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 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Свилена Гражданска 

Камарата на строителите в България и 
Искра Михайлова, председател на Комисия-
та по регионално развитие към Европейския 
парламент, за четвърти пореден път органи-
зират съвместна конференция. Тази година 
темата на форума ще е „Инвестиции и ин-
фраструктура в Северна България“. Диску-
сионната кръгла маса ще се проведе на 23 
май 2018 г. в Луковит. Поканени да участват 
са Николай Нанков, министър на регионално-
то развитие и благоустройството, Ивайло 
Московски, министър на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията, 
Владислав Горанов, министър на финансите, 
Теменужка Петкова, министър на енергети-
ката, Деница Николова, зам.-министър на ре-
гионалното развитие и благоустройството, 

инж. Светослав Глосов, член на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и почетен предсе-
дател на КСБ, Стамен Янев, изп. директор на 
Българската агенция за инвестиции, предста-
вители на „Фонд мениджър на финансовите 
инструменти в България“ ЕАД, на Българска 
банка за развитие, областни управители, кме-
тове на общини, председателите и членовете 
на ОП на Камарата от региона. 

По време на събитието ще се разискват 
актуални въпроси относно настоящи и бъдещи 
инвестиции в сферата на инфраструктурата, 
трансграничното сътрудничество, потенциал 
и перспективи за строителния бранш в Север-
на България, публично-частни партньорства, 
регионална политика на Европейския съюз - на-
стояще и бъдеще, възможности за развитие на 
региона, механизми за използване на финансови 
инструменти.

ИНТЕРВЮ

ТЕМА

 стр. 15-18

 стр. 6-8

Дискусионната кръгла маса се организира от КСБ и Искра Михайлова, 
председател на Комисията по регионално развитие към ЕПИскра Михайлова, председател на 

Комисията по регионално  развитие  
към Европейския парламент:
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„Достойни наследници 
на майстор Колю 
Фичето“ се проведе за 
трета поредна година 
в Дряново

Обявени са 100% 
от ресурса на 
„ОПРР 2014 – 2020“България трябва  

да изработи позиция,  
която да е във връзка  
с предложението 
на ЕК за МФР, но и да 
отразява националните 
интереси

Експерти от КСБ 
и Комисията по 
регионална политика 
в 44-тото НС ще 
работят заедно 
по актуалните за 
бранша законодателни 
промени
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11 май

Инж. Саркис Гарабедян, член на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

14 май

Руен Панчев, член на УС на КСБ
Инж. Георги Ганджов, член на КС на КСБ
Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ - Сливен

Ренета Николова

„Благодаря за тази среща. Надя-
вам се като новоизбран председател 
на Областното представителство 
на Камарата в София да продължа до-
брия диалог и сътрудничество, които 
имахме при предишния председател 
на ОП, а сега председател на УС на 
КСБ - инж. Илиян Терзиев“. Това зая-
ви инж. Любомир Качамаков, член на 
ИБ и УС на КСБ, който неотдавна бе 
избран на председател на най-голя-
мото ОП на Камарата – софийското. 
„Искам да заявя готовността ни да 
работим съвместно по всички предизвика-
телства, касаещи строителния сектор. В 
лицето на ОП – София, имате партньор, кой-
то може да предостави експертно мнение и 
подкрепа на важните за нашия град инициа-
тиви“, каза още инж. Качамаков. 

От своя страна кметът Йорданка 
Фандъкова акцентира на изградения през 
годините работещ диалог с КСБ и реализи-
раните съвместни инициативи в полза на 
столицата и нейните жители. „Вие позна-
вате моя стил на работа, той е открит 
- от процеса на вземане на решения до 
реализацията на дейностите на практи-
ка. Когато важните въпроси се поставят 
навреме, винаги могат да се намерят най-
правилните начини за тяхното решаване“, 
каза още кметът на София. Йорданка Фан-
дъкова посочи сферите, в които ще търси 
активна комуникация с КСБ - развитието 
на града, качеството на строителството и 
проблема с кадрите. Обща бе позицията, че 
добрата информираност относно предсто-
ящите проекти на общината е от ключово 

значение за строителния бранш. Кметът 
Фандъкова и инж. Качамаков се договориха 
за среща, на която пред ИБ на Камарата 
и членовете на ОС на ОП – София, да бъде 
представена инвестиционната програма 
на СО. В срещата ще вземат участие и 
зам.-кметовете по транспорта и екология-
та, както и гл. архитект на София Здравко 
Здравков. Инж. Качамаков, който е и член на 
СД на в. „Строител“, и кметът Фандъкова 
обсъдиха и предстоящата традиционна го-
дишна изложба на КСБ и изданието на Кама-
рата в. „Строител“ - „Виж София - където 
строителството среща историята с бъ-
дещето“, която се провежда с подкрепата 
на СО. Те се обединиха около мнението, че 
за поредна година общината и строител-
ният бранш ще могат да покажат как със 
съвместни усилия променят града и го пра-
вят още по-красив и желан за жителите и 
гостите му. Тази година изложбата, която е 
по повод Деня на строителя - 26 октомври - 
Димитровден, ще се състои от 19 октомври 
до 2 ноември на моста до НДК.

Снимка авторът

Росица Георгиева

Областният съвет (ОС) на Областното 
представителство на Камарата на стро-
ителите в България (ОП на КСБ) в София 
проведе редовното си месечно заседание. 
То беше открито от председателя на ОП на 
КСБ – София, инж. Любомир Качамаков, член 
на Изпълнителното бюро и на Управителния 
съвет на КСБ, ръководител на секция „Високо 
строителство“ към КСБ и вицепрезидент 
на FIEC. Традиционен гост на срещата беше 
инж. Виктор Шарков, първи зам.-председа-
тел на Националния клуб на строителите 
ветерани (НКСВ).

В началото инж. Качамаков информира 
членовете на структурата за изпълнението 
на решенията от заседанието, проведено 
през април. ОС взе решение семинарът да 
бъде на ОП на КСБ – София, да се проведе 
на 8 юни във Велинград. Една от темите, 
които ще бъдат обсъдени на него, е новата 
директива за защита на личните данни и 
задълженията, които тя поражда. Сред раз-

глежданите въпроси ще бъдат и предсто-
ящите промени в Закона за устройство на 
територията. 

Инж. Виктор Шарков представи дейност-
та на НКСВ и съобщи, че членовете на орга-
низацията в столицата са 1214. „В София са 
обособени 6 секции на НКСВ - „Строителна 
наука и образование”, „Гражданско строи-
телство”, „Хидроенергийно строителство”, 
„Транспортно строителство”, „Строители 
воини” и „Инженерно строителство”, обясни 
инж. Шарков. Той предложи на членовете на 
ОС на ОП на КСБ – София, да канят предста-
вителите на секциите за лектори по различ-
ни въпроси със строителна насоченост. 

Следващото заседание на ОС на ОП на 
КСБ – София, ще се проведе на 7 юни. 
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От все сърце Ви пожелаваме здраве, сили, енергия и късмет, за да реализирате 
всички настоящи и много бъдещи проекти. 

Нека добър шанс съпътства Вашите начинания! Хубав празник!

От екипа на в. ,,Строител“!16 май

Десислава Бакърджиева

София отпразнува Деня на Европа - 
9 май, с най-голямото и уникално светлин-
но и звуково 3D мапинг шоу. На фасадата 
на сградата на Министерския съвет бе 
прожектиран кратък филм под надслов 
„Днешният ден“, посветен на Европей-
ската година на културното наследство 

2018. С него се отбеляза и първото Бъл-
гарско председателство на Съвета на ЕС.

Организатори бяха Представител-
ството на Европейската комисия и Ин-
формационното бюро на Европейския 
парламент в България, а официални парт-
ньори – Министерството за Българското 
председателство на Съвета на ЕС 2018 и 
Столичната община.
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В него участваха президентите на двете страни 
Румен Радев и Александър Ван дер Белен

петък, 11 май 2018 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

„Австрийските ком-
пании са и ще продължа-
ват да бъдат основен 
партньор на България в 
пътното строителство“. 
Това каза министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков по време на 
българо-австрийския биз-
нес форум на тема „Транс-
портна инфраструктура“. 
В него взеха участие пре-
зидентите на България 
и Австрия Румен Радев и 
Александър Ван дер Бе-
лен, зам.-министърът на 
транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията Ангел Попов и 
др. Камарата на строите-
лите в България бе пред-
ставена от изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев.

„Двустранните ни от-
ношения мога да определя 
като отлични, градивни и 
почиващи на взаимно из-
годна плоскост, а резул-
татите от тях са видими. 

Убеден съм, че големият 
стокообмен между двете 
държави от над 1,2 млрд. 
евро ще надхвърли 2 млрд. 
евро през следващите 
три-четири години“, каза 
още регионалният ми-
нистър. Той подчерта, че 
именно строителството 
е един от основните дви-
гатели за икономическия 
растеж на страната ни 
през 2017 г., като този 
успех се дължи в немалка 
степен и на австрийски 
фирми. „Именно те са сред 

нашите основни контра-
генти. Австрийска ком-
пания в консорциум с бъл-
гарска изграждат един от 
двата язовира за питейно-
битово водоснабдяване в 
България – язовир „Луда 
Яна”. Друг значим проект, 
реализиращ се у нас от 
австрийската компания 
„Капш трафик солюшънс“, 
е изграждането на ТОЛ 
системата в страната“, 
заяви още Нанков. 

Президентът Румен 
Радев също оцени високо 

значимостта на австрий-
ския бизнес в България. 
„Голяма част от австрий-
ските предприемачи у нас 
инвестират в създава-
нето на реални работни 
места, както и във въ-
веждането на дуалното 
обучение“, посочи Радев и 
допълни, че присъствието 
им спомага за развитието 
на нова бизнес среда у нас.

„Австрия и България 
имат много интензивни 
дипломатически отноше-
ния и това не е необичайно 
предвид факта, че двете 
ни страни последовател-
но поемат ротационното 

председателство на Съ-
вета на ЕС“, заяви Алек-
сандър Ван дер Белен. Той 
изтъкна, че търговското 
салдо между двете дър-
жави е почти изравнено, 
като при стокооборота 
води Австрия, а при ус-
лугите – България. Една 
от причините за преиму-
ществото на родината 
ни са IT услугите, за кое-
то Ван дер Белен поздрави 
страната ни.

На свой ред зам.-ми-
нистър Ангел Попов ин-
формира участниците във 
форума, че към момента с 
европейско финансиране 

развиваме приоритетно 
проекти по коридорите 
от основната Трансев-
ропейска транспортна 
мрежа, които премина-
ват през територията 
на България – „Ориент/
Източно-Средиземномор-
ски“ и „Рейнско-Дунавски“. 
„Очакванията ни са в края 
на настоящия програмен 
период да имаме напълно 
завършена железопътна 
връзка, осигуряваща съ-
временни условия за прево-
зи от София през Пловдив 
до Бургас и до Свиленград 
– турска/гръцка граница“, 
отбеляза Попов.

Десислава Бакърджиева

ЧЕЗ Разпределение България започ-
ва реконструкция на подстанция „Фе-
стивална“ в София – един от най-голе-
мите проекти на компанията, които 
стартират през 2018 г. Проектът е 
на стойност 4,5 млн. лв. и се очаква да 
приключи през 2019 г. 

Подстанция „Фестивална“ осигуря-
ва електрозахранването на 40 хил. по-
требители в кварталите „Младост 1 и 
2”, „Дружба 1 и 2”, „Гара Искър“, „Горубля-
не“, „Полигона“, както и потребителите 
в района на 7-и километър. В рамките 
на проекта в подстанцията ще бъдат 
реконструирани разпределителни уред-
би средно напрежение, ще бъдат извър-
шени демонтаж на съществуващи, дос-
тавка и монтаж на нови съоръжения и 
оборудване.

Проектът е един от най-сложни-
те за реализация сред изпълняваните 
от дружеството, но компанията е 
предприела всички възможни мерки за 
гарантиране на сигурността на елек-
трозахранването на потребителите 
по време на ремонта и недопускане на 
смущения в електрозахранването. С 
цел минимизиране на риска от създа-
ване на неудобства за клиентите ЧЕЗ 
Разпределение е предвидила временна 
възлова станция, която ще изпълнява 
функциите на подстанцията, докато 
трае нейната реконструкция. 

С приключването на всички дейнос-
ти ЧЕЗ Разпределение България мно-
гократно ще подобри качеството и 
сигурността на електрозахранването 
на голяма част от София и ще осигури 
възможност за присъединяване на нови 
клиенти в източните райони на сто-
лицата.

Мирослав Еленков

Промени в Правилника за 
прилагане на Закона за на-
сърчаване на инвестициите 
предвиждат отпадането на 
два документа, изисквани до 
този момент от инвестито-
рите, които кандидатстват 
за издаване на сертификат 
за клас инвестиция или прио-
ритетен инвестиционен про-
ект. Това стана ясно по вре-
ме на редовното заседание на 

Министерския съвет. Става 
въпрос за удостоверението 
за липса на парични задълже-
ния към община и свидетел-
ството за съдимост. Те ще 
бъдат събирани по служебен 
път от Българската аген-
ция за инвестиции и Минис-
терството на икономиката. 
Мярката е поредната от пла-
на на правителството за на-
маляване на административ-
ната тежест за гражданите 
и бизнеса.

Други промени в Правил-
ника го привеждат в съот-
ветствие с влезлите в сила 
през 2017 г. изменения в Об-
щия регламент за групово 
освобождаване.  Съгласно 
тях от инвеститора, който 
кандидатства за регионална 
инвестиционна помощ, ще се 
изисква да потвърди, че през 
последните две години не е 
извършвал преместване на 
предприятието, в което пред-
стои да бъде осъществена 

първоначалната инвестиция, 
и да се ангажира да не прави 
такова преместване за пе-
риод до две години след при-
ключването на инвестиция-
та. Ще се прецизират също 
редът и условията за прила-
гане на финансовите мерки 
за изграждане на елементи 
на довеждаща техническа ин-
фраструктура, за частично 
възстановяване на извърше-
ните разходи за осигуровки и 
за обучение.

Снимки авторът
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Страницата 
подготви
Свилена Гражданска

„В резултат от съв-
местната активна рабо-
та с областния управи-
тел на Кърджали Никола 
Чанев и Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
през последните месеци 
е издадено разрешение 
за строеж на участък 
от околовръстния път 
на Кърджали“. Това е обя-
вил министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков в областния 
град, съобщиха от прес-
центъра на МРРБ. След 
посещение в Ардино ми-
нистърът е участвал в 
пресконференция заедно 
с председателя на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева, областния 
управител Никола Чанев 
и председателя на УС на 
АПИ инж. Дончо Атана-
сов.

Николай Нанков е ин-
формирал, че разрешение-
то касае част от пътя, 
за която е проведена 
процедура по Оценка на 

въздействието върху 
околната среда (ОВОС), 
има одобрен парцеларен 
план и са извършени от-
чужденията на засегна-
тите от трасето имоти. 
„Строителното разреше-
ние за нас беше много ва-
жно. Възползвахме се от 
законовата възможност 
да избегнем провеждане-
то на нов ОВОС, част от 
който са тежки съгласу-

вателни процедури. С нея 
оставихме в сила дейст-
в а щ и я  п о н а с т о я щ е м 
ОВОС и спестихме 3 - 4 
години от изпълнението 
на проекта“, е подчертал 
Нанков и е допълнил, че за 
останалата част от об-
хода продължават проек-
тирането и отчуждава-
нето на терени. Затова 
министърът е призовал 
областната администра-

ция и местната власт да 
съдействат за бързото 
приключване на отчужди-
телните процедури.

Министър Нанков е 
отбелязал, че проектът 
ще бъде включен като 
приоритетен в бюджет-
ната програма на АПИ 
за 2019 г. Процедурата 
може да започне в нача-
лото на 2019 г., а строи-
телството да стартира 
в средата на следващата 
година. Очаква се дей-
ностите да приключат 
до три – три и половина 
години след това. 

Нанков е коментирал 
още, че до есента ще 
бъде напълно рехабили-
тиран третокласният 
път Ардино – Кърджали. 
При посещението си в 
Кърджали министърът е 
обявил, че е издадено и 
разрешение за строеж за 
отсечката Момчилград – 
Крумовград, който ще се 
ремонтира със средства 
по INTERREG V-A „Гърция – 
България 2014 – 2020“. За 
рехабилитацията на още 
6 км от трасето ще бъде 
осигурено национално фи-
нансиране.

Премиерът Бойко Борисов разпореди да бъде спряно 
изграждането на АМ „Струма“ в района на разкопките 
на лот 3.1 край с. Покровник за два месеца. В този срок 
се очаква да са готови предложенията за завършване 
на пътя. Това стана след проверка на участъка от пре-
миера, на която той бе придружен от министрите на 
регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков, на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията Ивайло Московски, на културата Боил 
Банов, на финансите Владислав Горанов и председателя 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атана-
сов. На тях беше възложен контролът върху работата 
за намиране на решение за строителството на ма-
гистралата, която се финансира със средства от ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. 
Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

 „Ще търсим решение – ще чуем археолози, историци, 
строители и ще преценим и възможността за премест-
ване на трасето, но това е риск поради близостта с ре-
ката. Очаквам до два месеца историците и инженерите 
да са готови с изчисленията и да предложим вариант 
за продължаване на строежа на АМ „Струма”, е заявил 
премиерът, след като е изслушал позициите на всички 
страни за изграждането на лот 3.1 на магистралата. 

„Ако няма гаранция, че АМ „Струма“ ще стане до 
2023 г., от Европейската комисия ще ни задължат да 
прехвърлим парите към други проекти“, е обяснил ми-
нистър Московски. Над 660 млн. лв. са ин-

вестирани за последните 
десет години в републи-
канската пътна мрежа 
(РПМ) за подобряване на 
пътната безопасност. 
Това става ясно от писме-
ни отговори на министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков до депутати, 
съобщиха от пресцентъра 
на МРРБ.

С цел повишаване безо-
пасността на шофьорите 
по автомагистралните 
трасета и за ограничава-
не тежестта на послед-
ствията от ПТП освен 
ограничителни системи 
за пътища на местата на 
разделяне на транспорт-

ните потоци се монти-
рат и енергопоглъщащи 
елементи – терминали 
или буфери, които при удар 
спират автомобила и по-
следствията за пътува-
щите са намалени. Такива 
устройства се поставят 
на места с интензивен 
престой, като бензинос-
танции и заведения, как-
то и на граничещи с път-
ни платна със скорост 
по-висока от 50 км/ч. На 
мостови съоръжения, пре-
мостващи пътища или 
населени места се слагат 
и предпазни мрежи. На но-
вите и рехабилитираните 
участъци се монтират 
ограничителни системи 
с по-висока удароустой-

чивост и еластичност. 
За повишаване на види-
мостта пътните възли 
на новите големи инфра-
структурни проекти са с 
енергоспестяващо освет-
ление.

По трасетата на ав-
томагистралите, които в 
момента се ремонтират, 
се полага шумяща марки-
ровка „шприц-пластик“ за 
предпазване на шофьори-
те от заспиване и изли-
зане от пътното платно. 
От началото на 2015 г. по 
РПМ са поставени и знаци 
с възможност за дистан-
ционно изменение.

Към 2017 г. участъци-
те от автомагистралите, 
на които има поставени 

ограничителни систе-
ми за пътища, са с обща 
дължина 497 км. Само за 
миналата година за тях-
ната доставка и монтаж 
по поддържаните от АПИ 
републикански трасета 
са вложени 11 197 555 лв., 
от които почти 2 млн. лв. 
са за възстановяване на 
ограничителни систе-
ми, компрометирани след 
ПТП. През тази година за 
целта са одобрени около 
4 458 000 лв.

„Държавата в лицето 
на МРРБ полага неимовер-
ни усилия за подобряване 
на пътната безопасност 
и за намаляване на жерт-
вите по пътищата“, е уве-
рил министър Нанков. 

Десислава Бакърджиева

Стартира ремонтът на 22 км от автомагистра-
ла „Тракия“ между Пловдив и Стара Загора от 134-ти 
до 156-и километър. От Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ съобщиха, че по време на строителните работи 
поетапното ще се въвежда временна организация на 
движение.

Участъкът от АМ „Тракия“ между Пловдив и Стара 
Загора е в експлоатация от 1995 г. и досега не е обно-
вяван. Строителните дейности започнаха в платното 
за Бургас, а след като завършат, ще се обнови и това за 
София. Предвиждат се ремонт на настилката, отводни-
телни дейности, нова хоризонтална маркировка, възста-
новяване на пътни знаци и ограничителни системи и др. 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Мартин Славчев

„Над 24 млн. лв. се ин-
вестират в Перник по ли-
ния на Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) чрез Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ за по-
добряване на градската 
среда и повишаване стан-
дарта на живот на хора-
та.“ Това заяви зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и ръководител 
на Управляващия орган на 
ОПРР Деница Николова по 
време на откриването на 
официално завършения про-
ект за благоустрояване на 
кв. „Тева“ в Перник. На съ-
битието, което се състоя 

пред блок №100 в квартала, 
присъстваха още кметът 
на община Перник Вяра 
Церовска, областният уп-
равител Ирена Соколова, 
председателят на Об-
щинския съвет Иво Савов, 
зам.-кметове, представи-
тели на фирмата изпълни-

тел, граждани. 
Обектът е част от 

проект „Подобряване на 
градската среда в гр. Пер-
ник“, финансиран от Опе-
ративна програма „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“ 
с над 3,9 млн. лв. В благо-
устрояването на жилищ-

ния квартал са вложени 
1 211 825 лв., с които е мо-
дернизирано площадното 
пространство, изградени 
са нови алеи, детски къто-
ве, места за отдих, парко-
во озеленяване, атракциони 
и др. Дейностите са изпъл-
нени от „Трейс София” ЕАД. 

Зам.-министър Нико-
лова посочи, че в Перник с 
инвестицията от МРРБ се 
изгражда „Парк на предиз-
викателствата в мест-
ността Войниковец” и се 
реконструира мост над 
р. Струма. Деница Нико-
лова напомни, че преди дни 
е одобрен и проектът за 
модернизация на градския 
транспорт на Перник за 
над 6,5 млн. лв., и отправи 
пожелание за успешно ре-
ализиране на всички пред-

стоящи обекти в община-
та.

„В рамките на ОП „Ре-
гионално развитие“, която 
изпълнявахме в периода 
2007 - 2013 г., и насто-
ящата ОП „Региони в рас-
теж“ инвестираме над 800 
млн. лв. в мерки за подобря-
ване на градската среда, 
парковите пространства, 
строежа на нови детски 
площадки и зелени площи, 
които допринасят за по-до-
брото качество на живот. 
Ефектът е видим и всеки 
един град може да се похва-
ли с обновен парк и места 
за отдих“, допълни тя.

„Наистина съм горда, 
че в Деня на Европа и само 
няколко дни преди празни-
ка на кв. „Тева” имаме въз-
можност да покажем какво 

изградихме за една година. 
Това е само началото на 
промяната в най-младия 
пернишки квартал“, каза 
кметът Вяра Церовска и 
призова местните жители 
да се радват на придобив-
ката, но и да бъдат добри 
стопани на новите съоръ-
жения.

„Кв. „Тева” вече е не 
само с най-хубавите учи-
лища и детски градини, но 
и с най-новите площадки 
за отдих”, подчерта Ирена 
Соколова. 

В благодарствено пис-
мо до кмета жителите на 
квартала изразяват свое-
то удовлетворение от 
направеното и дават обе-
щание да полагат грижи 
за опазването на новото 
парково пространство.

Свилена Гражданска

Парламентарната ко-
мисия по европейските 
въпроси и контрол на евро-
пейските фондове проведе 
изслушване на вицепреми-
ера Томислав Дончев по 
повод представянето от 
страна на Европейската 
комисия на проект за Мно-
гогодишна финансова рамка 
(МФР) на Европейския съюз 
за периода 2021 – 2027 г. 
„Предложението за бюджет 
е балансирано и е добра ос-
нова за преговорите“, зая-
ви Дончев и добави, ако се 
погледнат абсолютните 

числа за след 2020 г. те но-
минално са близо до финан-
совата рамка 2014 – 2020 г. 

„Разбира се, има два 
критерия, които не тряб-
ва да забравяме, когато 
разглеждаме проекта за 
МФР. Първият е темпът 

на натрупаната инфлация, 
която е средно 2% годишно 
за ЕС“, обясни той. „Вто-
рото нещо е напускането 
на Великобритания. Ние 
сме свикнали да гледаме 
на нея само като нетен 
донор, но не трябва да за-
бравяме, че и тя получава 
средства“, обърна внима-
ние той. „В този смисъл, 
съобразявайки се с темпа 
на натрупване на инфлация 
и намаляване на държавите, 
които ще ползват европей-
ските пари, мога да заявя, 
че обемът на финансиране 
спрямо 2014 – 2020 г. е из-
ключително сходен. Разби-

Елица Илчева

„Първият приоритет на Българското 
председателство е бъдещето на Европа 
и младите хора. Искаме да знаем какво 
Ви интересува и искате да научите от 
нас, дали това, за което работим, е Ва-
шият пулс, защото Европа, каквато я на-
правим днес, такава ще я имаме утре“. С 
тези думи министърът за Българското 
председателство на Съвета на ЕС Ли-
ляна Павлова откри в зала „Алма Матер“ 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ дискусията „Бъдещето на 
младите в дигитална Европа“. Тя бе едно 
от събитията по случай Деня на Евро-
па. Освен министър Павлова като пред-
ставител на Съвета на ЕС участници в 
дискусията бяха и комисарят по цифрова 
икономика и цифрово общество на Евро-
пейската комисия Мария Габриел, и пред-
седателят на Комисията по регионално 
развитие на Европейския парламент Ис-
кра Михайлова. 

Мария Габриел отбеляза, че „за пър-
ви път имаме най-дигиталния бюджет 
в историята на ЕС”. По думите й сигур-
ността е една от приоритетните теми 
за европейските граждани. „Но цифрови-
зацията дава ново измерение, то касае 
киберсигурността, която не се отнася 
само до личните ни данни, тя е свързана 
и с критична инфраструктура, каквато 
са енергетиката, транспортът, здраве-
опазването”, каза още Габриел.

Искра Михайлова посочи, че наближа-

ва моментът да определим къде ще бъде 
България в бъдещето на ЕС. „Предстои 
да се вземе решение коя скорост ще из-
берем, защото с Многогодишната фи-
нансова рамка след 2020 г. ЕК всъщност 
предлага на всяка страна член да опреде-
ли своята скорост”, каза тя и припомни 
т.нар. Бяла книга. 

На въпрос, смятате ли, че имате 
достатъчно дигитални умения, 78% от 
присъстващите в залата отговориха, че 
имат такива. 61% от тях са оптимисти 
за бъдещето на Европа, а думите, с кои-
то асоциират общността, са: „обедине-
ние“ и „бъдеще“.

В Деня на Европа пред пилоните на НДК евро-

комисарят по цифрова икономика и цифрово 

общество Мария Габриел, министърът за 

Българското председателство на Съвета на 

ЕС Лиляна Павлова, кметът на София Йордан-

ка Фандъкова и евродепутатите Ева Майдел 

и Андрей Ковачев откриха информационна 

изложба, посветена на Българското председа-

телство на Съвета на ЕС.

ра се, от огромно значение 
е как ще заработи форму-
лата за разпределение на 
средствата по държавни 
членки и как България ще 
успее да се възползва от 
новите възможности, кои-
то се предлагат в сферата 
на сигурността и миграци-
ята“, обясни той. 

По думите на вицепре-
миера се запазва до голяма 
степен съществуващата 
система от пакет цели, 
които да осигуряват те-
матичната концентрация, 
както и основните полити-

ки – иновации, намаляване 
на въглеродните емисии, 
по-чиста околна среда, по-
добра свързаност, по-со-
циална Европа и т.н. „Пред-
вижда се да има промени в 
размера на съфинансиране 
от страна на държавите, 
но до момента не са ни из-
вестни какви са конкрет-
ните стойности. Ясни са 
обаче категориите, според 
които ще се определя раз-
личният интензитет на 
съфинансиране - райони с 
под 75% от БВП на глава от 
населението спрямо сред-

ноевропейския, следващи-
те са между 75% и 100% от 
БВП и такива със 100% от 
БВП“, каза Дончев и добави, 
че се предвиждат промени 
в посоката на опростяване.  

„Заложени са и инстру-
менти, които да ускорят 
всякакъв тип реформи в 
държавите членки“, подчер-
та той. 

„За мен ще е добре да 
постигнем сходен бюджет 
за България през третия ни 
програмен период, какъвто 
имаме сега“, обясни вице-
премиерът Дончев. 

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът

Снимка в. „Строител“
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                     Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално         

Ренета Николова

Госпожо Михайлова, 

първо, благодаря за бър-

зата реакция от Ваша 

страна, ден след обявя-

ването от ЕК на проекта 

за Многогодишна финан-

сова рамка (МФР) имаме 

възможност да коменти-

раме документа. Какви 

политики и приоритети 

са заложени в него? Има 

ли добри и лоши новини?

Аз също благодаря за 
тази възможност, комен-
тарите по рамката сега 
стартират и те ще про-
дължат през цялата след-
ваща година, тъй като 
тя ще бъде посветена на 
преговорите и работата 
по МФР. Това, което мога 
да кажа сега, е, че в пар-
ламента предложението 
на първо четене беше 
прието с някои критики, 
но като цяло позитивно. 
Има причини за това, ня-
колко са добрите изнена-
ди. Има, разбира се, и ня-
кои неприятни моменти. 
Ще започна с това, което 
е неприятната част, но 
то беше ясно от много 
отдавна. С излизането 
на Великобритания се на-
малява номиналът, който 
може да бъде преразпре-
делен с бюджета на Евро-
пейския съюз (ЕС), което 
предполагаше много раз-
лични варианти на това 
как да се оперира със 
средствата. Изготвена 
беше Бяла книга, имаше 
варианти за кохезионна-
та политика. Добрата 
новина е, че ЕС запазва 
основните си традицион-
ни политики. Запазва ги 
като обем така, че те да 
изпълняват задачите си, 
прави ги много по-гъвкави, 
съобразно предложението 
на ЕК. Има възможност за 
координация между тези 
познати традиционни 
политики и новите прио-
ритети, които намират 
място в предложението за 
финансовата рамка. Тези 
приоритети са свързани 
преди всичко със сигур-
ността на европейските 
граждани. Това не е слу-
чайно. При всички проуч-
вания първият отговор, 
който дава всеки европе-
ец на въпроса какво е най-
голямото му притеснение, 
това е сигурността въ-
тре в ЕС и на границите 
на Съюза. Тези нагласи са 
намерили място в предло-
жението на ЕК. Новата 
МФР дава възможност за 

комбиниране и гъвкавост 
на различните бюджетни 
линии. Могат да се ком-
бинират средства от ко-
хезионната политика със 
средства за опазване на 
околната среда или па-
рите за мигранти и т.н. 
Така че предложението за 
гъвкавост на бюджета е 
втората добра новина. 
Третата добра новина е, 
че ЕК поема редица анга-
жименти относно този 
бюджет, които са свърза-
ни с опростяване, с обе-
диняване на множество-
то програми. В момента 
съществуват над 60 и те 
се свеждат до 37, което 
е предизвикателство и 
възможност да се напра-
вят много разумни пред-
ложения за ефективно из-
ползване на парите на ЕС. 
Така че най-лошите сцена-
рии останаха в миналото. 
Имаме едно много реалис-
тично предложение, което 
не поставя под съмнение 
ролята на кохезионната 
политика, на инвестиции-
те в инфраструктура, на 
необходимостта от за-
силване на инвестицион-
ния процес в регионите 
на Европа. Това е добре, 
защото в такава среда 

можем да преговаряме.

Какъв е планираният 

финансов ресурс, с кой-

то ще разполага рамка-

та след 2020, след като 

след 29 март 2019 годи-

на Великобритания няма 

да е част от ЕС? Каква 

промяна в процента на 

вноската на отделните 

държави се обсъжда? 

Ресурсът ще бъде по-
малък. Вноската на Вели-
кобритания варира и ние 
не можем много добре 
да предвидим към днеш-
на дата точната сума, 
защото не знаем в кои 
програми Обединеното 
кралство ще се включи в 
бъдеще. Ние от регионал-
ната политика настоява-
ме да продължи работата 
на Програма МИР за Се-
верна Ирландия и на тран-
сграничните и трансна-
ционалните програми, в 
които участва Обедине-
ното кралство. Ако това 
се случи, ще трябва да 
има принос за участие в 
тези програми, което пък 
ще намали малко дупката 
от липсата на вноска. Но 
това е въпрос на прегово-
ри и не може да очакваме 
сега ясен резултат. Ра-

боти се с приблизителни 
числа, които намаляват 
тотала с вноската на Ве-
ликобритания. Това, кое-
то мога да кажа - махаме 
вноската на Великобрита-
ния, преразпределяме па-
рите и ЕК предлага по-ни-
сък процент за увеличение 
на вноската на отделни-
те страни членки. Предло-
жението на ЕП е страни-
те членки да участват с 
1,3 от Брутния вътрешен 
продукт (БВП). Това, кое-
то предлага ЕК, е 1,11 от 
БВП, т.е. намаляване за-
ради пренасочването на 
части от ресурса. Това, 
за което говореше коми-
сар Йотингер много пъти, 
се оказа факт в предло-
жението. То се опитва не 
само да орязва политики. 
С малко увеличение на 
вноската целта е да се 
балансира 50:50 - орязва-
не и увеличение на вноска-
та. Още нещо трябва да 
се каже. Има предложение 
в проекта на ЕК за уве-
личаване на собствени-
те приходи на ЕС, което 
е също добра новина. ЕП 
имаше специален доклад 
за собствените приходи. 
Сега ясно са дефинирани 
направленията, в които 

може да очакваме такива. 
Например - част от прихо-
дите от емисии въглеро-
ден двуокис - 20% да оти-
ват към бюджета на ЕС. 
Има предложение за обла-
гане на нерециклирането 
на пластмаса от стра-
ните членки. Това е тип 
санкция, която работи за 
политиката за околната 
среда, но и за бюджета на 
ЕС и, разбира се, за данъч-
ните транзакции и всички 
тези вече познати меха-
низми. Така че собстве-
ните приходи биха могли 
да покрият един процент, 
който би позволил дораз-
виване на някои политики. 
Както казах, гъвкавост-
та е отличителна черта 
на предложения проект на 
МФР. Има още един мо-
мент, който касае тази 
гъвкавост. Предполага 
се, че 2023 година ще има 
междинен преглед на бю-
джета на ЕС и той ще 
позволи решения на ба-
зата на резултатите до 
2023 г. - промяна, прена-
сочване, увеличение, ако 
имаме постигнато ниво 
на собствените прихо-
ди, както и възможност 
за реорганизация на ня-
кои от програмите, ако 

е достигнато нивото на 
координиране между тях. 
Последното нещо, което 
искам да кажа за бюдже-
та, което го отличава от 
досегашните рамки - опи-
тали са се от ЕК да му да-
дат доста по-човешки из-
мерения. Обикновено един 
бюджет или финансова 
рамка се свежда до Линия 
1-А, 1-Б, 1-В. Това не гово-
ри нищо на хората. А тук 
става дума за политики. 
Те са дефинирани като 
линии в Многогодишната 
финансова рамка. Става 
въпрос за сближаване, за 
сигурност, за природни 
ресурси, за отбрана, за 
миграция. Ясно се вижда и 
всеки гражданин, четейки 
предложението за рамка-
та, може да си състави 
мнение за какво има на-
мерение да изразходва ЕС 
общите средства.

Как трябва да про-

дължи кохезионната по-

литика? Накъде трябва 

да бъдат насочени без-

възмездните финансови 

средства?

Коментирахме мно-
го тази тема в ЕП. Още 
преди година и половина 
имахме специален доклад, 

                             Ролята на КСБ в този процес е огромна, защото Камарата може да поеме         
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         развитие към Европейския парламент:

         отговорността да координира работата по инвестициите
който беше с плахото 
заглавие „билдинг блокс”, 
събирахме пъзела как да 
бъде изградена кохезион-
ната политика. Миналия 
месец приехме в пленар-
на зала нов доклад, ба-
зиран на 7-ия кохезионен 
доклад. Вече заявяваме 
много по-ясни претенции 
каква да бъде политиката 
на сближаване. На първо 
място категорично тряб-
ва да кажем, че ЕС има 
нужда от кохезионна по-
литика. Това е политика 
за сближаване, която га-
рантира възможността 
да се изравни нивото на 
развитие на различните 
региони от ЕС. Този при-
оритет не е отпаднал 
за ЕС. Проектът за МФР 
много ясно го подчер-
тава. Всички разговори, 
които досега се водеха, 
намериха отговор с това 
предложение. Разбира се, 
може да има още разгово-
ри в Съвета, може да има 
още коментари. Но дотук 
мисля, че сме си свърши-
ли работата. Доказали 
сме, първо, че има нужда 
от кохезионна политика. 
Второ, което е важно и 
за целия бюджет на ЕС, 
кохезионната политика е 
разписана като политика 
на всички региони на ЕС, а 
не само за някои изоста-
нали или изоставащи. Това 
беше много съществено, 
защото това е политика 
на солидарност. Не може 
да има солидарност, кога-
то не сме всички заедно. 
Това беше важно и за да 
се избегне сценарият с 
Европа на много скорос-
ти. Опцията за различно-
то развитие на страни-
те остава и ние не може 
да избягаме от това. Но 
сега отговорността се 
прехвърля към самите 
страни членки. Има тол-
кова много възможности, 
че всяка страна може да 
избере по-бързо или по-
скромно да се придвижва 
напред. Това засяга и Бъл-
гария. Искам още сега с 
първите коментари да 
кажа, че съм убедена, че 
България трябва да изра-
боти позиция, която да е 
във връзка с предложение-
то на ЕК, но и да отразява 
националните интереси. 
Ние трябва да имаме ясна 
стратегия как в този 
контекст на нови полити-
ки на Съюза, дефинирани 
в предложението за фи-
нансова рамка, развива-
ме нашата страна в ЕС. 

Мисля, че тук ролята на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) е ог-
ромна, защото КСБ може 
да поеме отговорността 
да координира работата 
по инвестициите. Сега 
може да изложи своето 
становище, да провокира 
дебати, да събере мнени-
ята на своите членове, да 
се ориентира за нуждите 
на отделните региони и 
да участва активно. И 
мисля, че това е добрият 
подход, когато една дър-
жава събере мненията на 
активните играчи в нея, 
които могат да доприне-
сат за важните решения. 
Ние сме свикнали с опера-
тивните програми, с кохе-
зионната политика. Малко 
по-малко ще бъдат парите 
отпреди и дори за Бълга-
рия може да няма промяна. 
Но освен тези оперативни 
програми, има програми за 
сигурност, има програми 
за отбрана, има програма, 
която е продължение на 
фонда „Юнкер”. Има про-
грама, която е за струк-
турни реформи, и друга 
- за дигитализация, има 
поредица от програми, 
които могат да се коор-
динират със структур-
ните фондове. България 
може да си остане на 
нивото на структурните 
фондове и да продължава 
с оперативните програми, 
както си знае, но тогава 
сами ще се поставим на 
втора или трета скорост. 
Ако намерим сили, мобили-
зираме се и координира-
ме различните програми 
- така, както сме външ-
на граница на ЕС, както 
имаме претенция да при-
общаваме Западните Бал-
кани - защо да не работим 
по инфраструктурата, по 
Механизма за свързване 
на Европа и защо Бълга-
рия да не е водещата в 
тази област? В предло-
женията на рамката няма 
две или три скорости. Тя е 
за всички страни членки. 
Има специален инстру-
мент за еврозоната, но 
няма отделен бюджет за 
нея. Затова отговорност-
та на страните членки е 
много голяма. България 
трябва да вземе решение.

Какви са очакванията 

Ви за ролята на финансо-

вите инструменти след 

2020 г.?

Тъй като публичният 
ресурс се очаква да бъде 
малко по-малък и тъй като 

вече много добре знаем, 
че има поредица от инвес-
тиционни проекти, които 
са приемливи за банките 
и имат ясна икономическа 
логика, мисля, че една го-
ляма част от проектите 
и в инфраструктурата 
могат да бъдат управля-
вани с финансови инстру-
менти. И трябва да бъдат 
управлявани така. Един от 
проблемите в България 
сега е водният сектор. 
Реформа - не се знае до-
къде. Инвестиции - не се 
знае как и кога. Определе-
но има забавяне на изпъл-
нението на ОПОС. Трябва 
да анализираме ситуация-
та и да приемем, че точно 
във водния сектор могат 
да бъдат реализирани 
проекти с финансови ин-
струменти и трябва, тъй 
като в крайна сметка се 
произвежда услуга, която 
се заплаща от граждани-
те. Един проект може да 
бъде икономически целе-
съобразен и ако той е та-
къв, в него ще има инвес-
тиции и няма да има нужда 
ние с публичния ресурс да 
решаваме проблемите на 
водния сектор, които са 
огромни. Както знаем от 
Водната стратегия, има-
ме нужда от още 10 фи-
нансови рамки, за да може 
да покрием изцяло нужди-
те на сектора. А какво ще 
се случи след 70 години, 
това е друга тема. Давам 
го като пример за промя-
на на начина на мислене. 

Съществуват финансови 
инструменти и трябва 
да бъдат използвани. Пла-
нът „Юнкер”, или Фондът 
за стратегически инвес-
тиции, доказа, че работи. 
Вчера в ЕП беше преми-
ерът на Белгия. Белгия е 
мобилизирала за 3 години 
6 млрд. евро за инвести-
ции в инфраструктура по 
Фонда за стратегически 
инвестиции. Белгия е съ-
измерима с България. Раз-
бира се, на друг етап на 
развитие е, с други сте-
реотипи, на друго място в 
Европа. Добре, за нас нека 
да не са 6 млрд. Нека да 
са 3 млрд. Има проекти, 
има начини, могат да бъ-
дат мобилизирани част-
ни ресурси. Не просто 
защото някой ни налага 
използване на финансови 
инструменти, а защото е 
по-разумно да се възполз-
ваме от тях. 

Вие казахте, че ще се 

върви към опростяване 

на кохезионната полити-

ка. Отдавна работите в 

тази сфера. Какво се оп-

ростява? И ще видим ли 

кандидатстване по евро-

пейските програми без 

бюрокрация, без огромни 

купища документи?

Надявам се, че няма 
да има такива купища с 
документи, които хората 
ще носят в кашони. Тук е 
въпрос на степен на от-
говорност на страните 
членки, на Управляващите 

органи и на ЕК. ЕК е длъж-
на да гарантира ефек-
тивно и законосъобразно 
използване на финансовия 
ресурс. Страната член 
трябва да го предостави 
и тогава ще бъде по-лесно 
за крайния бенефициент. 
Ако институциите не се 
презастраховат. А в мо-
мента в България е налице 
такова презастраховане и 
то се вижда най-ясно в ин-
вестиционните проекти. 
Всяка една компания знае 
какви документи трябва 
да предоставя при един 
търг, при положение че 
тези документи са дос-
тъпни за администрация-
та. Държавата ги издава 
и би могла да си ги получи. 
Тук някъде е проблемът 
с електронното прави-
телство в България и 
тук някъде е проблемът с 
електронните услуги във 
всяка една от общините и 
държавната администра-
ция. Тези неща са свърза-
ни и в общ интерес е да 
работим колкото се може 
повече за електронно пра-
вителство, ако искаме да 
опростим процедурите. 
Що се отнася до опростя-
ване на отношенията с 
ЕК, това ще бъде общо за 
всички страни членки. 

Очаквате ли да се 

преструктурират про-

грамите и в каква насо-

ка?

Да, имаме програми, 
които изостават. Първо 

ще започна с картината 
общо в ЕС. Изоставането 
от 2014 – 2015 - 2016 г. 
вече се наваксва, но бав-
но. Имаме нисък процент 
на изпълнение на опера-
тивните програми. Бъл-
гария е някъде по средата 
- не сме най-изоставащи-
те, не сме и най-напред-
нали. Има някои страни, 
които изненадват с ус-
пехите си, но има програ-
ми, които са в определен 
риск. Риск от изоставане, 
от забележки, от одит и 
контрол, риск, който ще 
доведе до определени ре-
шения на одитните служ-
би на ЕК или предложения 
за препрограмиране. Ще 
дам пример - особено ко-
гато става въпрос за 
тежки инфраструктурни 
проекти, да се предпола-
га, че в рамките на една 
година може да се под-
готви тръжна докумен-
тация, да се осъществи 
търг и за две години да 
се изпълнят проектите 
е абсолютно несериозно. 
Дори да са три, съгласно 
правилото n + 3 пак не е 
сериозно тогава, когато 
говорим за големи мащаб-
ни инфраструктурни про-
екти. Сега е средата на 
2018 г., убедена съм, че до 
края на тази година тряб-
ва да се направи анализ, 
да се види кое е възмож-
но да се реализира и кое 
не и да се препрограмира. 

 стр. 8
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Има такава възможност, 
съществува в сегашния 
регламент, ще бъде до-
бре прието от ЕК и мисля, 
че ще бъде в интерес на 
България, за да се финан-
сират проекти, които са 
готови и могат да бъдат 
изпълнени, вместо да се 
отлага решението, кое-
то ще доведе до загуба 
на ресурс. 

Къде виждате риск?

В сектор „Води” рис-
кът е много голям. В про-
грамата за наука и из-
следвания има много голям 
риск също, рибарството - 
много късно тръгна всич-
ко, и в ПРСР има голям па-
кет от регулации, които 
трябва да бъдат издаде-
ни и да бъдат във връзка 
с други реформи. В ПРСР 
също има пари за малки 
водни проекти. Ако ние не 
сме реализирали рефор-
мата във водния сектор, 
ако имаме проблем с упра-
влението в този сектор, 
как точно ще може да се 
реализират такива мерки. 
Ако ние тръгваме в посока 
бенефициент да е водна-
та асоциация, как тогава 
общините ще могат да 
получават ресурс от сел-
ската програма? Това е 
несъвместимо. Има доста 
да се работи по стикова-
нето на документите. 

Провеждате редовно 

срещи с еврокомисаря 

по регионална политика 

Корина Крецу. Как върви 

изпълнението на сегаш-

ния програмен период? 

Какви са поуките, които 

трябва да залегнат при 

подготовката на след-

ващия?

Аз казах няколко думи 
по тази тема. Закъсне-
нието си даде отражение-
то, въпреки че вече има 
наваксване. Има претен-
ции от страните членки 
да се възобнови работа-
та на специалната група 
към ЕК за изоставащите 
региони. Търсят се въз-
можности за прилагане 
на опростяването, за да 
може действително то да 
се случи. Защото всички 
се забавихме. Ние напра-
вихме чудеса и в края на 
декември успяхме да прие-
мем корекциите в частта 
от общите правила за ре-
гионално развитие и кохе-
зионната политика. Но до 
този момент опростяване 
няма. Тъй като не са сти-
ковани разпоредбите с 
финансовите разпоредби. 
Това също е проблем. От 
поуките най-важната е, 
че не може да си позволим 
да приемаме регламенти 
в последната година пре-
ди тяхното прилагане, за-
щото това рефлектира в 
изпълнението след това. 
Ако сега се забавят ЕП и 
Съветът с МФР и дейст-
вително, както г-н Туск 
говори, се приеме МФР 
във втората половина на 

2019 г., това означава, че 
самите програми могат 
да бъдат приети през 
2020 г. Това е в същата 
година, в която трябва да 
започнат да действат. 
Опитва се ЕК да мотиви-
ра и ЕП, и Съвета да са 
по-експедитивни. ЕП има 
програма, която се надя-
вам да бъде реалистична, 
защото най-много засяга 
кохезионната политика и 
другите програми, разби-
ра се, като „Еразъм +” и 
програмите за сигурност, 
за отбрана, за околна сре-
да, всички. Но кохезионна-
та политика е на първо 
място. Иска ни се, след 
като беше представена 
рамката сега, когато се 
получат законодателни-
те предложения по отдел-
ните регламенти, преди 
лятната ваканция да сме 
решили отговорностите 
на всяка една от комиси-
ите в ЕП, да има опреде-
лени докладчици и преди 
изборите догодина ЕП да 
е готов с позиция за пър-
во четене. Това е нашата 
програма максимум. С та-
кава позиция ще облекчим 
работата на следващия 
ЕП, който ще продължи 
от един по-висок етап за 
одобряване на програми-
те. Това е най-голямото 
предизвикателство в мо-
мента. 

Казахте, че България 

не е нито в най-изоста-

ващите, нито в най-на-

предналите. Може ли да 

кажем нещо повече за 

нас? През 2018 г. пред-

стои междинна оценка 

на изпълнението.

Междинната оценка е 
една от задачите ни за 
2018 година. Как се случва 
тя - очакваме при следва-
щото посещение на коми-
сар Крецу да говорим и за 
това. Първо, ще говорим 
за новите законодателни 
предложения, а след това 
за междинната оценка. 
Има такъв момент, че тя 
се базира на индикатори. 
Нормално. Какво е постиг-
нато. От такава гледна 
точка подготовката на 
проекти, предпроектни 
проучвания и такива неща 
не водят до постигане на 
индикатори. Индикатори 
се постигат с реализация 
на проекти. Ако през 2018 
година не сме започнали 

реализация на проекти, 
особено в инфраструкту-
рата, няма да ни е добра 
междинната оценка. Греш-
ка беше в предишния пла-
нов период това форсира-
не в последния момент. То 
се усети от строителния 
бранш най вече, защото 
той трябваше да ком-
пенсира закъсненията на 
всички преди това. Това 
не трябва да се допус-
ка отново и затова са 
тази междинна оценка и 
тези индикатори, за да 
видим къде реално сме. 
При прегледа как вървят 
програмите ще се види, 
че и досега в някои сме на 
предпроектни проучвания 
и че много изоставаме. 

Как  протича  дей -

ността на оглавявана-

та от Вас комисия, кои 

са основните досиета, 

които в момента раз-

глеждате?

В ЕП сме се фокусира-
ли върху новия пакет от 
регулации и законодател-
ни регламенти за новите 
програми и във връзка с 
МФР. Малко лимитираме 
докладите по собствена 
инициатива, за да може 
да се фокусираме върху 
законодателни инициати-
ви. В момента работим 
върху два законодателни 
документа, които са по 
предложение на комисия-
та. Единият е за разши-
ряване на капацитета и 
дейността на програма-
та за подкрепа на струк-
турните реформи. Аз съм 
коментирала тази про-
грама преди пред Вас. Тя 
беше приета в Комисията 
по регионално развитие и 
работи много успешно. 
Вече няма никакъв финан-
сов ресурс, а има чакащи 
заявки от всички страни 
членки и програмата се 
оказа един от успешните 
инструменти на комиси-
ята. Вицепрезидентът 
на ЕК Домбровскис пряко 
отговаря и прави връзка-
та между Европейския се-
местър и необходимост-
та от реформи. Това е 
работещ модел. Има го и 
в новата МФР. Така че за 
нас е много важно тази 
програма да продължава 
да работи. Тя е на дневен 
ред в групата „Кохезия“, 
което означава, че се виж-
да принципната връзка 

между реформите и сбли-
жаването. Работим по 
това. Другото са проме-
ни в общите разпоредби 
в кохезионната политика, 
които са предложени от 
ЕК и касаят оперативния 
резерв. Тук вече имаме се-
риозни проблеми, защото 
една част от страните 
членки са категорично 
против използването на 
резерва за каквито и да 
е други цели освен за те-
хни проекти. Това дава 
отражение в позицията 
на политическите групи 
и при първото обсъжда-
не на тези предложения 
не стигнахме доникъде, а 
се разбрахме само, че ще 
организираме специално 
изслушване на експерти. 
Нека да видим как може 
да се разпределя резер-
вът. Но е важно да прид-
вижим и това досие. То е 
във връзка с МФР. Очак-
ваме на 29 май да получим 
пакета за кохезионната 
политика. Ще влезем в 
контакт с другите коми-
сии в ЕП, за да уточним 
кой за какво ще бъде ком-
петентен и ще започнем 
работа по пакета „кохе-
зионна политика”. Освен 
това очаквам през след-
ващите месеци да имаме 
едно много интересно 
изслушване. Заедно с ор-
ганизацията „Европейски 
градове” и градовете на 
Обединеното кралство 
да видим как ще се отрази 
Брекзит на развитието 
на градовете и техните 
партньорски програми в 
цяла Европа. Говорим за 
Бирмингам, Лондон, Ман-
честър, които участват 
много активно в проце-
сите за градско разви-
тие в Европа. С Брекзит 
изведнъж се изключват. 
Още една тема - дали ще 
продължат да участват, 
дали ще има вноска във 
връзка с тяхното учас-
тие, дали това ще доведе 
до промени в числата на 
МФР. Това изслушване ще 
бъде интересно. Разбира 
се, рутинната ни работа 
с комисаря за състоя-
нието на изпълнение на 
програмите, междинната 
проверка за постигането 
на индикаторите - всичко 
това ще бъде на дневен 
ред в комисията. 

К а к  п р е це н я в а т е 

ползите от Българско-

то председателство на 

Съвета на ЕС за наша-

та страна и за Съюза? 

Успяхме ли да поставим 

на внимание важните за 

европейските граждани 

въпроси?

Важните за европей-
ските граждани въпроси 
са свързани със си гур-
ност  та, с околната сре-
да, с конкурентоспосо-
бността на европейската 
икономика. Това са теми, 
които текат по време на 
българското председа-
телство, и ние поемаме 
отговорност по тях като 
председател на Съвета. 
Ние поставихме и нови 
цели, които са във връзка 
с общия пазар, конкурен-
тоспособността и сигур-
ността. Също така тема-
та за Западните Балкани. 
Това е важно, тъй като е 
свързано с трансгранич-
ните проекти и бъдещи-
те инвестиции в региона. 
Западните Балкани са 
включени в МФР, когато 
се говори за добросъсед-
ство. Следваме приори-
тетите на ЕС, дадохме и 
нещо по-различно. Бяхме 
достатъчно смели във 
време, когато всички го-
вориха срещу кохезионна-
та политика да настоя-
ваме да имаме специално 
събитие за нея. В резул-
тат на това на 7 юни ще 
има изнесено заседание 
на Комитета на регио-
ните, а на 8 юни ще има 
международна европейска 
конференция с участие 
на делегати от ЕП, коя-
то ще бъде посветена 
на кохезионната полити-
ка. Ще бъде в България, в 
София. Искам да кажа, че 
проявихме смелост във 
време, когато да кажеш, 
че по време на председа-
телството ще обсъждаш 
кохезионната политика, 
звучеше екстравагантно. 
С тази МФР се оказва, че 
сме били абсолютно пра-
ви, поставяйки темата в 
контекста на председа-
телството. И още нещо - 
председателството е ин-
струмент, който е важен 
за всяка страна, която го 
поема. Когато е за пър-
ви път, е още по-важно. 
Сега се говори за Бълга-
рия навсякъде. В България 
има срещи, провеждат се 
много съпътстващи съби-
тия, България присъства 
на форуми в Брюксел, за-
щото сме председател. 

Така че инструментът 
председателство срабо-
ти. Вече малко повече се 
знае за България. 

З а е д н о  с  К С Б  и 

в. „Строител” ще про-

ведете за четвърта по-

редна година съвместен 

форум. Този път той ще 

акцентира върху Северна 

България. Защо избрахте 

тази тема?

По време на предиш-
ните форуми, които бяха 
много успешни, изключи-
телно високо вдигнахме 
нивото с КСБ. Предста-
вихме всичко най-ново, 
което може да бъде из-
ползвано от строителния 
бранш за развитие. Сега 
според мен дойде време 
да говорим за конкрети-
ка. Вече имаме предло-
жението за МФР, имаме 
направления по полити-
ките на ЕС като виждане 
на ЕК. Мисля, че е време 
да говорим за конкретни 
проблеми, конкретни ре-
гиони. Северна България е 
болезнена тема - по-малко 
инвестиции, по-малко ин-
фраструктура, по-малко 
възможности, по-малко 
конкурентоспособност, 
повече напуснали млади 
хора, по-голямо обезлю-
дяване. Темата Северна 
България трябва да бъде 
разглеждана. Затова мно-
го разчитам, че по време 
на тази дискусионна кръг-
ла маса с КСБ ще успеем 
да поставим въпросите, 
да потърсим отговори-
те, да бъдем максимално 
близо както до местните 
регионални власти, така 
и до членовете на КСБ, за 
да може възможностите, 
за които досега сме го-
ворили, да ги доведем до 
нивото на изпълнението. 
Надявам се, че ще продъл-
жим да работим така. 

Партньорството Ви 

с КСБ е дългогодишно. 

Какви други инициативи 

планирате?

Сега сме на етапа на 
организация на форума за 
Северна България. Нека 
да видим как КСБ ще при-
еме моето амбициозно 
предложение тя да има 
становище каква да бъде 
позицията на България по 
отношение на инвести-
циите. От моя страна с 
най-голямо удоволствие 
съм открита за разглеж-
дане на всякакви бъдещи 
съвместни инициативи. 



Mrs. Mihaylova, first 

of all thank you for your 

prompt response a day af-

ter the EC announced the 

draft Multiannual Financial 

Framework (MFF) we have 

the opportunity to com-

ment on the document. 

What policies and priori-

ties are put into it? Is there 

good and bad news?

I also thank for this op-
portunity, the comments 
on the framework are now 
underway and they w i l l 
cont inue throughout the 
next year as it will be de-
voted to negotiations and 
work on the MFF. What I 
can say now is that in Par-
l iament the f irst-reading 
proposal  was accepted 
wi th some cr i t ic ism but 
overall positive one. There 
are some reasons for this; 
the good surprises are sev-
eral. There are, of course, 
some unpleasant moments. 
I will start with what is the 
unpleasant part, but it has 
been clear for a long time. 
With the Brexit, the face 
value that can be redistrib-
uted with the EU budget 
is reduced, which implied 
many different options for 
how to operate the funds. A 
White Paper was prepared; 
there were options for the 
cohesion policy. The good 
news is that the EU retains 
its main traditional policies. 
It retains them as a volume 
so that they perform their 
tasks, making them much 
more flexible, according to 
the EC proposal. There is 
room for coordination be-
tween these familiar tradi-
tional policies and the new 
priorities that are found in 
the proposal for the finan-
cial framework. These pri-
orities are primarily related 
to the security of European 
citizens. This is not acci-
dental. In all surveys the 
first answer given by every 
European to the question 
of what is his greatest con-
cern, it is security within the 
EU and at the borders of 
the Union. These attitudes 
can be found in the EC pro-
posal. The new MFF allows 
for combining and flexibility 
of the different budget lines. 
Cohesion policy funds can 
be combined with funds for 
environmental protection 
or money for migrants, etc. 
So the proposal for budget 
flex ib i l i ty  is the second 
good news. The third good 
news is that the EC is mak-
ing a number of commit-
ments on this budget which 
are related to simplification, 
to the pooling of multiple 
programs. Currently there 
are over 60 and they come 
down to 37, which is a chal-
lenge and an opportunity to 
make very reasonable pro-

posals for the efficient use 
of the EU money. So the 
worst scenarios remained 
in the past. We have a very 
realistic proposal that does 
not question the role of co-
hesion policy, investment in 
infrastructure, the need to 
strengthen the investment 
process in the regions of 
Europe. This is good be-
cause we can negotiate in 
such an environment. 

How should cohesion 

policy continue? Where 

the grants should be di-

rected?

We commented a lot on 
this subject in the European 
Parliament (EP). A year and 
a half ago we had a special 
report which was dubbed 
“building blocks”; we col-
lected the puzzle on how to 
build cohesion policy. Last 
month we adopted a new 
report in plenary, based on 
the 7thcohesion report. We 
are now expressing much 
clearer claims on cohe-
sion policy. First of all, we 
must definitely say that the 
EU needs cohesion policy. 
It is a convergence policy 
that ensures the ability to 
match the level of devel-
opment of the different EU 
regions. This priority has 
not dropped for the EU. 
The MFF project clearly 
h ighl ights th is.  A ll  con-
versations that have been 
held so far have found an 
answer with this proposal. 
Of course, there may be 
more conversations in the 
Council, there may be more 
comments.  But  so far  I 
think we have done our job. 
We have proved firstly that 
there is a need of cohesion 
policy. Secondly, which is 
important for the entire EU 
budget, the cohesion policy 
is labelled as a policy for 
all EU regions, not only for 
some backward or lagging 
behind. This was very im-
portant because this is a 
policy of solidarity. There 
can be no solidarity when 
we all are not together. This 
was also important in order 
to avoid the scenario with 
multi-speed Europe. The 
option of different coun-
tries’ development remains 
and we cannot escape that. 
But now the responsibility is 
transferred to the member 
states themselves. There 
are so many options that 
each country can choose 
faster or more modestly to 
move forward. This also af-
fects Bulgaria. I want to say 
with my first comments that 
I am convinced that Bul-
garia should come up with 
a position relevant to the EC 
proposal but also reflecting 
the national interests. We 
need to have a clear strat-

egy how in this context of 
new Union policies as de-
fined in the proposal for a 
f inancial framework, we 
are developing our country 
in the EU. I think here the 
role of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) 
i s  huge ,  because  BCC 
can take responsibility for 
coordinat ing the invest-
ment work. It can now set 
out its views, provoke de-
bates, gather the opinion of 
its members, focus on the 
needs of individual regions 
and actively part icipate. 
And I think this is the good 
approach when a country 
gathers the opinions of the 
active players in it that can 
contribute to the important 
decisions. We are used to 
the operational programs, 
to cohesion pol icy.  The 
money will be a little less 
than before and even for 
Bulgaria there may be no 
change. But besides these 
operational programs there 
are security programs, there 
a re  de fense  p rograms, 
there is a program that is a 
continuation of the Juncker 
Fund. There is a program 
for structural reforms and 
another one for digit iza-
tion; there are a number 
of programs that can be 
coordinated with the struc-
tural funds. Bulgaria may 
remain at the level of the 
structural funds and con-
tinue with the operational 
programs, as it knows, but 
then we will be at the sec-
ond or third speed. If we 
find the strength, mobilize 
and coordinate the differ-
ent programs – as we are 
the external border of the 
EU, as we claim to integrate 
the Western Balkans – why 

not work on infrastructure, 
on the Connecting Europe 
Facility and why Bulgaria 
will not be the leader in this 
area? There are no two or 
three speeds in the frame-
work proposal. It is for all 
member states. There is a 
special instrument for the 
euro zone but there is no 
separate budget for it. That 
is why the responsibility of 
the member states is very 
big. Bulgaria should make 
a decision.

You hold regular meet-

ings with the EU Commis-

sioner for Regional Policy 

Corina Cretu. How is the 

implementation of the cur-

rent programming period 

going? What are the les-

sons to be learned when 

preparing for  the  next 

one?

I have said a few words 
on this subject. The delay 
has given its reflection al-
though there is already a 
catch-up. There is a de-
mand f rom the member 
states to resume the work 
of the EC Task Force on 
lagging regions. Opportuni-
ties are being sought for the 
implementation of simplifi-
cation so that it can actu-
ally take place because we 
all slowed down. We made 
wonders and at the end of 
December we succeeded to 
accept the adjustments in 
the part of the general rules 
for regional development 
and cohesion policy. But so 
far there is no simplification 
because the provisions are 
not linked up with the finan-
cial regulations. This is also 
a problem. The most impor-
tant thing about the lessons 
is that we cannot afford to 

adopt regulat ions in the 
last year before their im-
plementation because this 
reflects on the implementa-
tion afterwards. If the EP 
and the Council with MFF 
delay now and indeed, as 
Mr. Tusk spoke, the MFF is 
adopted in the second half 
of 2019, that means that the 
programs themselves can 
be adopted in 2020. That is 
the same year in which they 
must begin to act. The EC is 
trying to motivate both the 
EP and the Council to be 
more expeditious. The EP 
has a program that I hope 
will be realist ic because 
it is most concerned with 
cohesion policy and other 
programs, of course, such 
as Erasmus + and the pro-
grams for security, defense, 
environment, all. But cohe-
sion policy is in the f irst 
place. We wish after the 
framework was presented 
when the legislative propos-
als are received on various 
regulations before the sum-
mer holidays we decided 
the responsibilities of each 
committee in the European 
Parliament, to have certain 
reporters and before the 
elections next year the EP 
is ready with position for 
f irst reading. This is our 
maximum program. With 
this position, we will ease 
the work of the next EP, 
which will continue from a 
higher stage in the approval 
of the programs. This is the 
biggest challenge at the 
moment. 

You will  hold a joint 

forum together with BCC 

and Stroitel Newspaper 

for the fourth consecutive 

year. This time it will focus 

on Northern Bulgaria. Why 

did you choose this topic?

During the previous fo-
rums, which were very suc-
cessful, we raised the level 
with BCC extremely high. 
We introduced the latest 
news that can be used in 
the construction industry for 
development. Now I think it 
is time to talk about con-
crete things. We already 
have the MFF proposal; we 
have the EU policy strands 
as a vision of the EC. I think 
it is time to talk about spe-
ci f ic problems, specif ic 
regions. Northern Bulgaria 
is a painful topic – less in-
vestment, less infrastruc-
ture, fewer opportunities, 
less competitiveness, more 
young people who left and 
more depopulat ion. The 
subject Northern Bulgaria 
should be discussed. That 
is why I trust that during 
this round table with BCC 
we will be able to pose the 
questions and seek the an-
swers, very close to both 
the local regional authori-
ties and the BCC members 
so that the opportunities 
about which we have spo-
ken so far bring them to the 
level of performance. I hope 
we will continue to do so. 

Your partnership with 

BCC is  long-standing. 

What other initiatives are 

you planning?

We are now at the stage 
of organizing the forum for 
Northern Bulgaria. Let us 
see how BCC will accept my 
ambitious proposal to have 
an opinion on Bulgaria’s po-
sition on investment. On my 
part, I am most pleased to 
be open to discussing any 
future joint initiatives. 
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Iskra Mihaylova, Chair of the Committee on Regional Development at the European Parliament:

The role of BCC in this process is huge because the Chamber can take responsibility for coordinating 
the investment work 
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Срещата е част от по-
редицата работни дискусии, 
които ръководството на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) провежда с 
институциите и парламен-
тарно представените поли-
тически сили. От страна на 
КСБ участваха инж. Илиян 
Терзиев – председател на 
УС на КСБ, Владимир Жи-
тенски – зам.-председател 
на УС на КСБ, инж. Мирослав 
Мазнев – изп. директор на 
КСБ, и членовете на УС Руен 
Панчев, Любомир Пейновски 
и Мирослав Манолов, както 
и Ренета Николова – ПР на 
КСБ и прокурист на „Вест-
ник Строител” ЕАД.

 От страна на ПГ на 
БСП в срещата се включи-
ха Георги Свиленски, зам.-
председател на ПГ „БСП 
за България“ и зам.-пред-
седател на Комисията за 
транспорт, информационни 
технологии и съобщения в 
44-тото НС, Дора Янкова, 
зам.-председател на Коми-
сията по регионална поли-
тика, благоустройство и 
местно самоуправление и 
член на Комисията по бю-
джет и финанси, Никола 
Динков, член на Комисията 
по регионална политика, 
благоустройство и мест-
но самоуправление, Николай 
Иванов, член на Комисията 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление и на Коми-
сията по труда, социалната 
и демографската политика, 
Радослав Стойчев, член на 
Комисията по регионална 
политика, благоустройство 

и местно самоуправление и 
на Комисията за наблюде-
ние на приходните агенции 
и борбата със сивата ико-
номика и контрабандата, и 
Манол Генов, член на Коми-
сията по регионална поли-
тика, благоустройство и 
местно самоуправление и 
на Комисията по околната 
среда и водите.

„Благодаря Ви за тази 
среща. Ние проведохме сре-
ща с Вас преди извънредни-
те парламентарни избори 
и там набелязахме някои 
общи теми, по които можем 
да работим заедно и които 
са в интерес на бизнеса, 
инвестициите и касаят 
строителния бранш. Ние 
приветстваме изразените 
още тогава идеи за тър-
сене на публично-частно 
партньорство между държа-
вата и строителния бранш, 
споделяме и позицията по 
отношение на критерия 
„най-ниска цена“ в търгове-
те, който е пагубен за бран-
ша. Готови сме да дискути-
раме и да излезем с общи 
инициативи за намиране на 
решения за все по-сериозния 
проблем с липсата на кадри. 

Като ново ръководство 
на Камарата ние стар-
тирахме една интензивна 
кампания от срещи с ре-
сорните институции и по-
литическите сили. Освен 
това се срещаме и с наши-
те Областни представи-
телства в страната, за да 
чуем конкретните проблеми 
на бранша и по места. КСБ 
има редица предложения за 
подобряване на строител-

но-инвестиционния процес, 
които обаче в голяма сте-
пен налагат промени в за-
конодателството. Ще дам 
пример със ЗУТ, за който ние 
категорично считаме, че 
трябва да се промени, като 
се раздели материята в два 
отделни закона. Без подкре-
пата на основните полити-
чески сили, колкото и добри 
да са нашите предложения 
обаче, те не биха могли да 
се материализират“, посочи 
инж. Илиян Терзиев.

Изп. директор на Кама-
рата инж. Мазнев предста-
ви предложенията за подо-
бряване на нормативната 
база. Камарата счита, че 
трябва да отпадне възмож-
ността нерегистрирани 
фирми в ЦПРС да извършват 
строителна дейност. 

„В ЦПРС са вписани при-
близително 5000 фирми, а в 
статистиката още 15 хил. 

са записани с предмет на 
дейност строителство“, 
обясни той. 

„Трябва да има равно-
поставеност, коментира 
зам.-председателят на КСБ 
Владимир Житенски. „Не е 
редно за 5000 фирми прави-
лата да са едни, а за 15 хил. 
въобще да няма правила”, 
каза още той. Камарата ще 
настоява и всички фирми, 
включени в консорциуми за 
строителство, да са вписа-
ни в Регистъра. „Сега зако-
нът дава възможност да се 
използва регистрацията на 
една фирма в ЦПРС, а учас-
тието й в консорциума да е 
1%. На практика това поз-
волява главният изпълнител 
с най-голямото участие да 
не е вписан в Регистъра“, 
даде пример инж. Мазнев. По 
отношение на договорите 
участниците в срещата се 
обединиха около използване-

то на правилата на FIDIC. 
Единомислие имаше и за 

дъмпинговите цени, като 
общата позиция е, че те 
унищожават бранша. „Тряб-
ва да се приемат правила 
за форимиране на девизни-
те цени“, подчерта инж. 
Мазнев. КСБ счита, че са 
необходими и промени по 
отношение на предварител-
ното обявяване на подизпъл-
нителите - то трябва да 
отпадне. 

Руен Панчев, член на УС 
и председател на „Стро-
ителна квалификация“ АД, 
постави въпроса за лип-
сата на кадри и необходи-
мостта от спешни мерки 
в това направление. „Трябва 
да увеличим заплатите и да 
осигурим на младите хора 
добър стандарт на живот, 
за да останат в страната”, 
посочи Владимир Житенски. 
„Браншът представлява ин-

тересите на 1,2 млн. души 
в страната“, подчерта той. 

Мирослав Манолов, пред-
седател на секция „Инже-
нерна инфраструктура“, по-
стави въпроса за недостига 
на средства, предвидени 
за зимното почистване. 
„50 млн. лв. годишно са край-
но недостатъчни, фирмите 
не могат да инвестират в 
съвременни машини“, каза 
той. Любомир Пейновски 
апелира в ЗОП да бъде ре-
гламентирано да не се обя-
вяват поръчки, без да е оси-
гурено финансиране за тях. 

Георги Свиленски, зам.-
председател на ПГ „БСП 
за България”, благодари за 
срещата и поставените 
актуални въпроси. Зам.-
председателят на Коми-
сията по регионална поли-
тика Дора Янкова изрази 
подкрепа към приемането 
на промени относно за-
дължителното вписване 
на фирмите в ЦПРС. „Това 
ще въведе правила за всич-
ки и ще изсветли бранша“, 
коментира тя. Янкова по-
сочи, че позицията на БСП 
винаги е била в подкрепа 
на договорите по FIDIC и 
срещу дъмпинговите цени. 
Относно липсата на кадри 
тя предложи браншът да 
даде заданието си към об-
разованието. Дора Янкова 
предложи срещите между 
КСБ и представителите 
на БСП в регионалната ко-
мисия да станат регулярни, 
като различните промени в 
нормативната база преди 
приемането им да бъдат 
консултирани с КСБ. 

Страницата
подготви
Ренета Николова

 За създаването на ра-
ботна група от експерти, 
които заедно ще обсъж-
дат важните за строи-
телния сектор промени 
в нормативната база, се 
договориха ръководството 
на КСБ и на Комисията по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление в 44-тото 
НС на работна среща. В 
нея от Камарата се вклю-
чиха председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев, зам.-председателите 
Владимир Житенски, инж. 
Христо Димитров, инж. 
Николай Николов, членовете 
на УС инж. Любомир Кача-
маков и Мирослав Манолов, 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев, 
почетните председатели 
инж. Симеон Пешов и инж. 
Светослав Глосов, както и 
Ренета Николова – ПР на 
КСБ и прокурист на „Вест-
ник Строител” ЕАД. 

 Парламентарната ко-
мисия бе представена от 
нейния председател Искрен 
Веселинов и зам.-председа-
телите Петя Аврамова, 
ПГ на ПП ГЕРБ, Дора Янко-
ва - ПГ „БСП за България“, 
и Пламен Христов, ПГ на  

ПП „Воля“.
„Това е първата среща, 

която провеждаме в НС с 
председател на парламен-
тарна комисия, и съвсем 
естествено това е реги-
оналната комисия”, каза в 
началото на срещата инж. 
Илиян Терзиев. „Искам да 
Ви благодаря за това, че 
се отзовахте, както и за 
добрата комуникация и ди-
алог, които през годините 
винаги сме имали, за тази 
чуваемост на проблемите 
на бранша и за желание-
то заедно да работим за 
подобряване на норматив-

ната база. Ще започна с 
основния за нас закон - За-
кон за устройство на те-
риторията. Прилагайки на 
практика от доста години 
сега съществуващия закон, 
въпреки многобройните му 
промени с цел да стане по-
добър, Камарата и бран-
шът като цяло категорич-
но считаме, че ЗУТ трябва 
да се промени, като се раз-
дели материята в два от-
делни закона. Мислим, че 
вече е дошло времето за 
Закон за строителството”, 
каза още председателят на 
Камарата. Той подчерта, че 

съвместната работа с ре-
гионалната комисия, която 
е водеща по ЗУТ, за Камара-
та е от ключово значение. 
„Нашето желание е заедно, 
с общи усилия да работим 
за една наистина различ-
на актуална на съвремен-
ните условия редакция на 
закона, която до голяма 
степен може да подобри 
строително-инвестицион-
ния процес“, допълни инж. 
Терзиев и даде думата на 
изп. директор на Камарата, 
който представи и другите 
предложения на КСБ за за-
конодателни промени. „Не 

сме съгласни с внесеното 
в НС предложение от група 
депутати, с което се раз-
решава строителство на 
обекти под 300 м2 на фирми 
без регистрация в ЦПРС. 
Кой ще носи отговорност 
за такива строежи?“, зая-
ви инж. Мазнев. Той бе под-
крепен от почетния пред-
седател инж. Светослав 
Глосов, който посочи, че 
КСБ стои зад това всички 
строежи от 1-ва до 5-а ка-
тегория да се изпълняват 
само от фирми, вписани в 
Централния професиона-
лен регистър на строите-
ля. „Правилата, облечени 
в закон, трябва да важат 
за всички“, категоричен бе 
зам.-председателят на КСБ 
Владимир Житенски. Про-
тивното означава, че се 
насърчава сивата икономи-
ка, е позицията на Камара-
та. Инж. Симеон Пешов из-
рази подкрепата на КСБ за 
внесените промени в ЗОП, 
касаещи обжалванията. 80 
процента от търговете 
в момента се обжалват, 
сочи статистиката, като 
експертите са изчислили, 
че в резултат на непрекъс-
натите обжалвания закъс-
нението на изпълнението 
на обектите е общо над 
30 години. Изходът, който 
КСБ предлага, е въвежда-
не на предквалификация за 

големите обекти, посочи 
инж. Мазнев. Обсъден бе 
и въпросът за ценообразу-
ването на строителните 
дейности и нуждата от 
въвеждане на правила. „Те-
зата, че строим най-евти-
но, е пагубна за бранша“, 
посочи инж. Мазнев. На 
срещата бе обсъден и про-
блемът с липсата на кадри 
и възможността за внасяне 
на работна ръка отвън. 

Инж. Николай Николов 
изрази позицията на Ка-
марата за необходимост-
та от продължаване на 
 НПЕЕМЖС, защото тя е 
доказала огромния си со-
циален ефект. 

„Тук сме, за да поставим 
въпросите, които са съ-
ществени за бранша, заед-
но да направим експертна 
група и да поправим закони-
те – ЗУТ, ЗОП и др., така 
че браншът да работи нор-
мално, да задържим хората 
в България“, заяви Владимир 
Житенски. 

„Обща е волята да си 
сътрудничим“, заяви от 
своя страна председате-
лят на Комисията Искрен 
Веселинов. Той подкрепи 
идеята за създаване на ра-
ботна група от експерти 
на КСБ и Комисията, които 
да обединят усилия за по-
добряване на законодател-
ството. 

Снимки авторът
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Мирослав Еленков

Председателят на УС на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) инж. Илиян 
Терзиев и изп. директор на 
организацията инж. Миро-
слав Мазнев се срещнаха 
с ученици от Софийската 
гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Христо Ботев“, които бяха 
на обучение в немския град 
Ерфурт по проект „УМЕн“ на 
КСБ. Младежите разговаря-
ха с ръководството на КСБ 
в присъствието на директо-
ра на СГСАГ „Христо Ботев“ 
инж. Доротея Дончева.

„Аз съм възпитаник на 
това училище. Тук съм по-

лучил изключително важни 
знания и умения. След тази 
подготовка нямах проблем 
с висшето си образова-
ние“, каза пред учениците 
инж. Терзиев. Той предста-
ви накратко Камарата на 
строителите в България и 
дейността й. Инж. Илиян 
Терзиев подчерта, че КСБ 
обединява строителния сек-
тор в страната.

„Аз също съм възпитаник 
на Софийската гимназия по 
строителство, архитекту-
ра и геодезия и наистина 
чувството, което изпит-
вам към учебното заведение, 
е много особено“, заяви от 
своя страна инж. Мазнев. 
„След време и Вие ще оцени-
те, че тук получавате нещо, 
което другите учебни заве-
дения не могат да Ви дадат. 
Всеки, прекрачил прага на 
тази сграда, става част от 
голямото строителство“, 
посочи изп. директор на 
КСБ. 

„Работата на строи-
теля е горда, но трудна. Аз 
съм преминал през всички 

сфери на строителството 
и когато пътувам из стра-
ната, виждам много обек-
ти, на които съм оставил 
част от себе си. Това е и 
най-важното в една профе-
сия – да видиш, че трудът 
ти си е струвал. Затова 
мисля, че сте избрали пра-
вилната професия“, разказа 
инж. Мазнев. По думите му 
строителният бранш прави 
хората доста по-истински, 
защото нещата се 

случват с много труд, 

усилия и мисъл. 

„Когато виждам млади 
хора като Вас, се радвам, 
защото виждам, че има бъ-
деще – кой да мисли и върви 
напред. Искам да Ви пожелая 
да не спирате дотук. Тряб-
ва да имате стремежа да 
научите всичко и да бъде-
те полезни за себе си. Това, 
което Камарата направи, 
беше да отвори вратата 
на познанието към Европа. 
Затова се радвам, че Вие 
сте част от екипа, който 

успя да види как се случват 
нещата. Защото колкото 
по-рано получите тази ин-
формация, толкова по-скоро 
може да прецените как да 
продължите Вашето разви-
тие“, сподели той. 

Според инж. Мазнев  
СГСАГ „Христо Ботев“ ви-
наги е имала много висок 
преподавателски потен-
циал, който възпитава мла-
дите хора, така че да бъдат 
единомишленици не само по 
време на обучението си, но 
и да се подкрепят в бъдеще. 
„Това е много ценно. Камара-
та също може да Ви помогне, 
като Ви даде възможността 
да се докоснете до реалния 
бизнес. Полагаме всички 
усилия, за да върнем ста-
жовете. Защото те носят 
и опита, и уменията. С инж. 

Илиян Терзиев ще направим 
така, че всеки, който има 
желание, ще получи възмож-
ност да се запознае с реал-
ната работа. Ние мислим, че 
това ще е много полезно за 
Вас“, каза инж. Мазнев. Той 
изтъкна още, че всеки, кой-
то иска да върви напред, има 

перспектива за професи-

онално развитие. 

„Аз знам какво вълнува 
децата – растеж и въз-
награждение. Според мен 
строителството е секто-
рът с едни от най-високите 
заплати у нас. Убеден съм, 
че докато завършите, възна-
гражденията в страната ни 
ще бъдат изравнени с тези 
в Западна Европа“, допълни 
инж. Илиян Терзиев. Той по-

съветва младежите, ако же-
лаят да учат висше образо-
вание в чужбина, след това 
да се върнат и да приложат 
придобитите знания в ро-
дината си. Председателят 
на КСБ обеща, че през това 
време КСБ ще има задачата 
да сътрудничи на правител-
ството със своята експер-
тиза за 

подобряването на стро-

ително-инвестиционния 

процес.

Инж. Илиян Терзиев и 
инж. Мирослав Мазнев по-
искаха да научат плановете 
на учениците как и къде ще 
се реализират, след като 

завършат средното си об-
разование. Всички възпи-
таници на СГСАГ „Христо 
Ботев“ посочиха, че искат 
да се запознаят с перспек-
тивите, които ги очакват 
в страната. Те обясниха, 
че след посещението си в 
Германия вече имат пред-
става как нещата се случ-
ват в чужбина, но моделът 
не им допада. Причината е, 
че след като завършат об-
разованието си, младите 
хора трябва да се обвържат 
в дългосрочен план с мест-
на фирма. От друга страна, 
учениците от строителния 
техникум споделиха, че най-
сериозното им притеснение 
за бъдещето е, че след като 
завършат образованието си 
в чужбина, те няма да бъдат 
оценени в България.

Ръководството на КСБ 
и учениците, заедно с тях-
ната директорка инж. Доро-
тея Дончева, обсъдиха въз-
можността и да посетят 
Камарата на строителите, 
за да могат децата да се за-
познаят с процесите и рабо-
тата, която се извършва в 
организацията.

Припомняме, че над 30 
ученици от строителни гим-
назии от 6 града в страната 
се включиха в триседмично 
практическо обучение в Гер-
мания. Децата от ПГСАГ 
„Кольо Фичето“ - Бургас,  
ПГСАГ „Лубор Байер“ - Стара 
Загора, ПГСА „Никола Фичев“ 
– Плевен, ПГСАГ „Ангел По-
пов“ - Велико Търново, СГСАГ 
„Христо Ботев“ – София, и 
ПГСАГ – Пазарджик, придо-
биха знания на тема „Изола-
ция на нови и съществуващи 
сгради с фокус върху външна-
та изолация“. Инициатива-
та е в изпълнение на проект 
„УМЕн“. Той е разработен от 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) по програ-
ма „Еразъм +“, мярка КД1 
„Мобилност на обучаеми и 
учители в професионалното 
образование и обучение“.

Проектът има за цел 
да надгради знанията, про-
фесионалните умения и 
компетенции на младите 
строителни специалисти 
по отношение на европей-
ските тенденции в сфе-
рата на полагането на 
висококачествени външни 
изолации. Наред с това да 
внесе европейски практи-
ки в сферата на енергийно 
ефективното строител-
ство и да отговори на на-
растващата потребност 
от квалифицирани кадри в 
тази област. За КСБ, в ка-
чеството си на браншова 
организация, темата за 
професионалното образо-
вание е стратегическа. 
Чрез изпълнение на проек-
та Камарата се стреми 
да повиши качеството на 
средното образование чрез 
въвеждане на практика в 
чужбина, която ще помог-
не на младите специали-
сти да усвоят модерните 
технологии за енергийно 
ефективно строителство 
и ще ги подготви за успеш-
но адаптиране към пазара 
на труда.

Снимки Румен Добрев и проект„УМЕн“ 
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Събитието е под патронажа на Камарата на строителите в България

Мартин Славчев

За трета поредна го-
дина се проведе срещата 
на професионални гимна-
зии по строителство и 
архитектура „Достойни 
наследници на майстор 
Колю Фичето“. Тя се орга-
низира от община Дряно-
во и историческия музей 
в града под патронажа на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ). 

О ф и ц и а л н и  г о с т и 
на събитието бяха изп. 
директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев, пред-
седателят на ОП на КСБ – 
Габрово, Богомил Петков, 
кметът на община Дряно-
во инж. Мирослав Семов, 
Невена Петкова, областен 
управител на Габрово, Ро-
сен Цветков, зам. облас-
тен управител на Габрово, 
Жулиян Гочев, предста-
вител на Министерство 
на образованието и нау-
ката, Георги Маринов от 
Регионално управление на 

образованието – Габрово, 
Георги Казаков, председа-
тел на Общински съвет – 
Дряново, и др.

Възпитаниците на 
шест професионални гим-
назии по строителство 
и архитектура – випуск 
2018 г., официално бяха 
посветени в майстор-
ство пред къщата му-
зей и паметника на Колю 
Фичето. Учениците от 
Професионална гимназия 
по строителство, архи-
тектура и геодезия „Колю 
Фичето“ – Бургас, Про-
фесионална гимназия по 
строителство, архитек-
тура и геодезия „Ангел 
Попов“ – Велико Търново, 
Средно училище „Отец Па-
исий“ – Габрово, Професио-
нална гимназия по строи-
телство, архитектура и 
геодезия „Колю Фичето“ 
– Плевен, Професионал-
на гимназия по строи-

телство, архитектура и 
геодезия – Шумен, и Про-
фесионална гимназия по 
строителство и геодезия 

„Колю Фичето“ – Ямбол, 
получиха подаръци - май-
сторска престилка и сан-
дъче с инструменти. 

„За мен е огромна чест 
за трета поредна година 
да провеждаме това пре-
красно тържество, посве-

щавайки Ви в професията 
на строителите. Нами-
райки се пред къщата му-
зей и паметника на Колю 
Фичето, ние можем да се 
докоснем до дейността на 
този велик човек, който по 
време на Възраждането с 
двете си ръце е показал 
българското и бъдещето 
на народа ни. Неговите 
градежи са оцеляли през 

вековете и могат да бъ-
дат видени и днес. Желая 
много успехи в бъдещите 
Ви творчески дейности“, 
каза кметът на община 
Дряново инж. Мирослав 
Семов. 

„За мен е истинско удо-
волствие да бъда гост на 
официалната церемония 
за посвещаване в май-
сторство на възпитани-
ците на професионалните 
гимназии по строител-
ство и архитектура - ви-
пуск 2018. Първо бих искал 
да Ви предам поздравите 
на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев, 
както и на целия Управи-
телен съвет на Камарата 
за тази прекрасна иници-
атива, която се провежда 
за трета поредна година 
с подкрепата на Кама-
рата на строителите в 
България“, заяви в привет-
ствието си инж. Мирослав 
Мазнев. 

„Радостно е да виж-
даме толкова млади хора, 
избрали една от най-до-
стойните професии - тази 
на строителя. Мотото, 
което обединява тази 
среща – „Достойни на-
следници на майстор Колю 
Фичето“, ни дава повод за 
гордост от сътвореното 
от гениалния български 
възрожденски архитект, 
строител, каменоделец, 
дърворезбар, нашия пър-

Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев поздрави възпи-

таниците на професионалните гимназии по строителство и 

архитектура - випуск 2018

Официални гости на „Достойни наследници на майстор Колю Фичето“ бяха изп. директор 

на КСБ инж. Мирослав Мазнев, председателят на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков, 

кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов, Невена Петкова, областен управител на 

Габрово, Росен Цветков, зам. областен управител на Габрово, Жулиян Гочев, представител на 

МОН, Георги Маринов от Регионално управление на образованието – Габрово, Георги Казаков, 

председател на Общински съвет – Дряново, и др. 

Снимки Румен Добрев
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На нея присъства изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав Мазнев

Мартин Славчев

След провеждането на 
събитията, включени в 
инициативата „Достойни 
наследници на майстор 
Колю Фичето“, се състоя 
работна среща на ръковод-
ството на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) със строителни фир-
ми от област Габрово. Тя 
се проведе в Ритуалната 
зала на община Дряново. 
Присъстваха изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев, председателят на 
ОП на КСБ – Габрово, Бо-
гомил Петков, кметът на 
общината инж. Мирослав 
Семов, Росен Цветков, зам. 
областен управител на 
Габрово, и представители 
на строителните компа-
нии от региона. Събитие-
то е част от поредицата 
срещи, които ръководство-
то на КСБ провежда с Об-
ластните представител-
ства на Камарата.

По време на дискусия-
та бяха дефинирани две от 
най-големите предизвика-
телства пред строител-
ния бранш в региона, които 
са сходни на тези в оста-
налата част на страната 
– сивия сектор и липсата 
на квалифицирана работна 
ръка. 

„Тази работна среща 
има за цел да очертае най-
големите проблеми пред 
отрасъла и да търси въз-
можности за техните ре-
шения. На едно място сме 
се събрали представители 
на строителния бранш, на 
общинската власт и на 
държавата“, заяви Бого-
мил Петков, председател 
на ОП на КСБ – Габрово.

„Най-големият бич за 
отрасъла е сивият сек-
тор. Това се усеща от 
всички. Отговорността 
за справяне с този про-
блем се прехвърля между 
отделните институции. 
За това т.нар. бригади 
продължават да работят 
по обектите. А от това, 
от една страна, страдат 
легалните строителни 
фирми, вписани в Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя (ЦПРС), 

а от друга – и самата дър-
жава, защото те не пла-
щат данъци, осигуровки и 
т.н. Знаете, че например в 
момента на обекти от V 
категория може да се ра-
боти по стопански начин. 
Щастлив съм, че новото 
ръководство на КСБ сери-
озно пое ангажимент да се 
опита да реши този про-
блем, включително и чрез 
търсене на начини за зако-
нодателни промени “, каза 
още Петков. 

„Камарата на строите-
лите в България има добър 
авторитет пред институ-
циите. Моето мнение е, че 
гилдията трябва да бъде 
обединена, с ясно изразена 
визия, за да може да защи-
тава своите позиции и ин-
тереси“, заяви изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев. 

„Новото ръководство 
на КСБ в лицето на предсе-
дателя на УС на Камарата 
инж. Илиян Терзиев и в мое 
лице пое ангажимент да се 
срещне с всички Областни 
представителства, за да 
се запознае с въпросите, 
които вълнуват местни-
те фирми. Поели сме ини-
циативи в няколко насоки, 
които имаме намерение 
да реализираме“, каза още 
инж. Мазнев. 

„За съжаление в момен-
та строителството не е 
сред най-привлекателните 
професии за младите хора 
в България. Не се ли регули-
ра приемът на гимназисти, 
ситуацията няма да се 
промени“, сподели Величко 
Велков, зам.-директор на 
Средно училище „Отец Па-
исий“ – Габрово.

„Като кмет на община 
Дряново не бих отказал 
диалога, включително и по 
въпроси, които са непозна-
ти за местната власт. 
Съгласен съм, че трябва да 
се промени нормативната 
уредба, свързана със стро-
ителството. Що се отна-
ся до проблема с липсата 
на кадри, бих дал пример 
с това, което се правеше 
навремето в нашия град. 
За учениците и студен-
тите имаше стипендии, 
обвързани в договор към 

определено предприятие за 
срок от три години“, спо-
дели кметът на Дряново 
инж. Мирослав Семов. 

„За мен беше важно 
да присъствам на тази 
среща и да се запозная с 
проблемите на строител-
ния бранш. Според мен, за 
да бъдат преодолени пре-
дизвикателствата пред 
отрасъла, трябва Вашата 
професия отново да стане 
привлекателна за млади-
те хора в България. Роля 
за това има и Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, която е изразител и 
защитник на интересите 
на гилдията“, каза Росен 
Цветков, зам. областен 
управител на Габрово. 

„Похвално е, че Вие со-
лидаризирате всички ор-
ганизации в бранша с цел 
да излезете с общо и ясно 
послание към централната 
власт. По този начин неми-
нуемо ще Ви бъде обърна-
то внимание и ще може да 
представите вижданията 
си относно недостатъци-
те в нормативната уред-
ба – ЗОП, ЗУТ“, каза още 
Цветков. 

„Инж. Мазнев правилно 
засегна темата, че държа-
вата няма прогноза как ще 
се строи през следващите 
5-10 години. Имаме хиляди 
съоръжения, които се нуж-
даят от рехабилитация. 
Строителният бранш е 
с огромен дял от БВП на 
страната. За това тряб-
ва да работите заедно с 
местната власт в съот-
ветния регион, с препоръ-
ки, да подавате сигнали 
и да се търсят съвмест-
ни начини за решаване на 
проблемите в различните 
области“, допълни той. 
„Надявам се, че тази сре-
ща беше полезна за всич-
ки. Подобни мероприятия 
трябва да се провеждат 
по-често. Нужно е да бъ-
дем по-инициативни, за да 
защитаваме интересите 
на бранша“, обобщи пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Габрово, Богомил Петков. 
Той припомни, че следващи-
ят Управителен съвет на 
КСБ ще се проведе на 21 
юни в Габрово. 

вомайстор - Никола Фи-
чев - Уста Колю Фичето, 
създал емблематични за 
Българското възраждане 
храмове, обществени и 
жилищни сгради, мостове 
и др.“, каза още изп. дирек-
тор на КСБ.

„Преди  броени  дни 
имах възможността да 
присъствам на Общото 
събрание на Национал-
ния клуб на строителите 
ветерани (НКСВ), който 
обединява хората, участ-
вали в изграждането на 
най-големите обекти 
в страната. Беше мно-
го вълнуващо, защото 
и днес построеното от 
тях може да се види и 
свидетелства за огро-
мните мащаби на строи-
телството, за майстор-
ството на българските 
архитекти, строители, 
инженери. Днес ние, тех-
ните наследници, про-
дължаваме да градим 
съвременна България - с 
модерна инфраструкту-
ра, магистрали, пътища, 
пречиствателни стан-
ции. Страната ни отново 
е изправена пред сериоз-
ни предизвикателства с 
оглед на предстоящото 
изграждане на значими 
обекти. Вие сте важна 
част от решението на 
тези предизвикателства. 
Строителният бранш Ви 
очаква, очаква Вашите 
знания, идеи, ентусиазъм, 
креативност. Професия-
та строител не е лесна, 
но за мен е най-хубавата, 
която човек може да избе-
ре. Поздравявам Ви за Ва-
шия избор! Надявам се, че 
ще останете в България, 

за да градите своя про-
фесионален път и за да 
работим заедно да напра-
вим нашата страна по-
добро място за живеене, 
за инвестиции и бизнес, 
за реализация на млади-
те хора. 

Ще завърша с един 
цитат на майстор Колю 
Фичето, моето пожела-
ние към Вас: „Можете да 
сте господари на всичко 
или роби на всички - от 
Вас си зависи. Ама помеж-
ду си не градете толкоз 
дувари, дето да Ви делят, 
ами повече мостове - да 
Ви събират!“, обърна се 
към младите хора инж. 
Мазнев. 

„От името на минис-
търа на образованието 
и науката Красимир Въл-
чев Ви приветствам по 
случай провеждането на 
третата среща на про-
фесионалните гимназии по 
строителство в Дряново. 
Примерът, който дава об-
щината за добро взаимо-
действие с бизнеса, тряб-
ва да бъде взимстван и от 
другите населени места“, 
каза Жулиян Гочев от Ми-
нистерство на образова-

нието и науката. 
„За мен е удоволствие 

да Ви поздравя за иници-
ативата. Радвам се, че 
имате съмишленици, с 
които заедно да правите 
така, че наследството на 
майстор Колю Фичето да 
живее вечно, както и него-
вите строежи. Поздравя-
вам випускниците за пътя, 
който са избрали да след-
ват. Пожелавам Ви бъдеще 
с европейски стандарти, 
доволни клиенти и достой-
но заплащане на Вашия 
труд“, заяви Невена Пет-
кова, областен управител 
на Габрово. 

По-рано през деня в Ри-
туалната зала на община 
Дряново учениците от ви-
пуск 2018 г. имаха възмож-
ност да чуят презентаци-
ята „Нов шанс за старите 
строителни материали 
камък, дърво и кирпич“, 
както и да се запознаят 
с опциите за европейско 
финансиране в подкрепа на 
младите хора на България. 
Официално беше открит и 
архитектурният парк „Ка-
мъкът – вечен“, който се 
намира до моста на Колю 
Фичето в Дряново.
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Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Рейтинговата система 
на висшите училища в Бъл-
гария (РСВУ) е разработе-
на през 2010 г. с подкрепа 
от Европейския социален 
фонд. Тя улеснява избора на 
студентите и предоставя 
на органите съответната 
информация, необходима за 
изготвянето на политики-
те. Данните от РСВУ се 
използват и за целите на 
модела за финансиране на 
държавните висши учили-
ща. Системата обобщава 
сведения по повече от 100 
показателя за всичките 
51 университета, които 
са акредитирани в стра-
ната. Индикаторите от-
разяват различни аспекти 
на дейностите им като 
преподаване и учене, уни-
верситетска среда, со-
циално-битови и админи-

стративни услуги, научна и 
изследователска дейност, 
приложимост на пазара на 
труда и регионална зна-
чимост. РСВУ позволява 
да се правят съпоставки 

и класации по дейности 
и професионални направ-
ления - общо 52. Чрез нея 
се събират също така и 
административни данни 
относно това дали завър-

шилите ВУЗ работят на 
длъжности, за които се из-
исква висше образование, 
както и дали са на позиции, 
отговарящи на тяхната 
област на обучение.

Данните в портала  

за 2017 година 

са обновени от Консор-
циум „ИОО-С“, състоящ се 
от Институт „Отворено 
общество“ – София, и „Сир-
ма Солюшънс“, в изпълне-
ние на договор за общест-
вена поръчка с предмет 
„Актуализиране и под-
дръжка на рейтинговата 
система за висшите учи-
лища в България за 2017 г.“ 
на Министерството на 
образованието и науката. 

Обобщените данни 
показват продължаваща 
тенденция за подобряване 
на реализацията на завър-
шилите ВУЗ на пазара на 
труда. В същото време са 
налице и големи различия в 
средните нива на доходи, 
безработица и приложение 
на придобитото висше об-
разование в зависимост 
от завършеното професио-
нално направление и висше 
училище.

През 2017 г. делът на 

регистрираните безра-
ботни, дипломирали се в 
български ВУЗ през послед-
ните 5 години, спада до 
2,91% от 3,38% през 2016 г. 
и от над 4% през 2013 г. 
Статистиката сочи още, 
че броят на студентите 
във висшите училища през 
2017 г. намалява с над 10% 
в сравнение с 2013 г.

Висши училища в професио-

нално направление „Стро-

ителство, архитектура и 

геодезия“ – 2017 г.: 

11  висши  училища 
предлагат обучение в ба-
калавърски, магистърски 
и докторски програми в 
това професионално на-
правление. То обхваща ши-
рок кръг от специалности 
– архитектура и строи-
телство, геодезия, пожар-
на и аварийна безопасност 
– в които през 2017 г. са се 
обучавали общо 7 089 сту-
денти, спрямо 7 495 през 
2016 г.

Финан-
сиране

Висше училище Град

Държавно Академия на Министерството на вътрешните работи София

Частно Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” Варна, 
Смолян

Държавно Висше строително училище „Любен Каравелов” София

Държавно Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София

Частно Европейски политехнически университет Перник

Държавно Лесотехнически университет – София София

Държавно Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” София

Частно Нов български университет София

Държавно Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе

Държавно Университет по архитектура, строителство и геодезия София

Държавно Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски”

Шумен

Висши училища в професионално направление „Строителство, 

архитектура и геодезия“ – 2017 г.

Индикатори за направление „Архитектура, строителство и 

геодезия” 2017 г.:

Разпределение на трите най-често заемани длъжности и професии 

от завършилите професионално направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“ през последните 5 години

Стандартизирана класация 2017 г.:

Мяс то Висше училище Град

1 Университет по архитектура, строителство и 
геодезия

София

2 Академия на Министерството на вътрешните работи 
- специалности: „Пожарна и аварийна безопасност” и 
„Кризисен мениджмънт”

София

3 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София

3 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 
– специалности: „Маркшайдерство и геодезия”, 
„Хидрогеология и инженерна геология”; „Подземно 
строителство” 

София

4 Висше строително училище „Любен Каравелов” София

5 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” Варна, Смолян

5 Нов български университет София

6 Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски” – специалност „Геодезия”

Шумен

Учебен процес

Международна мобилност 64.98 

Брой студенти в професионалното направление 7 089

Дипломирани студенти 73.38

Дял на студентите в частни висши училища 20

Престиж

Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.05

Чуждестранни студенти 4.26

Реализация на пазара на труда и регионална значимост

Привлекателност на професионалното направление за кандидат-
студентите в областта

17.94

Привлекателност на професионалното направление за кандидат-
студентите в региона

26.86

Осигурителен доход на завършилите 1 035.99

Облагаем доход на завършилите 1 085.86

Безработица сред завършилите 1.99%

Приложение на придобитото висше образование и реализация по приз-
вание

66.31%

Принос към осигурителната система 83.18

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо сред-
ната заплата за областта

0.98
За повече информация: http://rsvu.mon.bg

Снимка Десислава Бакърджиева

40% 

13% 7% 

40% 

Архитектура, строителство и геодезия

Специалисти по природни и технически науки 

Приложни специалисти в природните и техническите науки 

Държавни служители 

Друго 

Останалите 5 висши училища не са включени, поради липса на достатъчно данни, които да 
позволяват тяхното класиране
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Вестник „Строител“ стартира поредица, в която ще представи направеното досега и предстоящото по програмите, финансирани със средства от ЕС, касаещи стро-
ителния бранш. Изданието изпрати запитване до Управляващите органи (УО) на програмите за напредъка и поиска коментар от ръководителите на УО за постигнатото 
до момента и бъдещите предизвикателства. 2018 г. е ключова за развитието на програмите, защото през нея ще им бъде направена междинна оценка. Първата официално 
предоставена информация е от УО на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, която Ви представяме в настоящия брой. В следващия ще бъде публикуван материал за ОП „Транс-
порт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“.

Отворени са пет процедури за кандидатстване 
Свилена Гражданска 

Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“) е разработена, за да подпо-
могне по-балансираното и устойчи-
вото развитие на българските гра-
дове. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. 
европейско и национално съфинанси-
ране. Тя подкрепя мерки за преодо-
ляване на различията в регионите, 
както и такива да се овладеят не-
гативните миграционни процеси към 
София и големите градове, водещи 
до обезлюдяване на големи части от 
България. „ОПРР 2014 – 2020“ финан-
сира проекти в областта на регио-
налното развитие, образованието, 
здравеопазването, социалната поли-
тика и транспортната достъпност. 
Програмата е разделена на осем при-
оритетни оси (ПО) – ПО 1 „Устойчи-
во и интегрирано градско развитие“ 
с бюджет – 1 643 775 426,34 лв., ПО 
2 „Подкрепа за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове в перифер-
ни райони“ – 206 740 392,11 лв., ПО 3 
„Регионална образователна инфра-
структура“ – 224 717 990, 30 лв., ПО 
4 „Регионална здравна инфраструк-
тура“ – 163 502 132,68 лв., ПО 5 „Ре-
гионална социална инфраструктура“ 
– 99 468 980,19 лв., ПО 6 „Регионален 
туризъм“ – 197 061 376,69 лв., ПО 7 
„Регионална пътна инфраструктура“ 
– 380 461 585,94 лв., и ПО 8 „Техниче-
ска помощ“ – 102 473 987,81 лв. 

По „ОПРР 2014 - 2020“ е определен 
ресурс от 369,7 млн. лв. за финансо-
ви инструменти по приоритетните 
оси 1 и 6. По първата ще се под-
крепят мерки за градско развитие 
– енергийна ефективност в еднофа-
милни жилищни сгради и студентски 
общежития, градска среда, интег-
риран градски транспорт, спортна 
и културна инфраструктура и зони 
с потенциал за икономическо раз-
витие. За целта са отделени 271,3 
млн. лв. По „Регионален туризъм“ ще 
се финансират с 98,4 млн. лв. дей-
ности за развитието на туризма и 
културното наследство в цяла Бъл-
гария.

Окончателният вариант на 
„ОПРР 2014 – 2020“ бе одобрен на 15 
юни 2015 г. Почти три години след 
това по нея са сключени 491 догово-
ра за безвъзмездна финансова помощ 
(БФП) с общ размер на предоставе-
ната БФП – 2,197 млрд. лв., или 73% 
от бюджета на програмата. По ПО 1 
са подписани 118 контракта за БФП 
за 1,221 млрд. лв., а ПО 2 – 170 дого-
вора за 169 млн. лв. По ПО 3 „Регио-
нална образователна инфраструкту-
ра“ са сключени 58 контракта за 219 
млн. лв., а по ПО 5 са 47 договора за 
БФП на обща стойност 31 млн. лв. 
По следващата ос „Регионален ту-

ризъм“ е парафирано финансово 
споразумение с Фонд на фондовете 
на стойност 98,5 млн. лв. По ПО 7 
„Регионална пътна инфраструкту-
ра“ са подписани 25 договора за 361 
млн. лв. По последна ос „Техническа 
помощ“ са сключени 72 контракта 
за 98 млн. лв.

Към 23 април т.г. реално разпла-
тените към бенефициентите сред-
ства са в размер на 635 млн. лв., или 
29% от договорените по „ОПРР 2014 
– 2020“. Сертифицираните разходи 
са 215 млн. лв., или 10% от договоре-
ните. По програмата са верифицира-
ни разходи, възлизащи на 248 млн. лв., 
или 11% от договорените средства.

Публикувани са 16 процедури за 
БФП на стойност над 3 млрд. лв., или 
100% от бюджета на „ОПРР 2014 – 
2020“, 5 от които в момента са от-
ворени за кандидатстване.

Процедура 

„Изпълнение на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и разви-

тие 2014 - 2020“ 

е по Приоритетна ос 1. Конкрет-
ни бенефициенти по нея са 39 града 
от 1-во до 3-то йерархично ниво от 
националната полицентрична систе-
ма – София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе, Стара Загора, Плевен, Велико 
Търново, Благоевград, Видин, Монта-
на, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, 
Разград, Шумен, Силистра, Добрич, 
Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, 
Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстен-
дил, Свищов, Горна Оряховица, Ка-
занлък, Димитровград, Асеновград, 
Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце 
Делчев, Панагюрище и Велинград. До-
пустими са дейности за енергийна 
ефективност в административни и 
жилищни сгради, интегриран град-
ски транспорт, градска среда и ре-
монт и реконструкция на обекти на 
образователна, социална и културна 
инфраструктура. Крайният срок за 
кандидатстване е 31.12.2019 г. 

Следващата процедура 

„Енергийна ефективност в перифер-

ните райони – 2“ 

по Приоритетна ос 2 е с общ 
бюджет 38,2 млн. лв. Тя е на конку-
рентен подбор и допустими бенефи-
циенти са 28-те общини на малки 
градове – опорни центрове от 4-то 
ниво на националната полицентрич-
на система съгласно Националната 
концепция за пространствено раз-
витие 2013 - 2025 г. Това са Ботевг-
рад, Берковица, Белоградчик, Генерал 
Тошево, Девин, Елхово, Златоград, 
Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, 
Карнобат, Мездра, Малко Търново, 
Никопол, Нови пазар, Нова Загора, 
Поморие, Попово, Пещера, Прова-
дия, Разлог, Сандански, Свиленград, 
Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан 
и Червен бряг. В проектното пред-
ложение могат да бъдат включени 
един или няколко обекта от жилищ-
ната и от публичната инфраструк-
тура, като минималният размер на 
заявената подкрепа е 200 000 лв., 
а максималният - 1,2 млн. лв. Дей-
ностите трябва да са насочени към 
постигане най-малко клас на енерго-
потребление „С“ в жилищния сектор, 
в сгради от културната, образова-
телната и социалната инфраструк-
тура и в здания на държавната и 
общинската администрация, както 
и към намаляване на крайното енер-
гийно потребление, разходите за 
енергия и на емисиите на парникови 
газове. Предложенията се подават 
до 27.08.2018 г.

Министерството на здравеопаз-
ването (МЗ) е конкретен бенефици-
ент по процедура 

„Регионална здравна 

инфраструктура“ 

по Приоритетна ос 4 с общ 
бюджет 163,5 млн. лв. Първоначал-
ният краен срок бе 30 март т.г., 
впоследствие той бе удължен до 15 
май 2018 г. По процедурата МЗ ще 

Деница Николова, зам.-министър на 
регионалното развитие и благоустройството 
и ръководител на УО на ОПРР: 

Г-жо Николова, как протича изпълнението на ОП 

„Региони в растеж 2014 – 2020“ към днешна дата? 

Ще направите ли сравнение между „ОПРР 2014 – 

2020“ и ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“?

Със сигурност мога да кажа, че настоящото 
изпълнение на програмата върви с много по-добри 
темпове спрямо предходната. Почти три години след 
като бе одобрена „ОПРР 2014 – 2020“, тя е със 100% 
обявен ресурс за кандидатстване и за получаване на 
финансиране. 73% от бюджета са договорени, а по 
30% от сключените договори са извършени плаща-
ния към изпълнителите и бенефициентите. За нас е 
много важно към настоящия момент да фокусираме 
максимално усилията си върху реализацията на про-
ектите, защото следващите шест месеца са кри-
тични за оперативната програма по отношение на 
постигането на индикаторите и целите, които са 
заложени като междинна рамка по „ОПРР 2014 – 2020“. 
В този аспект нашите бенефициенти със сключени 
договори трябва да направят необходимите стъп-
ки, за да ускорят максимално осъществяването на 
предложенията им, разбира се, с нужното качество 
и упражнявайки контрола в частта за реализиране на 
заложените резултати. 

Много е важно към този етап критичният ни бе-
нефициент Министерството на здравеопазването 
да мобилизира всички свои сили и да подаде проектно 
предложение до 15 май. Към днешна дата ресурс от 
над 163 млн. лв. е под риск по отношение на пости-
гане на целта към края на годината за разплатени 
средства и за договорен ресурс по Приоритетна ос 
4 „Регионална здравна инфраструктура“. Това касае 
изключително важен сектор, какъвто е здравеопаз-
ването, и подобряване на неговото качество от глед-
на точка на спешна медицинска помощ. 
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В Севлиево бяха въведени мерки 

за енергийна ефективност в 3 училища и 6 детски градини



16 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 11 май 2018

кандидатства за закупуване на 400 
линейки, оборудвани със съвременна 
медицинска апаратура, и за обновя-
ване на 27 центъра за спешна помощ 
в областните градове с техните 
170 филиала и 6 изнесени екипа. С 
изпълнението на проекта се очаква 
цялостно реформиране на спешна-
та медицинска помощ, с което ще 
се подобри значително качеството 
на здравната услуга. 

Следващата процедура е 

„Подкрепа за деинституционализация 

на социалните услуги за възрастни и 

хора с увреждания“ 

по Приоритетна ос 5 с общ 
бюджет 41,4 млн. лв. 29-те общи-
ни бенефициенти са Варна, Вели-
ки Преслав, Велико Търново, Враца, 
Габрово, Горна Оряховица, Димитров-
град, Дряново, Казанлък, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, 
Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, 
Свищов, Своге, Силистра, Сливен, 
Смолян, София, Струмяни, Тополов-
град, Търговище, Хасково, Шумен и 
Ямбол. Те са включени в Картата на 
резидентните услуги и Картата на 
услугите за подкрепа в общността, 
разработени от Агенцията за соци-
ално подпомагане и Националното 
сдружение на общините в Република 
България. Основна цел е да се оси-
гури достъп до качествени соци-
ални услуги за лица с увреждания и 
възрастни хора в съответствие с 
Плана за действие за периода 2018 - 
2021 г. за изпълнение на Национална-
та стратегия за дългосрочна грижа. 
Общините трябва да подадат пред-
ложенията си до 30 август. 

Последната процедура стартира 
на 30 април – 

„Развитие на туристически 

атракции“ 

по Приоритетна ос 6 с общ бю-
джет 98,5 млн. лв. Допустими канди-
дати по нея са Министерството на 
културата, общини, институции на 
вероизповеданията и техни мест-
ни поделения, които са юридически 
лица. Основната цел е създаването 
на цялостни туристически проду-
кти за обекти на културното на-
следство от национално и световно 
значение. Финансиране ще получат 
интегрирани проекти, включващи не 
само работи по консервация и опаз-
ване на съответния обект на кул-
турното наследство, но и дейности 
по неговото популяризиране и разви-
тие, които да привличат значителен 
брой посетители.

Проектите ще се осъществяват 
посредством комбинация от гран-
тове и с финансов инструмент под 
формата на нисколихвено кредити-
ране след извършване на оценка на 
проекта и бизнес плана от страна 
на съответния Фонд за градско раз-
витие, избран от „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България“ 
ЕАД. 

Кандидатстването ще е на прин-
ципа „обслужване на едно гише“, при 
който потенциалният бенефициент 
подава пред финансовия посредник 
проект и бизнес план. Мерките мо-
гат да включват отделни компонен-
ти или цялостни проектни решения 
и да бъдат съчетани с безвъзмезд-
на финансова помощ при доказани 
нужди, на базата на оценка на биз-
нес плана. Максималният размер на 
грантовете по проект може да дос-
тигне до 85% от общата стойност 
на комбинираното финансиране в 
зависимост от извършения от фи-

нансовия посредник анализ на бизнес 
плана. Крайният срок за кандидат-
стване по процедурата е 31 декем-
ври 2021 г. 

В момента се изпълняват 474 до-

говора 

за предоставяне на БФП от 
общо 491 сключени контракта по 
„ОПРР 2014 - 2020“.

Сред по-големите проекти в про-
цес на реализация три са за градски 
транспорт - „Интегриран столи-
чен градски транспорт - фаза II“ с 
бенефициент Столичната общи-
на за 125 485 941,89 лв., „Интегри-
ран градски транспорт на Варна 
- втора фаза“ за 37 233 093,69 лв., 
„Интегрирана система за градски 
транспорт на гр. Русе - 2 етап“ за 
24 344 185,59 лв. Четири от мащаб-
ните обекти са за градска среда – 
„Изграждане, възстановяване и об-
новяване на публични пространства 
от Централна градска част в град 
София“ за 46 078 473,32 лв., „Естети-
зация и модернизация на градската 
среда във Варна“ - 34 407 235,83 лв., 
„Осигуряване на балансирана градска 
среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. 
Меден рудник- етап I“ с бенефициент 
община Бургас - 30 475 379,31 лв., 
„Подобряване на градската среда в 
община Пловдив“ - 24 160 690,49 лв. 
Агенция „Пътна инфраструктура“ е 
бенефициент по пет големи проек-
та. Това са „Лот 6 „Път II-86 Плов-
див - Асеновград от км 14+860 до км 
25+150, с обща дължина 10,290 км, 
област Пловдив“ за 23 814 393,53 лв., 
„Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ 
Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 
103+341, с обща дължина 15.291 км, 
Област Пловдив и Област Смо-
лян“ - 24 422 831,60 лв., „Лот 1 „Път  
II-57 Ст. Загора – Раднево - път  
II-55 от км 0+250 до км 11+075 и 
от км 12+460 до км 40+554, с обща 
дължина 38.919 км, области Сливен 
и Ст. Загора“ – 27 453 823,87 лв., 
„Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стой-
ките - Широка лъка от км 8+225.53 
до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 
50+484.86, с обща дължина 27.217 км, 
Област Смолян“ - 29 105 256,80 лв., 
„Лот 22 „Път III-866 Михалково - Гра-
ница ОПУ Смолян от км 66+857 до 
км 88+050, с обща дължина 21.193 км, 
Област Смолян“ - 31 493 949,20 лв. 
Повече информация за тези проекти 
можете да видите в таблиците на 
17 и 18 стр.

В момента сред отворените обще-

ствени поръчки за подаване на офер-

ти по ОПРР са: 

Община Берковица е обявила 
търг на инженеринг по проект „Преу-
стройство, реконструкция и ремонт 
на съществуващи помещения за из-
граждане на Дневен център за деца 
с увреждания в сграда на детско за-
ведение – V детска градина, ж.к. Из-
грев - гр. Берковица“. Стойността е 

277 256,40 лв. без ДДС, а оферти се 
внасят до 17 ч. на 21 май т.г.

Община Враца е публикувала по-
ръчка за реализацията на „Нова въз-
можност за деца и младежи в община 
Враца - проект 1“ за 485 997 лв. без 
ДДС. Проектът е разделен на три 
обособени позиции, които ще се из-
пълнят на инженеринг. Първата е за 
изграждане на „Център за настаня-
ване от семеен тип за деца” (с капа-
цитет 12 места) в жк. „Металург“. 
Втората е във връзка с вътрешно 
преустройство на самостоятелно 
помещение в многофамилна жилищна 
сграда в „Наблюдавано жилище за мла-
дежи от 18 г. до 21 г. възраст“. Трета-
та обособена позиция е за вътрешно 
преустройство и смяна на предназ-
начението на бивша детска градина 
в „Преходно жилище за деца от 15 до 
18 г. възр. с кап. до 8 места“. Офер-
тите се подават до 17 ч. 22 май т.г.

Община Добрич е обявила търг 
за извършване на СМР в Наблюда-
вано жилище в град Добрич – апар-
тамент/жилище (за младежи от 
18- до 21-годишна възраст с капаци-
тет до 6 места). Стойността й е 
37 256,93 лв., а документи се пода-
ват до 17 ч. на 14 май т.г. 

Община Силистра е публикува-
ла поръчка за СМР в Дневен център 
за деца и младежи с увреждания по 
проект „Осигуряване на ефектив-
на инфраструктура за подкрепа на 
процеса за деинституционализация 
на грижите за деца – Силистра“. 
Предвидени са подмяна на дограма, 
топлоизолация на покриви, топло-
изолиране по външни стени, както 
и техните спомагателни и съпът-
стващи дейности. Стойността й 
е 58 700 лв. без ДДС, а оферти се 
подават до 17. 00 ч. на 1 юни т.г.

Приключили са 17 проекта 

със стойност на верифицираните 
разходи 5 401 589 лв. По ПО 1„Устойчи-
во и интегрирано градско развитие“ 
е обновена сградата на Районната 
служба „Пожарна безопасност и защи-
та на населението“, Благоевград. По 
проекта са верифицирани средства в 
размер на 516 766 лв. Четири предло-
жения са изпълнени по Приоритетна 
ос 2 „Подкрепа за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове в периферни-
те райони“. По тях са верифицирани 
средства в размер на 4 421 843 лв. 
Постигнатият резултат е 12 обно-
вени сгради (9 здания на образова-
телна инфраструктура в Севлиево и 
3 на Районните служби „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ 
в градовете Севлиево, Мездра и Зла-
тоград). Реализирани са 12 проекта 
по ПО 8 „Техническа помощ“. По тях са 
верифицирани средства в размер на 
461 650 лв., бенефициенти са общи-
ните Пещера, Девин, Троян, Тутракан, 
Сандански, Златоград, Генерал Тоше-
во, Севлиево, Крумовград, Карнобат и 
Поморие и проект на Министерство-
то на младежта и спорта.

Кои са предизвикателствата, с които се 

сблъсквате при изпълнението на „ОПРР 2014 – 

2020“? Къде изпитват трудности бенефициенти-

те? 

Към настоящия момент ги затруднява основно 
Законът за обществените поръчки (ЗОП). „ОПРР 
2014 – 2020“ е най-тежката програма за изпълнение 
заради многообразието от бенефициенти, които са 
публични органи или институции. Така прилагането 
на ЗОП е задължителен елемент при реализацията 
на всеки един проект. Следващата стъпка, която е 
основно предизвикателство, е спазването на сроко-
вете в план-графиците, от една страна, а от друга 
– регулярното подаване на искания за плащания към 
Управляващия орган. На тази фаза това, което виж-
даме като основно затруднение за нашите бенефи-
циенти, е свързано с отчетната документация. Все 
още има пропуски, независимо че обемът на докумен-
тите, които се изискват, е изключително намален 
и че имаме електронно отчитане на исканията и 
на изпълнението на проектите. Затова и правим 
регулярни обучения на нашите бенефициенти, за да 
преодолеем и този риск. Това обаче забавя процеса, 
защото в случаите, когато едно искане не е добре 
подготвено, води до закъснение в процедирането 
му и в заплащането му, а оттам и в отчетността 
към Европейската комисия. Затова апелът ми към 
всичките ни бенефициенти е да имат изключително 
голяма отговорност при подаването на исканията 
за плащания. Нужно е да ги подготвят по правилния 
начин, за да може УО да им възстанови средствата 
максимално бързо. 

Как виждате развитието на програмата до 

края на годината? Какви са Вашите очаквания? 

Предстоят ни доста трудни шест месеца. Тази 
програма винаги върви - още от етап на нейното 
одобряване до нейното финализиране, с изключител-
но големи предизвикателства и с много кратки сро-
кове, в които трябва да се вземат адекватни мерки, 
за да могат да се преодоляват. До края на годината 
бихме могли да постигнем 80% договорени средства, 
ако МЗ подаде своя проект и той бъде оценен и склю-
чен договор за него. Очакванията ни са да договорим 
финансирането, което обявихме по отношение на 
малките общини за мерките за енергийна ефектив-
ност в обществени и многофамилни жилищни сгради. 
Надявам се в рамките на 2018 г. да одобрим и част 
от проектите, които ще бъдат подадени към края на 
август, свързани с деинститулизация на възрастни-
те хора. Много е важно да проследяваме ежеседмич-
но и оперативно постигането на целите към края на 
годината, както и да направим един финален анализ 
за изпълнението на всяка една от 39-те големи об-
щини, които реализират мерки по интегриран под-
ход. Вследствие на което през следващата година 
ще трябва да се вземат съответните управленски 
решения в случай, че имаме непостигане на конкрет-
ни цели от наши бенефициенти или генерално за опе-
ративната програма. 

След този анализ ни предстои да помислим за 
адекватни решения, така че да приключим успешно 
целия програмен период, т.е. с максимално усвояване 
на средствата. Знаете, че в хода на изпълнение ви-
наги има акцентиране по отношение на отчитане на 
средства, свързани с контрола, финансовите коре-
кции, спестените ресурси след успешни поръчки. Ще 
трябва да обобщим информацията и да предложим на 
членовете на Комитета за наблюдение на програма-
та решения, които на практика да гарантират, че в 
края на 2023 г. ще завършим със 100% усвояемост на 
„ОПРР 2014 – 2020“. ОП „Регионално развитие“ при-
ключи с 97% усвояване, което беше изключително 
голям успех за нас. 

До края на годината трябва да завършим 163 
проекта по всички приоритетни оси на програмата, 
които трябва да бъдат финално отчетени към УО. 
Това са предложения основно на големите общини, 
Агенция „Пътна инфраструктура“ и др. 

Споменахте, че ще направите анализ на изпъл-

нението на проектите на 39-те общини. Ако някоя 

не се справя добре, предвиждате да прехвърлите 

средства към другите ли? 

Има одобрена методология за преразпределяне на 
разходи, в случай че не бъдат постигнати конкретни 
цели от страна на наши бенефициенти. Ще имаме 
отговорността да я приложим. Надяваме се обаче да 
не стигнем дотам, затова и взимаме всички преван-
тивни мерки. Но трябва да е ясно, че ако не бъдат 
постигнати целите и индикаторите, ще трябва да 
се приложи методологията. 

 от стр. 15
 от стр. 15

Обновената сграда на Районната служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пещера 
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Проект Бенефи-
циент

Стойност Продължител-
ност

Очаквани резул-
тати

Компоненти и обекти

BG16RFOP001-
1.041-0001-C01 
„Интегриран 
столичен град-
ски транспорт 
- фаза II“

Столична 
община

125 485 941,89 лв.  
(БФП - 
107 333 494,63 лв., 
собствено 
финансиране - 
18 152 447,26 лв.)

36 месеца 
(21.02.2018 г. - 
21.02.2021 г.)

Нови и подобрени 
линии на общест-
вения транспорт 
- 19,44 км. Ще 
бъдат реконстру-
ирани 2 трамвайни 
трасета и ще 
бъдат закупени 13 
нови нископодови 
съчленени трам-
вайни мотриси.

Компонент 3: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска“ от 
кръстовището с бул. „К. Стоилов“ до крайно трамвайно ухо „Орландовци“; 
Компонент 5: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от 
ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. "Руски памет-
ник" и кръстовището на бул. „Цар Борис III" и бул. „Г. Делчев": - Реконструкция 
на трамваен релсов път Част А: бул. „Цар Борис III“ от пл. „Руски паметник“ до 
трамвайно ухо „Княжево“ - Реконструкция на трамваен релсов път Част Б: бул. 
„Македония“ и ул. „Алабин“ от пл. „Руски паметник“ до трамвайно обръщателно 
ухо „Съдебна палата“;
Компонент 6: Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси; 
Компонент 7: Надграждане на интелигентната система за управление на 
трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално 
време.

BG16RFOP001-
1.001-0002-C01 
„Изграждане, 
възстановяване 
и обновяване 
на публични 
пространства 
от Централна 
градска част в 
град София“

Столична 
община

46 078 473,32 лв. 
(БФП - 
41 220 994,00 лв., 
собствено 
финансиране - 
4 857 479,32 лв.)

24 месеца 
(16.02.2018 г. - 
16.02.2020 г.)

Незастроени пло-
щи, създадени или 
рехабилитирани в 
градските райони 
- 184 985 кв. м. Ще 
бъдат изградени, 
възстановени и 
обновени над 5 
улици, 3 площада и 
1 градинка.

Зона 2 – ул. „Граф Игнатиев“ с прилежащите й пл. „Джузепе Гарибалди“, пл. „П. Р. 
Славейков“ и пл. „Патриарх Евтимий“; ул. „Солунска“ (в участъка от ул. „Граф Иг-
натиев“ до бул. „Витоша“); ул. „6-ти Септември“ (в участъка от ул. „Граф Игнати-
ев“ до ул. „Аксаков“); ул. „Ген. Паренсов“ (в участъка от ул. „6-ти Септември“ до 
ул. „Цар Иван Шишман“); ул. „Цар Иван Шишман“ (в участъка от ул. „Граф Игнати-
ев“ до пл. „Народно събрание“) и градината пред храма „Свети Седмочисленици“;
Зона 4 - територията, заключена между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Москов-
ска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно 
събрание“, ул. „6-ти Септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. 
„6-ти Септември“ до ул. „Георги С. Раковски“.

BG16RFOP001-
1.002-0003-C01 
„Интегриран 
градски транс-
порт на Варна 
- втора фаза“

Община 
Варна

37 233 093,69 лв. 
(БФП - 
29 297 008,49 лв., 
собствено 
финансиране - 
7 936 085,20 лв.).

48 месеца 
(19.01.2017 г. - 
19.01.2021 г.)

нови и подобрени 
линии на общест-
вения транспорт - 
6,63 км. Ще бъдат 
обновени 7 буле-
варда и улици, ще 
бъдат закупени 15 
нови автобуса, ще 
бъдат монтирани 
50 светофара, 25 
интелигентни пе-
шеходни пътеки и 
100 информацион-
ни табла

Компонент 1: Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с 
оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ), със следните 
обекти: 
Обект 1 „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк“ в участъ-
ка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, вкл. основен ремонт на 
транспортно съоръжение (пътен възел „Виница“), пешеходен подлез и мероприя-
тия за подобряване на достъпната среда“;
Обект 2 „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски“ в 
обхват от ул. „Ст. Стамболов“ до бул. „Цар Освободител“ и прилежащото му 
съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос“; 
Обект 3 „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар Освободи-
тел“ в обхват от бул. „Приморски“ до бул. „Княз Борис I“, по плана на 3 м.р., район 
„Одесос“;
Обект 4 „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в 
участъка от „Подвис“ до  бул. „8-ми Приморски полк“, в т.ч. велоалея, изпълняване 
на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни 
и пешеходни подлези“;
Обект 5 „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“ 
в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 
до ул. „Мара Тасева“, в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“;
Обект 6 „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. „Мара Тасева“, 
кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“ по плана на 29 м.р.,  
район „Аспарухово“, гр. Варна“;
Обект 7 „Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул. 
„Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“, вкл. изпълняване на мероприятия за 
подобряване на достъпната среда (в подзона „Одесос 2“)“.
Компонент 2: Нови превозни средства за МГОТ (автобуси);
Компонент 3 - Интелигентни транспортни системи, който включва следните 
модули: *Координирано управление на светлинно регулираните кръстовища по 
трасетата на МГОТ *Надграждане на системата за информация на пътници-
те в реално време *Интелигентни пешеходни пътеки *Звуково известяване на 
кръстовища по заявка;

BG16RFOP001-
1.002-0002-C01 
„Естетизация и 
модернизация на 
градската среда 
във Варна“

Община 
Варна

34 407 235,83 лв. 
(БФП - 
25 231 166,90 лв., 
собствено 
финансиране - 
25 231 166,90 лв.)

30 месеца 
(10.01.2017 г. - 
10.07.2019 г.)

Незастроени пло-
щи, създадени или 
рехабилитирани в 
градските райони 
- 308 405,70 кв. м. 
Ще бъдат рекон-
струирани 6 улици 
и 1 парк, изгра-
дени 3 велоалеи 
и благоустроени 
междублокови 
пространства

– Реконструкция на ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народ-
ни будители“ с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега 
канал „Море – езеро“, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атрак-
циони, спортни площадки и велоалеи, ведно с прилежащи улици към специализи-
рана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Мар-
ков“ Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ в местност Вилите, район 
„Аспарухово“, гр. Варна;
– Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варнен-
чик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул. „Янко Мустаков“ в участъка от бул. 
„Константин и Фружин“ до ул. „Св. Елена“;
– Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и пло-
щадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и 
изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и 
др. Реконструкция поливна система, растителност;
– Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 1“, 
включващо реконструкция на ул. „Г. Бенковски“ в участъка от бул. „Сливница“ до 
ул. „Кракра“, вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул. 
„Цар Петър“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Г. Бенковски“;
– Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 2“, 
включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I“, вкл. велоалея и 
пространството, заключено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цари-
брод“ и ул. „Л. Заменхов“;
– Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 2“, 
включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“, включително 
велоалея и площад „Йоан Екзарх“;
– Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ 
(жк „Възраждане“, I м.р.), включващо естетизация и модернизация на простран-
ството, заключено между ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата 
западно от бл. 17 и локално платно на бул. „Трети март“.

BG16RFOP001-
1.005-0001-C01 
„Интегрирана 
система за град-
ски транспорт 
на гр. Русе - 2 
етап“

Община 
Русе

24 344 185,59 лв. 
(БФП - 
24 002 815,60 лв., 
собствено 
финансиране - 
341 369,99 лв.)

48 месеца 
(05.01.2017 г. - 
05.01.2021 г.)

Нови и подобрени 
линии на общест-
вения транспорт - 
2,24 км. Ще бъдат 
реконструирани 1 
булевард, 1 улица, 
3 пасарелки и 1 
подлез и изградени 
1 пешеходна зона и  
1 надлез

– Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародей-
ка“;
– Реконструкция на бул. „Придунавски булевард“ и рехабилитация на три броя 
пасарелки;
– Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“;
– Рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до 
бул. „България“;
– Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при математическа гим-
назия „Баба Тонка“;
– Надграждане на интелигентната транспортна система.

Големи градски проекти в процес на реализация
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Проект Бенефициент Стойност Продължителност Очаквани резултати

BG16RFOP001-7.001-0022-C01 „Лот 22 „Път III-866 Михалко-
во - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща 
дължина 21.193 км, Област Смолян“

Агенция „Пътна 
инфраструктура“

31 493 949,20 лв. 36 месеца 
(13.04.2017 г. - 
13.04.2020 г.)

Дължина на реконструирани или 
модернизирани пътища  - 21,19 км

BG16RFOP001-7.001-0024-C01 „Лот 24 „Път III-866 Смолян - 
Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и 
от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, 
Област Смолян“

Агенция „Пътна 
инфра структура“

29 105 256,80 лв. 
(БФП - 24 930 786,51 лв., 
собствено финансиране - 
4 174 470,29 лв.)

36 месеца 
(19.07.2017 г. - 
19.07.2020 г.)

Дължина на реконструирани или 
модернизирани пътища  - 27,22 км

BG16RFOP001-7.001-0008-C01 „Лот 1 „Път II-57 Ст. Загора – 
Раднево - път II-55 от км 0+250  до км 11+075 и от км 12+460 
до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области  Сливен и 
Ст. Загора“

Агенция „Пътна 
инфра структура“

27 453 823,87 лв. 
(БФП - 26 777 851,52 лв., 
собствено финансиране - 
675 972,35 лв.)

36 месеца 
(09.05.2016 г. - 
09.05.2019 г.)

Дължина на реконструирани или 
модернизирани пътища - 39,14 км

BG16RFOP001-7.001-0023-C01 „Лот 23 „Път III-866 Граница 
ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща 
дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян“

Агенция „Пътна 
инфра структура“

24 422 831,60 лв. 36 месеца 
(12.04.2017 г. - 
12.04.2020 г.)

Дължина на реконструирани или 
модернизирани пътища  - 15,29 км

BG16RFOP001-7.001-0015-C01 „Лот 6 „Път II-86 Пловдив - 
Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 
10,290 км, област Пловдив“

Агенция „Пътна 
инфраструктура“

23 814 393,53 лв. 
(БФП - 23 214 393,53 лв., 
собствено финансиране - 
600 000,00 лв.)

36 месеца 
(25.05.2016 г. - 
25.05.2019 г.)

Дължина на реконструирани или 
модернизирани пътища  - 10,29 км

BG16RFOP001-
1.004-0003-C01 
„Осигуряване 
на балансирана 
градска среда в 
ЦГЧ, ж.к. Въз-
раждане и ж.р. 
Меден рудник - 
етап I“

Община 
Бургас

30 475 379,31 лв. 
(БФП - 
25 946 094,17 лв., 
собствено 
финансиране - 
4 529 285,14 лв.)

30 месеца 
(04.01.2017 г. - 
04.07.2019 г.)

Незастроени пло-
щи, създадени или 
рехабилитирани в 
градските райони 
- 305 000 кв. м. Ще 
бъдат реконстру-
ирани 17 улици, 1 
площад и 1 парк

– Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ - ул. „Богориди“ и ул. „Възраждане“;
– Обновяване на градска жизнена среда в жк „Възраждане“ - Реконструкция на 
площад „Жени Патева“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Македония“, ул. „Пробуда“, ул. „Лю-
бен Каравелов“, ул. „Васил Левски“, част от ул. „Ивайло“, Обновяване на зелени 
междублокови пространства в жк „Възраждане“ (1 между ул. „Дебелт“, ул. „Цар 
Самуил“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Хр. Фотев“, ул. „Ивайло“ и бул. „Сан Стефано“; 3. 
между ул. „Л. Каравелов“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Васил Левски“ ул. „Дебелт“), ул. 
„Фердинандова“;
– Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В)- ул. „Кооператор“;
– Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център; 
– Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - Реконструкция 
на историческо ядро на Приморски парк и южна част, ул. „Константин Фотинов“;
– Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. „Отец 
Паисий“, ул. „ Лермонтов“, ул. „Успенска“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Граф 
Игнатиев“, ул. „Гео Милев“;
– Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. „Шипка“.

BG16RFOP001-
1.003-0002-C01 
„Подобряване 
на градската 
среда в община 
Пловдив“

Община 
Пловдив

24 160 690,49 лв. 
(БФП - 
24 025 191,38 лв., 
собствено 
финансиране - 
135 499,11 лв.).

30 месеца 
(13.07.2017 г. - 
13.01.2020 г.)

Незастроени пло-
щи, създадени или 
рехабилитирани в 
градските райони 
- 151 000 кв. м. Ще 
бъдат реконстру-
ирани и рехаби-
литирани над 40 
булеварда и улици 
и 2 площада

– Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски пло-
щадки по южния бряг на р. Марица. Рехабилитация и реконструкция с въвежда-
не на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг“ в зоната от 
транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“; 
– Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въ-
веждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, находящи 
се в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Стойчо Мушанов“, ул. „Макгахан“ 
(в участъка от ул. „Митрополит Панарет“ до ул. „Ген. Скобелев“), ул. „Ген. Скобе-
лев“, ул. „Пулпудева“, ул. „Козлодуй“, ул. „Брестовица“, ул. „Цар Иван Страцимир“ 
(Изграждане на пешеходни улици – туристически маршрут между археологически 
обекти „Малка базилика“ и „Източна порта на Филипопол“ по ул. „Брестовица“ и 
ул. „Цар Иван Страцимир“); 
– Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза“ - 
от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Петко Д. Петков“ до бул. 
„Източен“, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озелене-
на площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка“ - УПИ I - озеленя-
ване, кв. „130“ по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Реконструкция и 
рехабилитация на пътната настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление на следните улици, находящи се в гр. Пловдив: ул. „Патриарх Евти-
мий“, ул. „Света гора“, ул. „Георги Раковски“ и ул. „Съединена България“; 
– Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември“ в учас-
тъка от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“, въвеждане на енергос-
пестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите 
му зелени площи; 
– Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на 
детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III 
- комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастрален №520.1368, №520.1344) 
в кв. „130“; УПИ I - за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки 
(имот с кадастрален №520.1343) в кв. „495“, и УПИ I - за комплексно жилищно за-
строяване (имот с кадастрален №520.1338) в кв. „459“, всички по плана на Първа 
градска част - юг, гр. Пловдив;
– Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на 
детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ 
I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строител-
ство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален №520.1278) в кв. 
„443“ по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив; 
– Реконструкция, рехабилитация, градско обзавеждане, благоустрояване и озеле-
няване на „Предгаров площад“ и бул. „Хр. Ботев“;
– Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеж-
дане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, находящи се 
в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Марагидик“, ул. „Лъджене“, ул. „Георги 
Мамарчев“, ул. „Неофит Бозвели“ (м/у ул. „Марагидик“ и ул. „Стойчо Мушанов“), 
ул. „Д-р Селимински“, ул. „Сава Филаретов“, ул. „Княз Черказки“ (южно от ул. 
„Марагидик“), ул. „3ахарий Зограф“, ул. „Емил Зола“, ул. „Лясковец“, пл. „Александър 
Малинов“;
– Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въ-
веждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, находящи 
се в гр. Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров“, ул. „Хеброс“, ул. 
„Панайот Пипков“, ул. „Калофер“, ул. „Хъшовска“, ул. „Артилерийска“, ул. „Никола 
Сапунов“, ул. „Весела“, ул. „Тополница“, ул. „Ламартин“, ул. „Лютиче“ ;
– Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въ-
веждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, находящи 
се в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Балкан“ (кадастрален №520.1403 и 
520.1409), ул. „Мортагон“, ул. „Княз Черказки“ (северно от ул. „Марагидик“ до ул. 
„Балкан“).

Големи градски проекти в процес на реализация

Големи пътни проекти в процес на реализация

Проект Бенефи-
циент

Стойност Продължител-
ност

Очаквани резул-
тати

Компоненти и обекти
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ТЪРГОВИЩЕ

Община Търговище обнови 
две училища по Националната 
програма „Оптимизация на 
училищната мрежа“. Това са 
ОУ „Христо Ботев“ в с. Ма-
кариополско и III ОУ „Петко Р. 
Славейков“ в Търговище. Във 
всяко от тях са вложени по 
135 хил. лв. 

Старата дограма в целия 
учебен корпус в с. Макарио-
полско е подменена с нова и е 
ремонтиран покривът. Физкул-
турният салон е пребоядисан 
и с обновена подова настил-
ка. Класните стаи са с нови 
врати, а в 4 от тях са поста-
вени и плазмени телевизори. 

Компютърният кабинет е 
оборудван с 13 нови компютъ-
ра. Предстои и монтирането 
на котел за пелети и твърдо 
гориво за отоплителната ин-
сталация. 

В III ОУ „Петко Р. Славей-
ков“ дейностите обхващат 
подмяна на старата с нова 
PVC дограма в северната 
част на сградата, както и на 
целия първи етаж на южното 
крило, където се обучават уче-
ниците от 1-ви до 4-ти клас. 
В десет от класните стаи са 
поставени плазмени телевизо-
ри с цел подпомагане на обра-
зователния процес. 

Страницата подготви
Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

Започна ремонт по цяла-
та дължина на ул. „Христо 
Ботев“ в Търговище. Дей-
ностите по обновяването 
възлизат на 190 000 лв., които 
са осигурени от капиталова-
та програма на общината за 
2018 г. В момента фирмата 
изпълнител „Пътинженеринг-
строй - Т“ ЕАД фрезова учас-
тъци от улицата. Предстои 
полагане на неплътна смес 
за профилиране на наклоните 
и повдигане на всички отво-
днителни и канализационни 
шахти. Ще бъде положен нов 

асфалт със средна дебелина 
от 5 см. СМР на ул. „Христо 
Ботев“ се изпълняват при 
временна организация без 
спиране на движението. Очак-
ва се ремонтът да приключи 
до средата на май 2018 г. 

В капиталовата програма 
на община Търговище за тази 
година са заложени средства 
за рехабилитация на още 3 
улици в града. 230 000 лв. са 
предвидени за ремонт на ул. 
„Любен Каравелов“ - от ул. 
„Копривщица“ до ул. „Трети 
март“. 60 000 лв. са за СМР 
по цялата дължина на ул. „Ра-
домир“, а с 67 000 лв. ще бъде 
обновен път в промишлената 
зона на града. 

На база заявки на кмето-
вете и наместниците в на-
селените места от община 
Търговище местната админи-
страция отпусна 60 000 лв. за 
ремонти на административни 
сгради и благоустрояване в се-
лата. 

Планират се ремонти в 
сградите на кметствата в 
30 села и кварталите „Въбел“ 
и „Бряг“ в Търговище. В други 5 
села ще се подмени дограмата 
на постройката на местната 
администрация – Божурка, Голя-
мо Ново, Дралфа, Кръшно и Ми-
ладиновци. Ремонт на покриви-

те на кметствата е заложен 
в селата Кошничари, Кралево, 
Пролаз, Ралица и Търновца.

Почти всички администра-
ции са заявили средства за 
хигиенно-благоустройствени 
дейности, като почистване на 
тротоарите от трева и косе-
не на зелените площи. По това 
направление сумите варират 
между 100 и 1 200 лв. Осигурени 
са и 6 350 лв. за закупуване на 
консумативи за храсторези и за 
нарязване на дърва за отопле-
ние на канцелариите. 1 500 лв. 
пък са заделени като резерв за 
непредвидени разходи.

Проектите на 2 на-
селени места, 1 учили-
ще и 3 детски градини 
в община Търговище са 
одобрени за финанси-
ране по линия на Пред-
приятието за управле-
ние на дейностите по 
опазване на околната 
среда (ПУДООС). Реа-
лизацията на дейност-
ите е по Националната 

кампания „Чиста околна 
среда 2018 г.“, а сред-
ствата се осигуряват 
от Министерството 
на околната среда и 
водите. 

Кметствата в се-
лата Макариополско и 
Голямо Ново ще получат 
до 10 000 лв. за благо-
устрояване на паркове, 
озеленяване, ремонти 

на детски кътове и 
спортни съоръжения. 
В с. Макариополско е 
планирано цялостно 
реновиране на парка, 
като ще се извърши 
укрепване и ремонт на 
оградата, ще бъдат 
монтирани нови пейки, 
беседка и кошчета за 
отпадъци. Предвиде-
но е възстановяване и 
обновяване на зоната 
за спорт, както и за-
саждане на нови широ-
колистни и иглолистни 
фиданки. В с. Голямо 
Ново ще бъде поставе-
на нова ограда около зе-
лената площ в центъра 
на селото. Там ще бъ-
дат монтирани пейки 
и детски съоръжения, а 
вече съществуващата 
беседка ще бъде ремон-
тирана. Крайният срок 
за завършване на про-
ектите е 30.11.2018 г.

Уч и ли щ ето  в  с . 

Подгорица, филиалите 
на ДГ №5 „Червената 
шапчица“ в с. Драгано-
вец, ДГ №9 „Приказка“ в 
с. Подгорица и ДГ №2 „8 
март“ в Търговище ще 
бъдат финансирани с 
до 5 000 лв. по линия на 
ПУДООС. Средствата 
ще бъдат използвани 
за обновяване на дет-
ските кътове в гра-
дините и озеленяване. 
В училището в с. Под-
горица ще бъде обосо-
бена и спортна зона с 
футболно и волейболно 
игрище. Дейностите 
по проекта в ДГ №2 „8 
март“ пък са ориенти-
рани към екологичното 
възпитание на децата. 
Там е планирано засаж-
дането на зелен пояс, 
поставянето на къщич-
ки за птици, екоизложба 
и екопоход. Проектите 
трябва да бъдат изпъл-
нени до 30.10.2018 г.

Общинското предприятие 
„Флора” изгражда мултифунк-
ционална площадка с кътове 
за игри, спорт и отдих в Тър-
говище. Съоръжението е на 
близо 1 000 кв. м между улици-
те „Шейново” и „Росица”. Там 
вече са оформени две детски 
площадки, а в съседство е из-
градена беседка за отдих. До 
тях ще има игрище за футбол 
и волейбол, както и за тенис на 
корт. Поставен е и комбиниран 

уред за стрийт фитнес.
Спортните площадки ще 

бъдат обезопасени с ограда, за 
да се предпазят играещите в 
съседство деца. До кътовете 
ще бъдат поставени пейки и 
други елементи от парковото 
обзавеждане и оборудване.

Около целия комплекс се 
изгражда и зелен пояс с 30 иг-
лолистни дръвчета. Очаквани-
ята са целият обект да бъде 
приключен до средата на май.

Елица Илчева

В рамките на дни 
в Разлог стартираха 
дейностите по няколко 
европроекта. Началото 
на строителните рабо-
ти бе дадено от кмета 
на града инж. Красимир 
Герчев. Единият от за-
почнатите обекти е 
сградата на читалище-
то, която ще се санира 
по проект „Повишаване 
на енергийната ефек-
тивност на обществе-
ните сгради на култур-
ната инфраструктура 
в Разлог”, изпълняван 
по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“). 

Предвижда се изоли-
ране на външните сте-
ни, подмяна на дограма-

та и ремонт на покрив, 
санитарните помеще-
ния и външните парапе-
ти. Ще се изпълни още 
топлинно изолиране на 
покрив и под и ще бъде 
сменена цялата ото-
плителна инсталация, 
която ще се включи в 
газопреносната мрежа 

на града. Също така 
ще се подменят водо-
проводната и канализа-
ционната инсталация. 
Общата стойност на 
проекта е 1 025 480 лв., 
от които 853 194 лв. 
са от ЕС, национално-
то съфинансиране е 
150 563 лв., а собст-

Ваня Карапаунова, 
ОП на КСБ - Смолян

С официална церемония „пър-
ва копка“ бе дадено началото на 
обновяването на дворно прос-
транство и спортни площадки 
на ГПЧЕ „Иван Вазов“ и VI ОУ 
„Иван Вазов“ в Смолян. Те се ре-
ализират по проект „Обновява-
не и енергийна ефективност на 
образователна инфраструктура 
в гр. Смолян“, който се финан-
сира от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 2020“. 
На събитието присъстваха 
Момчил Николов, секретар на 
община Смолян, и Росица Лаку-
дова, директор на VI ОУ „Иван 
Вазов“. 

Николов пожела успех и беза-
варийна работа на изпълнители-
те и да приключат до началото 
на следващата учебна година. 
От своя страна Росица Лакудо-
ва благодари на община Смолян 
и сподели, че образователната 
среда ще бъде обогатена и това 

ще рефлектира върху високите 
резултати на учениците. Стро-
ителните дейности включват 
изграждане на баскетболно и во-
лейболно игрище. Ще се обнови 
настилката на училищния двор 
и хандбалното игрище.

В рамките на проекта се 
изпълняват СМР и в ДГ №5 „Бу-
ратино“. За този обект е пред-
видено изграждане на достъпна 
архитектурна среда, енергос-
пестяващи мерки, укрепване на 
конструкцията на сградата, до-
пълнително отливане на подови 
плочи и др. Ще бъде направено 
и ново евакуационно стълбище 
с метална конструкция с оглед 
пожарна безопасност.

Кметът Красимир Герчев даде официален старт на 

обновлението на читалището

веното от община Раз-
лог възлиза на 21 722 лв. 
Срокът за приключва-
не на обекта е 1 март 
2019 г.

Градоначалникът на-
прави символична пър-
ва копка и по проект 
„Повишаване енергий-
ната ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради в град Разлог”. 
Общата му стойност е 
1 081 575 лв. и също се 
финансира по „ОПРР 2014 
– 2020“.

По него ще се обно-
вят четири блока – два 
от тях са на ул. „Хрис-
то Ботев“ на номера 10 
и 9, другите съответно 
са на ул. „Опълченска“ 2 
и ул. „Гоце Делчев“ 1. Ос-
новната цел на проекта 
е да бъдат намалени 
разходите за енергийно 
потребление в многофа-
милните жилищни сгради 
и емисиите на парникови 
газове в Разлог. 
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Елица Илчева

Всяко вложение в инфра-
структура е инвестиция в 
бъдещето и това изобщо 
не е клише, независимо от 
времето и мястото. Има 
обаче проекти, по които е 
стартирала работата, но 
заради политически или дру-
ги причини те са останали 
недовършени. Два от тях са 
Черноморската железница и 
новият център на Шумен. 

Варна е известна и с 
това, че е една от крайните 
спирки на първата българ-
ска железница Варна – Русе, 
построена още преди Ос-
вобождението само за две 
години между 1864 и 1866 г. 
Четири години след Съеди-
нението 1885 г. треновете 
вече пътуват и по линията 
Варна - Горна Оряховица - 
София. Тук през 1925 г. е от-
крита и една от първите и 
най-красиви гарови сгради, 
а линиите, които свързват 
морската столица с различ-
ни краища на България, вече 
са няколко и представляват 
голяма част от общата 
дължина на железниците 
в страната, която през  
1940-а достига 4426 км. 
Нито един от коловозите 
обаче не отвежда напра-
во към Бургас, а мечтата 
на родените покрай Черно 
море и на туристите е била 
на път да се сбъдне само за 
година - две. 

Идеята е представена 
като грандиозен проект 
почти веднага след Втора-
та световна война. 

В началото на 50-те годи-

ни е планирано Черномор-

ската железница да стане 

част от

стратегическа жп ма-
гистрала, започваща от 
далечния Одески окръг и 
достигаща до българо-тур-
ската граница. До онзи мо-
мент в тази посока има из-
градено трасе само между 

гара Юнак, Варненско, и село 
Старо Оряхово, а единстве-
ната и до днес жп връзка 
между двата черноморски 
центъра минава през Кар-
нобат (8-а линия) и после по 
3-та главна линия до Синдел 
и Варна, което доста удъл-
жава маршрута. 

Любопитна подробност 
е, че строежът е част от 
редица инфраструктурни 
проекти, обявявани за ци-
вилни, но всъщност с воен-
ноотбранителна цел. Сре-
дата на XX век е времето 
на тотално противопоста-
вяне между Източния блок и 
Запада и с Черноморската 
железница е трябвало да се 
осигури по-бързо придвиж-
ване от Северна до Южна 

България при евентуален во-
енен конфликт с Турция. То-
гава се планира и строител-
ството на Дунав мост при 
Русе, който също е нужен 
като военно-транспортно 
съоръжение. 

Строежът на Черномор-
ската железница започва 
по изричното нареждане на 
Москва. Определен е марш-
рут на линията - от Долно 
Езерово край Бургас до До-
лен чифлик при Варна, като 
продължение на Юнак – Ста-
ро Оряхово и с перспектива-
та крайморската жп магис-
трала да стигне към Елхово 
и Хасково. По проект след 
Бургас линията минава край 
Поморие, кк Слънчев бряг, 
пресича с тунел Източна 
Стара планина при Кошари-
ца и чрез съществуващата 
от Старо Оряхово линия 
през Синдел стига до мор-
ската столица.

За няма и 5 години трасе-

то е почти готово.

Реализирани са повече 
от половината от землени-
те работи, а съоръженията 
са почти завършени. Оста-
ва недокопан 5-километров 
тунел под Източния дял на 
Стара планина. Южният му 
портал излиза при с. Кошари-
ца, където са готови малко 
над 600 метра. От север е 
прокопан до село Присел-
ци (Несебърско), което се 
намира на самата граница 
между Бургаска и Варненска 
област. Там са завършени 
почти 2 км, в които след 
време местното трудово 
кооперативно земеделско 
стопанство е отглеждало 
гъби.

Всичко се реализира при 
абсолютна секретност под 

наименование „Обект А“, но 
след промяна в политическа-
та обстановка в световен 
мащаб строителството 
е преустановено. Изгра-
дените съоръжения са из-
оставени. Конкретните 
причини за незавършената 
инфраструктура не са из-
вестни и до днес. Най-веро-
ятно е, че след смъртта на 
Йосиф Сталин през 1953 г. 
се разведрява международ-
ната обстановка и обекти 
с подобно предназначение 
се оказват вече ненужни. 
Строителството на линия-
та само за граждански цели 
пък излиза нерентабилно, 
тъй като според икономи-
чески разчети се оказва, че 
при възможността за пре-
воз на товари по море и по 
шосе няма нужда от трети 
вариант. Така Черноморска-
та железница остава една 

нереализирана мечта, в 
която са вложени пари и от 
която стърчат следите на 
недовършени диги по поле-
то, мостове по деретата, 
затвореният тунел в района 
на несебърските села При-
селци и Кошарица. За него 
поне преди време се появи 
информация, че може да се 
превърне в туристическа 
атракция.

Друг изоставен заради 
политически промени обект 
е 

недостроеният център 

на Шумен. 

Той започва да се реа-
лизира по инициативата 
„Посещение на дипломати-
ческия корпус“, благодаре-
ние на която всяка година по 
един областен град се прео-
бразявал, за да бъде показан 

на посланици на различни-
те страни у нас. По нея са 
създадени впечатляващият 
център на Смолян, чисто 
новият на Ловеч и прослову-
тият на Благоевград, но шу-
менци не успяват да видят в 
завършен вид своя, започнат 
през 1988 г. 

Проектът е готов през 

1987-а 

и е подложен на сериоз-
но обществено обсъждане 
с изложени макети. Изкоп-
ните работи стартират, 
събарят се къщи в центъ-
ра и собствениците им 
получават апартаменти в 
новите жилищни квартали. 
Заданието включва амби-
циозна група от обществе-
ни сгради - търговски дом, 
концертен център, банка, 
поща, хотелски комплекс, 
ресторант и кафе-сладкар-
ница, подземни паркинги и 
тунели, площади с фонта-
ни. Градоустройствено 
всичко звучи много логично, 
защото тогава областни-
ят център се развива в на-
правление изток-запад по 
протежение на Шуменско-
то плато и реката. Образу-
ват се няколко важни успо-
редни улици в центъра без 
директна връзка помежду 
им. Новите здания тряб-
вало да решат проблема, 
като ги свържат надземно 
и подземно едновременно 
за хора, автомобили и град-
ски транспорт. Предвижда-
ло се дори да има подземни 
тролеи.

Но този път, с идването 
на 10 ноември 1989 г., обек-
тът е спрян, като и до днес 
си стоят недовършените 
градежи. През миналата 
есен са представени два 
варианта как да изглежда 
част от пешеходната зона в 
Шумен, но нито един от тях 
не включва преобразяване 
на останалия като каменно 
чудовище недостроен тър-
говски дом. Все пак проек-
тите предлагат нова визия 
на участъка от пл. „Кристал“ 
до хотел „Мадара“ – обект, 
включен в инвестиционна-
та програма на общината 
по Оперативна програма-
та „Региони в растеж 2014 
- 2020“, но за момента е в 
резервния списък. 

Затвореният тунел при несебърските села Приселци и 

Кошарица, за който имало идея да се превърне в туристическа 

атракция. Строен за слава, от едната страна си остава 

непробит Маршрутът на линията

Недостроеният търговски дом в Шумен

След повече от 20 години ямата в самия център на града може и да бъде превърната  

в привлекателно място за отдих



се монтажни планове, работни 
чертежи, детайли, т.е. пести се 
огромно количество време. Про-
грамите помагат само на този, 
които знае какво иска от тях.

 Софтуерните продукти 
не могат да заместят човека, 
това няма как да стане. Строи-
телният инженер ползва програ-
мите тогава, когато знае какво 
да очаква от тях. С други думи 
- и в сложната материя, с която 
аз и моите колеги се занимава-
ме, даваме на нашите студенти 
знания, с които при дипломира-
нето си излизат с по-висока под-
готовка пред другите универси-
тети, които готвят студенти с 
профила на ВСУ.

Искам да споделя пред роди-
телите на нашите бъдещи въз-
питаници, които са основните 
читатели на вестник „Строи-
тел“, че ВСУ, както и по време 
на тяхното следване, е автори-
тетна и запазена марка за под-
готовката на строителни инже-
нери и архитекти. Факт е обаче, 
че приемът през последните го-
дини намаля, най-добрите аби-
туриенти избраха европейско 
образование и продължават да 
го правят. Само за сравнение 
ще кажа, че в предишни години 
сме имали по 1000 - 1500 канди-
дати, или 10 души са се борили 
за едно място в Строителния 

факултет и 20 - в Архитектур-
ния. Затова искам отговорно да 
заявя, че не е важно как влизаш 
във висшето училище, а как, с 
какви знания и професионални 
възможности излизаш. Затова 
ВСУ „Любен Каравелов” е запа-
зена и утвърдена марка.

Споменахте, че запознава-

те студентите дори с евроко-

довете.

Те са полезни с това, че уни-
фицират работата в целия Ев-
ропейски съюз. Ако съпоставиш 
проект, правен в България, с 
друг от която и да е държава от 
ЕС, веднага става ясно, че сте 
от едната страна на барикада-
та, образно казано. Разликите 
са само в някои коефициенти. 
Но все още има много несъвър-
шенства, които са в процес на 
изглаждане. 

Еврокодът за голяма част 
от нещата казва какво трябва 
да бъде направено, но не дава на-
чина. Затова имам много голямо 
поле за работа, за изследвания 
по различни направления - в сто-
манените, в стоманобетонните 
и прочие конструкции.

Успя ли ВСУ да спечели фи-

нансиране от ЕС, за да подобри 

базата си?

Европейските проекти сти-

мулират развитието на науката 
във висшите училища и това е 
аксиома. С такъв именно проект 
успяхме да оборудваме нашия 
лабораторен комплекс. Процеду-
рите и пресяването са дълъг и 
труден процес, но все пак с от-
пуснатите 450 000 лв. ние заку-
пихме система за синхронизира-
но повдигане, която се използва 
за изпитване, монтаж и ремонт 
на мостови конструкции. Тя се 
прилага при най-различни науч-
ноизследователски и практичес-
ки нужди.

ВСУ и академичното ръко-

водство активно подпомагат 

дейността на младите научни 

работници – на докторантите 

и преподавателите. Ректорът 

проф. д.а.н. арх. Борислав Бо-

рисов нееднократно е деклари-

рал тази позиция на екипа си.

Един млад инженер или ар-
хитект, за да стане добър 
преподавател, трябва да има и 
определени научни амбиции. Най-
малкото е, че той трябва да на-
прави докторантура. Идеята да 
се развиваш в науката и да пра-
виш кариера в образователната 
сфера е процес, който трябва 
да върви паралелно с бизнеса и 
с неговите изисквания. Устой-
чивата наука не е самоцел, т.е. 
ние трябва да бъдем полезни на 
строителния бранш с наши но-
вовъведения, технологии и из-
делия и др. И затова всеки млад 
човек, които иска да се развива 
в образователния процес, тряб-
ва да прави и наука и трябва да 
е близко до процесите, които 
стават на строителната пло-
щадка. 

В последните години ВСУ 
откри нови специалности - „Фа-
саден инженеринг“, „Урбанизъм“, 
„Дизайн“ и т.н. Ще имаме и спе-
циалност „Пожарна и аварийна 
безопасност”, за да допълним 
гамата от знания, която по 
някакъв начин е свързана със 
строителството и архитек-
турата.

Вие сте и автор на няколко 

учебни пособия, а имате и мно-

го научни публикации.

Да, част от нещата са свър-
зани професионално с моя дисер-
тационен труд. Другите касаят 
преминаването към еврокодове-
те и създаването на помагала и 
за студентите, и за практика-
та на строителните инженери. 

ВСУ завършва поредна ус-

пешна учебна година и е вече 

на прага е новата кандидат-

студентска кампания. 

Да, очаквам тя да бъде дос-
та силна, защото за нашето 
училище ще бъде юбилейна – 
80 г. С пет години сме по-въз-
растни от Университета по 
архитектура, строителство и 
геодезия и без да подценявам 
ни най-малко техния принос в 
подготовката на специалисти 
в бранша, ще кажа, че поне по-
ловин България е построена от 
възпитаници на ВСУ „Любен Ка-
равелов” и предхождащите го 
структури. Другата половина 
тепърва ще я строят нашите 
студенти.
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В последните години ВСУ откри нови специалности

Доц. д-р инж. Борислав Даалов, катедра „Строителни конструкции” на ВСУ „Любен Каравелов”:

Георги Сотиров

Доц. Даалов, преподавате 

сложна инженерна материя в 

областта на строителните 

конструкции.

Стоманени конструкции, 
комбинирани конструкции, дър-
вени конструкции, развитие на 
теорията и практиката… Наи-
менованието на последната дис-
циплина е свързано и с премина-
ването от българските норми за 
проектиране към еврокодовете.

Наскоро известен учен, док-

тор на науките, сподели при-

теснението си, че в началната 

фаза на обучението на новопри-

етите студенти той трябва 

първо да им обясни Питагоро-

вата теорема, а след това да 

провежда лекциите си… 

Тежките научни дисциплини, 
които са в основата на инже-
нерната подготовка, наистина 
са трудни за младите хора. За 
да стигнем до оразмеряване-
то, трябва да преминем през 
базовите предмети - статика, 
съпромат, строителна механи-
ка, и разбира се, математиката. 
В нашата катедра повечето от 
преподавателите всяка годи-
на имат дипломанти и това е 
крайната фаза на обучението. 
Стоманените, стоманобетон-
ните, дървените, специалните 
конструкции са в основата на 
всичко онова, което носи името 
„строеж”. Под специални стома-
нени конструкции се разбират 
силози, мачти, кули конструкции 
с предварително напрягане и 
др. При стоманобетонните кон-
струкции става дума за охлади-
телни кули, резервоари, черупки 
и др.

Чета лекции на студенти 
редовно и задочно обучение, на 
младежи от Турция в англоезич-
ното обучение. Има разлика и тя 
се определя от мотивацията. 
При турските студенти твър-
де често желанието компенсира 
по-трудното разбиране на ма-
терията. Разполагаме с доста 
литература на английски език и 
при интерес те могат да се под-
готвят добре за своите изпити. 

При задочниците мотивацията 
е силна – те основно идват от 
строителния бранш или направо 
от производствено-техниче-
ските отдели на фирмите. Тези 
студенти добре разбират, че 
дисциплините, които им препо-
даваме, просто ще им трябват 
за бъдещото им професионално 
израстване. При редовните има 
доста спорни моменти – демо-
графската криза, многото уни-
верситети, които обучават по 
сродни специалности с идеята 
районирането на училищата да 
намали разходите на младите 
хора, и т.н.

Важно е и как самият препо-
давател се отнася с младежите 
по време на лекциите и упражне-
нията. Аз например се опитвам 
да въвеждам моите студенти в 
програми, които са сравнител-
но непознати в България или са 

се появили отскоро и които ще 
им вършат работа в бъдеще. 
Говоря за програми в сферата 
на стоманените конструкции 
като Advance Design, която е за 
проектиране на конструкции и 
изготвяне на документацията 
със статически изчисления. 
Участвал съм в адаптирането 
на този продукт на български 
език. Показвам им и Advance 
Steel, на която се прави моделът 
на конструкцията, съставят 

Доц. д-р инж. Борислав Даалов е роден в София през 1974 г. Завършил е 

Строителния техникум „Христо Ботев” (сега СГСАГ „Христо Ботев“) - 

профил „Геодезия, фотограметрия и картография”. Става курсант във 

Висшето военно инженерно-строително училище „Любен Каравелов“ 

(днес ВСУ „Л. Каравелов”) и се дипломира през 1998 г. Работи като 

офицер-строителен инженер в системата на ГУСВ. Участва в 

изграждането на пробива на столичния бул. „Д. Несторов” (сега бул. 

„Акад. Ив. Ев. Гешов”) под бул. „Цар Борис III”, в строителството на 

много от големите общински блокове в кв. „Ив. Вазов” и др.

Прави докторантура във ВСУ в областта на комбинираните стомано-

стоманобетонни греди. Последователно е асистент, гл. асистент, 

старши асистент, а от 2015 г. е доцент.

Снимки авторът
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Регионалната структура избра и нов председател - 
Младен Харалампиев, който пое поста от Иван Горанов

Марин Бутунски

Регионалният клуб на 
строителите ветерани 
(РКСВ) във Враца проведе 
своето Годишно отчетно 
събрание. То бе белязано 
от едно особено събитие 
- досегашният председа-
тел на структурата Иван 
Горанов, който наближава 
деветдесетата си го-
дишнина, помоли някой от 
опитните по-млади вете-
рани да заеме поста на 
председател. Горанов се 
оттегля от ръководното 
място след почти триде-
сет години работа след 
пенсионирането си. Той е 
бил сътрудник в община 
Враца по проект „Краси-
ва България“, зам.-пред-
седател на РКСВ, а после 
и председател на клуба. 
През цялото време Иван 
Горанов е изключително 
активен – подготвя по-
сещения в приятелски ре-
гионални структури или 
организира тържества по 
случай Деня на строите-
ля, вечери на ветераните, 
паметни чествания на ви-
дни инженерно-технически 
кадри, архитекти, както и 
пише поздравителни ад-
реси, селектира снимки 
за вестник „Строител“ 
(който е „здравото рамо“ 
в работата на РКСВ), из-
пълнява задачи, възложени 
му от председателя на На-
ционалния клуб на строи-
телите ветерани (НКСВ) 
инж. Тодор Топалски, и т.н. 

На събранието бе от-
четена дейността на клу-
ба през 2017 г. Иван Гора-
нов с гордост отбеляза, че 

многообразната работа 
на врачанския клуб го на-
режда сред най-активни-
те регионални структури 
в страната. По думите му 
Управителният съвет на 
РКСВ, в който са Младен 
Харалампиев, Йордан Маз-
нов, Иван Ананиев, Иван 
Найденов, Евтим Йончев и 
Цветан Дошков, е „мото-
рът“ на тази всеобхватна 
дейност. 

Равносметката на 
РКСВ е, че 

структурата е установила 

много хубава традиция – 

да обгръща с внимание 
своите членове, да от-
белязва по достойнство 
техния труд и постиже-

ния, да утвърждава до-
брото име на строителя. 
Врачанският клуб отбеля-
за още като свой успех и 
че задава тон за това как 
трябва да се уважават 
строителите, изградили 
България. Като изклю-
чително ползотворна бе 
отчетена и съвместна-
та работа с Областно-
то представителство на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) във 
Враца, Дома на науката и 
техниката, с общинските 
ръководства в областта, 
както и с НКСВ. По отно-
шение на контактите с 
общинските ръководства 
бе подчертано, че члено-
вете на РКСВ са им били 
полезни с опита си, с кое-

то са подкрепили изпълне-
нието на техните стро-
ителни планове и задачи. 
Врачанските ветерани 
определиха като запомня-
щи се честите си срещи-
те с колегите им от Бе-
лоградчик, Видин и Велико 
Търново. 

От представения до-
клад за дейността през 
2017 г. стана още ясно, че 
през ноември врачанските 
строители са отбелязали 
три празника с едно меро-
приятие - Деня на стро-
ителя, четири години от 
учредяването на РКСВ и 
кръгли годишнини на 16 
юбиляри. Празнуващите 
ветерани традиционно по-
лучават грамоти и плаке-
ти, както и поздравления 

Тодор Попов

Регионалният клуб на 
строителите ветерани в 
Самоков записа основни-
те си насоки за работа 
през тази година. Сред 
най-важните задачи за 
членовете е РКСВ да има 
своя база и да се изготви 
и предложение за ремонт 
на някои участъци от 
стената на река Искър. 
Приоритетите бяха пред-
ставени от избрания не-
отдавна нов председател 
на клуба инж. Васил Кънев, 
а присъстващите ги до-
обогатиха с препоръките, 
въпросите и предложени-
ята си. 

Преди това доско-
рошният ръководител на 
РКСВ, негов учредител и 
сега почетен председа-
тел Димитър Йончев от-
чете цялата петгодишна 
дейност на структурата 
от нейното създаване на 
5 юли 2013 г. до момента. 
Изтъкнато бе, че само-

ковският клуб е втори в 
страната и първи в град, 
който не е областен цен-
тър. Членовете му в на-
чалото са били 28, а сега 
вече са 49. Десет от тях 
са носители на Златния 
почетен знак на Самоков, 
8 са инженери, а строи-
телните техници са 14. 
Сред членовете има ар-
хитект и геодезист. Член 
на клуба е и президентът 
на „Главболгарстрой” АД и 
почетен председател на 
Камарата на строители-
те в България инж. Симеон 
Пешов. 

За периода са издадени 
две книги – „Самоковски-
те строители” и „5 годи-
ни клуб на строителите 
ветерани – Самоков”. Са-
моковските строители ве-
терани са първите в стра-
ната, издали своя книга. 
Те са учредили и значка 
„Строител-ветеран”. 

РКСВ са посрещнали 
като домакини свои колеги 
от Димитровград, госту-

вали са за обмяна на опит 
в Благоевград и са предви-
дили да посетят Петрич.

Ветераните са участ-
вали в откриването на 
Паметна морена в новия 
крайречен парк, на коя-
то има надпис в чест на 
строителите и майстори-
те от Самоков и региона. 

Непосредствено след 
събранието член на клуба 
стана и дългогодишната 
общественичка и съпру-
га на майстор строител 
Йорданка Караджичкова. Тя 
посочи, че окончателното 
си решение да стане част 
от РКСВ е взела след впе-
чатляващото тържество 
за откриване на морена-
та, а и в знак на призна-
ние и благодарност към 
самоковските строители, 
изградили както стената 
на р. Искър, така и много 
други големи обекти в гра-
да, региона, страната и 
чужбина – Русия, Украйна, 
Германия, Близкия изток. 

Присъстващите ве-

терани не пропуснаха да 
изразят и своята благо-
дарност на общинското 
ръководство, Национал-
ния клуб на строителите 

ветерани, Камарата на 
строителите в България, 
зам.-председателя на Об-
ластното представител-
ство на КСБ Красимир Ми-

лушев, както и на многото 
дарители, подпомогнали 
по различни начини раз-
ностранната дейност на 
клуба. 

Паметната морена край стената на река Искър в чест на строителите и майсторите от 

Самоков и региона

във в. „Строител“.
На 4 декември 2017 г. 

при изключителен интерес 
в Дома на науката и тех-
никата – Враца, са чест-
вани 105-годишнината на 
Българското инженерно-
архитектурно дружество 
БИАД – бюро Враца, както 
и 25 години от създаване-
то на сдружение „Дом на 
науката и техниката“ в 
града. На тържеството 
са отличени заслужили де-
ятели на Дома на науката 
и техниката, 15 от които 
са членове на РКСВ.

Сред другите по-ва-
жни изяви на врачанския 
клуб са вечерите в офи-
са на Областното пред-
ставителство на КСБ в 
кв. „Медковец”, срещите 
в Дома на науката и тех-
никата, проведените екс-
курзии, отбелязването на 
личните празници на ве-
тераните, събирането на 
членския внос и на дарения 
за богатата му дейност и 
мн.др. 

На заседанието бе 
отбелязано, че благода-
рение на строителите 
днес в страната има мно-
го качествени жилищни и 
обществени сгради, ма-
газини, улици, площади, 
стадиони и паркове. Ве-
тераните са единодушни, 
че животът е немислим 
без таланта, труда и ог-
ромната отговорност на 
строителите. Те споде-
лят, че за тях истинско-
то щастие е извървени-
ят с достойнство път, 
и гледат с гордост към 
постигнатото, но под-
чертават, че понякога се 
усещат недостатъчна-
та подкрепа и оценка за 
труда на строителите. 
За ветераните сериозен 

проблем е и липсата на 
млади подготвени кадри в 
бранша.

В приетия план за 
дейността на клуба през 
2018 г. се предвиждат сре-
щи с областния управител 
и с градоначалника на Вра-
ца, както и с кметовете 
на Мездра, Козлодуй и Кри-
водол. И през тази година 
членовете на РКСВ от-
ново ще отбележат своя 
празник – Деня на строи-
теля, заедно с ОП на КСБ 
– Враца, и с Дома на нау-
ката и техниката. Освен 
това ще гостуват на ре-
гионалния клуб в Плевен и 
ще посетят Панорамата 
„Плевенска епопея 1877 г.“, 
ще посрещат ветерани 
от другите РКСВ и ще 
им покажат и пещерата 
Леденика, Природен парк 
„Врачански Балкан“, връх 
Вола и лобното място на 
Христо Ботев, както и ще 
отдадат почит на своите 
членове, навършващи 70, 
75, 80, 85 години. РКСВ – 
Враца, ще положи много 
усилия, за да отдаде не-
обходимото уважение на 
заслужилите строители, 
изграждали Враца през ХIХ 
и XX в.

По време на Годиш-
ното отчетно събрание 
бе избран и нов предсе-
дател на клуба - Младен 
Харалампиев. Инж. Тодор 
Топалски поздрави новия 
ръководител на регионал-
ната структура и изказа 
искрена благодарност за 
дългогодишната и плодот-
ворна работа на Иван Го-
ранов. Инж. Топалски под-
черта, че Горанов има свой 
дял в утвърждаването и 
израстването на клуба на 
строителите ветерани 
във Враца. Членове на РКСВ – Враца, на посещение в Белоградчик
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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

Наименование: „Рехабилитация на зелени площи в околоблоково 
пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт и 
отводнителна дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134 по плана на 
гр. Завет – етап - 2“

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на 
обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол…“

Наименование: Съгласно описание в раздел II. 1.4

Наименование: „Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, 
тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Об-
щина Пловдив” в три обособени позиции“

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи за 
осигуряване на енергийна ефективност на „СБАЛОЗ“ ЕООД”

Наименование: „Рехабилитация на улична мрежа в община Ша-
бла“, по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и Текущ ремонт на улична мрежа на 
с. Езерец, общ. Шабла, обособена по позиции“

Наименование: „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, гр. Средец

Наименование: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийна-
та ефективност на обекти - общинска собственост, на територията 
на СО - район „Сердика”, по обособени позиции”

Наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи 
за изграждане на обект „Социално предприятие „Цветен град“, намиращ 
се в УПИII, кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“

Наименование: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавежда-
не на Детска градина „Академик Стефан Младенов” ПИ с идентифика-
тор по КК 52180.900.291, с. Ново село, общ. Ново село ... “

Наименование: „Модернизация базата на Спортен комплекс „Осо-
гово“ чрез реконструкция на прилежаща закрита лекоатлетическа пис-
та, гр. Кюстендил“

Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор по 
време на строителството, изпълнение на строително-монтажни ра-
боти (СМР), свързани с изграждане на обект „Парк в ПИ 56784.540.390“ 
по кадастрална карта ...“

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Завет
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 431 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
№ 201, ет. 2, находяща се в сградата на об-
щина Завет, на Адрес: ул. „Лудогорие“ №19.

Дата: 29/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Мюзеям Адем - ст. експерт
Факс: +359 84422016
Адрес: ул. „Лудогорие“ №19
Адрес на възложителя: http://www.zavet-bg.
com
Телефон: +359 84422020
E-mail: zavet@zavet-bg.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844687&mode=view

Възложител: Община Дългопол
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 1 651 351.85 лева
Краен срок за изпълнение: 23/12/2020 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 05/06/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Дългопол, ул. 
„Георги Димитров“ № 105, Заседателна зала

Дата: 06/06/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Атанас Запрянов
Факс: +359 51722135
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №105
Адрес на възложителя: www.dalgopol.org%20
Телефон: +359 51722135
E-mail: eu_pr@dalgopol.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845635&mode=view

Възложител: Община Белово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 539 610.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 16
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Белово, 
град Белово, ул. „Орфей” 4а, етаж 3, зала на 
Общински съвет Белово

Дата: 05/06/2018 Местно време: 14:30 
За контакти: Анета Кечева
Факс: +81 2770
Адрес: ул. „Орфей“ №4
Адрес на възложителя: http://belovo.eu/index.
php
Телефон: +81 2770
E-mail: kmet@belovo.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845451&mode=view

Възложител: Район Южен – Община Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 880 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/06/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала в 
адмнистративната сграда на район „Южен“, 

на ул. „Македония“ №73а, гр. Пловдив
Дата: 05/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Севдалина Цветкова
Факс: +359 32674130
Адрес: ул. „Македония“ №73
Адрес на възложителя: http://south.plovdiv.bg/
Телефон: +359 32276116
E-mail: jurist.south@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845473&mode=view

Възложител: Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания 
ЕООД, гр. София
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 840 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/06/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: София 1784, жк 
Младост 1, бул. „Акад. Андрей Сахаров" №1, 
„Специализирана болница за активно лечение 

на онкологични заболявания" ЕООД София-
град, ет. 2, Заседателна зала
Дата: 05/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Снежана Златанова Борщ
Факс: +359 29753950
Адрес: бул. „Андрей Сахаров“ №1
Адрес на възложителя: http://www.sbalozsofia.
com/
Телефон: +359 29753950
E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845554&mode=view

Възложител: Община Шабла
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 477 727.77 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/06/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала, ет. 2, гр. Шабла, ул. „Равно поле“ 

№35
Дата: 05/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Ивелина Димитрова
Факс: +359 57434204
Адрес: ул. „Равно поле“ №35
Адрес на възложителя: http://shabla.bg/
Телефон: +359 57435037
E-mail: stz@ob-shabla.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845471&mode=view

Възложител: Община Средец
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 395 500 лева
Краен срок за изпълнение: 30/11/2018 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/06/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: град Средец, пл. 
„България“ №8, сградата на Община Средец, 
зала 202

Дата: 08/06/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: адв. Ирина Камбурова
Факс: +359 55517725
Адрес: пл. „България“ №8
Адрес на възложителя: www.sredets.bg
Телефон: +359 55516996 
E-mail: info@sredets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845603&mode=view

Възложител: Кметът на Столична община 
- район Сердика
Oсн. предмет: 45260000
Прогнозна стойност: 345 833.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на СО - район „Сердика", бул. „Княгиня 

Мария Луиза" №88, IV етаж.
Дата: 04/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Никола Онов
Факс: +359 28322095
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №88
Адрес на възложителя: www.serdika.bg
Телефон: +359 29310537
E-mail: kmet.serdika@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845488&mode=view 

Възложител: Община Гоце Делчев
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 415 377 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Гоце Делчев, ул. 
„Царица Йоанна“ №2, ет. 1, Залата на общин-
ски съвет

Дата: 29/05/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Марина Герова – нач.-отдел 
обществени поръчки
Факс: +359 888006080
Адрес: ул. „Царица Йоанна“ №2
Адрес на възложителя: www.gotsedelchev.bg
Телефон: +359 888006080
E-mail: oba@gocenet.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844448&mode=view

Възложител: Община Ново Село
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 353 003.55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 31/05/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: с. Ново село, ул. 
„Арх. Илия Попов“ №89, обл. Видин, заседа-
телна зала, ет. 3

Дата: 01/06/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Иван Базов
Факс: +359 93162269
Адрес: ул. „Арх. Илия Попов“ №89
Адрес на възложителя: www.obsht ina-
novoselo.com
Телефон: +359 93162225
E-mail: obshtina-novoselo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844400&mode=view

Възложител: Министерство на младежта 
и спорта
Oсн. предмет: 45212200
Прогнозна стойност: 323 462 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/05/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Министерство на 
младежта и спорта, бул. „Васил Левски" №75

Дата: 28/05/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Валентина Христова
Факс: +359 035929899807
Адрес: бул. „Васил Левски“ № 5
Адрес на  възложителя:  h t t p : / /mpes.
government.bg/
Телефон: +359 035929300817
E-mail: valentina.hristova@mpes.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844430&mode=view

Възложител: Община Пловдив - Район Тракия
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/05/2018 Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Пловдив - Район Тракия, гр. 
Пловдив, бул. „Освобождение" №63

Дата: 28/05/2018 Местно време: 09:30 
За контакти: Кателина Ангелова-Илиева
Факс: +359 32680316
Адрес: бул. „Освобождение" № 63
Адрес на възложителя: http://trakia-plovdiv.bg/
Телефон: +359 32307813
E-mail: trakia@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=844635&mode=view
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ра също бяха важна част 
от изложението, като 
те можеха да се откри-
ят на почти всеки щанд 
като предложената ре-
конструкция на Cassina и 
Льо Корбюзие за хостела 
на Maison du Bresil. Cassina 
представи и римейк на ме-
бели, създадени от Франк 
Лойд Райт и Гари Томас 
Ритвелд. Ако фотьойлът 
Taliesin, създаден от Райт 
през 1949 г., е по-подхо-
дящ за колекционери, то 

столът на Beugel, изо-
бретен от Ритвелд през 
1927 г. и усъвършенстван 
от Cassina, може да е пер-
фектното допълнение към 
всеки модерен интериор. 

Отдавайки почит на 

модернизма, много мар-
ки предложиха компактни 
дивани и фотьойли на ме-
тална рамка. В голямото 
разнообразие се откроя-
ваха малки маси, дървени 
и пластмасови столове, 

ниски бордюри и скринове. 
Безкраен комфорт и без 
излишни неща - така звучи 
основният слоган на съ-
временния дизайн.

Salone del Mobile пред-
стави и много хотелски и 
офис маси, които с всяка из-
минала година стават все 
по изящни. Като акцентът 
е не толкова към общия 
силует, колкото към ориги-
налния дизайн на краката. 
Като пример може да се по-
сочи Ordinal – резултат от 
първото сътрудничество 
на Cassina с дизайнера Май-
къл Анастасиадис.  

Престижното изложе-
ние в италианския град 
потвърди още, че етниче-
ските мотиви са все още 
актуални. Компанията 
Moroso и Бетан Лора Ууд 
показаха експозицията 
Mono Mania Мексико, вдъ-
хновени от мексиканската 
култура на 70-те години.

Към етномоделите 
може да се причисли и уни-
калният стол Carve на Па-
ола Навоне за Gervasoni.

Цветове, техники, 

материали

Престижната изложба 
демонстрира още, че мо-
дерното производство на 
мебели залага на качест-
вото на материалите и на 

безупречното изпълнение. 
Търси се и завръщане към 
занаятчийските техноло-
гии и техники, които са 
на ръба на изчезването, 
а дизайнерите използват 
редки материали. 

Дървото запазва свое-
то положение като осно-
вен материал за произ-
водството на мебели, а 
металът вече е почти не-
заменим като конструкти-
вен компонент. Метални-
те рамки присъстват при 
меката мебел, при масите. 
Дори има и цели мебели от 
този материал като шах-
матните комоди Chess, 
проектирани от Констан-
тин Гричич за Magis.

Що се отнася до цве-
товите гами, тази годи-
на може да се отбележи, 
че всеки цвят е моде-
рен и има багра за всеки 
вкус. Щандовете на мно-
го компании - от Kartell 
до Vitra, се отличаваха не 
с присъствието на ярки 
цветове, а с играта на 
много оттенъци в приглу-
шени вариации. И ако през 
2017 г. властваше модата 
на пепелнорозовото и ви-
нените нюанси, сега ро-
зовото е далеч по-малко, 
изместено от синьото и 
зеленото в ненатрапчиви-
те им тонове. А изненада-
та определено бе охрата 
- от тъмната й гама до 
яркооранжево. 

Експозицията Mono Mania Мексико, Бетан Лора Ууд

Диванът Horizon на Джузепе Бавузо за Alivar

Ръчно издълбан дървен стол Carve, Паола Навоне за Gervasoni

Колекция комоди Chess, 

Константин Гричич, Magis

Креслото Taliesin, Франк Лойд Райт, Cassina

Ordinal, Майкъл Анастасиадис, Cassina

Столът Beugel, изобретен 

от Ритвелд през 1927 г. и 

усъвършенстван от Cassina 

Реконструкция 

на стая в хостела 

Maison du Bresil, 

дизайнер Льо Корбюзие, 

Cassina

Елица Илчева

Всяка година в края на 
април престижната излож-
ба Salone del Mobile в Ми-
лано очертава тенденци-
ите в интериорния дизайн. 
Изложението е с колосал-
ни размери, а неговата 
уникалност е в съприкос-
новението на хора, идеи 
и мечти от целия свят. 
Традиционно и през 2108 г. 
събитието представи из-
ящни мебели и грандиозни 
щандове на водещите ди-
зайнери, с които те демон-
стрират какво ги вълнува 
в момента. А след Salone 
del Mobile специалистите 
в областта на обзавеж-
дането, винаги се питат 
с месеци: „И какво е ново-
то?“. 

„Всеки, който търси 
еднозначен отговор на 
въпроса „Кое направление 
в дизайна се открои като 
водещо за 2018 г. в конте-
кста на Salone del Mobile 
през април”, ще остане 
разочарован“, пише един 
от водещите руски сайто-
ве designstory.ru. Според ав-
торите на обзора на изло-
жението главният тренд 
тази година всъщност е 
отсъствието на тренд. 
„Посетителите станаха 
свидетели на много раз-
лични и даже радикално 
противопоставящи се 
една на друга дизайнерски 
концепции. Това всъщност 
не е новост, а характер-
но явление за последните 
10 години, но сякаш имен-
но сега то изживява своя 
пик. И все пак не пречи да 
се проследят няколко общи 
теми и прийоми, които 
отличават дизайна през 
2018 г.“, категорични са 
от designstory.ru.

Присъщо за Salone del 
Mobi le тази година бе 
търсенето на наративна-
та стойност на обекти-
те, способността им да 
създават атмосфера и да 
съществуват съвместно 
помежду си. Ярък пример за 
това бе щандът на Vitra, 
на който успешно бяха съ-
четани предмети, създа-
дени през различни години. 

Почит и към класиката, и 

към модернизма 

Salone del Mobile 2018 
доказа, че класиката на 
европейския дизайн от  
50-те, 60-те, 70-те и 80-
те години на XX в. също 
продължава да е на мода. 
Някои предмети от ми-
налото се произвеждат 
почти в оригинални вер-
сии или са репродуцирани 
в съвременни материали 
и цветове. В Милано ди-
зайнерите дадоха заявка, 
че търсят, учат, възхища-
ват се и обработват с го-
лямо внимание страхотни 
шедьоври от изминалите 
години. 

Репликите на модер-
нистичната архитекту-
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Системата ще покрива площ от 1,6 млн. кв. км
Страницата 
подготви 
Емил Христов 

Китайските власти 
ще се борят със сушата 
чрез изкуствени облаци. 
Държавата планира да по-
строи мрежа от заводи на 
Тибетското плато, които 
ще стимулират валежи-
те и така ще осигурят 
повече вода за големите 
реки като Хуанхъ, Яндзъ и 

Меконг. По предварител-
ни оценки системата ще 
покрива площ от 1,6 млн. 
кв. км, два пъти повече 
от територията на Испа-
ния. Облаците ще се про-
извеждат с помощта на 
сребърен йодид, получаван 
при горенето на реагенти 
в промишлени пещи. Из-
дигайки се във въздуха с 
топлия въздух, сребърният 
йодид предизвиква конден-
зация на водните пари. В 

момента веществото се 
използва преди провеж-
дането на паради и други 
събития, които изискват 
хубаво време, принужда-
вайки дъждът да се извали 
предварително.

Според плановете на 
китайското правител-
ство мрежата от фабри-
ки за облаци ще увеличи 
валежите в страната със 
7%. Това означава 10 млрд. 
куб. м годишно.

Властите в Лос Анджелис са открили оригинален 
метод за справяне с непоносимите горещини. Тем-
пературата на пътните настилки в града достига 
понякога до 55 - 60 °C, като загряват и околните 
сгради. Решението на този проблем според местни-
те власти е бял разтвор на основата на асфалт, с 
който се боядисват пътните платна. 15 улици вече 
са с новото покритие, което отразява по-ефектив-
но слънчевата светлина и така не позволява на-
стилката да се нагрява прекалено.

Измерванията показват, че белият цвят понижа-
ва температурата на асфалта с 10 градуса в срав-
нение с преди, а охлаждането се отразява осезаемо 
и на околните сгради. Властите изчисляват, че ако с 
новото покритие бъдат третирани 35% от улиците, 
средната температура в града ще спадне със 17 
градуса. Очаква се белият асфалт да спестява по 
100 млн. долара годишно за електроенергия заради 
намалената консумация на климатици.

На гoлямoто кpъcтo-
вищe в китaйcкия гpaд 
Дaйe бe инcтaлиpaнa 
poбoтизиpaнa cиcтeмa, 
кoятo пpeдпaзвa, нo и 
нaкaзвa пpecичaщитe 
нa чepвeн cвeтoфap 
пeшexoдци. Тя изcтpeл-
вa cтpyя вoдa във вид 
нa мъглa пo пpecичa-
щитe неправилно. Oбливaнeтo cтaвa нa двa пъти 
- пpи излизaнeто нa платното и пpи вpъщaнeтo 
нa тpoтoapa. Ocвeн тoвa cиcтeмaтa paзпoлaгa c 
кaмepи, кoитo изпpaщaт изoбpaжeниятa нa нapyши-
тeлитe диpeктнo в пoлициятa. Cлeд paзпoзнaвaнeтo 
нa лицaтa ce нaлaгa глoбa, a тexнитe cнимки зaпoч-
вaт дa ce пoкaзвaт нa cпeциaлнитe eкpaни, мoн-
тиpaни oкoлo кpъcтoвищeтo.

Cиcтeмaтa e cъcтaвeнa oт някoлкo cтълбa cъc 
ceнзopи зa движeниeтo. Koгaтo cвeтвa чepвeнo, тe 
влизaт в peжим нa гoтoвнocт и мoгaт мoмeнтaлнo 
дa oблeят вceки, кoйтo иcкa дa нaпycнe тpoтoapa и 
дa излeзe нa платното.

Oщe в пъpвитe тpи дни xopaтa, пoжeлaли дa 
пpeминaт нa чepвeнo, pязкo са нaмaлели. Гpaдcкитe 
влacти възнaмepявaт дa пocтaвят пoдoбни съоръ-
жения нa вcички кpъcтoвищa в Дaйe. Единичната 
цeнa нa oбopyдвaнeтo e oкoлo 200 xил. долара.

Ню Йорк ще инвестира 
15 млн. долара в иновации 
за повишаване на ефек-
тивността, устойчивост-
та и производителността 
на електроенергийната си 
мрежа. Губернаторът на 
щата Андрю Куомо е опре-
делил целта 50% от елек-
тричеството в района да 
се генерира от възобновя-
еми източници до 2030 г. 

„Една от мерките в 
борбата ни срещу изме-
нението на климата е мо-
дернизацията на мрежата 
ни“, е информирал той. „На-
сърчавам предприемачите 
и компаниите да се при-

съединят към мисията на 
Ню Йорк и да инвестират 
в енергия от възобновяеми 
източници“, е подчертал 
Куомо.

Инициативата за мо-

дернизация на мрежата се 
управлява от Нюйоркския 
държавен орган за науч-
ноизследователска и раз-
война дейност – NYSERDA. 
Средствата ще бъдат 

осигурени от Нюйоркския 
фонд за чиста енергия, 
който е с ресурс от над 
5,3 млрд. долара. 

„Визията на губернато-
ра Куомо за модернизира-
нето на електрическата 
ни мрежа, намаляването 
на разходите за клиен-
тите и осигуряването на 
чиста и ефективна енер-
гия за нюйоркчани може 
да стане реалност само 
с помощта на иноватив-
ни идеи от страна на ин-
дустрията“, е подчертала 
Алиша Бартън, президент 
и главен изп. директор на 
NYSERDA.

Компанията Saab ще оборудва летището, което в момента 
се изгражда край ски курорта Salen в Скандинавските планини в 
Швеция, с изцяло дигитален диспечерски център. Фирмата е съ-
общила, че инсталирането на новата системата ще стартира 
през следващите месеци, а през 2019 г. тя ще започне работа. 
Новото летище ще бъде първото в света, оборудвано изцяло с 
виртуален диспечерски център.

Концепцията за такава точка за контрол включва създа-
ването на дигитална контролна зала, намираща се в една от 
административните сгради на порта, като тя може да е и в 
здание извън него, са обяснили от компанията. В нея ще се 
преглежда картината от камерите от цялото летище. Ос-
вен това на екрана ще се появят предупреждения за всички 
непредвидени обстоятелства в района. Системата R-TWR 
може значително да намали разходите за организиране на ди-
спечерски център.

През август миналата година канадската фирма Searidge 
разработи нова система за ръководене на полетите, която след 
тестване ще бъде въведена постепенно в международното 
летище в Дубай. Тя е създадена на принципа на разширената 
реалност. Системата се нарича EAVD (Enhanced Airport Vision 
Display). По време на работата й получава видео данни от каме-
ри за наблюдение, както и такива от измервателните уреди на 
самолетите.

На електронната страница на Федерал-
ната агенция за патенти и търговски марки 
на САЩ бе публикуван документ, в който Ford 
Motor Company описва концепция за превозно 
средство с цилиндричен пътнически отсек. 
Предполага се, че подобният на въртележка 
салон ще бъде използван в автономни автомо-
били.

Идеята на инженерите е в центъра на кръг-
лия отсек да има маса, около която са разполо-
жени седалките. Те са сгъваеми и са монтира-
ни на подвижен пиедестал върху направляваща 
релса. Подът, масата и креслата се въртят 
около вертикалната ос на шасито с помощта 
на електромотор. Самият пътнически отсек 
се състои от странични сегменти, които иг-
раят ролята на стени, и покрив с формата на 
купол. Всяка от стените може да се отваря 
като врата или да пада надолу.

В заявката се споменава също демонтиру-
ема седалка, снабдена с въздушна възглавни-
ца. Ford патентова подобно решение минала-
та есен. Според описанието еърбегът може да 
бъде изработен от сплетени найлонови нишки 
или друг подходящ полимер.
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Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Култовото дуо Thievery 
Corporation се завръща у нас 
с нов албум и концерт в 
парка на летище София на 
2 юни. Българската публи-
ка ще е една от първите в 
света, пред която Thievery 
Corporation ще предста-
вят чисто новия си албум 
Treasures from the Temple, 
който излезе през април и 
е естествено продълже-
ние на The Temple of I & I от 
2017 г.

Thievery Corporation е 
сформиран през далеч-
ната 1995 г. и водени от 
съвместната си страст 
да създават музика с от-
личително емоционално и 
еклектично настроение, 
Ерик Хилтън и Роб Гарза 

прекарват заедно повече 
от две десетилетия. Те из-
граждат своя собствен му-
зикален храм, в който пре-
плитат реге, лаундж, дъб, 
боса нова, трип-хоп и ейсид 
джаз с индийски, бразилски 
и арабски мотиви.

Входът за концерта в 

София ще бъде изграден в 
непосредствена близост 
до изхода/входа на метро-
станцията, спирката на 
автобуси 84 и 184, както 
и паркинга на Терминал 2, 
а вратите за всички фено-
ве ще отворят в 21:00 на 
2 юни.

Стандартните билети 
струват 60 лв. и могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа 
на Eventim. В продажба е и 
VIP пакет за концерта на 
цена от 120 лв., който дава 
на феновете приоритетен 
достъп.

Мемоарите на Бенджамин Франклин са от-
давна признати за класика. Образът на големия 
американски държавник, печатар, физик, общест-
веник, изобретател, философ, писател, борец за 
независимост и свобода няма как да не привлече 
читателя със своята многостранност и скром-
ност, с вечно свежия си ум и стремеж да върши 
добро и да бъде полезен за хората. Всичко около 
Франклин, което е нередно – от калните улици на 
Филаделфия и Лондон до политическите опаснос-
ти, привлича вниманието му и той с необикнове-
ния си такт се заема да го поправи.

Книгата проследява как в периода на разцвета 
на капитализма се изгражда неговата личност, 
какви морални, обществени, собствени и поли-
тически идеали е имал и с какви средства си е 
служил в трудните положения, в които е попадал.

Мемоарите, претърпели стотици издания на 
всевъзможни езици, имат дълга история. Франклин 
ги пише на 4 пъти в продължение на 19 години – 
започва ги на 65 г. възраст, но смъртта му през 
1790 г. изпреварва тяхното завършване. От то-
гава насам те претърпяват различни корекции, а 
стремежът на сериозните изследователи и редак-
тори е бил да запазят неправилно сложените запе-
тайки, точки, главни букви и погрешния правопис. 

Автобиографията 
на една велика личност

Родната публика ще е една от 
първите в света, която ще чуе 
последния им албум на живо

Едно от най-любими-
те класически произве-
дения - „Лебедово езеро“, 
се завръща в най-атрак-
тивната си форма в из-
пълнение на световноиз-
вестния руски Държавен 
балет на лед „Санкт Пе-
тербург“. С оригинална 
музика на Чайковски, на 
9 декември спектакълът 
ще преобрази сцената на 
зала 1 на НДК в заледено 
езеро, което ще потопи 
българските зрители в 
приказния свят на граци-
озните лебеди в изпълне-
ние на руските олимпий-
ски шампиони по фигурно 
пързаляне.

Всяка поява на „Ба-
лет на лед“ у нас сякаш 
е обречена на абсолю-
тен успех – всички пред-
ставления на трупата в 

България досега се раз-
продават седмици преди 

обявената дата. Такава 
бе съдбата на „Лешни-

котрошачката“, „Ромео 
и Жулиета“ и „Спящата 
красавица“ при всичките 
им гостувания до момен-
та.

„Лебедово езеро“ не се 
нуждае от особено пред-
ставяне – след премие-
рата си през далечната 
1877 г. в московския Бо-
льшой театър произведе-
нието гастролира из най-
престижните театри по 
цялото земно кълбо в ре-
дица интерпретации за 
деца и възрастни.

Руският балет „Санкт 
Петербург“ е известен 
със своите сложни акро-
батични фигури, пищна 
сценография и автен-
тични костюми.  Сред 
виртуозните ледени ба-
летисти се открояват 
европейските и олимпий-

ски шампиони Людмила 
Белоусова и Олег Прото-
попов, както и още 20 от 
най-популярните състе-
затели на Русия. Те са из-
вестни още като „Руски-
те господари на спорта“ 
заради многобройните им 
победи в най-престижни-
те световни състезания.

През 2017 г .  създа-
деният от уважавания 
хореограф Константин 
Боярски Държавен балет 

на лед „Санкт Петербург“ 
отбеляза своя 50-годи-
шен юбилей със серия от 
представления в Китай, 
Франция, Чехия, Италия, 
Хърватия, Сърбия, Бъл-
гария, Близкия изток и 
Южна Америка.

Билетите за „Лебе-
дово езеро“ са на цени 
между 40 и 100 лева, като 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Eventim.

Фентъзи писателят 
Джордж Р. Р. Мартин раз-
кри, че дългоочакваната 
шеста част от сагата 
„Песен за огън и лед“ – The 
Winds of Winter, няма да се 
появи тази година. Той все 
пак успокои феновете с но-
вината, че на 20 ноември 
ще издаде нова книга, посветена на ис-
торията на династията Таргариен във 
Вестерос.

Действието във Fire and Blood се 
развива 300 години преди събитията в 
поредицата „Песен за огън и лед“ и про-
следява „гражданската война, която едва 
не затрива династията завинаги“.

По думите на Мартин ръкописът на 
творбата е близо 1000 страници, а илюс-

трациите са дело на худож-
ника Дъг Уетли.

Той обърна специално 
внимание на това, че Fire 
and Blood не е нова история 
в света на „Игра на троно-
ве“.

„Искам да наблегна… 
всъщност искам да изкре-
щя, че това не е роман. Това 
не е традиционен разказ и 
целта никога не е била та-
кава… вместо това нека 
наречем книгата „въобра-
жаема история“. Главната 

част е „историческата“. Аз самият оби-
чам да чета популярни истории и в случая 
съм се опитал да постигна нещо такова. 
Така че това не е роман. Ясно ли е вече 
на всеки? (Въпреки че в книгата има дос-
татъчно истории за 20 романа. Битки, 
кръвопролития, предателства, любов, 
страст, ужас, религиозни войни, полити-
ка, кръвосмешение… всички тези забавни 
неща)“, написа Мартин в своя блог.

Нови ят филм  на 
Вим Вендерс ни потапя 
в напълно различните 
светове на двамата 
главни герои Даниел 
Фландърс (Алисия Ви-
кандер) и Джеймс Мор 
(Джеймс Макавой).

В стая без прозор-
ци на Африканското крайбрежие англи-
чанинът Джеймс Мор е пленник на джи-
хадисти. Представяйки се за експерт 
по състоянието на водните запаси, той 
отразява активността на „Ал-Кайда“ в 
околността. След залавянето му е ин-
сценирана екзекуция и Джеймс е отве-
ден в Сомалия. На хиляди километри от 
там, край Гренландия, Даниел Фландърс 
се подготвя за потапяне в морските 
дълбини. Тя е биоматематик, с френско-
австралийски произход и е обсебена от 

живота в най-големите морски дълбини.
Филмът прави скок назад във време-

то, като ни връща до момент от пре-
дишната Коледа, когато двамата герои 
се срещат случайно във френски хотел 
на Атлантическото крайбрежие и се 
влюбват един в друг...

Любопитно е, че това е третият 
път, в който Джеймс Макавой е в роля-
та на войник, както и за Алисия Викан-
дер да участва във филм, чиято исто-
рия се върти около океана.

Феновете ще трябва 
да имат още търпение 

за дългоочакваната нова 
творба от поредицата 

„Песен за огън и лед“
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Артистичните среди 
от цял свят си имат лю-
бими туристически дес-
тинации, които не само 
посещават, но и понякога 
превръщат в свой посто-
янен дом. Такова зарежда-
що място е Сан Мигел де 
Аленде, разположен в из-
точната част на щата Гу-
анахуато в Мексико. Това 
е малък колониален град 
на 1890 м над морското 
равнище, сгушен в плани-
ните Бахио, на 270 км от 
столицата Мексико Сити. 
Хората на изкуството са 
привлечени от великолепи-
ето на живописната при-
рода, старомексиканския 
чар и чистотата навсякъ-
де. Сан Мигел де Аленде 
е и културен център бла-
годарение на активната 
от столетия търговия 
на произведения на тра-
диционните мексикански 
занаяти. 

Това населено място 
има и доста интересна 
история. Тя започва през 
1542 г. ,  когато испан-
ският монах Хуан де Сан 
Мигел основава селище, 
кръстено на него. Мест-
ните племена в района 
са раздразнени от прис-
тигането на завоевате-
лите, които колонизират 
земите им. Няколко години 
по-късно испанците мес-
тят селището си на ново 
място заради непрестан-
ните атаки и проблеми с 
водоснабдяването. Ново-
то местоположение било 
недалеч от старото, но 
то имало достъп до теча-
ща вода и осигурявало по-
добри условия за отбрана. 

В средата на XVI век 
на територията на се-
гашния щат Сакатекас 
е открито сребро, а ос-
новният път за неговия 
превоз към Мексико Сити 
минавал през Сан Мигел. 
Това го превръща във ва-
жен търговски център и 
отбранителна крепост, а 
наред с това и в средище 
на културен обмен меж-
ду испанците, креолите 
и местните народности. 
По това време градът 
се прочува и със своята 
текстилна индустрия. До 
средата на XVIII век Сан 
Мигел достига своята 
кулминация на развитие, 

когато са построени по-
голяма част от неговите 

къщи имения, дворци и 

религиозни сгради.

През този период той 
е сред най-големите насе-
лени места в Новия свят 
с 30 хил. жители – за срав-
нение тогава Бостън е 
имал само 16 хил. жители, 
а Ню Йорк - 25 хил. жите-
ли. 

Сан Мигел е първа-
та община, която се е 
обявила за независима 
от испанската власт по 
време на Мексиканската 
война за независимост 
(1810 - 1821 г). През 1826 г. 
към името на Сан Мигел 
е добавена фамилията 
на родения тук генерал 
Игнасио Аленде, който е 
герой на националноосво-
бодителното движение. 
След края на войната гра-
дът започва да се обез-
людява, но не след дълго 

неговите красиви бароко-
ви и неокласически сгради 
привличат вниманието на 
чуждестранни художници 
и американски туристи. 
Така през 50-те години на 
XX в. в него се заселват 
множество американци, 
както и част от мекси-
канския елит.

Днес основна забе-
лежителност на града е 
неговият добре запазен 
исторически център, в 
който има предимно сгра-
ди от XVII и XVIII в. През 
1926 г. той е обявен от 
мексиканското прави-
телство за национален 
паметник на културата, 
с което строго се огра-
ничават новите строежи 
и промяната в архитекту-
рата на зданията в тази 
зона. Така са запазени ори-
гиналните цветни фасади 
на колониалните къщи, 
които са се превърнали 
във фон на редица извест-
ни творби на изкуството. 

Историческият център 
заедно с намиращото се 
наблизо Светилище на 
Атотонилко са обявени и 
от ЮНЕСКО за паметник 
на световното културно 
наследство.

Обиколката по тесни-
те калдъръмени улички в 
старата част на Сан Ми-
гел де Аленде е истинско 
удоволствие, тъй като 
има забрана за движение 
на превозни средства. 
Улиците следват права 
планировка, като от две-
те им страни се издигат 
колониални къщи и църкви.

Основният площад е  

„Ел Жардин”

известен още като 
„Плаца Принсипал”.  На 
него са разположени някол-
ко старинни сгради, сред 
които и главната църква 
„Парокиа де Сан Мигел 
Аркангел”. Тя е уникална 
за Мексико и се е превър-
нала в емблема на града. 
Храмът е с неоготическа 
фасада от розов гранит 
с две високи кули камба-
нарии, които се виждат 
от почти всяко място в 
Сан Мигел де Аленде. Зда-
нието е построено през 
XVII в. с традиционна мек-
сиканска фасада, която 
два века по-късно е про-
менена на готическа.

В съседство е разполо-
жена църквата „Сан Рафа-
ел”, наричана още „Санта 
Ескуела”. Тя е основана 
през XVIII в. Главната й фа-
сада е изградена от арки, 
цветни мотиви, фризове 
и прозорци, рамкирани от 
розов варовик. Архитекту-
рата на камбанарията й е 
в мавърски стил.

Естествено сред ос-
новните атракции на гра-
да е и домът на генерал 
Игнасио Аленде, който е 
превърнат днес в музей. 

Каса де Аленде е построена 

през 1759 г.

и е декорирана с ба-

рокови и неокласически 
елементи. Намира се в 
съседство с площад „Ел 
Жардин”. Зданието е пре-
красен образец на стила, 
предпочитан от испански-
те благородници, живели 
тук през XVIII в. Музеят 
проследява историята на 
района в своите 24 стаи.

Друг известен обект е 
Каса дел Майоразго де ла 
Канал, построен през XVIII 
в. Това е една от най-ва-
жните светски сгради от 
времето на късния коло-
ниален период. Била е дом 
на семейство Де ла Канал, 
което е било сред най-бо-
гатите в Нова Испания. 
Оригиналната постройка 
е вдъхновена от френски-
те и италианските дворци 
от периода XVI - XVIII в.

Голяма част от слава-
та на Сан Мигел де Аленде 
се дължи и на огромния ус-
пех на „Каса де Сиера Не-
вада“, който е най-изиска-
ният хотел в града и един 
от най-хубавите в цяло 
Мексико. Построен през 
1580 г. и преобразен в раз-
кошен дом на архиеписко-
па на Гуанахуато в края на 
ХVIII в., той се състои от 
седем господарски къщи 
от колониалната ера. 

Л ю б и м о  м я с т о  з а 
местните творци и тех-
ните гости е Културни-
ят център „Игнасио Ра-
мирез“. Той се намира в 
бившия женски манастир 
„Ерманас де ла Консепси-
он”. Сега комплексът е 
на два етажа, обграден 
от изключително голям 
вътрешен двор с фонтан 
в центъра. В него се по-
мещават множество арт 
галерии. В съседство е 
разположена църквата 
„Лас Монхас“, която някога 
е била част от манастир-

ската обител. Куполът й 
е осмоъгълен, декориран с 
коринтски колони и ста-
туи на светци.

Изключително интере-
сен е и храмът 

„Нуестра Сеньора де ла 

Салюд“ 

- построен през XVIII в. 
Главният вход е в стил 
чуригереска (мексикански 
барок), а над него се изди-
га гребен във формата на 
гигантска мидена черупка. 

В Сан Мигел де Аленде 
има не само забележител-
ности. Посетителите мо-
гат да станат свидетели 
на любопитни ритуали и 
ежегодни събития. Напри-
мер на 17 януари, деня на 
св. Антоний, хората водят 
животните си на църква, 
за да получат благословия. 
През януари се правят и 
излети за наблюдение на 
зимуващите пеперуди. 

От август до октом-
ври, когато е дъждовни-
ят сезон, се организират 
разходки из пустинята, 
защото тогава цъфтят 
кактусите.

През септември пък хи-
ляди местни и туристи се 
събират на „Санмигелада” 
– надбягването с бикове.

Атракция за гостите 
на града е и разходка из 
парк „Хуарез“. Открит е 
в началото на XX в. Той 
е в подчертано френски 
стил, включващ фонтани, 
декоративни езерца, пейки 
от ковано желязо, стари 
мостове и алеи. Зелени-
те площи са изпълнени с 
местни видове растения 
и дървета, а във водни-
те басейни плават чапли. 
Често в парка могат да се 
видят концерти на мест-
ни музиканти.

Малките улички на града

Статуи на мексикански благородници от времето 

на войната за независимост

Фасадата на 

известната 

църква 

„Парокиа де 

Сан Мигел 

Аркангел”

Ъгълът на къщата 

на генерал Игнасио Аленде„Нуестра Сеньора де ла Салюд“
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Тенис Бокс

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

След едноседмична почивка първенството на 
Българскта строителна футболна лига (БСФЛ) про-
дължава с пълна сила. На 8 май се изигра 9-и кръг, с 
който се преполови шампионатът. Предстоят най-
важните мачове, за да се определят най-добрите във 
Висша лига и Първа дивизия. Засега са ясни отбори-
те, които ще се борят за разпределение на призови-
те места във Висша лига. В Първа дивизия борбата 
ще бъде доста по-оспорвана. 

Жребият в 9-и кръг противопостави един срещу 
друг „Инфра Холдинг“ и „Бокал“ – тимовете, които в 
последните две години си съперничат в борбата за 
титлата. „Бокал“, подкрепян от невероятната си 
агитка, започнаха по-добре мача и чрез своя капитан 
Владимир Василев успяха да поведат в резултата 
в 18-ата минута. Радостта им не продължи дълго, 
защото Иво Велчев от „Инфра Холдинг“ възстанови 
паритета в срещата - 1:1, минута преди последния 
съдийски сигнал за първото полувреме. През втората 
част момчетата от холдинга взеха нещата в свои 
ръце и чрез голмайстора си Димитър Димитров по-
стигнаха обрат в срещата до 2:1. Бокалци се хвър-
лиха в атака, но не им стигнаха силите да обърнат 
на свой ред резултата. Това беше първа загуба за 
пролетта на „Бокал“, но шампионските амбиции на 
отбора остават.

Третият претендент за титлата „Ромстал 
ХЕС“ изненадващо изпусна победата срещу тима на 
„Контракт Сити“, които си разделиха по 1 точка при 
краен резултат 5:5. „Контракт Сити“, воден от своя 
мениджър Асен Чавдаров, съумяха да компенсират 
липсата на някои свои основни играчи и затрудниха 
максимално ромсталци. За „Сити“ точни бяха Ерсин 
Георгиев (2), Галин Петков (2) и Красимир Недялков 
(1), а за „Ромстал ХЕС“ се разписаха Дилян Василев 
(2), Владислав Славов (1) и Кристиян Тодоров (1) и 
автогол на Миглен Гергов. 

Най-резултатния мач от Висша лига с общо 12 
отбелязани гола изиграха отборите на „Каммартон 
България“ и „Марибор строй“. 8 от попаденията бяха 
в сметката на „Каммартон“, като те бяха дело на 
Красимир Иванов (2), Иван Нинов (2), Кристиян Кири-
лов (2) и Максим Симов (1) и Илви Каменски (1). Ос-
таналите 4 гола за „Марибор“ бяха вкарани от Кирил 
Донев (дебютен хетрик) и Росен Паналов. 

Благодарение на хеттрик на Георги Рашев и по 
един гол на Борислав Сусанин и Юлиян Колев „Ерго-
дом“ регистрираха 3-тата си победа във Висша лига. 
Тя бе постигната над „Артекс“ с резултат 5:2. За 
„Артекс“ се разписаха Ангел Станков и Александър 
Нацков.

В дербито на Първа дивизия „Адамант Сървис 
Груп“ се наложиха с категоричното 9:4 над „Рутекс“. 
За победителите 4 от попаденията бяха на Никола 
Яначков, 2 на Ивайло Атанасов, Трендафил Тенев и 
Красимир Гавазов отбелязаха по 1, като имаше и ав-
тогол на Петър Ванков. За „Рутекс“ точни на 2 пъти 
бяха Борислав Илиев и Евгени Стефанов. С този неус-
пех „Рутекс“ изгуби първата си позиция във времен-
ното класиране. Тя бе заета от „Пайп Систем“ след 
категорична победа с 5:0 над „Архитектурно студио 
Стивън Джордж“ след хеттрик на Денис Борисов и 
по един гол на Диан Илев и Илко Миланов.

В дербито на опашкарите „Кондекс“ записаха ка-
тегоричен успех над АПИ със 7:2. Това стана благо-
дарение на Явор Стоянов - 4 попадения, Венцислав 
Харизанов (2) и нелеп автогол на Антон Иванов. За 
„агентите“ вкараха Васил Котков и Иван Досев.

Ф
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бо
л

Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Пари Сен Жермен“ 
очаквано завоюва Купата на Фран-
ция, след като на финала се наложи 
с 2:0 над третодивизионния „Льо 
Ербиер“. По този начин парижани 
защитиха трофея си от миналия 
сезон и прибавиха рекордна 12 купа 
във витрината си. Освен това те 
си осигуриха и мечтания требъл 
във Франция, след като преди това 
вдигнаха и Купата на лигата, а също 
така вече са и сигурен шампион в 
Лига 1. 

В началните минути парижани 
нацелиха три греди. На два пъти 
Ло Селсо намери левия страничен 
стълб, а веднъж същото стори и 
Килиан Мбапе. Междувременно със 
сериозни пропуски се отличиха и ко-
легите им Анхел ди Мария и Адриен 
Рабио. Успехът на столичани дойде 
с головете на Джовани Ло Селсо в 
26-ата и Единсон Кавани в 74-тата 

минута от дузпа. „Льо Ербиер“ така 
и не успя да окаже сериозна съпро-
тива на именития си съперник и ма-
чът се игра на една врата.

В края на срещата ПСЖ намали 
оборотите и даде шанс на съперни-
ка да изнесе топката в малко по-
предни позиции. В добавеното време 

Кутриер бе изведен на скорост, успя 
да преодолее излезлия неразчетено 
Кевин Трап, но в последния момент 
загуби равновесие и пропусна да на-
каже столичани на празна врата.

Така „Льо Ербиер“ трябваше да се 
примири със загубата, а ПСЖ ликува 
с нов трофей във витрината си.

Отборът на „Саутхамптън“ 
спечели изключително ценна побе-
да при гостуването си на „Суонзи“. 
„Черните котки“ се наложиха с ми-
нималното 1:0 над противника си на 
„Либърти Стейдиъм“ в отложен мач 
от 31-вия кръг. Това бе пряк сблъсък 
между двата тима, които се борят 
със зъби и нокти за оцеляването си 
в Премиър лийг. Големият герой на 
деня се казваше Маноло Габиадини, 
който хладнокръвно реализира един-
ственото попадение в двубоя в 72-
рата минута.

Като цяло и двата тима имаха 
своите положения в мача, но „Саут-
хамптън“ стоеше една идея по-до-
бре. Чарли Остин също се отличи с 
няколко сериозни пропуска пред вра-
тата на Лукаш Фабиански, който 
направи наистина всичко възможно, 
за да опази мрежата суха. В 72-рата 
минута защитата на „Суонзи“ се 
пропука фатално. При изпълнение на 
ъглов удар Остин засече топката с 
мощен шут, защитник блокира ата-
ката му, но Габиадини бе заел добра 
позиция и отбеляза победния гол в 

мача. „Саутхамптън“ вече има 36 
точки и се изкачи до 16-ото място 
и така на практика се спаси от из-
падане. 

„Суонзи” пък остава в опасната 
зона с 33 точки и ще трябва да се 
надява и на малко помощ от съд-
бата, ако иска да запази елитния 
си статут. За целта „Хъдърсфилд“ 
трябва да загуби двата си оста-
ващи мача с „Челси“ и „Арсенал“, а 
„лебедите“ – задължително да по-
бедят „Стоук Сити“ в последния 
кръг.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Откриха облагородения парк за 
спорт и отдих около залата на клуб 
по борба „Станка Златева“ в Сливен. 
Събитието, организирано от пет-
кратната световна шампионка по 
борба Станка Златева, включи спор-
тен празник и програма. Официални 
гости бяха народният представи-
тел Десислава Танева, кметът на 
града Стефан Радев, многократни-
ят европейски, световен и олимпий-
ски шампион Валентин Йорданов и 
трикратният олимпийски медалист, 
многократен световен и европейски 

шампион Александър Томов.
„Радвам се, че имаме възможност 

да представим обновената и обла-

городена територия, 
която е на целия град 
и може да се ползва от 
всички наши съгражда-
ни“, заяви пред присъст-
ващите Стефан Радев.

Приветствие към 
гостите отправи и 
Станка Златева. След 
това бе дадено нача-
лото на множество 
надпревари - турнир 
по борба, състезания 
с велосипеди и по леко-

атлетически дисциплини, щафета и 
плажен волейбол и др. На всички по-
бедители бяха връчени медали.

Първата ни ракета при мъжете 
Григор Димитров регистрира ранно 
поражение от канадеца Милош Ра-
онич с 5:7, 6:3, 3:6 в мач от втория 
кръг на турнира от категорията 
„Мастърс“ в Мадрид. Това бе първият 
сблъсък между двамата тенисисти 
на клей, като българският ас вече 
има две поражения от пет мача сре-
щу този съперник. 

Срещата продължи точно 2 часа и 
се игра на втория по големина корт в 
комплекса „Каха Магика“ в испанската 
столица – „Аранча Санчес“. Поставе-
ният под №3 в световната ранглиста 
по тенис Димитров се радваше на со-
лидна подкрепа от страна на българ-
ски фенове по трибуните, но в крайна 
сметка загуби от бившия №3 в света 
Раонич, който в момента е под №24.

Британската суперзвезда Антъни Джошуа (21-0, 
20 КО) е „на 95% сигурен“, че ще има обединителна 
среща с шампиона на WBC в тежка категория Дионтей 
Уайлдър (40-0, 39 КО) до края на тази година. Двамата 
боксьори държат всички основни титли в тежка кате-
гория и искат да се срещнат, но въпреки продължител-
ните преговори сделка все още няма.

Преди няколко седмици Уайлдър публикува видео, в 
което предлага на своя опонент гарантиран приход от 
50 млн. долара, за да се изправи срещу него, но промоу-
търът на Джошуа - Еди Хърн, определи офертата като 
нищо повече от „рекламен трик“, макар че той все пак 
е приел предложението на сериозно.

„Двубой с Уайлдър ще има 95% още тази година. Наистина съм силно 
заинтересован от такава среща. Вече не можем да говорим за финансова-
та част, защото съм сигурен, че ще има печалба от този двубой“, заявил 
Джошуа.

Ако до подобна сделка не се стигне, Антъни вероятно ще трябва да на-
прави задължителна защита срещу носителя на златен олимпийски медал и 
бивш световен шампион в тежка категория Александър Поветкин.

Снимка авторът
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИИНТЕРВЮКСБ
Кирил Гератлиев, изп. директор на 
Изпълнителна агенция „Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 
Ръководството на КСБ 
проведе среща с ОП на  
КСБ – Велико Търново

Кутна Хора - между 
фантастиката и 
великолепието

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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тилки и подаване на газ не 
се смесват). Другите ин-
тересни детайли са пер-
форираната седалка от 
естествена кожа с бро-
дерия Jack Daniel‘s и закоп-
чалки, стъпенки и лостове, 
вдъхновени от марката 
Old No. 7. Черният преми-
ум цвят присъства във 
фланците, лостовете за 
управление, капаците на 
клапаните на двигателя и 
накрайниците за отрабо-
тените газове. Златното 
означение Indian Scout пък 
дава допълнително внима-
ние към детайлите. Уника-
лен е и единственият знак 

Montana Silversmith, 

който е индивидуал-
но номериран и покрит с 

24-каратово злато. 
Основните външни 

дизайнерски промени на 
модела включват модифи-
цирана рамка, понижена 
седалка, по-къса база, на-
рязани калници и, разбира 

се, седалката на пилота 
също е свалена. Гумите 
са по-агресивни, има нов 
удължен кръгъл фар с хало-
генна крушка. Светлината 
на спирачката е интегри-
рана в задния комплект ин-
дикатори. 

С всичко това, когато 
се сглоби, 

изцяло новият Scout Bobber 

става невероятен. Мо-
тоциклетът няма маноме-
тър, но това го прави мно-
го икономичен на гориво. 
Двигателят е оборудван 
с противовлакна и 8-кла-
панна система за вентили 
DOHC за гладко захранване. 
Широко превключващата 
шестстепенна скоростна 
кутия завърта задното ко-

лело чрез ремъчна задвиж-
ваща система. 

Интересно е, че всич-
ки 177 мотора, с цена от 
16 999 долара, са се про-
дали за по-малко от 10 ми-
нути. 

Елица Илчева

Д ве  от  и кон и ч н и -
те и най-известни мар-
ки на Америка – Indian 
Motorcycle и Jack Daniel‘s, 
отново обединиха усилия-
та си, за да създадат ли-
митирана серия, наречена 
Indian Scout Bobber Jack 
Daniel ‘s Limited Edit ion. 
Специалната машина е 
направена в сътрудни-
чество и с Klock Werks 
Kustom Cycles. Това е тре-
тият съвместен проект 
между трите компании 
- през 2016 г. те са произ-
вели заедно 150 мотоцик-
лета Indian Jack Daniel‘s 
Indian Springfield, а през 
2017 г. – 100 бр. Daniel‘s 
Indian Chieftain.

Тазгодишните 177 ма-
шини са вдъхновени от 
златните и черни пожар-

ни автомобили, използвани 
от 

Jack Daniel‘s Fire Brigade. 

Всъщност Jack Daniel‘s 
е единствената дестиле-
рия в света със собст-
вена пожарна команда, 
която се обслужва изцяло 
от доброволци служите-
ли. Новият мотор е с фин 
матов черен цвят в два 

тона, който се използва 
за първи път от Indian 
Motorcycle и е покрит с 
истинска златна графика 
от 24 карата върху резер-
воара и калниците. От 
24-каратовото злато е и 
емблемата на пожарната 
бригада на резервоара. 
На предната броня пак 
със злато е изписано и 
предупреждението Bottles 
and Throttles Don‘t Mix (Бу-
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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

-Защо свириш на 
пиано по три часа 
на ден, като нямаш 
понятие от музика?

- Защото човек трябва 
да знае какво иска.

- Ти какво искаш?

- Апартамента  
на съседа...

Общината събира 
таксите за вода от 
жителите, но те се 

пренасочват към 
сектор 

„Околна вода“.
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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


