и из-
пълнение на СМР по подобряване на енергийната ефективност на сгра-
дата на МТБ – Пловдив“

Наименование: „Инженеринг/проектиране и строителство/и уп-
ражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР /КРР

Наименование: „Ремонт общински пътища на територията на 
община Димово“ по шест обособени позиции

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

№ 
по 
ред

Тип Марка, Модел Общо мтч

Год. 
произ-
вод-
ство

Начална 
цена без 
вкл. ДДС

(лв.)

Състояние

За допъл-
нителна 

информа-
ция и орга-
низиране на 

огледи

1 Челни товарачи Fadroma L200 9976 1993 9 500,00 

 За ремонт 
- теч 

масло ск. 
Кутия 

Неделин 
Манасиев
заместник 
ръководи-
тел 
отдел 
Механиза-
ция  
0889 
604 594

2 Челни товарачи ZL50C 854 (10849) 2004 30 000,00  Работещ 

3 Челни товарачи XG953 9302 2009 35 000,00  Работещ 

4 Автовишка - 
L=15m,Q= 200kg.

Manitou BF 
150ATT 896 1999 9 500,00 

 За ремонт 
- не работи 
управление 

на коша 

5 Багер-товарач Fiat CobelcoВ100 11046 2004 38 000,00 
 За ремонт 
с резервен 
двигател 

6 Багер-товарач Fiat CobelcoВ100 12036 2004 38 000,00  Работещ 
7 Багер-товарач Terex980 11414 2006 40 000,00  Работещ 
8 Багер-товарач Terex980 11324 2006 40 000,00  Работещ 
9 Багер-товарач New HollandВ115 9052 2008 49 000,00  Работещ 
10 Багер-товарач MST M544 8558 2008 46 000,00  Работещ 

11 Асфалтополагач 
вериги Vögele 1500,6-63 1040 1980 23 000,00  Работещ 

12 Асфалтополагач 
вериги

Vögele 1800 
Super,6-68  1993 36 000,00  Работещ 

13 Асфалтополагач 
гуми V gele 1500 1077 2003 40 000,00  Работещ 

14 Фреза пътна Wirtgen1000F 7927 1995 109 000,00 

 За ре-
монт - не 
работещ 
датчик 

15 Валяк двубандажен BW 174 8663 2001 37 000,00  Работещ 
16 Валяк двубандажен ABG 134 DV 9163 1990 18 000,00  Работещ 

17 Валяк двубандажен Martimex VSH 
100  1988 15 000,00  Работещ 

18 Валяк двубандажен Martimex VSH 
100 9597 1988 15 000,00  Работещ 

19 Валяк пневмати-
чен GRW 101 1794 1993 15 000,00  Работещ 

20 Валяк двубандажен Bomag BW164 
AD 7543 1992 25 000,00  Работещ 

21 Грейдери ДЗ 143-4 5972  40 000,00  Работещ 
22 Грейдери -3,70m Д399 361 2003 40 000,00  Работещ 

23 Грейдери - 3,70m Д395А 5972 1970 15 000,00 

За ремонт 
- повреден 

преден 
мост, 

пневмати-
чен 

24 Грейдери - 3,70m Д557 3816 1985 20 000,00  Работещ 

25 Трактор Т150 385 1991 8 000,00  Работещ 

26 Трактор Т150 349 2002 12 000,00  Работещ 

27 Трактор МТЗ-80 270 1988 1 000,00  Няма дви-
гател 

28 Трактор Т-150 171 1991 4 500,00  Повреден 
двигател 

29 Трактор - малък 
верижен Д-50  1983 3 000,00  Работещ 

30 Трактор ТК 80 2118 1980 6 000,00  Работещ 
31 Трактор ТК 82 830 1988 7 000,00  Работещ 
32 Трактор ТК 80 490 1987 7 000,00  Работещ 

33 Верижен багер- 
права лопата -4м3

Liebherr R945 
HD-S 15873  60 000,00  Работещ 

34 Мобилен кран -16t. KRAZ 257 KC-
4561A 2943 1985 18 000,00  Работещ 

35 Булдозер - 4м, 235 
KW TY 320 1533 2008 180 000,00  Работещ 

36
Шарнирно-съч-
ленен самосвал 
- 27т.

Terex TA30 2214 2000 40 000,00 
 За ремонт 
- спирачна 

помпа 
37 Фреза пътна 1м XCMG RG101   58 000,00  Работещ 
38 Автобус Isuzu Classic 27  2005 30 000,00  Работещ 
39 Камион с песъкар ЗИЛ 130  1960 8 000,00  Работещ 
40 Багер товарач ЮМЗ  1987 6 000,00  Работещ 
41 Колесен багер Варински K406  1988 7 000,00  Работещ 

42 Хидравличен 
грайфер Rozzi RM601  2013 25 000,00  Работещ 

43 Тежковозно ре-
марке Goldhoffer STPA  1992 15 000,00  Работещ 

44 Преса за плочки HENKE   58 000,00  Работещ 

45 Преса за вибр.
прес. Елементи MAS  1978 128 000,00  Работещ 

46 Преса за вибр.
прес. Елементи OMAG S23  1980 58 000,00  Работещ 

47 Влекач Renault 713314 2001 15 000,00  Работещ 

Павел 
Павлов 
ръководи-
тел 
автотранс-
порт
0888 
666 977

48 Влекач Renault 804094 2001 15 000,00  Работещ 
49 Влекач Renault 798262 2001 15 000,00  Работещ 
50 Влекач МАН TGA 18.410 802348 2004 15 000,00  Работещ 

51 Влекач МАН TGA 18.410 872265 2002 10 000,00 

За ремонт 
- без 

кардан, 
липсващи 

елементи в 
кабината. 

52 Полуремарке SCHMITZ SKI 
24-7.2  2006 20 000,00  Работещ 

53 Полуремарке SCHMITZ SKI 
24-7.2  2006 20 000,00  Работещ 

54 Полуремарке SCHMITZ SKI 
24-7.2  2006 20 000,00  Работещ 

Неоходими документи към заявлението за участие, съгласно тръжната документация за участие в търга.
Документацията за участие в търга може да бъде получена в срок от 07.05.2018г. до 31.05.2018г. в адми-
нистративната сграда на „Пътища и мостове“ ЕООД на адрес „Д-р Николай Коларов“ 3 срещу представен 
документ за платени 50.00 лв. с ДДС, невъзстановими, платими в брой на касата на възложителя или по 
сметка IBAN BG92STSA93000008912928, BIC STSABGSF, при Банка ДСК Варна в полза на „Пътища и мостове“ 
ЕООД, всеки работен ден от 8.00 ч. До 17.00 ч.
Предложенията за участие в търга по конкретни позиции се приемат в срок от 14.05.2018 г. до 08.06.2018 г. 
в деловодството на „Пътища и мостове“ ЕООД.
Търгът ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на „Пътища и мостове“ ЕООД, 
намираща се в база „Тополи“.

„Пътища и мостове“ ЕООД
Варна, ул. „Д-р. Николай Коларов“ 3, тел. 052/613 000, факс 052/603 457

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Продажба на 54 броя машини

АКТИВИ ЗА ПРОДАЖБА

Възложител: Софийска вода АД
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 20 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 26
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/06/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Централен офис на 
„Софийска вода” АД, град София 1766, район 
Младост, жк Младост IV, ул. „Бизнес парк" №1, 

сграда 2А
Дата: 07/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Елена Петкова
Факс: +359 28122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=844229&mode=view

Възложител: Община Радомир
Oсн. предмет: 45214220 
Прогнозна стойност: 1 625 990.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/05/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Радомир, пл. 
„Свобода“ №20, заседателна зала

Дата: 29/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Димитър Димитров - за-
местник - кмет
Факс: +359 77782502
Адрес: пл. „Свобода“ №20
Адрес на възложителя: www.radomir.bg
Телефон: +359 77782490
E-mail: obshtinaradomir@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844690&mode=view

Възложител: Община Стамболийски
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 124 907.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/05/2018 Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: град Стамболий-
ски, ул. „Г. С. Раковски“ №29, етаж 3, Конфе-

рентна зала
Дата: 29/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Костадин Аврамов
Факс: +359 33962308
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №29
Адрес на възложителя: http://stamb.info/
Телефон: +359 884229272
E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844591&mode=view

Възложител: Многопрофилна транспортна 
болница - Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 650 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 165
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/05/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: МТБ - Пловдив, ул. 
„Колхида” - продължение, рапортна зала, 1 

етаж, бл. Б
Дата: 31/05/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Н. Василева
Факс: +359 32674659
Адрес: ул. „Колхида“
Адрес на възложителя: www.mtb-plovdiv.com
Телефон: +359 32277607
E-mail: zop@mtb-plovdiv.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844736&mode=view

Възложител: Община Брезово
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 629 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 7
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/05/2018 Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: В сградата на Об-
щинска администрация гр.Брезово, заседа-

телна зала, IV етаж
Дата: 29/05/2018 Местно време: 13:00 
За контакти: инж. Борис Стоянов Гърков
Факс: +359 31912031
Адрес: ул. „Г. Димитров“ №25
Адрес на възложителя: http://www.brezovo.bg
Телефон: +359 31912708
E-mail: oba@brezovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844277&mode=view

Възложител: Община Димово
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 424 555.83 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/05/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Димово, ул. „Ге-
орги Димитров“ №137, обл. Видин, Заседател-

на зала, етаж 2
Дата: 29/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Габриела Спасова
Факс: +359 94601272
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №137
Адрес на възложителя: www.dimovo.bg
Телефон: +359 93412260
E-mail: obstina_dimovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844357&mode=view
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За втора поредна година ВТУ „Тодор Каблешков“ беше домакин на изложението 
Георги Сотиров

Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблешков“ 
(ВТУ „Тодор Каблешков“) бе 
домакин за втора поредна 
година на изложението 
„Транстренд 2018 – ино-
вации, бизнес и образова-
ние в транспорта“. Над 
30 компании представиха 
някои от най-новите инже-
нерни технологии в транс-
портния, спедиторския 
и логистичния сектор на 
икономиката. 

Официални гости на 

„Транстренд 2018“ бяха 

много от традиционните 

партньори на транспор-

тното училище.

Сред тях бяха Ангел 
Попов, зам.-министър на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията, проф. Иван 
Димов, зам.-министър на 
образованието и науката, 
Йорданка Фандъкова, кмет 
на Столичната община, 
Н.Пр. д-р Наргиз Гурбано-
ва, извънреден и пълномо-
щен посланик на Републи-
ка Азербайджан, полковник 
от запаса Илия Милушев, 
съветник по сигурност и 
отбрана на президента 
на България Румен Ра-
дев, проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД, 
инж. Красимир Папукчий-
ски,  ген.  директор на 
Държавно предприятие 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструкту-
ра“, проф. д-р Любен Тотев, 
ректор на Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван 
Рилски“ и председател на 
Съвета на ректорите, 
флотилен адмирал проф. 
д.в.н. Боян Медникаров, на-
чалник на Висшето воен-
номорско училище „Никола 
Йонков Вапцаров“, и др.

По време на събитието 

бяха открити две нови 

учебни лаборатории 

- „Електромобили“ и 

„Стационарни електросъ-

оръжения“,

както и обновен тре-
нажорен комплекс за обу-
чение на локомотивни 
машинисти за столичния 
метрополитен и БДЖ. 
Проведе се и Ден на отво-
рените врати за ученици 
от професионалните гим-
назии и средните училища. 

„Вие сте на терито-
рията на един прекрасен 
университетски кампус - 
гордост не само за София 
и България, но и за целия 
европейски образовате-
лен пазар. Инициатива-
та за провеждането на 
изложението стартира 
миналата година. Сега 
мащабът е още по-голям, 
с повече участници, с пре-
красни идеи и експонати“, 

заяви проф. д-р инж. икон. 
Даниела Тодорова, ректор 
на ВТУ „Тодор Каблешков“. 
„Нашата цел е да събе-
рем представителите на 
бизнеса - на транспорт-
ния, спедиторския, логис-
тичния и строителния 
бранш. Една от най-ва-
жните задачи е да дадем 
възможност на нашите 
студенти и докторанти в 
една конкретна работеща 
среда да се ориентират 
къде напред във време-
то да продължат своето 
професионално развитие“, 
обясни тя. „Новите лабо-
ратории ще подпомогнат 
повишаването на качест-
вото на обучителния про-
цес на възпитаниците ни, 
предоставяйки им възмож-
ност да се запознаят от-
близо с новите технологии 
по съответните дисци-

плини“, подчерта проф. 
Тодорова.

Зам.-министър Ангел 
Попов поздрави ръковод-
ството на университета 
за положените усилия за 
развитието на матери-
алната база. Той изтъкна, 
че благодарение на модер-
ните форми на обучение и 
практическото прилагане 
на знанията и уменията 
висшето училище създа-
ва нужните професиона-
листи за транспортната 
система на страната.

„За нас инвестициите 
в образование са точно 
толкова важни, колкото и 
вложенията в инфраструк-
тура“, каза кметът на Со-
фия Йорданка Фандъкова. 
„Поздравявам университе-
та за новите лаборато-
рии и съм изключително 
щастлива, че столичният 

метрополитен подпомог-
на реализирането на една 
от тях. Съвместната ра-
бота и партньорството 
между нас, транспортни-
те дружества и универ-
ситета са с традиции. В 
момента тук се подгот-
вят бъдещите инженери 
и машинисти за третата 
линия на метрото“, заяви 
тя и посочи, че общо 120 
души се обучават във ВТУ 

„Тодор Каблешков“, като 
част от тях ще бъдат 
назначени още до края на 
тази година в „Метро-
политен“ ЕАД . „Имаме 
нужда от добре подгот-
вени кадри и в наземния 
транспорт. В момента 
инвестираме в развитие-
то на автотранспорта. 
Очаквам до края на годи-
ната да дойдат новите 40 
автобуса на природен газ 
и 20 електробуса. Пред-
виждаме развитието на 
електротранспорта и ще 
имаме нужда от експерти, 
които да поддържат този 
вид превозни средства. В 
момента се провеждат 
процедури за закупуване на 
още автобуси, така че до 
края на следващата годи-
на над 70% от автобусния 

парк да бъдат обновени с 
нови комфортни и еколо-
гични превозни средства“, 
обясни тя.

Според кмета Фандъкова 

участието на бизнеса в 

подготовката на кадрите 

е ключово.

Той  тряб ва  да  с е 
включва както с финан-
сиране на нови зали и с 
осигуряване на стажове, 
така и директно с учас-
тие при разработването 
на учебните планове и 
програми. 

„Огромно е удоволст-
вието на едно място да 
могат да се видят различ-
ни макети и разработки на 
български фирми, свързани 
с транспортното стро-
ителство. Това говори 
за една прекрасна спой-
ка между Вашето висше 
училище и бизнеса, между 
академичното тяло и про-
изводствените предприя-
тия в държавата“, отбе-

ляза зам.-министърът на 
образованието и науката 
проф. Иван Димов. 

„Азербайджан се явява 
много важен и надежден 
партньор на България в 
областта на енергети-
ката, транспорта и други 
сектори на икономиката, 
които сближават наши-
те две страни. Оценявам 
много високо тази излож-
ба и успехите на Вашите 
бизнес партньори. Те мо-
гат да станат и наши и 
затова ги каня да посетят 
държавата ми“, каза Н.Пр. 
д-р Наргиз Гурбанова. 

След  официалната 
част присъстващите на 
откриването на изложе-
нието разгледаха щандо-
вете на фирмите. Сред 
участващите компании 
бе „Джи Пи Груп“ АД, която 
наскоро стартира пилот-
ната стажантска програ-
ма за 2018 г. – „Дай старт 
на кариерата си в „Джи 
Пи Груп“ АД. Студентите 
имаха възможността да 
се запознаят с дейност-
та, историята и успеш-
ните практики на авто-
ритетната строителна 
компания.

Над 90 ученици от шест 

професионални гимназии и 

средни училища

от София и съседни-
те градове се включиха в 
Деня на отворените вра-
ти. По време на официал-
ната среща в зала „Тодор 
Каблешков“ проф. д-р Нико-
лай Георгиев, зам.-ректор 
по учебната дейност, за-
едно с деканите на факул-
тетите представиха пред 
зрелостниците информа-
ция относно условията за 
кандидатстване, възмож-
ностите за обучение и 
перспективите за послед-
ваща реализация, които 
предлага ВТУ. Учениците 
проявиха голям интерес 
и зададоха много въпро-
си към презентиращите, 
след което посетиха из-
ложението „Транстренд 
2018“.

Кратката обиколка 
из кампуса показва една 
сериозна грижа на акаде-
мичното ръководство за 
поддържането на учебни-
те корпуси и общежития-
та на ВТУ. „Организираме 
традиционния вече Ден 
на отворените врати 
във ВТУ и искрено се на-
дявам учениците, които 
присъстват на изложе-
нието, да могат добре да 
се ориентират в залите, 
лабораториите и библи-
отеките и от есента да 
станат наши студенти. 
Ние искаме те да следват 
в България и да живеят у 
нас. Те са нашето бъдеще 
и страната ни има нужда 
от тях“, заяви специално 
за в. „Строител“ ректорът 
проф. Тодорова. 

Откриването на изложението

На щанда на „Джи Пи Груп“ АД 

Дизелов маневрен локомотив

Снимки авторът
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Елица Илчева

На най-престижното 
изложение за дизайн на Ми-
лано - Salon del Mobile, кое-
то се проведе от 17 до 22 
април, Tiffany & Co предста-
ви домашната си колекция 
с пет уникални прозоречни 
инсталации. С това отбе-
ляза дебюта си в създава-
нето на луксозни предмети 
за дома в Европа. 

Прочутият магазин Piazza 

Duomo store се превърна в 

истинска оранжерия.

Артистичният дирек-
тор на компанията Рийд 
Кракоф обясни в изявле-
ние до медиите, че роман-
тичната архитектурна 
форма е избрана, защото 

е идеалният израз на май-
сторството на Tiffany & 
Co и символ на силата на 

творчеството. Според 
него оранжерията може да 
се разглежда като място 
на инкубацията, където 
се раждат, култивират и 
размножават нови явле-
ния. Също така е подхо-
дящ начин да се представи 
вековното наследство на 
елегантния висококачест-
вен американски дизайн 
на бранда. Колекцията му 
„Всекидневни обекти“ из-
следва елементи, които 
може да срещнем в наше-
то ежедневие, без дори да 
съзнаваме, че са сред нас 
и се приемат за даденост, 
а целта е да се покаже, че 
те могат да бъдат и от-

личителни, забележими и 
луксозни.

За да видят развитието на 

идеята си в много различни 

светлини, 

от Tiffany & Co канят 
пет дами, посветили се 
на изкуството – Aнна 
Галатроса, Шантел Мар-
тин, Мерилин Минтър, 
Лори Саймънс и Анна-Уили 
Хайфилд, избрани лично от 
художествения директор 
на компанията Рийд Кра-
коф. Всяка от тях показва 
своя интерпретация, пре-
чупена през собствения й 
мироглед за красотата, 

като я населява с различ-
ни предмети – от цветя 
до вилици и лъжици.

„Представата ми за къща-

та беше да я препълня с 

прекрасните предмети от 

Tiffany,

които да експлодират 
от покрива и прозорците“, 
е споделила Мерилин Мин-
тър. Тя създава монтажа 
си, като запълва струк-
турата до предела, което 
предизвиква разрушаване, 
затова творбата й е с 
разбито стъкло на пода 
и мъгливи прозорци с ярък 
зелен нюанс, което пред-

полага, че парниковата 
къща наистина се е пре-
върнала в оранжерия.

Лори Саймънс изгражда 

романтична къща за кукли,

която включва инте-
ресни изображения на ба-

лерини, чиито тела са цъ-
фнали цветя. Те излитат 
от оранжерията, за да 
изиграят своя танц.

Родената в Австралия

Анна-Уили Хайфилд използ-

ва хартия и други мате-

риали,

защото търси орга-
ничния реализъм. В инста-
лацията й различаваме 
птица, излитаща от къ-
щичката, а заедно с нея и 
цветя, които сякаш бър-
зат да се освободят от 
стъклените стени.

Шантел Мартин е роде-
на в Англия, но е известна 
като нюйоркска художничка. 

В нейната игрива черно-бя-

ла творба

и н с т а л а ц и я т а  з а 
оранжерия е превърната 
в миниатюрен град, на-
селен с подписи, форми и 
мотиви.

Използвайки познати 

материали по нетрадицио-
нен начин, Aнна Галатроса, 
която е италиански худож-
ник, създава нюансирани 
тотемични конструкции. 
„В главата ми винаги има 
разказ за всичко, над кое-
то работя“, е разказала 
Галатроса. Тя е погледна-
ла на

оранжерията като на 

източник на топлина и 

светлина – 

затова я пълни с оран-
жев цвят, който сякаш 
гори. Вижда го и като 
нещо свещено, символ на 
нашите човешки качества 
за култивиране и грижа.

В социалните мрежи се поя-
виха съобщения, че Брад Пит се 
завръща в мебелния дизайн, за 
да излекува разбитото си сър-
це след раздялата с Анджелина 
Джоли през септември 2016 г. 
По-вероятно е обаче причината 
да е вдъхновението, което идва 
от новата му приятелка - про-
фесора по архитектура Нери 
Оксман. 

Очаква се серията от вещи, 
подписани от актьора и излезли 
под марката Pitt-Pollaro, скоро 

да се допълни от още едно про-
изведение на Пит и Поларо. В 
Instagram е публикувана снимка 
на американския актьор, който 
дава своите указания за рабо-
тата по една маса. Според Daily 
Mail тя е поръчана от мистери-
озен купувач.

Сътрудничеството между 
Пит и Поларо започва преди де-
сетина години. На сайта на Pitt-
Pollaro се дават подробности 
около историята за началото 
на тяхната съвместна дейност. 

През 2008 г. Брад Пит поръчал 
бюро на компанията на Поларо, 
който лично го доставил в за-
мъка на актьора в Южна Фран-
ция. Двамата открили, че имат 
обща страст към красивите 
мебели. Те обсъдили историята 
на дизайна, оценили старите и 
нови материали и се оказало, че 
споделят еднакъв стремеж към 
съвършенство.

Франк Поларо е бил заинтри-

гуван от стотиците скици на 
Брад Пит и го поканил да превър-

не рисунките си в триизмерни 
обекти. Актьорът ентусиази-
рано се съгласил.

Всички предмети от колек-
цията Pitt-Pollaro са изработени 
ръчно. Те са ограничено количе-

ство, номерирани и подписани 
от двамата автори.

Бижутерийният бранд представя колекцията си предмети за дома с арт проект

Проектът 

на Мерилин 

Минтър

Проектът 

на Aнна 

Галатроса

Проектът 

на Шантел 

Мартин

Проектът 

на Анна-Уили 

Хайфилд

Проектът на Лори Саймънс
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Прочутият „Арена ди 
Верона квартет“ ще из-
несе концерта „Пулсът на 
Европа“ на 28 май в зала 
„България“. Събитието е в 
рамките на Българското 
председателство на Евро-
пейския съюз.

Забележителните ин-
струменталисти са Гюн-
тер Санин, Винченцо Ку-
аранта (цигулки), Лука Поца 
(виола) и Сара Аиролди (ви-
олончело) – възпитаници на 
едни от най-престижните 
световни музикални учили-
ща. Талантливите артисти 
са майстори в музикалното 
тълкуване на репертоара на 
най-известните класически 
и романтични автори.

Квартетът се ражда 
през 2010 г. с амбициозна-
та задача да пренесе на 
камерна сцена вълшебната 
атмосфера от знаменития 
хилядолетен амфитеатър 
във Верона и адекватно да 
представи класическата 
цикличност и трагичност в 
романтичния жанр – пълна-
та емоция на мелодрамата 
и страстните любовни ис-

тории в този стил. „Арена 
ди Верона квартет“ актив-
но концертира по цял свят 
както с класически репер-
тоар, така и с любопитни 
колаборации с популярни 
музиканти като сопрано 
певиците Джована Касола 
и Мария Хосе Сири, мецо-
сопраното Елена Габури, 
тенори като Карло Вентре, 
баритона Масимо Кавалети 
и много други.

Концертът „Пулсът на 
Европа“ е под диригент-
ството на Владимир Кира-
джиев и със специалното 
участие на австрийските 
музиканти Михаел Публих 

(пиано) и Рафаел Дженер 
(ударни). В него ще се вклю-
чи и „Камерата Орфика 
НБУ“. Оркестърът, базиран 
на две места - във Виена 
и София, е формиран от 
виртуозния цигулар Марио 
Хосен през 2007 г., който 
събира около себе си мла-
ди артисти и лауреати на 
национални и международни 
награди. „Камерата Орфика 
НБУ“ е свирил с изтъкнати 
световни солисти на кон-
церти и турнета в Австрия, 
България, Финландия, Полша, 
Литва, Швейцария, Италия, 
Турция и Япония. Сред запи-
сите на оркестъра са твор-

би на Йохан Себастиан Бах, 
Антонио Вивалди, Джузепе 
Тартини, Волфганг Амадеус 
Моцарт, Феликс Менделсон, 
Николо Паганини, Пьотър 
Чайковски и др. 

Програмата на кон-
церта „Пулсът на Европа“ 
включва музикални интер-
претации на творби на Джу-
зепе Верди, Стефан Драго-
стинов и Михаел Публих. 

Билетите са на цени 
между 20 и 60 лв., като мо-
гат да бъдат намерени в 
разпространителската 
мрежа на Eventim, Tickets.
bg и на касата на зала „Бъл- 
гария“.

Журналистката Ло Блеклок получава покана да 
прекара седмица на борда на бутиков круизен лайнер. 
Пътуването сред норвежките фиорди ще й помогне 
да се съвземе от обира в дома й, след който изпада в 
нервна криза. Това е и идеалната възможност да се 
издигне в кариерата и да промени живота си.

Небето е безоблачно, водата – кристална, а от-
браните гости изглеждат много изискани и приятни. 
Но не след дълго над кораба надвисват оловносиви 
облаци, а палубата се разлюлява от бурни ветрове... 
Ло внезапно се буди през нощта от писъци и се усъм-
нява, че зад борда е паднала жена.

На сутринта тя обаче разбира, че нито един от 
пътниците не липсва и пътуването продължава, ся-
каш нищо не се е случило. Ами ако е допуснала греш-
ка? Ако е започнала да губи разсъдъка си? Ако обаче 
видяното е истина, тя ще попадне в смъртоносен 
капан… Как да спреш убиец, в чието съществуване 
никой не вярва?

Медиите във Великобритания сравняват Рут Уеър 
с Агата Кристи, а дебютният й роман „В тъмната 
гора“ е купен за филмиране от Рийз Уидърспун. Преди 
това е работила в книжарница, в медиите и като учи-
телка. След успеха й като автор на психологически 
трилъри се отдава изцяло на книгите и сега работи 
усърдно върху четвъртия си роман.

Невероятните музиканти 
ще изнесат концерта „Пулсът на Европа“

Фестивалът Aniventure 
Comic Con се завръща, за 
да срещне Изтока и Запа-
да в едно от най-мащаб-
ните събития в България. 
Тазгодишното издание 
ще се проведе на 15 и 16 
септември в Интер Експо 
Център в София.

Актрисата, опълчила 
се на сър Антъни Хопкинс 
в продукцията на HBO „За-
паден свят“, и актьорът, 
разплакал милиони фенове 
на сериала „Игра на тро-
нове“, са част от звездни-
те гости.

Кристиан Наирн (Хо-
дор) изигра една от най-
ключовите роли в пре-
върналия се във феномен 
сериал „Игра на тронове“. 
Добрият гигант, повта-
рящ ходор, чиято мисия 
беше разкрита едва в 

последните секунди на 
финалния епизод с него-
во участие, идва за пър-
ви път у нас в рамките 
на Aniventure Comic Con. 
Компания ще му правят 
Владимир Фурдик, играещ 
Краля на нощта, и Джема 
Уийлън - Яра Грейджой. Те 
ще отделят по няколко 
часа, за да раздават ав-
тографи и да се снимат 
с най-запалените фенове 
на сериала. Специалният 
панел с въпроси и отго-
вори към тримата ще 
започне в 11,00 ч. на 15 
септември на главната 
сцена.

Може би най-интригу-
ващото актьорско при-
съствие в рамките на 
събитието тази година 
ще бъде това на Анжела 
Сарафян, смятана за една 

от най-ярките холивудски 
актриси в момента. 

Родена е в Армения, но 
семейството й се мести 
да живее в САЩ, когато 
тя е едва четиригодишна. 
Освен от малкия екран, 
където играе редом до 
сър Антъни Хопкинс и Ед 
Харис в номинирания за 
награда „Еми“ и „Златен 
глобус“ сериал „Западен 
свят“, тя е добре позната 
и на феновете на „Здрач“. 
Актрисата участва в по-

следния филм от сагата, 
а предишните й роли са в 
„Имигрантът“ с Марион 
Котийяр и Хоакин Финикс, 
„Обещанието“ с Крисчън 
Бейл, както и „Параноя“ с 
Харисън Форд и Гари Ол-
дман. 

Анжела ще има собст-
вен панел на главната сце-
на на Aniventure Comic Con 
на 16 септември, както 
и срещи за автографи и 
снимки с фенове в рамки-
те на събитието.

Актьори с ключови роли в „Игра на 
тронове“ и „Западен свят“ ще се появят 

на сцената на фестивала в София

Феновете на косплея 
пък ще могат да видят 
едно от най-големите 
имена в света на това из-
куство. От далечна Япо-
ния, специално за фести-
вала, идва звездата Reika, 
която ще има и собствена 
зона в зала 1. 

Билети за фестивала и 

за отделните срещи с гос-
туващите актьори може 
да намерите в мрежата 
на Eventim. Малчуганите 
до 7 години ще влизат без-
платно, ако са придружени 
от родител, а за деца от 8 
до 12 години цените на ре-
довните билети са с 50% 
отстъпка.

Анжела Сарафян е смятана за една от най-ярките холивудски 

актриси в момента

Кристиан Наирн изигра една от най-ключовите роли  

в превърналия се във феномен сериал „Игра на тронове“

В  т в о р б а т а  с а 
включени непоказвани 
досега снимки, филми 
на Super 8 и частни 
записи, лични писма и 
редки архивни кадри, 
където Мария Калас се 
появява за първи път 
в цвят зад кулисите. 
На тях можем да я ви-
дим заедно с Аристо-
тел Онасис, Мерилин 
Монро, Ален Делон, Ив 
Сент Лоран, Дж. Ф. Ке-
неди, Лукино Висконти, 

Уинстън Чърчил, Грейс 
Кели и Лиз Тейлър.

Този изключителен 
документален филм за 
една от най-великите 
оперни звезди на всич-
ки времена е дело на 
френския режисьор Том 
Волф. Той работи по 
него 5 години, през кои-
то успява да надникне 
зад публичния образ 
на Калас и да открие 
блясъка на жената зад 
звездата.

„Има двама души в мен, 
Мария и Калас ...“ - за пръв 
път, 40 години след смър-
тта й, ще може да чуем 
историята на най-извест-
ната оперна певица със 
собствените й думи.

Филмът е портрет на 
изпълнителката, която 
в търсене на съвършен-
ството се превърна в 

световна икона на една 
страстна жена с изклю-
чителна съдба. „Мария 
и Калас“ е историята на 
забележителния й живот, 
разказан от първо лице.

Калас хвърля светлина 
върху Мария, разкривайки 
дивата в два аспекта - 
колкото буйна, толкова и 
уязвима.
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Периодът от 1815 г. 

до 1860 г. е белязан от 

реализацията на големи 

проекти –

канализация, изграж-
дане и павиране на улици, 
мостове, кейове и пуб-
лични сгради, създаване 
на обществена градина. 
Днес в Стария град са 
запазени църкви и украсе-
ни с цветя градски къщи 
покрай пристанището, 
отразяващи се кристал-
но в канали, прехвърляни 
от извити в дъга пеше-
ходни мостове. Първото 
нещо, което впечатлява 
най-много туристите при 
пристигането им тук, е 
именно чистотата. Ули-
ците и тротоарите из-
глеждат така, сякаш то-
ку-що са почистени със 
сапун, а почти всички хо-
тели в града са считани 
за едни от най-спретна-
тите в света. 

Най -невероятната 

постройка в Анси е из-
образена на повечето 
пощенски картички и се 
намира в центъра на Ста-
рия град. Построен през 
XII в., 

Дворецът на острова –

Palais de l'Isle, е с три-
ъгълна форма, заобико-
лен от вода. Около този 
замък през XV в. започва 
да се оформя градът в 
съвременния му вид. Пър-
воначално в него живеят 
местните графове, след 
това зданието се използ-
ва за съдебна палата, за 
сечене на монети и на-
края - за затвор. 

Друга забележител-
ност е Замъкът на же-
невските графове, който 
е изграден през XIV в. 
Той често е опожаряван, 
а през XVII в. е напълно 
изоставен. През 50-те 
години на XX в. става 
собственост на градска-

та управа и е изцяло рес-
тавриран. В замъка има 
Музей на етнографията и 
археологията с много про-
изведения на изкуството, 
картини и мебели от раз-
лични епохи. В кулата са 
разположени обсервато-
рия и аквариум с езерни 
риби.

Друг  замък  е  Мон-
тротие, построен през 
XIV в. В него можете да 
разгледате азиатски и 
африкански костюми, го-
блени и керамични съдове, 
както и бойно снаряжение 
от XVI в. От двореца се 
открива прекрасна гледка 
към Монблан, най-високия 
връх в Алпите.

Някогашното Бене-
диктинско абатство от 
XVII в. сега е превърнато 
в луксозен хотел, в който 
бившите монашески ки-
лии вече са луксозни стаи, 
украсени с гоблени и ан-
тикварни предмети. 

В центъра на града до 

кметството се намира 

църквата „Сен Морис“,

издигната през 1422 г. 
Тя е в стил на савойската 
готика, характерна със 
своята масивност.

В Анси е и Градината на 
Европа, която радва окото 
с многобройните си фон-
тани, статуи и красиви 
пейки. 

Едно от най-любимите 
занимания на туристите е 
именно разходката из ста-
рите калдъръмени улички, 
разглеждайки красотата на 
традиционния савойски ди-
зайн, който местните жи-
тели са успели да запазят 
в почти отлично състоя-
ние. Във вторник и петък 
се провежда пазар. На него 
може да се купи прясна риба 
от езерото или домашно 
вино. Парижани не се коле-
баят да предприемат дъл-
го пътуване до тук, за да 
обядват омари или mousse 
de foie gras (мус от патеш-
ки или гъши дроб), дегусти-
райки вина от местното 
шато. 

Следвайки основният 
воден канал, ще достигне-
те друга забележителност 
на Анси - езерото, носещо 
същото име. То е второто 
по големина във Франция 
след Lac du Bourget с дъл-
жина от 14,6 км и с ширина 
от 0,8 до 3,2 км. Известно 
е още като 

„най-чистото европейско 

езеро“ 

и това е така, бла-
годарение на строгите 
екологични регламенти, 
въведени през 1960 г. 

Едно от най-популяр-
ните събития в Анси е 
ежегодният Езерен фес-
тивал. Той се организира 
в началото на август и 
събира средно по 200 000 
души. Празненствата да-
тират още от 1860 г., ко-
гато император Наполе-
он III помага на Италия да 
се освободи от Австрия. 

Над езерото можете да 
летите с парапланер. От-
критите праисторически 
селища по бреговете му са 
доказателство, че хората 
са харесали района много 
отдавна и живеят тук от 
близо 5000 години. 

Венецианският кар-
навал се провежда вся-
ка година в началото на 
март, а фестивалът на 
анимационното кино съби-
ра любителите на жанра 
през юни. Също така има 
и джаз, класическа музика 
и театрални празници.

Всъщност градът е 
привлекателен и за ски ту-
ристите, защото пистите 
са едва на 15 км. Домакин-
ството на Зимните олим-
пийски игри в Гренобъл, 
Албервил и Шамони е доп-
ринесло допълнително за 
популярността на Анси. 

Езерото Анси

Шатото в Анси

Цветята са от двете страни на каналите

Светослав Загорски

В подножието на пла-
нината Аравис, само на 
150 км от Лион и на 30 км 
от Женева се намира една 
от най-живописните ту-
ристически атракции 
във Франция - град Анси. 
Разположена на брега на 
езерото Лак д’Анси, пре-
сечена от множество 
канали, тази миниатюрна 
Венеция в алпийска среда 
е добре запазено средно-
вековно и ренесансово съ-
кровище. 

През града преминава 
р. Тиу, която образува мно-
гобройни канали, преди да 
се слее с р. Фиер, приток 
на р. Рона, и да се влее в 
Лак д’Анси. 

„Бог те призовава, 
отиди в Анси“, казва един 
свещеник на 16-годишния 
писател и философ Жан-
Жак Русо. Божият служи-
тел се надява, че младе-
жът ще намери душевния 
рай. Русо обаче открива 
романтиката на това 
място и за първи път се 
влюбва - Франсоа-Луиз де 
Варенс е 12 години по-въз-
растна от него. Днес в 
чест на известния автор 
е издигнат паметник и е 
наречена улица на негово-
то име.

За областта Пол Сезан 

възкликва: „Каква велико-

лепна следа от времена 

отминали!“ 

Анси е основан през 
XI в., а от началото на 
XIII в. е столица на Же-
невското графство, слeд 
като в Женева се устано-
вява властта на местния 
епископ и графовете на-
пускат града. През 1401 г. 
феодалното владение е 
присъединено към Савоя. 

След като през 1535 г. 
калвинистите установя-
ват контрол над Женева, 
католическият епископ се 
премества в Анси, който 
става център на Женев-
ския диоцез до закриването 
му през 1801 г. От 1822 г. е 
седалище на новосъздаде-
ния Ансийски диоцез.

Между 1792 и 1814 г. 
Савоя е анексирана от 
Франция и Анси е част от 
департамента Мон Блан. 

По време на Първата 
френска империя градът 
бележи сериозно икономи-
ческо развитие и полити-
ческа стабилност. След 
втората абдикация на 
Наполеон Бонапарт дого-
ворът от Париж, подписан 
през 1815 г., потвърждава 
границите, които същест-
вуват преди революцията. 
Анси и Савоя са върнати 
на кралство Пиемонт – 
Сардиния. През 1860 г. 
областта е окончателно 
присъединена към Фран-
ция и Анси става център 
на новосъздадения депар-
тамент Горна Савоя.
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The General Meeting of the Club celebrated 5 years NCBV 
ACCENTS friday, 4 may 2018

On 27 April was held a 
general annual report-election 
meeting of the National Club 
of Builders Veterans (NCBV) 
in the building of the Bulgar-
ian Construction Chamber 
(BCC). It was attended by 
more than 50 delegates from 
across the country.

The meeting was opened 
by the Chairman of the MB of 
NCBV Eng. Todor Topalski. 
“The report election meet-
ing of NCBV coincides with 
a festive occasion – the 5th 
anniversary of the club’s es-
tablishment. It is a great con-
quest of the Bulgarian build-
ers. It is the elite part of the 
people who participated in 
the creation of the construc-
tion power of Bulgaria,” said 

Eng. Topalski. “On behalf 
of all members of the club I 
thank BCC for their support,” 
he said. 

“The management of BCC 
appreciates your work. In you, 
we see not only the memory 
of the heroism in construc-
tion of the big national sites 
but also the spirit that we have 
to convey to the generations,” 
said the Executive Director of 
BCC Eng. Miroslav Maznev, 
who was an official guest of 
the meeting. He read a con-
gratulatory address from the 
Chairman of the MB of BCC 
Eng. Iliyan Terziev. “Please 
accept on behalf of the Man-
agement Board of the Bulgar-
ian Construction Chamber 
and personally by me the 

most heartfelt congratulations 
on the occasion of the 5th an-
niversary of the establishment 
of the National Club of Build-
ers Veterans. You are the 
people we learnt from at our 
first steps in the field of con-
struction. Among your mem-

bers are also the respected 
professors from UACEG, HCS 
and other higher construction 
schools in Bulgaria. For BCC 
you are an invaluable source 
of knowledge and experi-
ence, a partner and a friend. I 
use the opportunity to assure 

you that the National Club of 
Builders Veterans can rely on 
the support of BCC. I wish you 
and all members of NCBV 
health, happiness, longevity 
and many new successful 
initiatives!, the greeting ad-
dress says. 

Reneta Nikolova, procu-
rator and editor-in-chief of 
Stroitel Newspaper presented 
a congratulatory address from 
Eng. Plamen Pergelov, Chair-
man of the Board of Direc-
tors. “Please accept heartfelt 
greetings from the Board of 
Directors and the team of 
Stroitel Newspaper for the 5th 
anniversary of the establish-
ment of NCBV. The collabo-
ration between Stroitel News-
paper and NCBV has evolved 

over the years. The members 
of the National Club of Build-
ers Veterans are respected 
guests on the pages of the 
most authoritative branch 
edition and the materials they 
prepare are among the most 
read ones. We wish you good 
health and good luck, many 
more successes to NCBV! 
And let you have occasions 
for joy and satisfaction with 
what you have achieved,” is 
written in the greeting address 
from the Board of Directors of 
Stroitel Newspaper. 

During the meeting the 
members of the Club received 
the album “5 years NCBV”, 
realized with the support of 
BCC, publication of Stroitel 
Newspaper EAD.

MRDPW makes a water supply and sewerage fund 
with BGN 50 M per year for small towns and villages 

The regulating function of law should overtake the 
created public relations as a consequence of technology 

“From the following year, a Water Supply 
and Sewerage Fund is expected to function 
to finance projects in small towns and villages 
without access to European funds,” said the 
Minister of Regional Development and Pub-
lic Works Nikolay Nankov before the Parlia-
mentary Committee on Regional Policy, Local 
Self-Government and Public Works. The fund 
will be generated by the so-called solidarity 
fee. It will amount to 8 - 10 stotinki /cubic m of 
water, thus it is expected to collect between 
BGN 50 - 55 million on an annual basis. “This 
will not lead to an increase in the fee paid by 
the consumers but will be done through de-
ductions,” the minister said adding that before 
the fund is operational amendments to the 
Water Act and to the new Water Supply Act 
should be adopted.

Minister Nankov pointed out that Europe-
an funds should not be a panacea and that 
the resources available under the Operational 
Program Environment 2014 – 2020 can hardly 
solve the problems in the sector. That is why 
the money in the budget of the Ministry of 
Regional Development and Public Works 
(MRDPW) this year has been increased from 
BGN 12 million to BGN 18 million.

The Fourth annual conference “Safe Road 
Infrastructure” which traditionally is organized by 
the Bulgarian Branch Association “Road Safety” 
(BBARS) was held in Hisarya. Once again the 
event brought together representatives of the 
state administration, Bulgarian and European in-
stitutions, business, science, non-governmental 
organizations and other experts in the field. At 
the forum were present more than 250 partici-
pants from the Ministry of Regional Develop-
ment and Public Works (MRDPW), Ministry of 
Interior (MI), Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications (MTITC), Road 
Infrastructure Agency (RIA), the Road and Bridge 
Research Institute, the State Road Safety Com-
mittee, municipalities, regional road offices, the 
University of Architecture, Civil Engineering and 
Geodesy (UACEG), the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC), road designers and consult-
ants, road safety auditors, leading specialists and 
experts from BBARS.

The event was opened by the Chairman of 
BBARS Dr. Ec. Sc. Nikolay Ivanov, and among 
the guests were the Chairman of the Manage-
ment Board of RIA Eng. Doncho Atanasov, Eng. 
Svetoslav Glosov, member of the MB of RIA and 
honorary chairman of BCC, Ivan Ivanov, member 
of the MB of BBARS and MB of BCC, Eng. Valen-
tin Zarev, Chairman of Section “Design and Con-
struction Supervision” at BCC, Eng. Stefan Stoev, 
member of the MB of BCC, the rector of UACEG 
Prof. Dr. Eng. Ivan Markov and others. Media 
partner of the forum was Stroitel Newspaper. 

Assoc. Prof. Markova, all 

institutions, organizations 

and businesses dealing with 

personal data are awaiting the 

entry into force of the new Eu-

ropean regulation on personal 

data protection on 25 May- 

GDPR. What is this regulation 

in general?

The General Data Protec-
tion Regulation was adopted 
in 2016 and enters into force 
on 25 May, 2018. Unlike the 
Directive, the Regulation is di-
rectly applicable in the Member 
States, i.e. the implementation 
of the Regulation in the national 
legislation is not expected and 
is not necessary. Although it is 
possible for each country to 
make certain limitations in its 
application, it cannot say that it 
will not apply it. With the entry 
into force of the regulation on 
25 May all EU citizens will have 
the right to ask, to make objec-
tions, to receive information on 
where their personal data are 
contained, exactly what that 

personal data is, who and how 
processes it. So we are talking 
about a lot of differences com-
pared to the current regime. 
Each personal data adminis-
trator – the current ones and 
those to be identified as such, 
should make an analysis of how 
they store and process the per-
sonal data information. Based 
on this analysis, he should as-
sess whether he needs a per-
sonal data service provider or a 
change in the software or in the 
physical, documentary or other 
security. A lot of work is await-
ing us. I hope that the prepara-
tions which started in Bulgaria 
more than a year ago are at a 

satisfactory level. 
 
What are the necessary 

things that the business must 

know and which must be done 

because there is not much 

time until 25 May?

Businesses must analyze 
where the personal data infor-
mation is. It is usually in “Hu-
man resources” for company 
employees, in accounting – for 
the employees and clients of 
companies, as well as for ma-
terially responsible persons be-
cause of the issue of invoices. 
Mapping is done by exploring 
the distribution of information in 
space. Additionally, depending 
on whether the administrator 
has one or more sites – such 
as an office building and other 
outsourced activity, a building, a 
quarry, a plant, a type of produc-
tion other than management, all 
sites are analyzed. The soft-
ware that is used is also ana-
lyzed and whether this activity 
is outsourced.

Mr. Donchev, a meeting 

took place between you and 

the management of the Bul-

garian Construction Cham-

ber (BCC), at which were dis-

cussed the challenges faced 

by the industry. How can you 

help to overcome them? 

Holding such meetings 
is not new because we have 
been working together with 
BCC in the last 7 - 8 years. I 
can list a number of specific 
issues that we have coop-
erated with – the quality of 
construction, the availability 
of sufficient funds for invest-
ments, the amendments to dif-
ferent legal acts. For example, 
we have changed the Public 
Procurement Act (PPA) in very 
close cooperation. The adopt-
ed two years ago new draft of 
PPA reflects a number of pro-
posals from the Chamber. It is 
a cliché that our dialogue with 
the construction industry is im-
portant but that is absolutely 
true. First, it is the main direc-
tion of the Bulgarian economy 
and second – it is a strategic 
sector. A country, though in the 

face of private business, if it 
cannot build by itself, it has no 
capacity and is not a real Eu-
ropean state.

At the meeting with the 
management of BCC we dis-
cussed the PPA and specifi-
cally the appeal issue. The 
theme is important to us as 
well. I got to know them about 
the prepared change, which 
would have to tighten control 
and eliminate total liberalism, 
i.e. everyone can appeal for 
whatever he wants. We dis-
cussed on a conceptual level 
what needs to be done with 
the Spatial Planning Act, the 
future of the National Energy 
Efficiency Program for Multi-
Family Residential Buildings, 
the standardization of appli-
cation documents sector by 
sector – environment, road 
construction, railway indus-
try, how should the status of 
subcontractors be regulated. 
Our cooperation with the BCC 
continues, I hope, as well 
as it has been so far. The 
structures change manage-
ments, but mission and goals 

remain. I hope the extremely 
good institutional interaction 
between us will continue. On 
the part of the Chamber was 
raised the issue of “lighting” in 
the industry. They offer only 
companies listed in the Cen-
tral Professional Register of 
Builders (CPRB), to carry out 
construction works. No one 
benefits from representatives 
of the darker side of the sec-
tor – neither the customer, nor 
the branch or the fisc. Black 
companies do not pay taxes. I 
firmly support this proposal of 
BCC. I have assured them that 
there will be work in the next 
years for the industry because 
under several operational pro-
grams the funds will be spent 
more intensively. The state 
budget will also be activated 
as much as possible, espe-
cially in the direction of road 
construction. 

Tomislav Donchev, Deputy Prime Minister:

Assoc. Prof. Dr. Tsveta Markova, lawyer, former chair of the 
State Commission on Information Security (SCIS):

Minister Nikolay Nankov: 

Currently over BGN 12.9 Bn has been 
contracted under European programs

“Nearly BGN 100 mill ion have been 
provided by the state in the last two and a half 
years for repairs and construction of roads, as 
well as for improving the road safety in Burgas 
and the region,” said the Minister of Regional 
Development and Public Works Nikolay Nankov 
during the inspection of the implementation 
of infrastructure sites in the region together 
with the Mayor of Burgas Municipality Dimitar 
Nikolov and MPs. This was announced by 
the press center of the Ministry of Regional 
Development and Public Works. Until 5 June 
will complete the repairs of the section Burgas 
–Vetren district which started on 1 May. 

“The 8 km long section is the entrance of 
the city from Trakia Motorway and until the 
beginning of the active summer tourist season 
will be completely renewed,” said Minister 
Nankov adding that the activities are funded 
with state resources. Minister Nankov explained 
that for the normal provision of traffic along the 

Southern Black Sea coast it is necessary to 
take the transit traffic for the resorts north of 
Burgas. To this end, the state will finance the 
construction of the Northern Arc of Burgas. He 
specified that a detailed development plan for 
the project is currently finalized. By the end of 
June, no later than the beginning of July will be 
launched the contractor selection procedure 
and if there is no appeal the construction may 
start within 3 to 4 months. By 18 June the 
Aheloy turn will be ready and the construction 
of the four-lane speed stretch between Aheloy 
and Pomorie was made clear during the 
inspection of Minister Nankov. The contractor 
of Aheloy’s turn is Trace Group Hold AD and of 
the reconstruction of road I-9 Slanchev bryag 
– Burgas in the section between Pomorie and 
Aheloy – Patstroy Burgas EOOD. 

We invest BGN 100 M in roads 
in Burgas and the region 
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Отборът на „Реал“ 
(Мадрид) отново ще иг-
рае финал в Шампионска-
та лига. „Белият балет“ 
се класира след 2:2 на 
„Сантяго Бернабеу“ сре-
щу „Байерн“ (Мюнхен) в 
1/2-финалния сблъсък. В 
първия мач в Германия мад-
ридчани се наложиха с 2:1 
и така с общ резултат 4:3 
продължават напред.

В реванша „Байерн“ за-
почна по-агресивно и още 
в 3-тата минута резул-
татът бе открит. Томас 
Мюлер центрира в наказа-
телното поле, където два-
ма защитници на „Реал“ не 
се намесиха добре, топка-
та се удари в тялото на 
Корентен Толисо и стигна 
до Йошуа Кимих, който 
отблизо отбеляза за 0:1. 
Домакините също бяха 
на крачка от гола в 7-ата 
минута. Тогава Кристиано 
Роналдо получи пас по земя 
в наказателното поле и 
стреля от движение, но 
покрай вратата.

В 11-ата минута из-
равняването стана факт. 
Марсело центрира отляво 
и сложи топката перфект-
но на главата на Карим 
Бензема, който отблизо 
не сгреши за 1:1.

До края на частта и 
двата тима имаха своите 
възможности, но равен-
ството се запази.

Още в началото на второ-

то полувреме обаче „Реал“ 

излезе напред в резултата.

Корентен Толисо върна 
неразчетено към вратаря 

Свен Улрайх, който направи 
груба грешка, допускайки 
кълбото да мине под него 
и да стигне до Бензема, 
който не сгреши на празна 
врата и отново даде пред-
нина на отбора си.

В 63-тата минута 
гостите все пак върна-
ха интригата. Бившият 
футболист на испанците 
Хамес Родригес отправи 
силен удар, който се отби 
от тялото на Рафаел Ва-
ран, но колумбиецът бе 
достатъчно съобрази-
телен първи да овладее 
топката и да я прокара 
през краката на вратаря 
за 2:2.

Това попадение допъл-
нително повиши напреже-
нието в срещата, но ми-
нутите на големия герой 
за деня Кейлор Навас те-
първа предстояха. 

В 74-тата минута врата-

рят на мадридчани се от-

личи с поредно блестящо 

спасяване.

Корентен Толисо шу-
тира мощно отблизо, но 
стражът с невероятен 
рефлекс изби топката. В  

80-ата минута Томас Мю-
лер надскочи прекия си па-
зач и отправи удар с глава, 
но отново Навас бе непро-
биваем.

В добавеното време на 
двубоя Матс Хумелс стре-
ля с глава след центрира-
не от корнер, но не успя да 
намери очертанията на 
вратата. Малко по-късно 
отново Навас се отличи с 
блестяща намеса, преси-
чайки почти сигурен голов 
пас към Сандро Вагнер в 
наказателното поле. 

В последната секунда 
на срещата пък Томас Мю-
лер получи отлично цен-
триране в наказателното 
поле и само сантиметри 
не му достигнаха да от-
прави удар по посока на 
вратата.

В крайна сметка исто-
рията от миналата годи-

на се повтори и „Байерн“ 
напуска надпреварата, от-
варяйки пътя на испанския 
гранд към 13-и трофей от 
най-комерсиалния европей-
ски клубен турнир.

Съперникът на „Реал“ в 

мача за трофея също из-

Тенис

Б и в ш и я т 
номер 1 в све-
та Новак Джо-
кович (Сърбия) 
е  заявил,  че 
увереността 
му е намаляла 
след серията 
от лоши резул-
тати заради 
операцията на 
лакътя, но ще работи здраво, за да се върне на побед-
ния път. 30-годишният сърбин обаче с тъга е признал, 
че последните 18 месеца са били сериозно изпитание 
за него.

„С няколко добри мача и един добър турнир увере-
ността ми ще се върне“, е добавил Джокович.

Белградчанинът е участвал в само пет турнира от 
началото на сезона след дълго отсъствие заради кон-
тузия, в които има баланс от 5 победи и 5 поражения.

Президентът 
н а  Бъ л г а р с ка -
та федерация по 
баскетбол Георги 
Глушков предста-
ви обстойно кан-
дидатурата на 

страната ни за домакин на една от групите на Евро-
пейското първенство за мъже през 2021 година. Според 
думите му страната ни вече има самочувствие да иска 
такива големи форуми вследствие на подобрената ин-
фраструктура и зали в страната.

„След срещата, която се проведе през есента в 
България, между ръководството на Международната 
баскетболна асоциация, премиера Бойко Борисов и ми-
нистъра на младежта и спорта Красен Кралев се съз-
даде обстановка ние да кандидатстваме за друг тип 
първенства. Искаме световно първенство за младежи 
до 17 години и също така една група от европейското 
първенство през 2021 г. Имаме държавната подкрепа. 
Във времето сме показали, че сме надежден организа-
тор“, обясни Глушков. 

„Има такса за домакинството, която е около 5 
млн. лв., но това не е най-важната част. Важно е да 
видим социалния и икономическия ефект от едно такова 
състезание за България. За това европейско има мно-
го кандидати“, подчерта той. „Евентуално, ако станем 
домакини, можем да избираме кой от участниците да е 
в нашата група, за да може техните фенове да са тук и 
да не се налага да пътуват хиляди километри. Това се е 
правило и в миналото и гарантира пълни зали на всички 
места“, каза още Глушков.

Бившият световен шампион в тежка категория Тай-
сън Фюри обяви, че в момента се намира в по-добра фор-
ма, отколкото за мача с Владимир Кличко.

„Обещавам, че отново ще стана световен шампион. 
Трябваше да се боря с килограмите, но дори и когато 
тежах 170 кг, бях доста бърз и опасен. Сега съм по-лек 
и изглеждам по-добре. Ще видите една по-добра моя вер-
сия“, е заявил той.

Последният мач на Фюри беше през ноември 2015 г. 
Тогава той детронира Владимир Кличко. Очаква се бри-
танецът да се завърне на 9 юни.

игра доста интригуващ 

мач. 

„Ливърпул“ отстъпи с 
2:4 пред „Рома“, но след ус-
пеха си с 5:2 в Англия ос-
тровитяните се класираха 
напред.

Още в 9-ата минута 
след неточен пас на На-
инголан „Ливърпул“ се въз-
ползва и Фирмино намери 
Садио Мане, а той откри 
резултата в полза на гос-
тите. Нелеп автогол на 
Джеймс Милнър обаче бър-
зо изравни резултата. Топ-
ката рикошира в главата 
на бившия играч на „Ман-
честър сити“, след като бе 
мощно избита от съотбор-
ника му Ловрен, и коженото 
кълбо влетя неспасяемо в 
мрежата на „червените“. В 
26-ата минута Жоржиньо 
Вайналдум с глава се въз-
ползва от грешка в защи-
тата на „Рома“ след корнер 
и отново даде преднина на 
англичаните. Негативни-
ят развой обаче не сломи 
духа на „римските вълци“. 
В 51-вата минута отбита 
от вратаря Кариус топка 
попадна у Един Джеко и 
той не пропусна отново до 
възстанови равенството. 
В 86-ата минута ефектен 
удар на Наинголан намери 
първо десния стълб, а след 
това и мрежата на „Ливър-
пул“, а резултатът вече бе 
3:2 за „Рома“.

Двадесет секунди пре-
ди края на добавеното вре-
ме главният съдия Дамир 
Скомина не се поколеба и 
отсъди дузпа за игра с ръка 
на Клаван и Наинголан час-
тично се реабилитира за 
грешката си през първата 
част, оформяйки крайното 
4:2 с второто си попадение 
в срещата. 

Италианският тим 
може да се чувства още-
тен, след като реферът 
Скомина по-рано подмина 
още една чиста дузпа за 
игра с ръка на Трент Алек-
сандър-Арнолд.

В крайна сметка с общ 
резултат 7:6 „Ливърпул“ 
се класира драматично 
на първи финал в Шампи-
онската лига след 2007 г., 
когато отстъпи с 1:2 пред 
„Милан“. 

Сблъсъкът между ан-
глийския тим и носителя 
на трофея „Реал“ ще се 
проведе в Киев на 26 май и 
обещава да бъде не по-мал-
ко зрелищен.

Шампионът от 2010 г. 
Испания е най-вероятният 
световен номер едно  на 
предстоящото първенство 
в Русия. Това показват ре-
зултатите от изследване 
на Футболната обсервато-
рия на Международния цен-
тър за спортни науки (CIES) 
в Швейцария. В анализа под 
внимание са взети различни 
показатели от юли 2017 г. 
насам, като например колко 
от използваните от селек-
ционерите национали на съ-
ответните тимове играят 

редовно в клубните си отбо-
ри, доколко силни са самите 
им клубове и какви успехи 
имат през тези 10 месеца.

Тези 23 футболисти, на 
които испанският настав-
ник Юлен Лопетеги разчита 
основно, са начело най-вече 
заради силните резултати 
на „Реал“ (Мадрид) и „Барсе-
лона“ и поради това, че са 
записали най-много игрово 
време в шампионатите си 
от всички останали 31 фи-
налиста - 81,1%. 

Втори по шансове за 

триумф в Русия е отборът 
на Бразилия, следван от 
Франция, Германия и Англия.

Любопитното е, че в 
квалификационния цикъл за 

Мондиала само Англия и Са-
удитска Арабия са залагали 
единствено на футболисти, 
играещи в родните им пър-
венства.
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В следващия брой очаквайте

СТИЛСПЕЦИАЛЕН ГОСТИНТЕРВЮ
Валтер Клинг, зам.-директор 
на отдел „Водоснабдяване 
МА31“, община Виена

Сан Мигел де Аленде – 
мексиканската 
Мека на творците

Елица Илчева

Швейцарските компа-
нии MB&F и „L'Epée 1839“ 
вече си сътрудничиха при 
създаването на няколко 
часовника, включително 
Octopod, Destination Moon и 
Machine Starfleet. Този път 
дуото се потапя в мина-
лото, за да ни зарадва с 
още едно футуристично 
творение, което бе пред-
ставено на изложението 
Baselworld 2018 в Базел. 

„Петият елемент“ е 

галактически часовник - 
метеорологична станция, 
която точно ще предска-
же времето, дори и да има 
прекъсвания на захранва-
нето.

Четирите основни уреда 

са часовник, бароме-
тър, хигрометър и тер-
мометър. Позиционирани 
на база кораб, те се ко-
мандват от другоземеца 
пилот Рос и заедно обра-
зуват нещо много повече 
от просто съвкупност, а 
именно „Петият елемент“. 

Основателят на мар-
ката MB&F Максимилиан 
Бюсер дълго е търсил на 
десктопа си метеороло-
гични станции от миналия 
век, но накрая се разочаро-
вал и влагайки голяма доза 
въображение, проектирал 
сам произведението си. 
Моделът се състои от 
531 отделни елемента и е 
направен от неръждаема 
стомана, месинг и бронз. 
376 мм е в диаметър, ви-
сочината му е 209 мм, а 
общото тегло е 15 кг. 

Частите, които със-
тавляват сложна струк-

тура от кръгове и извити 
линии, са направени от 
твърди месингови блокове 
и всеки елемент е отде-
лен модул с измервателен 

уред, вграден в корпуса, 
който се интегрира в ця-
лата конструкция. Часов-
ник, барометър, хигроме-
тър и термометър обаче 

могат да бъдат не само 
заедно, но и да се използ-
ват отделно,  защото 
имат и свои собствени 
захранващи панели. 

Елементите на часовника 

са произведени от специ-

алистите на компанията 

„L'Epée 1839“,

които нарочно са мо-
дифицирали свой насто-

лен механизъм с 8-дневен 
енергиен запас.

Устройството има 
допълнителна функция, 
която е способна да пре-
дизвика усмивка. Благо-
дарение на отделен меха-
низъм с ръчна намотка и 
пневматично регулиране 
извънземният пилот може 
да кръжи над кабината на 
НЛО-то, сякаш е в небе-
то, за да провери дали то 

е ясно.
Продуктът 

ще бъде пуснат 
в 3 ограничени 
серии  от  по 
18 екземпляра 
в черно, синьо 
и сребристо. 
Цената на ин-
сталацията е 
52 000 швей-
царски франка, 
като първите 
18 са били про-
дадени още в 
Базел.

Корабът се управлява  

от другоземеца пилот Рос

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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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

Телефонът в туроператорска 
агенция звъни:
- Добър ден, за Египет  
продавате ли билети? 
- Разбира се. 
- А за кои курорти?
- Хургада, Шарм-ал-шейх,  
Таба, Нувейба... 
- Точно така, Нувейба става!
- Кога се каните да летите?
- Да летя ли? Нее, решавам 
кръстословица.

Пустинен 
писък ще 

замести 
бетона
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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


