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ректор на Камарата, инж. Любомир Шербетов, 
председател на ОП на КСБ – Велико Търново, 
членове на ОС на представителството, Ди-
митър Копаров, нач.-отдел „Организационна 
политика“ на КСБ, Ренета Николова, прокурист 
и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. В 
срещата се включи и областният управител 
на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова. 

„Благодаря на Камарата на строителите в 
България за съвместните проекти, които реали-
зираме, и специално за подкрепата за ремонта 
и възстановяването на уникалната църква „Св. 
св. Константин и Елена“, дело на майстор Колю 
Фичето“, заяви инж. Даниел Панов, кмет на Ве-
лико Търново и председател на УС на НСОРБ.
„В нашия град се стремим да преодоляваме 
предизвикателствата от различно естест-
во, които имат връзка със строителството“, 
каза още той. „През годините беше изградено 
добро партньорство между местната власт и 
ОП на КСБ – Велико Търново. Най-вече откак-

то инж. Любомир Шербетов е председател на 
Областното представителство. Той е серио-
зен човек и изпълнява поетите ангажименти“, 
сподели инж. Панов. 

„Работим заедно с ръководството на общи-
на Велико Търново за просперитета на града“, 
заяви от своя страна председателят на ОП на 
КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов. 

„Ние благодарим за тази среща. Новото ръ-
ководство на Камарата си е поставило някол-
ко задачи. Една от тях е да проведем срещи с 
всички министерства, институции и агенции, 
които имат отношение към строителството, 
както и с общините“, каза инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ. „С общините имаме 
много теми за разговор, общи интереси и набо-
лели проблеми, които би било добре да обсъдим“, 
добави председателят на УС на КСБ и припомни, 
че вече е договорена среща на управителните 
съвети на двете организации, която ще се със-
тои в София на 20 юни.
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Ръководството на КСБ и ОП - Велико Търново, проведоха работна среща 
с инж. Даниел Панов

КСБ – АНАЛИЗИ 
И МОНИТОРИНГ
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Мониторинг на 
обществените поръчки 
– февруари 2018 г.

Договорени са 82% 
от общия бюджет на 
„ОПТТИ 2014 – 2020“
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Мартин Славчев
Ренета Николова

Проведе се среща на ръководството на 
Камарата на строителите в България (КСБ) 
и Областното представителство (ОП) на 
КСБ – Велико Търново, с инж. Даниел Панов, 
председател на Управителния съвет (УС) на 
Националното сдружение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ) и кмет на Велико 
Търново. Тя бе по инициатива на инж. Любомир 
Шербетов, председател на ОП на КСБ в ста-
рата столица. Преди това се състоя среща на 
ръководството с Областния съвет (ОС), Кон-
тролния съвет и Комисията по професионална 
етика на местната структура на Камарата. 
От страна на КСБ на срещата в общината 
присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател 
на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. ди-

Кирил Гератлиев, изп. директор 
на ИА „ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“: 

По „ОПНОИР 2014 – 2020“ 
са договорени над  
500 млн. лв. за наука  
и образование 

КСБ
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Заедно правим 
България по-енергийно 
независима

Министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова на срещата с КСБ: 



Екип на в. „Строител”

Председателят на Европейския пар-
ламент Антонио Таяни пожела успех 
на новото проевропейско списание PIU 
Europei, което му бе представено от 
екипа на изданието на среща в ЕП. PIU 
Europei се издава от Асоциацията на 
италианските публицисти за Европа, 
редакционен директор на списанието е 
Карло Феличе Корсети, а ко-директор и 
ръководител на редакцията в Брюксел е 
Алесандро Бутиче, чийто опит в работа-
та в европейските институции е огро-
мен. Бутиче е бивш говорител на ОЛАФ и 
дългогодишен служител на Европейската 
комисия. В срещата се включиха пред-
ставители на редица италиански медии. 
Специален гост бе главният редактор на 
в. „Строител” Ренета Николова, която е и 
председател на Сдружение „Клуб – журна-
листи срещу корупцията“. Антонио Таяни 
и Алесандро Бутиче са почетни членове 
на българския клуб. Председателят на ЕП 
поздрави присъстващите журналисти и 
апелира за подкрепа в борбата с фалши-
вите новини, която ограничава правото 
на гражданите да бъдат добре и обек-
тивно информирани, включително и по 
въпроси от европейски характер. „Ува-
жаеми г-н Председател, бяхме заедно в 
кампанията за борба с фалшивите сто-
ки, която Вие инициирахте, сега имате 
нашата подкрепа и за борбата с фалши-
вите новини“, едно предизвикателство, 
което изисква солидарност и общи уси-
лия на професионалистите от различни 
страни“, заяви Ренета Николова. 

PIU Europei бе представено и на специ-
ална пресконференция, която се състоя в 
информационния център на Европейската 
комисия. „Европа днес е изправена пред 
нови предизвикателства и ролята на ме-
диите за търсене на общите решения 

за справяне с тези предизвикателства 
е огромна. Имам отговорността да съм 
главен редактор на вестник „Строител“, 
изданието на Камарата на строители-
те в България. В организацията членуват 
близо 5200 български и чужди компании. 
Единството на Европа до голяма степен 
се определя и от нейната свързаност, 
ето защо изграждането на инфраструк-
тура, транспортни коридори, развитие-
то на градската среда, на културната и 
туристическата инфраструктура е от 
съществено значение. Тук виждам потен-
циал и възможност за сътрудничество. 
Защото ролята на медиите е и да пока-
жат как Европа се променя благодарение 
на европейската солидарност и това е 
от полза за всички нас - европейските 
граждани“, посочи в изказването си на 
пресконференцията Николова. „България 
и Италия и всяка една страна имат по-
стижения, с които да се гордеят, а ние 
като медии можем да ги популяризираме 
и да ги направим достъпни за максимално 
голям брой хора. Поздравявам колегите 
от Асоциацията на италианските пуб-
лицисти за Европа, както и екипа на спи-
санието PIU Europei и заявявам нашата 
готовност за сътрудничество и реализа-
ция на общи проекти и инициативи“, каза 
още главният редактор на в. „Строител”. 
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Димитър Николов – кмет на Бургас 

Росица Георгиева

Вестник „Строител” 
получи наградата „Скри-
тото добро“ на Сто-
личната община (СО) 
в категория „Медии“. 
Отличията се връч-
ват за професионална 
и гражданска позиция и 
безпристрастно отра-
зяване на социалната 
политика на СО, за съ-
причастност към соци-
алните каузи в подкрепа 
на хората в нужда. При-
зовете се присъждат 
за 4-та година в шест 
категории - „Бизнес 
партньори“, „Медии“, 
„Неправителствени 
организации“, „Култура, 
образование, здраве“, „Ви-
димите социални каузи“ и 
„Добро сърце“. 

Наградите бяха връче-
ни на специална церемония, 

на която присъстваха зам.-
министрите на труда и со-
циалната политика Росица 
Димитрова и на културата 
- Румен Димитров, зам.-
кметовете по направле-

ние „Социални дейности 
и интеграция на хора-
та с увреждания“ в СО 
Албена Атанасова и по 
„Финанси и стопанска 
дейност“ и „Столично 
общинско здравеопаз-
ване“ Дончо Барбалов, 
председателят на ко-
мисията по здравео-
пазване към Столичния 
общински съвет д-р Ве-
селин Милев и общински 
съветници. 

Кампанията „Скри-
тото добро“ се про-
вежда под патронажа 
на зам.-кмета Албена 
Атанасова, като целта 
е да се обединят бизне-
сът и корпоративните 

организации, неправител-
ственият сектор, творче-
ската гилдия, спортисти 
и спортни организации за 
оказване на подкрепа на 
хората в нужда. 

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

Медиите обединяват усилия срещу фалшивите новини
Снимки в. „Строител“
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Мирослав Еленков

ЧЕЗ организира поредица от мобилни при-
емни за битови и бизнес клиенти в Западна 
България. Това съобщиха от компанията. 
Приемните се осъществяват със съдействи-
ето на партньорската организация „Изипей“. 
Инициативата има за цел да подобри обслуж-
ването на потребителите в по-малките на-
селени места.

В мобилните приемни клиентите на ЧЕЗ 
ще могат да правят справки, да получават 
информация и да задават въпроси, касаещи 
дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД и 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Потреби-
телите ще имат възможност да се възполз-
ват от всички безплатни услуги на компани-
ите, сред които са актуализация на данни, 
заявяване на електронна фактура, сключване 
на споразумение за дистанционно обслужва-
не и други.

Първата приемна ще се проведе на 31 май 
в гр. Летница, на 5 юни приемната ще бъде в 
гр. Кнежа, а на 3 юли - в гр. Ябланица. Повече 
информация клиентите могат да получат на 
телефон 0700 10 010 или на имейли: klienti@
cez-rp.bg по въпроси, касаещи дейността 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, и info@
cezelectro.bg по въпроси, касаещи дейността 
на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Мартин Славчев

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъко-
ва, зам.-министърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството инж. Валентин Йовев и Н.Пр. Ванеса 
Калверт, посланик на ЮАР в България, взеха участие 
в официалната церемония по откриването на фаза 2 
от „Полиграфия офис център“. Проектът е съвместна 
инвестиция на Northridge Capital - частен фонд за капи-
таловложения в недвижими имоти, базиран в Лондон, и 
българския холдинг AG Capital. Изпълнител е „Главбол-
гарстрой“ АД. 

„За мен е удоволствие да присъствам на откриване-
то на този офис център. Проектът е важен за София, 
тъй като е свързан с възстановяването на изключител-
но знакова стара сграда. Уверена съм, че тази инвести-
ция е свързана с все по-голямото развитие на града“, за-
яви кметът Йорданка Фандъкова. „Работим активно за 
улесняване на работата на бизнеса. Надявам се, че след 
промените, които направихме в Закона за устройство-
то и застрояването на Столичната община, ще имаме 
повече възможности за добри инвестиции“, добави тя. 

„Радвам се, че ставаме свидетели на финалния резул-
тат от вложения с такъв значителен мащаб. Подобни 
проекти са допълнителен стимул за активизиране на 
бизнеса и положителна предпоставка за развитие на 
икономиката. По този начин се разкриват и нови работ-
ни места“, каза зам.-министърът инж. Валентин Йовев. 

„Полиграфия офис център“ е една от емблематич-
ните исторически сгради в центъра на София, която е 
преустроена като модерен бизнес комплекс. 

Снимка авторът

Росица Георгиева

Зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството и ръ-
ководител на Управлява-
щия орган на ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 - 2020“) Деница Николо-
ва и кметът на Столична-
та община (СО) Йорданка 
Фандъкова подписаха дого-
вора за възстановяване на 
представителната част 
на Западния парк в София по 
„ОПРР 2014 – 2020“. На съ-
битието присъства и ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков. 
Безвъзмездната финансо-
ва помощ за обекта е 8,5 
млн. лв., а общата му стой-
ност е близо 11 млн. лв. 

„Реконструкцията на 
представителната част 
на Западния парк е поредни-
ят важен зелен проект на 
СО с изключително добре 
подбрани и належащи мер-
ки за подобряване на дос-
тъпността и сигурността 
чрез изграждане на ново 
осветление и система за 
видео наблюдение, както 
и на всички архитектурни 
елементи на парковата сре-
да“, каза министър Нанков и 
припомни, че това е трети-
ят договор в изпълнение от 
инвестиционната програма 
по „ОПРР 2014 – 2020“ на СО 
на обща стойност над 230 
млн. лв. след проектите за 

интегриран градски транс-
порт и за обновяване на 
градската среда. „Предстои 
подписването и на докумен-
тите за обновяване на обра-
зователна, на социална и на 
културна инфраструктура в 
София“, допълни Нанков. 

Кметът на СО Йордан-
ка Фандъкова подчерта, че 
грижата за развитието 
и модернизирането на зе-
лената система на града 
е много важна задача. Тя 
поясни, че Западният парк 
е последният, в който до-
сега не са финансирани 
средства за обновяването 
му. Проектът обхваща 530 
дка зелени площи, където 
ще се реконструира алей-
ната мрежа. Предвидено е 

да бъде отворен вход към 
район „Люлин“. Ще се обо-
соби велоалея, която ще е 
свързана с останалите та-
кива съоръжения в града. Ще 
се обновят водните площи. 
Избраният изпълнител е 
„Галчев Инженеринг“ ЕООД. 
„Срокът за реализация на 
дейностите е 10 месеца“, 
каза Фандъкова и обясни, 
че през тази година ще за-
почне работата по първия 
етап на парк „Въртопо“ в 
район „Младост“, както и 
изпълнението на втория 
етап на парк „Възраждане“. 
Кметът информира, че в мо-
мента е в ход реализацията 
на договора по „ОПРР 2014 
– 2020“ за ремонт на Зона 2 
от централна градска част, 

предстои сключването на 
контракт с изпълнителя 
на Зона 4. „Всички процеду-
ри по втория ни проект по 
програмата - за интегри-
рания градски транспорт, 
се обжалват. Предстои ре-
шение на Върховния адми-
нистративен съд по търга 
за доставка на 13 мотриси. 
Тече избор на изпълнител 
за реконструкция на трам-
вайното трасе по бул. „Цар 
Борис III“, а за това по ул. 
„Каменоделска“ изчакваме 
решение на Комисията за 
защита на конкуренцията. 
Предстои и подписването 
на договор за модернизация 
и реконструкция на образо-
вателна инфраструктура“, 
каза кметът Фандъкова. 

Свилена Гражданска

Ки т а й с к и я т  ко н -
гломерат „СИТИК Кон-
стракшън“ проявява ин-
вестиционен интерес 
към изграждането на 
тунела под Шипка и АМ 
„Русе – Велико Търново“. 

Това е станало ясно на 
среща на министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Николай Нанков с пред-
ставители на компа-
ни ята,  съобщи ха  от 
пресцентъра на Минис-
терството на регионал-

ното развитие и благоу-
стройството.

„Крайно време е да по-
ложим основите на едно 
дългосрочно и устойчиво 
партньорство между Бъл-
гария и китайския бизнес“, 
е заявил министър Нан-
ков. В хода на разговора 

са били обсъдени възмож-
ностите за подписване 
на Меморандум за съ-
трудничество, включващ 
конкретни параметри за 
публично-частно парт-
ньорство (ПЧП). 

„Ще бъда щастлив, 
ако успеем да отбеле-

жим напредък в наши-
те съвместни усилия за 
реализиране на инфра-
структурни проекти под 
формата на ПЧП“, е под-
чертал по време на сре-
щата министърът и е 
допълнил, че за напредъка 
на бизнес отношенията 

между България и Китай 
ще допринесе и предсто-
ящият форум 16+1 в Со-
фия - инициатива, целяща 
да поощри сътрудничест-
вото между азиатската 
държава и шестнадесет-
те страни от Централна 
и Източна Европа.

Снимка Румен Добрев



лечебни заведения. Плани-
рано е и закупуване на над 
400 линейки, оборудвани с 
най-съвременна апарату-
ра. Това са единствените 
европейски средства в раз-
мер на над 163 млн. лв. за 
здравеопазване през този 
програмен период“, сподели 
той и призова процедурите 
по проекта да се изпълня-
ват максимално бързо, за 
да не се окаже рисков и да 
не се загуби финансиране-
то по него. 

Зам.-министърът и 
ръководител на УО на 
„ОПРР 2014 – 2020“ Дени-
ца Николова също апелира 
за голяма мобилизация на 
бенефициентите, за да 
може до края на годината 
да се отчете усвояване 
на отпуснатия ресурс по 
програмата. Според нея 
важно е и изпълнението 

на проектите с финансови 
инструменти чрез „Фонд 
мениджър на финансови 
инструменти в България“ 
ЕАД, който избира фондо-
ве за градско развитие. 
Николова каза, че тези 
проекти ще генерират 

приходи и трябва да дока-
жат жизнеспособност. „За 
такива, които са с много 
висока обществена значи-
мост, но с ниски приходи, 
е осигурено и допълващо 
безвъзмездно финансира-
не“, завърши Деница Нико-
лова.

По време на заседание-
то на комитета стана 
ясно, че 

МРРБ стартира образова-

телно-патриотична кампа-

ния, насочена към ученици-

те от цялата страна.

Тя се нарича „Моят 
град е моята крепост“ и 
си поставя амбициозната 
задача да накара подра-
стващото поколение да 
се гордее още повече с 
родните си места. Парт-
ньор на инициативата е 

Министерството на об-
разованието и науката. 
Тя се финансира по „ОПРР 
2014 – 2020“. Името и лого-
то на кампанията са реги-
стрирани в Патентното 
ведомство на Република 
България.
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Емил Христов

„Отчитаме сериозен 
напредък по изпълнението 
на ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“ („ОПРР 2014 – 
2020“). Бюджетът на про-
грамата е обявен изцяло 
за кандидатстване, като 
73% от средствата, кои-
то са общо над 3 млрд. лв., 
вече са договорени“. Това 
заяви министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков, който откри 12-ото 
заседание на Комитета за 
наблюдение на програма-
та. На форума присъст-
ваха зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството и ръ-
ководител на Управляващия 
орган на „ОПРР 2014 – 2020“ 
Деница Николова, председа-
телят на Управителния съ-
вет на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ инж. Дончо 
Атанасов, инж. Светослав 
Глосов, член на УС на АПИ 
и почетен председател на 
Камарата на строителите 
в България, инж. Николай 
Николов, зам.-председател 
на УС на КСБ и председа-
тел на ОП на КСБ - Бургас. 

От думите на минис-
тър Нанков стана ясно, че 

сключените договори  

са 495.

„Очаква се до края на 
годината да приключат 
163 проекта. Разплатени-

те средства са около 660 
млн. лв., като се планира 
до края на годината да бъ-
дат разплатени минимум 
още около 300 млн. лв.“, 
съобщи той и коментира, 
че ще бъде предложено да 
бъде пренасочен ресурс от 
209 млн. лв. към мярката 
за модернизиране на обра-
зователната инфраструк-
тура в страната от тази 
за енергийна ефектив-
ност на публични сгради 
в големите градове като 
вътрешна компенсация на 
наддоговаряне на програма-
та. „Така ще постигнем ин-
дикаторите за енергийна 
ефективност и ще отго-
ворим на големия интерес, 
който общините имат към 
обновяването на училища 
и детски градини. Модер-
низирането на образова-
телната инфраструктура 
е един от основните прио-
ритети на правителство-
то“, подчерта министърът 
и информира също така, че 

амбициозната задача на 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) е 
да осъществи всички етап-
ни цели, заложени в „ОПРР 
2014 – 2020“ както по отно-
шение на физическо, така и 
на финансовото изпълнение 
и призова бенефициентите 
да са проактивни, да реали-
зират бързо и качествено 
проектите и да подават 
максимално скоростно за-
явки за плащане и отчита-
не. Николай Нанков посочи, 
че 

при неосъществяване на 

етапните индикатори 

средства ще бъдат пре-

насочени от бенефициен-

тите,

които имат по-слаба 
реализация, към тези, кои-
то работят бързо и ка-
чествено, и напомни, че с 
решение на Министерския 
съвет срокът за отчитане 

на етапните цели е удъл-
жен с 3 месеца, защото в 
момента се работи по най-
тежките проекти. „Програ-
мата извървя своя път и на 
база направения преглед се 
нуждае от преоценка и из-
менение. Това не трябва да 
минимизира работата по 
изпълнение на останалите 
предложения и постигане-
то на другите индикатори. 
ОПРР трябва да направи 
градовете и центровете 
за растеж по-привлекател-
ни“, допълни Нанков.

Той отбеляза, че 

сред важните проекти с 

финансиране по програ-

мата е предстоящата 

модернизация на спешна-

та медицинска помощ в 

страната.

„Предвижда се ремонт 
и ново оборудване за 170 
филиала на спешната по-
мощ, 27 центъра за спеш-
на медицинска помощ и 34 

163 млн. лв. ще бъдат насочени към подобряване на спешната помощ
Снимки авторът

Мартин Славчев

Правителството одобри до-
клад на министъра на енерге-
тиката Теменужка Петкова, в 
който са разгледани конкретни 
предложения, свързани с възмож-
ностите за реализация на акти-
вите по проекта за изграждане 
на АЕЦ „Белене“.

Изготвянето на доклада е 
възложено на министъра с ре-
шение на Народното събрание 
от март 2018 г. В тази връзка 
работна група в Министерство-
то на енергетиката, в която 
са включени експерти от „Бъл-
гарски енергиен холдинг“ ЕАД, 

„Национална електрическа ком-
пания“ ЕАД, „Електроенергиен 
системен оператор“ ЕАД, АЕЦ 
„Козлодуй“, Държавно предприя-
тие „Радиоактивни отпадъци“, 
е изготвила подробен анализ. В 
него са разгледани възможните 
варианти за оползотворяване на 

наличното оборудване по проек-
та с произтичащите от тях по-
зитиви и негативи. 

Анализираните възможнос-
ти са: да не се предприемат 
никакви действия; продажба на 
оборудването на трето лице; 
използване на оборудването за 
VII блок на АЕЦ „Козлодуй“, реа-
лизация на проекта от БЕХ/НЕК 
по модела на АЕЦ „Пакш 2“ или 
чрез избор на стратегически 
инвеститор.

Във внесения на последно-
то правителствено заседание 
доклад от министъра на енер-
гетиката като най-подходящ 
вариант за рационално използ-

ване на наличното оборудване за 
АЕЦ „Белене“ е обоснован този 
за възобновяване на действия-
та по търсене на възможности 
за изграждане на централата, 
съвместно със стратегически 
инвеститор, на пазарен принцип 
и без предоставяне на държавна 
гаранция. Това би позволило на 
българската държава да възста-
нови извършените през години-
те разходи по проекта, както и 
да се гарантира в дългосрочен 
план енергийната сигурност на 
страната. Приетият от Ми-
нистерския съвет (МС) доклад 
следва да бъде разгледан от На-
родното събрание.

„Предложението е свързано 
с възможността за реализация 
на АЕЦ „Белене“ чрез стратеги-
чески инвеститор чрез отде-
ляне на активите и пасивите 
на НЕК в отделно дружество“, 
посочи Теменужка Петкова пред 
журналисти след заседанието 
на МС. Тя допълни, че до края на 
годината ще бъде подготвена 
процедура, за да се види доколко 
е реален инвеститорският ин-
терес. 

„Проектът АЕЦ „Белене“ 
или ще бъде осъществен като 
пазарен, или няма да бъде реа-
лизиран”, каза вицепремиерът 
Томислав Дончев. 

Снимка авторът
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Георги Сотиров

„Централна гара Плов-
див е поредният добър 
пример за управление на 
транспортните обек-
ти чрез публично-частно 
партньорство (ПЧП). Из-
ключително съм впечат-
лен от реставрацията на 
сградата, която е и па-
метник на културата. Из-
градена е от виенски архи-
текти в началото на XX в. 
Строителите са запазили 
и възстановили изцяло 
конструкцията, покрива 
на сградата и царската 
чакалня в приемното зда-
ние“, заяви пред журнали-
сти Ивайло Московски, 
министър на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията по 
време на откриването 
на обновената жп гара в 
Пловдив. На събирането 
присъстваха още минис-
търът на вътрешните 

работи Валентин Радев, 
кметът на Пловдив инж. 
Иван Тотев, областни-
ят управител Здравко 
Димитров, генералният 
директор на Държавно 
предприятие „Национал-
на компания „Железопът-
на инфраструктура“ инж. 
Красимир Папукчийски, 
инж. Светослав Глосов, 
член на Управителния съ-
вет на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ и почетен 
председател на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, и др. Припомняме, че 
Централна гара Пловдив 
бе дадена на концесия 
за срок от 35 години на 
ДЗЗД „Железопътна гара 
– Пловдив“, в което влизат 
„Карат-С“ АД с 95% дял в 
него и „Биад-С“ ООД - с 5%. 
Проектът за цялостната 
рехабилитация и рестав-
рация на жп гарата е дело 
на „К-С проект инжене-
ринг“ ООД. 

Министър Московски 
информира, че концесионе-
рът до момента е инвес-
тирал 7 млн. лв. в обекта, 
а съгласно заложената 
програма трябва да вложи 
още 5 млн. лв. в модерни-
зация на гарата и приле-
жащата инфраструктура 
около нея. Той връчи разре-
шителното за автогара-
та, която концесионерът 
е изградил, като част от 
гаровия комплекс. 

„Това превръща ренови-
раната сграда в мултимо-
дален център, обединяващ 
автобусен и жп транс-
порт“, коментира пред-
ставителят на концесио-
нера Миролюб Столарски 
и допълни, че това е първо-
то място в България, къде-
то двата вида транспорт 
не се конкурират, а се до-
пълват.

Пред медиите минис-
тър Московски коментира 
и проекта за изграждане 
на жп възел Пловдив. Той 
посочи, че първият етап 
от проекта е във финална 
фаза на изпълнение и пред-
стои скоро да бъдат обя-
вени тръжните процедури. 
„Проектът е на стойност 
над 100 млн. евро и пред-
вижда цялостно повдигане 
на коловозите на жп гара 
Пловдив и пътно преми-
наване под тях“, обясни 
министърът. „Пловдив 

придобива все по-голяма 
важност като транспор-
тен мултимодален възел 
за държавата“, каза още 
министър Московски. По 
думите му до един месец 
се очаква решение на Ко-
мисията за защита на 
конкуренцията за пред-

стоящата концесия на 
летището в град Пловдив, 
след което ще бъде подпи-
сан договорът с избрания 
изпълнител.

„Сградата на централ-
ната пловдивска жп гара е 
построена в началото на 
миналия век и определено 
е едно от най-красивите 
приемни здания не само 
в България“, заяви пред в. 
„Строител“ инж. Свето-
слав Глосов. 

По време на рекон-
струкцията е премахната 
старата мазилка. Изця-
ло е подновен покривът, 
възстановени са всички 
архитектурни елементи 
по фасадата, сменена е 
дограмата. Строител-
но-реставрационните 
дейности са извършени 
по одобрен проект на На-
ционалния институт за 

недвижимо културно на-
следство.  

Елементите са въз-
становени на базата на 
стари снимки и проекти, 
намерени във Виена. Запа-
зени максимално са сто-
манените конструкции, 
възстановени са навеси-
те, а полилеите са ремон-
тирани в Англия. 

В приемното здание 
е изграден изключително 
модерен център за виде-
онаблюдение, от който се 
вижда целият район око-
ло гарата, включително 
и подлезът. Министърът 
на вътрешните работи 
Валентин Радев поясни, 
че залата вече е предос-
тавена на МВР и там ра-
ботят петима служители.

Ансамбълът пред га-
рата се трансформира 
напълно.  Концепцията 
предлага интересна ком-
позиция от обеми - меж-
ду народна  автогара, 
тризвезден хотел със 
150 легла и модерна мно-
гофункционална зала за 
културни събития с 500 
места. В най-източната 
част се разполагат пар-
кинг за леки автомобили 
и автокозметичен цен-
тър. Другият акцент е 
обществено-търговски 
център с 4 000 кв. м тър-
говски площи и 1 500 кв. м 
за офиси. Той ще се появи 
на мястото на бившата 
Транспортна болница. 

Министър Валентин Радев и инж. Светослав Глосов по време 

на церемонията

Снимки авторът

Свилена Гражданска

Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството Николай Нанков 
и председателят на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. 
Дончо Атанасов са инспектирали ремонта 
на участъка от автомагистрала „Тракия“ 
между Пловдив и Стара Загора. Това съоб-
щиха от пресцентъра на Министерство-
то на регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ). Рехабилитацията 
на 22-километровата отсечка, която не е 
обновявана от въвеждането й в експлоа-
тация през 1995 г., започна през миналата 
седмица. За първи път за ремонт е затво-
рен участък с подобна дължина. В момента 
се работи в платното за Бургас. След като 
завърши обновяването му, ще започнат и 
строителните работи за София. Целта 
е ремонтът в отсечката между 134-ти и 
156-и километър в двете посоки да завърши 
до края на юни, преди началото на активния 
туристически сезон, допълват от МРРБ.

Средно на денонощие в участъка меж-
ду Пловдив и Стара Загора преминават 

по 23 952 моторни превозни средства. 
От тях 18 370 са леките автомобили, 
5 209 са товарните камиони, а 210 са ав-
тобусите.

Строителните работи в отсечката 
от АМ „Тракия“ между Пловдив и Стара За-
гора предвиждат ремонт на настилката, 
отводнителни дейности, нова хоризонтал-
на маркировка, възстановяване на пътни 
знаци и ограничителни системи и др. За 
подобряване на конструкцията в участъка, 
който сега се рехабилитира, са положени 
около 7 800 кв. м ПВЦ мрежа, а отделно ще 
се поставят и близо 6 800 кв. м стоманена 
мрежа и 8 см биндер - в активната лен-
та. Ремонтираното трасе ще бъде асфал-
тирано и с полимермодифициран битум, 
устойчив на температура до 50 градуса.

В момента движението на леките ав-
томобили от отсечката, в която се рабо-
ти, е прехвърлено двупосочно в платното 
за София, а тежкотоварните превозни 
средства преминават по обходен маршрут: 
от пътен възел „Пловдив Изток“ при 133-ти 
км на АМ „Тракия“ по I-8 и II-66 до п.в. „Плодо-
витово“ при 165-и км и обратно.
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Инвестираме  250 млн. лв. в Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност  

Кирил Гератлиев, изп. директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма           

Свилена Гражданска

Г-н Гератлиев, днес 

(18.05.2018 г. )  ще се 

проведе Комитет за на-

блюдение по ОП „Наука 

и образование за инте-

лигентен растеж 2014 

- 2020“ („ОПНОИР 2014 – 

2020“). Как протича из-

пълнението й? 

„ОПНОИР 2014 – 2020“ 
е нова за настоящия про-
грамен период. Тя е един-
ствената, която целево 
финансира науката и об-
разованието. ОПНОИР е 
двуфондова. Средствата 
за Приоритетна ос 1 „На-
учни изследвания и тех-
нологично развитие“ са 
от Европейския фонд за 
регионално развитие, а 
за приоритетните оси 2 
„Образование и учене през 
целия живот“ и 3 „Образо-
вателна среда за активно 
социално приобщаване“ - 
от Европейския социа-
лен фонд. Към настоящия 
момент мога да споделя 
с Вас данните, които са 
към 1 май - 40% от бюдже-
та на ОПНОИР вече са до-
говорени, или 550 млн. лв., 
като са разплатени 170 
млн. лв., или близо 13%.

Съвсем наскоро под-
писахме контракти за 
девет проекта по При-
оритетна ос 1 за общо 
250 млн. лв. Това са пред-
ложенията за изграждане 
на Центрове за върхови 
постижения (ЦВП) и Цен-
трове за компетентност 
(ЦК). 

Разкажете ни повече 

какво представляват 

Центровете за компе-

тентност.  Какво се 

предвижда да се реали-

зира по тези проекти? 

Към настоящия мо-
мент са подписани до-
говорите за общо шест 
Центъра за компетент-
ност. Предстои сключва-
не на още нови контракти 
от резервния списък през 
следващите седмици. 

Общата стойност 
на подписаните договори 
е над 120 млн. лв. Ще Ви 
ги представя с техните 
водещи партньори. В ком-
понент „Мехатроника и 
чисти технологии“ бяха 
определени предложения-
та „Чисти технологии за 
устойчива околна среда 
– води, отпадъци, енергия 
за кръгова икономика“ със 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ с 
бюджет 23 667 925,86 лв., 
„Център за компетент-
ност „Интелигентни 
мехатронни, eко- и енер-
госпестяващи системи и 
технологии“ с Техническия 
университет – Габрово, за 
23 569 719,17 лв. В следва-
щата категория „Инфор-
матика и информационни, 
и комуникационни техно-
логии“ е подкрепен про-

ектът „Дигитализация 
на икономиката в среда 
на големи данни“ на Уни-
верситета за национал-
но и световно стопан-
ство за 13 333 868,86 лв. 
В компонент „Индустрия 
за здравословен живот и 
био-технологии“ бяха оп-

ределени „Устойчиво опол-
зотворяване на био-ресур-
си и отпадъци от лечебни 
и ароматични растения за 
иновативни биоактивни 
продукти“ на Институ-
та по органична химия с 
център по фитохимия – 
София, за 23 791 055,2 лв., 

и „Център за компетент-
ност „Персонализирана 
иновативна медицина 
( ПЕРИМЕД)“ на Медицин-
ския университет – Плов-
див, за 23 472 018,71 лв. 
В компонент „Нови тех-
нологии в креативните 
и  рекреативните ин-
дустрии“  сме избрали 
„Център за компетент-
ност за интелигентни 
решения в креативните 
и рекреативните индус-
трии (ИНКРЕА)“ с водещ 
партньор Висшето учи-
лище по мениджмънт за 
13 379 129,35 лв.

Срокът за изпълнение 
и на шестте проекта е до 
декември 2023 г.

Целта на процедура-
та е да подпомогне по-
вишаването на нивото и 
пазарната ориентация на 
научноизследователските 
дейности на научните ор-
ганизации в България, как-
то и да подкрепи разви-
тието на капацитета за 
изследвания и иновации. 
Това трябва да открие 
възможности за бъдещи 
партньорства с бизнеса 
и за създаването на нови 
предприятия.

Предложенията не са 
изцяло насочени към из-
пълнение на строително-
монтажни работи (СМР). 
Това са научноизследова-
телски проекти. Целта 
е наистина да насърчат 
приложните изследвания 
и тук има балансира-
ност в начина, по който 
ще бъдат изразходвани 
средства.  Създаден е 
подходящ микс от дейнос-
ти. Няма проект, в който 
общата сума за СМР да 
надвишава 50% от дого-
ворения бюджет, т.е. във 
всеки един от тях има 
различен процент строи-
телно-монтажни работи, 
оборудване и съответно 
научни дейности, вклю-
чително и заплащане на 
учените, които ще рабо-
тят в новоизградените 
лаборатории. Проектите 
могат да включват също 
и участието в междуна-
родни форуми и конферен-
ции. Така че палитрата на 
видовете разходи, които 
са допустими по програ-
мата, е пъстра. 

Като Управляващ ор-

ган (УО) кога смятате, 

че ще стартират об-

ществените поръчки по 

проектите? 

Всяка от водещите 
организации е задължена 
да обявява търговете. 
УО няма как да стартира 
тръжните процедури от 
страна на бенефициен-
тите. Договорите бяха 
сключени съвсем наскоро 
– преди 2 месеца. Под-
готвителните дейности 
вече са стартирали. Голя-
ма част от екипите вече 
са назначени. Във всеки 
един от тях има екип за 
управление на проекта и 
друг - научен. От тази 
гледна точка е важно и 
двата екипа да са струк-
турирани, защото сега 
си казваме, че договори-
те са до 2023 г. и има 
прекалено много време, 
но не е така. Важна е мо-
билизацията в началото, 
включително и при подго-
товката на всички специ-
фикации. Знаете, когато 
се прави обществена по-
ръчка за строителство, 
трябва да са изрядни 
всички документи – тех-
ническите проекти, коли-
чествено-стойностните 
сметки, ако е необходимо, 
и разрешението за стро-
еж и т.н. Много държа да 
кажа, че научноизследова-
телските инвестиционни 
проекти по нашата про-
грама са много по-раз-
лични, отколкото тези 
за строителство или 
рехабилитация на пъти-
ща, саниране, изграждане 
на ПСОВ и др. Тръжните 
процедури и строител-
ните дейности са важни, 
но по-ценна е синергията 
между всички компоненти 

вътре в проекта. 
Партньорствата по 

проектите, както зна-
ете, са доста широки. 
Водещата организация 
си сътрудничи понякога с 
над 15 други както в Со-
фия, така и в страната. 
Проектите са комплексни 
и сложни за изпълнение и 
управление, но са ключови 
за изпълнението на про-
грамата и развитието на 
науката и иновациите в 
България. Ние сме се ан-
гажирали да подпомагаме 
нашите бенефициенти, 
така че търсим всякакви 
начини да ги подкрепим. 

С в. „Строител“ има-
ме общо сечение, предвид 
че като издание на Ка-
марата на строителите 
в България можете да ни 
съдействате на нас като 
УО като предоставяте 
актуална информация на 
бенефициентите ни. Ва-
жно е да подпомогнем и 
обучим екипите на ЦВП 
и ЦК да структурират 
адекватни и качествени 
задания, поръчки, така че 
те да се случат максимал-
но бързо и да допринесат 
за изпълнението на Прио-
ритетна ос 1. 

Кога трябва да при-

ключи работата по про-

ектите? 

Срокът за изпълнение 
на проектите е до декем-
ври 2023 г., но както казах 
вече, сега от гледна точ-
ка на 2018 г. много често 
се успокояваме, че има 5 
години, но това не е така. 
Тези проекти са тежки и 
комплексни - не включват 
само СМР, доставка на съ-
ответното лабораторно 
оборудване, възлагане на 
услуги, а се търси един 
микс. В края на краищата 
през 2023 г. е важно да 
имаме абсолютно всички 
елементи и индикатори, 
които нашите бенефици-
енти са си заложили, за-
ради които са били избра-
ни. Ако това не се случи, 
настъпва неприятната 
част с финансовите коре-
кции и цялата машина се 
задейства в един негати-
вен аспект. 

Колко са договорите 

за Центровете за върхо-

ви постижения? 

Договорите са три. В 
компонент „Мехатрони-
ка и чисти технологии“ 
е избран проект „Нацио-
нален център по меха-
троника и чисти техно-
логии“ с водещ партньор 
Института по обща и 
неорганична химия – БАН, 
за 69 184 529,81 лв., а в 
„Информатика и информа-
ционни, и комуникационни 
технологии“ предложе-
нието на Софийски уни-
верситет „Св. Климент 
Охридски“ за „Универси-
тети за Наука, Инфор-

Със заповед на министъра на образованието 

и науката Красимир Вълчев, считано от 1 ноем-

ври 2017 г., Кирил Гератлиев е назначен за изп. 

директор на ИА „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

Кирил Гератлиев има над 10-годишен опит в 

управлението на програми и проекти, съфинанси-

рани от фондовете на ЕС, както и на ръководни 

позиции в публичния и частния сектор. Бил е гла-

вен директор „Европейски фондове за конкурен-

тоспособност“ в Министерството на икономи-

ката, енергетиката и туризма и главен директор 

„Управление на териториалното сътрудничест-

во” в Министерството на регионалното разви-

тие и благоустройството.

Кирил Гератлиев е бакалавър „Стопанско уп-

равление и администрация“ от Университета за 

национално и световно стопанство и магистър 

„Публична администрация”, профил „Управление 

на европейски проекти”, от Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър“. Има специали-

зации в областта на индустриалната политика, 

политиката за малки и средни предприятия, ре-

гионална политика в Япония, Италия и Германия. 

Владее английски и ползва руски език.
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         „Наука и образование за интелигентен растеж“: 

матика и Технологии в 
е-обществото“ (УНИТе)“ 
за 29 781 882,42 лв. В ком-
понент „Нови технологии 
в креативните и рекре-
ативните индустрии“ бе 
определен „Изграждане 
и развитие на Център 
за върхови постижения 
„Наследство БГ“, бене-
фициент е Консорциум 
„Наследство БГ“ чрез во-
деща организация СУ „Св. 
Климент Охридски“ за 
29 785 549,49 лв. 

За съжаление по ком-
понент 3 „Индустрия за 
здравословен живот и 
био-технологии“ от про-
цедурата няма сключен 
договор. Остава свобо-
ден финансов ресурс на 
стойност 70 млн. лв. УО 
разглежда различни въз-
можности за алокиране 
на средствата. Решение-
то по този казус ще бъде 
взето след съгласуване с 
партньорите от ЕК и Ко-
митета за наблюдение на 
програмата.

Трите договора са 
на обща стойност 129 
млн. лв., като всеки един 
от проектите има сред-
но по над 15 партньора. 
Планира се изграждане 
или ремонт на множество 
лаборатории както в сто-
лицата, така и в страна-
та. Ще дам пример, че в 
едно от предложенията 
е залегнало да бъдат ре-
монтирани осем обекта. 
От общият бюджет около 
20 - 30% е стойността за 
доставка на специализи-
рано оборудване. За нас 
е важно, след като бъде 
реконструирана или ре-
монтирана съответната 
сграда, вътре да приеме 
необходимото оборудва-
не и най-вече водещият 
ефект е броят на изсле-
дователите, които ще 
работят в тази новоиз-
градена инфраструктура. 
Необходимо е научните 
продукти и пакети, които 
те са си заложили, да бъ-
дат разработени и съот-
ветно броят съвместни 
проекти, който е предви-
ден да бъде реализиран с 
бизнеса, да се случи. 

Какво се случва по 

Приоритетна ос 2 „Об-

разование и учене през 

целия живот“?

Тя е основно насочена 
към Министерството на 
образованието и науката 
(МОН) като конкретен 
бенефициент. Приори-
тетната ос е с бюджет 
от около 500 млн. лв. В 
момента част от дого-
ворите са в процес на 
изпълнение. Предстои те 
да приключат до края на 
тази година. Паралелно с 
екипите на МОН и УО се 
подготвят нови систем-
ни проекти. Практиката 
показва, че с грантовите 
схеми се постигат опре-
делени резултати, но те 
са много разпилени и не-

носещи системния харак-
тер, така както следва 
един системен проект да 
постигне резултатите 
си. 

Програмата е създа-
дена да финансира бъл-
гарската наука и образо-
вание. За нас е важно да 
насочим ресурси в сфери, 
в които българските учи-
лища и детски градини 
имат определени нужди. 
Подготвяме и голям про-
ект в областта на диги-
талните умения и компе-
тентности. По тази ос 
подготвяме процедури за 
над 140 млн. лв.

По Приоритетна ос 3 
„Образователна среда за 
активно социално при-
общаване“ в областта 
на образователната ин-
теграция предвиждаме 3 
нови процедури с общ бю-
джет 94 млн. лв.: „Активно 
приобщаване в система-
та на предучилищното об-
разование“, „Повишаване 
на капацитета на педаго-
гическите специалисти 
за работа в мултикултур-
на среда“ и „Подкрепа на 
уязвими групи за достъп 
до висше образование“. В 
момента по нея се изпъл-
няват над 130 грантови 
договора със срок до края 
на годината. Евентуално 
някои от тях ще ги про-
дължим до средата на 
2019 г., ако преценим, че 
няма да могат да реализи-
рат всички свои дейности 
до края на 2018 г. 

Как подпомагате про-

фесионалното образова-

ние? 

То е много важно не 
само за образователната 
система, но и за бизнеса. 
Още в средата на 2017 г. 
екипите на ОПНОИР са 
стартирали подготовка-
та на нова операция. Тя 
ще е насочена към про-

фесионалните гимназии 
и работодателите. С нея 
се цели да се подпомогне 
дуалното обучение. Пред-
видено е бюджетът й да 
е 15 млн. евро. Ако има 
интерес към нея, сме го-
тови да увеличим ресурса 
й. Естествено всичко за-
виси от това дали тър-

сенето, което очакваме, 
ще бъде такова, каквото 
предварителните ни ана-
лизи показват. Същевре-
менно имаме и системни 
проекти в тази сфера. 
Това са ученическите и 
студентските практики. 
Целта им е още от най-
ранна ученическа въз-
раст, а впоследствие и 
през студентските годи-
ни да се насърчи натруп-
ването на опит в реална 
работна среда в пред-
приятия, които са заин-
тересовани да обучават 
подрастващи. Проектът 
за ученическите практи-
ки ще се изпълнява както 
през тази, така и през 
следващата година. Тези 
две операции са насоче-
ни към професионалното 
образование и обучение 
и към партньорството 
между професионални 
гимназии и бизнес. 

Какво предстои до 

края на годината?

Към настоящия мо-
мент в Индикативната 
годишна работна програ-
ма на ОПНОИР са заложе-
ни осем операции за над 
180 млн. евро. На Комите-
та за наблюдение ние ще 
внесем промени. За нас е 

важно цитираната опера-
ция за дуално обучение да 
стартира. Вероятно това 
ще стане в последното 
тримесечие на 2018 г. Ще 
използваме зимата и ран-
ната пролет за подбор на 
проектите и за договаря-
нето, за да може всички 
подготвителни дейности 
да се случат през лято-
то и реалното изпълне-
ние да обхване учебната 
2019/2020.

Водят се разговори 

за проектобюджета на 

ЕС след 2020 г. Какво 

трябва да се промени 

относно финансиране-

то на науката? Какви са 

Вашите очаквания? Ще 

има ли ОПНОИР и след 

2020 г.?

Полагаме всички уси-
лия, за да продължи про-
грамата. За нас е важно 
средствата за наука и 

образование да растат, 
защото като се замисли-
те, от тези две сфери 
реално потребители сме 
всички. Ние, децата ни, 
приятелите и близките 
ни, а в края на краищата 
колко по-подготвени са 
кадрите ни, толкова по-
производителни и конку-

рентни са предприятията 
ни. От тази гледна точка 
ние очакваме бюджетът 
за тези сфери да расте, 
но много ясно осъзнава-
ме, че всъщност е много 
важно какво ще покажем 
в настоящия програмен 
период, как ще приключи  
ОПНОИР 2014 – 2020, как 
ще се реализират проек-
тите за ЦВП и ЦК. Пре-
дизвикателствата пред 
УО и бенефициентите по 
ПО 1 са ясни. Те не са само 
в областта на обществе-
ните поръчки, доставките 
и строително-монтажни-
те работи, а наистина да 
докажем необходимостта 
от тези проекти, практи-
ческата им приложимост 
в частния сектор и нови-
те продукти, които ще се 
случат в тях. 

Много често си гово-
рим за начина, по който 
тези предложения се осъ-
ществяват както вътре 
в УО, така и с нашите 
бенефициенти. Надявам 
се освен тези 9 договора 
да има още и те да бъдат 
изпълнени качествено от 
гледна точка на поръчки, 
продукти, работни па-
кети, научноизследова-
телски резултати и т.н. 
Защо не от тези центро-
ве да се родят и нови ус-
пешни предприятия? 

2018 г. е ключова за 

отпускане на 6% резерв 

по програмата. Има ли 

опасност да загубим 

средства по нея? 

Ако ние не спазваме 
процесите, такива какви-
то са, ОПНОИР винаги 
може да бъде санкцио-
нирана. Едно е ясно към 
настоящия момент, че 
резервът от Приоритет-
на ос 1 ще бъде отписан, 
т.е. част от средствата 
ще се наложи да бъдат на-
сочени към ОП „Иновации 
и конкурентоспособност 
2014 – 2020“, за да не бъ-

дат загубени за България. 
Двете програми са в една 
тематична цел. Колегите 
от „ОПИК 2014 – 2020“ са 
в състояние да подгот-
вят операции насочени 
към научноизследовател-
ски организации и бизне-
са и съответно да бъдат 
стартирани процедури по 
ОПИК, но с партньорство-
то на ОПНОИР. 

Правим всичко възмож-
но да не загубим сред-
ства, включително ако 
трябва, ще прехвърляме 
такива към „ОПИК 2014 – 
2020“. 

Как бихте си взаимо-

действали с КСБ? 

Контактът,  който 
имаме, може да бъде опол-
зотворен в няколко посоки. 
Първо, КСБ има опит и по-
глед какво се случва и по 
другите оперативни про-
грами, които финансират 
инвестиционни проекти. 
Второ, нашите бенефи-
циенти могат да бъдат 
наистина подкрепени от 
страна на експерти, пре-
доставени от Камарата, 
които да им помогнат как 
най-добре да структури-
рат поръчките за СМР. 
В тази част можем да 
продължим разговорите 
и в бъдеще, включително 
когато организираме спе-
циализирани обучения, а 
такива ще правим доста 
често през следващите 
пет години. Вътрешните 
ни анализи и планове показ-
ват, че наистина е нужно 
да стоим близо до бенефи-
циентите си. Когато сме 
на темите обществени 
поръчки за СМР, подготов-
ка на спецификации и т.н., 
винаги ще каним предста-
вители на Камарата, кои-
то да споделят опит и да 
ни дадат практически съ-
вет как най-добре биха се 
случили нещата от глед-
на точка на строителния 
сектор. 

Снимки в. „Строител“

Обучение по ОПНОИР
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„Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ) 
вече има насрочена среща 
с КСБ на 20 юни. Едно от 
нещата, които в момента 
е важно да бъдат обсъде-
ни, е въпросът, свързан с 
фирмите, които посто-
янно обжалват, и необхо-
димостта от промяна в 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). Проблеми-
те идват главно от зако-
на и той трябва да бъде 
променен. Вече има под-
готвен ЗИД на ЗОП, който 
касае главно обжалването. 
Трябва ни и съдействие от 
Ваша страна, да го видите 
и да си кажете мнението. 
Хубаво е, че през 2016 г. 
променихме Закона за нор-
мативните актове. Доста 
ни помогна и тогавашният 
председател на Народното 
събрание Цецка Цачева. 
След изменението на този 
закон всяка промяна на нор-
мативни актове, която се 
прави от изпълнителната 
власт, минава последова-
телно и през НСОРБ. Ес-
тествено ние не взимаме 
еднолично решение, а из-
пращаме предложенията 
за становище на всички 
265 кметове в България и 
се допитваме до тяхното 
мнение. След това систе-
матизираме всички гледни 
точки и излизаме с реше-
ние в Управителния съвет 
за промяната на съответ-
ния закон”, обясни инж. Па-
нов. 

„Предстои среща на 
работната група към Ми-
нистерството на финан-
сите, в която участват и 
представители на НСОРБ. 
Там ще се обсъжда въпро-

сът за финансирането на 
републиканските и общин-
ските пътни мрежи, като 
първите са с дължина 21 
хил. км, а вторите – 19,6 
хил. км. Републиканската 
мрежа получава финансира-
не в размер на 750 млн. лв., 
а общинската – 50 млн. лв. 
Няма как да подобрим със-
тоянието на общинската 
пътна мрежа с тези 50 
млн. лв., които се отпус-
кат за една година. Целта 
ни е средствата да бъдат 
увеличени до 100 млн. лв. 
Вече сме провели разгово-
ри с Министерството на 
финансите по този въпрос. 
Експертите от КСБ също 
могат да ни бъдат полезни 
със своите идеи, за да по-
стигнем нужната промяна 
относно средствата. Раз-
читам на Вашето съдей-

ствие“, заяви председате-
лят на НСОРБ и кмет на 
община Велико Търново. 

„До 2017 г. ,  докато 
тръгнат новите европей-
ски програми, нямаше мно-
го строителни и ремонтни 
дейности на територията 
на страната. Но през на-
стоящата година нався-
къде в България, където 
колегите работят по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 - 2020“), 
има строителство. Това 
са 39 общини. Отделно се 
работи и по Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). Разбира 
се, има и проблеми, но те 
се решават своевременно. 
Стараем се чрез проекти-
те, които реализираме, да 
правим градовете по-при-
влекателни за живеене. 
Най-важното нещо за вся-
ка община е да има добра 
инфраструктура, защото 
по този начин се развиват 
икономиката и туризмът. 
Мога да дам пример с об-
щина Велико Търново, къ-
дето 47% от БВП са от 
туризъм и от обслужващи 
дейности покрай него“, ин-
формира инж. Панов. „В мо-

мента има голям брой ин-
веститори, които строят 
на територията на общи-
ната. Те изграждат редица 
обекти. Скоро очакваме и 
инвеститори, които се ин-
тересуват от многоетаж-
ни и подземни паркинги. Ще 
ги изслушаме и ако имат 
добри идеи, ще ги препоръ-
чаме и на другите общини. 
Когато настъпи кризата в 
строителството, няколко 
обекта на територията 
ни бяха замразени. Вече се 
работи по тях. В момента 
тук се продават апарта-
менти на зелено за две го-
дини напред. А през 2011 г. 
имахме между 3600 и 3800 
непродадени апартамен-
та“, добави той. „Предстои 
ни реализацията на проект 
за интегриран градски 
транспорт, в който сме 
заложили изграждането 
на два буферни паркинга 
– единият в източната, а 
другият в западната част 
на града. Имаме подобна 
идея и за друг парцел, който 
в момента не се използва. 
Също така предвиждаме в 
онези училища, които раз-
полагат с големи дворове, 
да изградим подземни пар-

кинги, а отгоре да си бъ-
дат игрища. Опитваме се 
да използваме всички сво-
бодни терени, за да има по-
вече паркоместа в града“, 
съобщи кметът. „Велико 
Търново се намира в Цен-
трална Северна България 
и е добро и комуникативно 
място както за бизнес, за 
туризъм, така и за образо-
вание. Обмисляме вариант 
за създаване на филиал на 
Университета по архи-
тектура, строителство и 
геодезия (УАСГ)“, каза още 
инж. Даниел Панов. 

„Бих искала да благода-
ря на председателя на ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
инж. Любомир Шербетов 
за любезната покана да 
присъствам на тази сре-
ща. Поздравявам инж. Или-
ян Терзиев и инж. Мирослав 
Мазнев за избора им съот-
ветно за председател на 
Управителния съвет и изп. 
директор на Камарата на 
строителите в България. 
Пожелавам им успешен 
мандат и заявявам готов-
ност за сътрудничество. 
Дейността на КСБ е из-
ключително важна за нас. 
Всички виждаме, че Ваши-

ят труд и усилията, които 
полагате, се ползват от 
поколения наред“, заяви 
областният управител на 
Велико Търново проф. д-р 
Любомира Попова. 

„Бих искала да засегна 
темата за един от най-го-
лемите проблеми, с които 
се сблъсква строителният 
бранш – липсата на квали-
фицирани кадри. Много-
кратно сме дискутирали 
тези въпроси с инж. Шер-
бетов. Щастливи сме, че 
във Велико Търново имаме 
професионална гимназия по 
строителство и архитек-
тура. Затова смятам, че 
е изключително важно да 
популяризираме професи-
ята на строителите и да 
залагаме на инвестициите 
в млади кадри“, каза проф. 
д-р Попова. 

„В последно време се 
забелязва голяма динамика 
на територията на цяла-
та област. Естествено 
водеща е община Велико 
Търново. Това го усеща 
всеки гражданин, движей-
ки се по улиците, използ-
вайки новите сгради и 
съоръжения. Архитектур-
ната среда тук се проме-
ня всеки ден и всичко е в 
интерес на гражданите. 
Всяка седмица получаваме 
в. „Строител“. Чрез вест-
ника редовно следим за съ-
битията на Камарата. От 
страниците му разбрах 
за промяната на ръковод-
ството на КСБ. Радвам се, 
че сега имам възможност-
та да се запозная и лично с 
новия председател и новия 
изп. директор на Камара-
та, както и с част от еки-
па на изданието”, каза още 
областният управител на 
Велико Търново. 

Инж. Илиян Терзиев бла-
годари за хубавите думи на 
д-р Попова и на инж. Панов. 
„Освен обектите, които 
се възлагат чрез общест-
вени поръчки, напоследък 
се забелязва и засилване 
на частните инвестиции. 
Едно от големите при-
теснения на строителния 
бранш е как ще се справим 
с всички проекти. За това 
нашият апел към Вас, инж. 
Панов, като председател 
на НСОРБ е да получим 
колкото се може повече 
информация за това, кое-
то предстои да бъде въз-
лагано, за да можем да го 
планираме и да го изпълним 
успешно”, каза председа-
телят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. 

„Разбира се, ние също 
имаме притеснения, свър-
зани със ЗОП и т.нар. де-
журни обжалвачи, за които 
и Вие споменахте. Имаме 
уверението и на институ-
циите, че това ще се про-
мени. В Камарата се опит-Уникалната  църква „Св. св. Константин и Елена“, дело на майстор Колю Фичето, възстановена с подкрепата на КСБ
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ваме да типизираме тръжните 
документи, за да може по този 
начин да облекчим целия процес. 
Почти сме готови с документи-
те във ВиК сектора, работим 
и по останалите направления. 
Надяваме се в рамките на тази 
година те да бъдат готови в по-
голямата си степен“, заяви инж. 
Терзиев. 

„Бихме искали да Ви обърнем 
внимание и за пределните цени. 
Предвид повишаването на стой-
ностите на материалите, цени-
те, които бяха валидни допреди 
1 - 2 години, вече не са актуални. 
Ако не се промени практиката 
това да бъде поставено като 
ограничително условие, който 
надвиши индикативната стой-
ност, да бъде отстраняван, ще 
има големи трудности в нами-
рането на изпълнители”, добави  
инж. Терзиев. 

Инж. Мирослав Мазнев по-
стави въпроса за необходимост-

та от това всички строителни 
дейности да се възлагат само 
на вписани в ЦПРС фирми, както 
и че това трябва да важи и за 
участниците в консорциумите. 

Участниците в срещата се 
обединиха и около важното зна-
чение за общините и бранша 
на Националната програма за 
енергийна ефективност на мно-
гофамилните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС), както и за големия 
й социален ефект. Трябва да се 
направи регулярна схема колко 
блока могат да бъдат санирани 
на година и програмата да про-
дължи. „Въпреки негативната 
кампания срещу НПЕЕМЖС само 
в 3-4% от санираните сгради се 
наблюдават някакви проблеми, 
които се налага да бъдат от-
странени. Като цяло програма-
та се изпълнява изключително 
успешно и хората са благодарни 
за обновените си домове“, посочи 
инж. Терзиев. 

В заключение участниците 
в срещата се разбраха да рабо-
тят регулярно. Кметът Панов 
апелира КСБ да продължи под-
крепата си за църквата „Св. св. 
Константин и Елена“, където 
се налагат довършителни дей-
ности. Инж. Шербетов преложи 
в. „Строител“ да изготви разши-
рен материал за обектите, кои-
то се реализират на територия-

та на областта. 
След срещата бяха посетени 

строителни обекти, сред които 
центърът на града, където се 
реализира проект за обновяване 
на градската среда с финанси-
ране по ОПРР и обект с частно 
финансиране - магазин на „Прак-
тис“. Ръководството на КСБ 
посети и църквата „Св. св. Кон-
стантин и Елена“.

Ренета Николова

„От мое и от Ваше име 
си позволих да поканя новия 
председател на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев и новия 
изпълнителен директор 
инж. Мирослав Мазнев, как-
то и новия ръководител на 
организационния отдел на 
КСБ Димитър Копаров на 
среща с Областния съвет 
на ОП - Велико Търново. 
Ренета Николова, главен 
редактор на в. „Строител“ 
- Вие я познавате, тя чес-
то е писала за Вас и ра-
ботата ни по обектите. 
Поканил съм и Контролния 
съвет, и Комисията по про-

фесионална етика - всички структури, които са 
избрани в нашия Областен съвет, са поканени да 
присъстват“. Това каза при откриването на сре-
щата на ръководството на КСБ с ОП на Камарата 
във В. Търново председателят на ОП инж. Любо-
мир Шербетов. Той даде думата на инж. Терзиев.

„Ще започна с това, че проведохме срещи на 
най-високо ниво във всички структуроопределящи 
министерства. Правителството си е поставило 
много амбициозни задачи. Преди да тръгнем за Ве-
лико Търново, имахме среща в Министерството 
на енергетиката с министър Петкова. Те плани-
рат в следващите 2 - 3 години да инвестират 2 - 3 
млрд. лв. Столичната община - 1 млрд., МРРБ за 
пътища - 1 млрд., за водни цикли – 1 млрд. лв. Към 
днешна дата работата не е толкова много, като 
се изключи жилищният сектор, който е в подем, 
но всичко това предстои и е сериозна вероят-
ността отново да се струпа в един сравнително 
кратък период от време. Нашата основна цел при 
срещите, които провеждаме, е да се опитаме да 
накараме институциите да ни представят инвес-
тиционните си програми, да кажат как ги виждат 
във времето, кога ще бъдат обявени поръчките, да 
видим някакъв график, за да може браншът да се 
подготви, да планираме хора и техника. Виждаме, 
че и институциите също имат доста проблеми. 
Ние се опитваме да им кажем, че сме с тях, осо-
бено по отношение на обжалвачите. Опитваме 
се да им кажем, че в тази посока ще ги подкрепим 
за необходимите промени. Готови сме да тръгнем 
към предквалификация. Не може например фирма, 
която произвежда сладки, да кандидатства за 
обект „ремонт на училище“ и след това да за-
почва да обжалва и т.н. Поставили сме си с инж. 
Мазнев задача до началото на юни да посетим 
всички учреждения, те да си дадат програмите, 
да може с Рени Николова да Ви ги представим във 
вестника и да се подготвим да ги изпълняваме, 
защото за мен това е много сериозно“, поясни 
инж. Терзиев. „Второ. На всички срещи обяснява-
ме, че тези т.нар. пределни цени са пагубни. За 
много от обявените търгове не се явява никой, 
няма желаещи. Защото бюджетите са правени на 
базата на цените 2014 – 2015 – 2016 г. А отто-
гава Фонд „Работна заплата“ върви само нагоре, 
качи се цената на арматурата. Нашата позиция 
е – нормално е да има бюджет, индикативни цени, 
но не трябва всеки, който е предложил оферта над 
тях, да се отстранява“, категоричен бе предсе-
дателят на Камарата. „Разбира се, поставяме и 
проблема с кадрите. Моето мнение тук е, че ако 
вдигнем заплатите, респективно цените, ще си 

приберем хората от чужбина“, каза още 
инж. Терзиев. „КСБ е голяма организация. 
Вече сме над 5 хил. фирми, регистрирани 
в ЦПРС. Около 250 хил. души работят в 
сектора, а храним близо милион и полови-
на. При срещите ни виждаме уважение и 
респект към бранша и по държанието на 
тези хора мисля, че ни разбират“, добави 
той. „Винаги сме готови да откликнем на 
всички Ваши въпроси или проблеми. Не се 
притеснявайте да ни занимавате, да се 
обаждате“, обърна се към представите-
лите на фирмите от В. Търново предсе-
дателят на УС на КСБ.

„През тези 10 години, откакто КСБ съ-
ществува, е създала добро име и автори-
тет. От спорта знам, че по-лесно се оти-

ва на върха, но по-трудно се задържаш там. Ние 
трябва да използваме нашия авторитет както 
на централно ниво, така и на областно ниво. Там, 
където е необходимо, ще имате съдействие от 
нас. За първи път от толкова години ще се състои 
среща на КСБ и НСОРБ, където Вашият кмет е 
председател, за да говорим за съвместни дейнос-
ти. Но първо, ние трябва да се обединим около 
проблемите и, второ, да даваме ясна формулировка 
на решенията, а не само да си говорим“, това каза 
инж. Мирослав Мазнев. Той даде като пример про-
блема със сивия сектор и т.нар. бригади. „В това 
положение в момент, когато хората не ни дости-
гат, т.нар. бригади взимат работниците, излезли 
от легитимните фирми. И понеже като бригада 
купуват материали без ДДС, не плащат данъци 
и осигуровки, могат да си позволят да дават по-
високи заплати на ръка, а ние оставаме без хора. 
Заобикалят необходимостта от вписване в Регис-
търа, тъй като в закона има вратичка относно 
т.нар. обекти от 5-а категория. Има едно предло-
жение за законови промени, с което квадратурата, 
за която не се изисква регистрация, се намалява 
от 1 000 кв. м на 300 кв. м и се посочва, че става 
въпрос за жилищни или вилни сгради. Ние нався-
къде изразяваме категорична позиция, че това е 
популистко решение. Нашата позиция е, че трябва 
да отпадне изцяло възможността да се работи 
без регистрация за всякакъв тип строежи. Щом 
като категорията строеж попада в ЗУТ, то то-
гава трябва да се изпълнява от фирма, вписана в 
ЦПРС с определена компетентност за изпълнение 
на такива обекти“, обясни инж. Мазнев. 

„Това, което направихме също, е, че създадохме 
работна група с всички сродни организации - на 
архитекти, на инженери, на консултанти, геоде-
зисти, пътната камара и др., с които искаме да 
излезем с общо мнение по всички законови пред-
ложения и да се чуе общият ни глас. Ние няма да 
пишем закони, а ще предлагаме концепции и прин-
ципи, върху които да се направят текстовете“, 
информира още инж. Мазнев. 

Инж. Шербетов благодари на председателя 
и изп. директор на Камарата. Той определи като 
важно постижение на ръководството това, че от 
институциите и общините се иска информация за 
предстоящите инвестиции и че тя ще бъде пуб-
ликувана на страниците на в. „Строител“, така че 
да достигне до всички фирми. Той постави въпро-
са за възможността за организиране на семинар 
по новия регламент за защита на личните данни 
за фирмите от област Велико Търново. Инж. Тер-
зиев и инж. Мазнев подкрепиха идеята.

Снимки Румен Добрев

След срещата бяха посетени строителни обекти във Велико Търново

В новия магазин на „Практис“
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Ренета Николова 

Ръководството на КСБ 
проведе работна среща с 
министъра на енергети-
ката Теменужка Петкова. 
На срещата присъстваха 
Владимир Малинов, изп. 
директор на „Булгартран-
сгаз“, и Теодора Георгиева, 
изп. директор от българ-
ска страна на „Ай Си Джи 
Би“ АД, дружеството, кое-
то отговаря за изгражда-
нето на междусистемна 
газова връзка Гърция – Бъл-
гария. КСБ бе представе-
на от инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, 
зам.-председателите инж. 
Николай Николов и Калин 
Пешов, изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев, члена на 
УС на Камарата Любомир 
Пейновски, Ренета Николо-
ва, ПР на КСБ. 

Инж. Терзиев благода-
ри на министър Петкова 
за срещата. „Връзката 
между строителството 
и енергетиката е без-
спорна - изграждането 
на газова инфраструкту-
ра и рехабилитацията на 
съществуващата, доиз-
граждането на основните 
интерконектори, рехаби-
литирането на електроп-
реносната мрежа в стра-
ната, изграждането на 
междусистемни връзки, 
генериращи мощности, 
газовият хъб, са сред клю-
човите за бранша обекти, 
важни за енергетиката на 
страната ни и със значе-
ние за реализирането на 
единния европейски енер-
гиен пазар. Надявам се, че 
днес с Вас поставяме едно 
добро начало на успешно 
и дълготрайно сътрудни-
чество“, каза инж. Илиян 
Терзиев. „Разчитаме много 
на Вас да ни кажете какви 
са инвестиционните на-
мерения на ръководеното 
от Вас ведомство, за да 
може ние като бранш да се 
подготвим, да съдейства-
ме, ако е необходимо, при 
оформянето на докумен-
тите, да знаем кога да 
очакваме процедиране и 
всичко това да се случва 
в един предвидим времеви 
порядък“, добави той. 

„В една лодка сме - ние 
възлагаме, Вие изпълнява-
те обществени поръчки, 
които са важни за разви-
тието на икономиката и 
са в полза на обществото, 
правят България по-енер-
гийно независима. Инфра-
структурните проекти, 
които ние в енергетиката 
разработваме, наистина 
са много важни. Съвсем 
накратко ще се опитам 
да ги презентирам, за да 
може Вие да имате инфор-
мация какво се случва в 
сектора, какво предстои, 
какви са нашите визии и 
тенденциите. Неслучайно 
съм поканила и Владимир 
Малинов, изп. директор 
на „Булгартрансгаз”, каза 

министър Петкова. „В об-
ластта на природния газ 
работим в две основни на-
правления. 

В момента са в ход три 

обществени поръчки, 

свързани с интерконекто-

ра Гърция - България. 

И трите процедури 
са в много голяма степен 
свързани с Вас - строите-
лите. Едната е за избор 
на инженер-консултант 
по проекта. Тя за съжале-
ние беше обжалвана. Това 
ни забави няколко месе-
ца. Ние в този случай сме 
конкретно ангажирани и 
с договор с доставчика 
на природен газ, и с ЕК за 
усвояване на грантовете 
за финансиране по фондо-
вете и програмите на ЕС, 
и изобщо с цялото стро-
ителство на проекта и 
всеки ден за нас е ценен. 
Но така или иначе успяха 
да ни забавят“, обясни Те-
менужка Петкова. В тази 
връзка тя посочи, че ад-
мирира промяната в ЗОП, 
внесена от вицепремиера 
Дончев, относно обжалва-
нията. „Смятаме, че това 
е много важна промяна, 
която ще доведе до раз-
решаването на проблема 
с обжалванията. Сега за-
конът дава възможност за 
такива трикове и хватки, 
които са в състояние да 
стопират всеки един про-
ект. Вие знаете как във 
времето се протакат не-
щата и накрая се стига 
понякога до обезсмисляне-
то на някои поръчки. Така 
или иначе процедурата е 

възобновена. До 28 май 
е срокът за подаване на 
предложения. Ако имате 
интерес в тази област, 
за нас ще бъде радостно 
български компании да се 
явят по обществената 
поръчка. Другата процеду-
ра, свързана с този голям 
инфраструктурен проект, 
е за избор на доставчик 
на тръби. Тя е финализи-
рана откъм възможност 
за кандидатстване. Бяха 
подадени 10 предложения 
за участие. В момента 
тече преквалификацията, 
ще видим колко от канди-
датите ще останат на 
финалната права. Малко 
са компаниите, които от-
говарят на изискванията. 
Аз лично очаквах по-добра 
подготовка и по-добро 

представяне, което да 
ангажира големи между-
народни компании в този 
процес, но не се получиха 
така нещата. Надявам 
се, че тези, които ще ос-
танат, ще се справят. 
Третата голяма общест-
вена поръчка е свързана 
с избора на строител на 
проекта и тя е в ход. На 
30 април е пусната и до-
кументи се подават до 22 
юни. Очакваме фирмите 
да разгледат документа-
цията и да се подготвят. 
Обръщаме се към Ваши-
те членове да заповядат 
като участници в проце-
дурата“, заяви министър 
Петкова. „Изграждането 
на интерконектора Гър-
ция - България е наистина 
стратегически инфра-

структурен проект и в 
рамките на неговата ре-
ализация ще разчитаме 
много на изпълнителите 
на тези три обществе-
ни поръчки. Защото ка-
чеството на компаниите, 
които ще бъдат избрани, 
ще бъде гаранция за ка-
чеството на изпълнение 
на проекта. Той е изклю-
чително важен, включен е 
в 7-те топ приоритета на 
ЕС в областта на енерге-
тиката. Сред тях е и друг 
наш проект - 

изграждането на газова 

връзка между България и 

Сърбия. 

Този проект се разви-
ва в рамките на Минис-
терството на енергети-

ката, но предполагам, че 
до края на годината ще 
бъдат предприети стъп-
ки и действия проектът 
да бъде прехвърлен на 
„Булгартрансгаз“,  тъй 
като това е дейност, коя-
то е неприсъща за една 
бюджетна организация, 
ние не можем да бъдем 
оператор. Затова няма 
нищо по-логично от това 
след съгласуване с ЕК той 
да бъде прехвърлен към 
„Булгартрансгаз”, така че 
колегите да могат да из-
ползват част от гранта, 
който и ние използваме по 
ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност”, информи-
ра министърът. „По този 
проект предстои общест-
вена поръчка за избор на 
изпълнител. Това обаче 
ще се случи след година 
и половина или две, тъй 
като самият проект е 
ангажиран с критерий за 
устойчивост. Критерият 
за устойчивост предвиж-
да колегите от сръбска 
страна да са достигнали 
същия етап на развитие 
на проекта, на който се 
намира той на територия-
та на България. Ние има-
ме Подробен устройствен 
план, технически проект, 
следват отчуждителните 
процедури, които трябва 
да се извършат и да се из-
бере изпълнител за реали-
зацията му. ЕК декларира, 
че е заделила ресурс, кой-
то да предостави на Сър-
бия за целите на проекта. 
Той е свързан с цялостна-
та концепция за диверси-
фикация на източниците 
за доставка на природен 

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова на срещата с КСБ: 

Снимки авторът
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газ и реализацията му е 
важен приоритет за ЕС. 
Моята препоръка е Вие да 
следите и да наблюдавате 
как се развива процесът“, 
обясни министър Петкова. 

„Други много важни про-

екти в областта на при-

родния газ това са тези на 

„Булгартрансгаз“. 

Сега сме на финала на 
изграждането на лупинга 
между България и Турция. 
Надяваме се до края на ме-
сец юни, в рамките на пър-
вото Българско председа-
телство на Съвета на ЕС, 
да можем да открием този 
обект“, допълни тя. Ми-
нистър Петкова посочи, 
че най-сериозният проект, 
който се очертава, е кон-

цепцията за реализация на 
европейски газоразпреде-
лителен център „Балкан“ 
на територията на стра-
ната. „В ход е предпроект-
но проучване, което ще 
даде конкретика и яснота 
за трасетата, които ще 
бъдат изградени, за тех-
ническите и финансови-
те параметри, както и 
за структурирането на 
самия проект като такъв, 
на финансовия му модел“, 
каза министърът и даде 
думата на изп. директор 
на „Булгартрансгаз” за по-
вече информация. 

„Булгартрансгаз” е бил 
винаги и продължава да 
бъде възложител по сми-
съла на Закона за общест-
вените поръчки. Проекти-
те - малки или по-големи, 
се обявяват на нашата 
интернет страница. Ние 
в миналото с удоволст-
вие сме работили както 
с български компании - 
членове на КСБ, така и с 
чуждестранни компании. 
Надявам се да продължим 
съвместната си работа 
с всички членове на КСБ, 
тъй като развитието на 

газовата инфраструкту-
ра без Вашето участие е 
невъзможно. Вие разпола-
гате с човешкия капитал 
и необходимите знания и 
технически умения за ре-
ализирането на такива се-
риозни инфраструктурни 
проекти“, каза Владимир 
Малинов. 

„Действително, както 
каза министър Петкова, 
най-големият проект за 
развитието на нашата 
инфраструктура е свър-
зан с 

концепцията за реализира-

нето на газов хъб „Балкан“. 

Предпроектното про-
учване е на етап межди-
нен доклад. Използвам въз-
можността, включително 

и на тази среща, да Ви по-
каня на 12 юни в Брюксел в 
рамките на председател-
ството, където ще пред-
ставим резултатите от 
междинния доклад и след 
като бъде готов оконча-
телният доклад, което се 
очаква да се случи в рам-
ките на юни, предвиждаме 
да проведем кръгла маса 
през септември в Бълга-
рия. Там, както министър 
Петкова спомена, ще да-
дем детайлна информация 
по отношение на инфра-
структурната част, не-
обходимите и вероятни 
посоки на развитие на 
проекта, както и негово-
то финансиране. На този 
форум възнамеряваме и 
нашата цел е да поканим 
всички потенциални за-
интересовани страни в 
рамките на процеса. Още 
един път горещо Ви каня 
на двете ни събития - 
на 12 юни в Брюксел и на 
другото ни събитие, кое-
то планираме да е през 
септември. Те ще бъдат 
организирани съвмест-
но с министър Петкова 
под егидата на премиера 

Борисов“, каза изп. дирек-
тор на „Булгартрансгаз”. 
„Моят кабинет е отворен. 
Когато имате желание, 
може да проведем среща и 
да навлезем в детайлите 
по проектите. Следете 
интернет страницата ни. 
Оттук - нататък моят 
екип трябва да започне да 
работи активно по реали-
зацията на инвестицион-
ната програма. Надявам 
се на висока степен на 
интерес от Ваша стра-
на“, каза още Малинов. 

„МС взе решение, с кое-
то определи 9 от проек-
тите на „Булгартрансгаз” 
за такива от национално 
значение. Това ще им оси-
гури един по-специален 
статут, както и предим-
ство при издаване на раз-

решения и съгласувател-
ни процедури. Проектите 
в областта на природния 
газ и на „Булгартрансгаз” 
са точно такъв тип, кои-
то са от национално зна-
чение и са приоритетни“, 
каза министър Петкова. 
„Това са сериозни проекти, 
които не бихме могли да 
реализираме без актив-
ното участие на всички 

Вас. Ще разчитаме много 
на КСБ“, допълни тя. 

Инж. Мирослав Мазнев 
сподели, че КСБ, съвмест-
но с Искра Михайлова, 
председател на Комисия-
та по регионално разви-
тие към ЕП, организират 
кръгла маса за инвести-
циите и развитието на 
Северна България на 23 
май, и покани министър 
Петкова да се включи във 
форума. Той припомни, че 
за тази част на България 
въпросът за реализация-
та на проекта за втора 
АЕЦ е актуален.

„По отношение на про-
екта „Белене”, който 40 
години е на дневен ред, 
се надявам да може да 
намерим някакво разумно 
решение след консенсус 

на всички заинтересова-
ни страни“, коментира 
министър Петкова. Тя 
обясни, че НС е възложило 
на МЕ да подготви пред-
ложения как по най-добрия 
начин да се оползотворят 
инфраструктурата и обо-
рудването, които страна-
та ни притежава. „Срокът 
е до 30 юни тази година. 
Създадена е работна гру-

па в Министерството на 
енергетиката, ангажира-
ни са колеги от НЕК, от 
АЕЦ „Козлодуй”, от дър-
жавното предприятие 
„Радиоактивни отпадъци”, 
БЕХ. Идеята е темата да 
бъде анализирана от всич-
ки гледни точки“, каза още 
Петкова. 

„Ние ще опишем всички 
възможни опции в доклад. 
Каквото и решение да 
бъде взето от парламен-
та, това трябва да бъде 
едно информирано реше-
ние и да са ясни последи-
ците от него и в единия, и 
в другия случай. Тук тряб-
ва да има много сериозен 
консенсус - и политически, 
и обществен. Знаете, че 
има хора, които са против 
реализацията на един та-
къв проект. Има и такива, 
които са „за“. Всеки има 
своите аргументи, моти-
ви. Въпросът е ние като 
политици и общество да 
вземем решение, което 
ще бъде по-доброто за 
България. Така че съвсем 
скоро предстои да се раз-
бере какво ще е бъдещето 
на АЕЦ „Белене“ и в тази 
връзка и на Северна Бъл-

гария“, допълни министъ-
рът. 

Тя даде и информация 
относно проектите на 
„Електроенергиен сис-
темен оператор“ ЕАД 
- другия субект в енер-
гетиката, който реали-
зира сериозни по мащаб 
инвестиции. В момента 
има няколко обявени об-
ществени поръчки в ЕСО, 
свързани с изграждането 
на електропроводи високо 
напрежение, подстанции“, 
обясни Теменужка Петко-
ва. 

„НЕК също е възложи-
тел на обществени по-
ръчки и заявява искания 
за рехабилитация на обек-
ти“, каза още тя. 

„АЕЦ „Козлодуй” е един 
от най-големите възло-
жители на обществени 
поръчки. Има и дейности 
по модернизация на налич-
ното оборудване. Държав-
ното предприятие „Радио-
активни отпадъци” също 
строи площадка”, инфор-
мира Петкова. 

„Правим всичко про-
зрачно. Можете да раз-
читате на мен и на моя 
екип. Надявам се да про-
дължим да работим заед-
но. Винаги сме отворени 
за комуникация с КСБ“, 
каза в заключение минис-
търът на енергетиката.

От своя страна пред-
седателят на УС на Кама-
рата инж. Терзиев я увери, 
че в лицето на строител-
ния бранш има съюзник за 
развитието на модерна, 
съвременна енергийна ин-
фраструктура. А КСБ е 
готова да участва с екс-
пертния си капацитет 
в общи инициативи, под-
готовка на нормативни 
промени, важни за секто-
рите „Строителство“ и 
„Енергетика“, в комисии 
по изготвяне на тръжни 
документации, както и при 
оценяването на проекти.
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Инж. Йоана Бетова, 
експерт КСБ, 
екип на КСБ

Пазарът на общест-
вени поръчки е част от 
Брутния вътрешен про-
дукт – ресурс,  който 
трябва да бъде израз-
ходван прозрачно и ефек-
тивно. Осигуряването на 
равнопоставен достъп и 
конкурентна среда в сфе-
рата на обществените 
поръчки е определящ фак-
тор при формирането на 
бизнес климата, увелича-
ването на чуждестранни-
те и местни инвестиции, 
стабилизирането на бъл-
гарските фирми и пости-
гането на устойчив иконо-
мически растеж.

М он и тори нг ъ т  н а 
обявените обществени 
поръчки е част от дей-
ността на Камарата на 
строителите в България. 
Той е насочен главно към 
сектор „Строителство“, 
като предоставя месеч-
но информация относно 
обхвата (предмета) на 
обявените обществени 
поръчки, както и необосно-
вани прекомерни изисква-
ния в критериите за под-
бор на изпълнител, които 
биха могли да са пречка 
за свободна и лоялна кон-
куренция, равнопоставе-
ност и допускане на дис-
криминация в отрасъла.

По данни на Агенцията 
за обществени поръчки 
(АОП) за февруари 2018 г. 
обявените тръжни проце-
дури в сектор „Строител-
ство“ са 221 броя с обща 
прогнозна стойност 345 
млн. лв. Спрямо януари 
2018 г. се наблюдава уве-
личаване със 74 обявле-
ния (50,3%) и нарастване 
на стойността с 94,9% 
(168 млн. лв.). Отчита 
се, че в сравнение с фев-
руари 2017 г. през февру-
ари 2018 г. се регистрира 
ръст от 16,9% (32 бр.) 
на броя и от 22,3% (63 
млн. лв.) на стойността. 

Обявени обществени 

поръчки по вид 

строителство

„Инженерна инфра-
структура“ - обявените 
поръчки през февруари 
т.г. са 56 бр., или 25,3% 
от  в с и ч к и  в  с е к тор 
„Строителство“. С обща 
прогнозна стойност 162 
млн. лв., което е 47% от 
общо обявената стой-
ност на поръчките за от-
расъла. Спрямо предходния 
месец обявените търгове 
в „Инженерна инфраструк-
тура“ регистрират ръст 
от 75% (24 бр.) на броя и 
на стойността от 105,1% 
(83 млн. лв.).

„Сградно строител-
ство“ - делът на поръч-
ките в сегмента е 19,1% 
от общо обявените, или 
42 бр., с прогнозна стой-
ност 56 млн. лв., предста-
вляваща 16,2% от общата 
за отрасъла. Спрямо пре-
дходния месец обявените 
поръчки в „Сградно строи-

телство“ отбелязват уве-
личение от 50% (14 бр.) на 
броя и при стойността от 
64,7% (22 млн. лв.)

„Енергийна инфра-
структура“ – обявени-
те търгове в сегмента 
са 27 бр. с дял от 12,2% 
от всички. Прогнозната 
стойност е 55 млн. лв., 
или 15,9% от общата. В 
сравнение с януари 2018 г. 
обявените поръчки  в 
„Енергийна инфраструкту-
ра“ регистрират ръст от 
35% (7 бр.) на броя и при 
стойността от 129,2% 
(31 млн.  лв.). 

„ВиК инфраструкту-
ра“ - делът на поръчките 
в сегмента за февруари 
е 7,2% от общо обявени-
те, или 16 бр., при обявена 
прогнозна стойност от 63 
млн. лв., което е 18,3% от 
общата в сектор „Стро-
ителство“. Спрямо пре-
дходния месец обявените 
обществени поръчки във 
„ВиК инфраструктура“ ре-
гистрират спад от 5,9% 
(1 бр.) при броя и ръст на 
стойността от 96,9% (31 
млн. лв.)

„Проектиране и над-
зор“ - обявените търгове 
в сегмента са 80 бр., или 
36,2% от общо обявени-
те поръчки, с прогнозна 
стойност 9 млн. лв., или 
2,6% от цялата за сектор 
„Строителство“. Спрямо 
предходния месец обявени-
те поръчки при „Проекти-
ране и надзор“ регистри-
рат ръст от 60% ( 30 бр.) 
при броя и на стойността 
от 12,5% (1 млн. лв.).

Дейности по изпълнение на 

обществените поръчки по 

вид строителство

„Инженерна инфра-
структура“:

Изграждане, рекон-
струкция, ремонт на път-
на и жп инфраструктура 
– 25%; 

Tекущи ремонти на 
горски пътища – 5,4%; 

Рехабилитация и под-
държане на пристанища 
– 3,6%;

Изграждане, рекон-
струкция, благоустроява-
не на паркове, детски пло-
щадки, стадиони и зони за 
отдих – 8,9%; 

Почистване и ко-
рекция на речни корита, 
отводняване и увелича-
ване на пропускателната 
способност на реките, 
изграждане на подпорни 
стени, укрепване на път, 
рехабилитация и поддър-
жане на пристанище – 
3,6%;

Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и под-
дръжка на улична мрежа 
– 46,4%; 

Изграждане, рекон-
струкция на съоръжения 
и инсталации за депо за 
отпадъци – 7,1%.

„ВиК инфраструкту-
ра“:

Строителство и ре-
монт на пречиствателни 
станции на битови и от-
падъчни води – 12,5%;

Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализа-
ционни системи – 87,5%;

С т р о и т е л н о -
монтажни работи на во-
доеми – 0%.

„Сградно строител-
ство“:

Ново строителство 
– 9,5%;

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни дейности 
– 59,5%; 

Kонсервация и рес-
таврация – 4,8%; 

Реконструкция, мо-
дернизация и внедряване 
на мерки за енергийна 
ефективност – 2,4%;

Проектиране и СМР 
по преустройство на сгра-
ди – 21,4%;

Строителни и мон-
тажни работи по изграж-
дане на стоманени кон-
струкции – 2,4%.

„Енергийна инфра-
структура“:

Ново строителство 
– 3,7%;

Реконструкция, ре-
монт и внедряване на мер-
ки за енергийна ефектив-
ност – 22,2%; 

Инженеринг (проек-
тиране, строително-мон-
тажни работи, авторски 
надзор), повишаване на 
енергийната ефектив-
ност на жилищни сгради 
– 18,5%; 

Изграждане, рекон-
струкция, подмяна на пре-
носни и разпределителни 
мрежи и съоръжения към 
тях в електроснабдяване, 
топлоснабдяване, газо-
снабдяване – 55,6%. 

„Проектиране и надзор“:
Осигуряване на екс-

пертни и технически услу-
ги, консултации, техниче-
ска помощ – 26,3%; 

Проектиране, изгот-
вяне на инвестиционен 
проект и авторски надзор 
– 25%;

Оценка на съответ-
ствие, строителен надзор, 
инвестиционен контрол и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 37,5%; 

Обследване за енер-
гийна ефективност – 
1,2%; 

Изготвяне на идеен 
проект – 10%.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. 

в сегмент „Инженерна 

инфраструктура“: 

Поръчка №00497-
2018-0003, община Бяла 
– „Изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
по проект: „Реконструкция 
и рехабилитация на част 
от IV-класен път VTR-1233 
(№ IV-40964) „Павел – Бо-
силковци - Гара Бяла“ от 
общинската мрежа, от 
км 2+000 до км 12+000 с 
обща дължина 10 000 м“, с 
прогнозна стойност – 5,2 
млн. лв.

Поръчка №00104-
2018-0001, община Мадан 
– „Избор на изпълнител на 
СМР по проект: „Рекон-
струкция и рехабилитация 
на съществуващи общин-
ски пътища и съоръжени-
ята и принадлежностите 
към тях на територията 
на община Мадан“ с про-
гнозна стойност – 5,4 
млн. лв. 

Поръчка №00039-
2018-0002, община Павли-
кени – „Реконструкция и 
рехабилитация на четвър-
токласна общинска пътна 
мрежа в Община Павлике-
ни“, с прогнозна стойност 
– 5,6 млн. лв.

Поръчка №00188-
2018-0001, община Хиса-
ря - „Рехабилитация и ре-
конструкция на общинска 
пътна мрежа в Община 
Хисаря“, с прогнозна стой-
ност – 5,6 млн. лв.

Поръчка №00479-
2018-0006, община Бал-
чик - „Рехабилитация на 
част от пътната мрежа 
на Община Балчик, с оглед 
запазване и развитие на 
нейната пропускателна 
способност“, с прогнозна 
стойност – 5,7 млн. лв. 

Поръчка №00267-
2018-0013, община Пловдив 

- „Текущ ремонт на улици и 
булеварди на територия-
та на община Пловдив“, с 
прогнозна стойност – 5,8 
млн. лв. 

Поръчка №00926-
2018-0001, „ЛУКОЙЛ Неф-
тохим Бургас“ АД – „Стро-
ително-монтажни работи 
(СМР) за привеждане на 
пирсове 1, 2 и 3 на Прис-
танищен терминал (ПТ) 
„Росенец“ към норматив-
ните изисквания и добри-
те европейски практики 
– Етап 1“, с прогнозна 
стойност – 26 млн. лв.

Поръчка № 00087-
2018-0015, Столичната 
община – „Реконструкция 
на трамваен релсов път 
по бул. „Цар Борис III“ – от 
трамвайно ухо „Княжево“ 
до трамвайно ухо „Съдеб-
на палата“, с прогнозна 
стойност – 40,4 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над  

5 млн. лв. в сегмент „ВиК 

инфраструктура“:

Поръчка №00420-
2018-0002, община Гълъ-
бово – „Реконструкция на 
водопроводна мрежа на 
с. Главан, община Гълъбо-
во“, с прогнозна стойност 
– 5,5 млн. лв.

Поръчка №00571-
2018-0003, „Водоснабдя-
ване и канализация“ ЕАД 
- Бургас – „Сключване на 
Рамково споразумение за 
изпълнение на ремонтно-
възстановителни СМР на 
територията на област 
Бургас за срок от 2 годи-
ни“, с прогнозна стойност 
– 19 млн. лв. 

Поръчка №00226-
2018-0011, община Плевен 
– „Инженеринг за обект 
„Реконструкция на обща 
Пречиствателна станция 
за отпадъчни води (ПСОВ) 
за група населени мес-
та от общините Плевен 
и Долна Митрополия“, с 
прогнозна стойност – 28 
млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. 

в сегмент „Сградно 

строителство“:

Поръчка №00073-
2018-0006, община Велико 
Търново – „Дейности по 
извършване на СМР по 
проект „Развитие на мо-
дерна образователна ин-
фраструктура в гр. Велико 
Търново“ по Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интег-
рирано градско развитие” 
на ОПРР 2014 - 2020“, с 
прогнозна стойност – 5,8 
млн. лв. 

Поръчка №00051-
2018-0005, община Видин 
– „Строителни и мон-
тажни работи по проект 
„Подобряване на състоя-
нието на образовател-
ната инфраструктура в 
град Видин“, процедура 
BG16RFOP001-1.010 – „Из-
пълнение на интегрира-
ни планове за градско 
възстановяване и разви-
тие 2014-2020 - Видин“, 
с прогнозна стойност –  
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19,1% 
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7,2% 

36,2% 

47,0% 

16,2% 

15,9% 

18,3% 

2,6% 

Инженерна инфраструктура 

Сградно строителство 

Енергийна инфраструктура 

ВиК строителство 

Проектиране и надзор 

Дял на обявените обществени поръчки по вид строителство 
февруари 2018 г. 

дял от общите поръчки  дял от общата стойност 
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12,8 млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. 

в сегмент „Енергийна 

инфраструктура“:

Поръчка №01467-
2018-0022, „ЧЕЗ Разпреде-
ление България“ АД, старо 
наименование „Електрора-
зпределение – Столично“ 
АД - „Присъединяване на 
нови потребители с ре-
конструкция на въздушни 
и кабелни мрежи средно 
напрежение (СрН) и ни-
ско напрежение (НН) и ел. 
оборудване на трансфор-
маторни постове (ТП) 
на територията на град 
София и София област“, с 
прогнозна стойност – 5,3 
млн. лв. 

Поръчка №00211-
2018-0017, община Хаско-
во - „Изпълнение на Ин-
женеринг - проектиране 
и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на 
НПЕЕМЖС на територия-
та на Община Хасково по 
10 обособени позиции“, с 
прогнозна стойност – 8,1 
млн. лв.

Поръчка №00118-
2018-0007, община Сли-
вен - „Изпълнение на Ин-
женеринг - проектиране, 
извършване на авторски 
надзор и изпълнение на 
СМР във връзка с реали-
зацията на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради на 
територията на Община 
Сливен“ по 19 обособе-
ни позиции“, с прогнозна 
стойност – 15 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки по вид 

възложители

Общини - 182 бр. обя-
вени поръчки;

Комунален и общест-
вен сектор - 7 бр.;

Болници и учебни за-
ведения - 3 бр.;

Министерства и 
агенции - 27 бр.;

Други - 2 бр. обявени 
поръчки.

Обявени обществени 

поръчки по критерий 

„Процедури на договаряне“

Открита процедура - 
87 бр. обявени поръчки;

Пряко договаряне - 

3 бр.;
Ускорена ограничена 

процедура - няма; 
Договаряне без пред-

варително обявление - 
16 бр.; 

Публично състезание 
- 112 бр.;

Договаряне без пред-
варителна покана за учас-
тие – няма;

Договаряне с предва-
рителна покана за учас-
тие – няма; 

Открит конкурс за 
проект – няма;

Неопределена процеду-
ра - 3 бр. обявени поръчки.

Обявени обществени 

поръчки по критерий за 

възлагане

Икономически най-
изгодна оферта - 141 бр. 
обявени поръчки; 

Липсват критерии 
при възлагане - 80 бр.; 

Най-ниска цена – 
няма. 

Източници на финансиране

Държавен бюджет – 
126 бр.;

Механизъм за свърз-
ване на Европа – няма;

Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“ – 
няма;

Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ – 26 бр.; 

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

„Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 53 бр.; 

Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020“ – 7 бр.;

INTERREG V-A „Ру-
мъния – България 2014 – 
2020“ – 2 бр.;

INTERREG V-A „Гър-
ция – България 2014 – 
2020“ – 1 бр.;

Фонд „Убежище, миг-
рация и интеграция“ – 
няма;

Оперативна програ-
ма „Добро управление 2014 
- 2020“ – няма;

Национален довери-
телен екофонд – 1 бр.;

Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 

среда – 4 бр.;

През февруари 2018 г. 

в обявленията за 

обществени поръчки 

се изискват следните 

сертификати:

ISO 9001:2008 - за 
48% от поръчките се из-
исква този сертификат.

ISO 14001:2004 - за 
28,1% се изисква този 
сертификат.

OHSAS18001:2007 - 
за 3,2% от поръчките се 
изисква този сертифи-
кат. 

ISO 27001:2005 – не 
се изисква.

ISO 17020:2005 – за 
0,9% от поръчките се из-
исква този сертификат.

IEC 17025:2005 – не 
се изисква.

ISO 9606-1:2012 – за 
0,5% от поръчките се из-
исква този сертификат.

ISO-13485 – не се из-
исква.

ISO -17024:2003 – не 
се изисква.

Нередности при 

обявените обществени 

поръчки в сектор 

„Строителство“, 

влияещи негативно върху 

конкуренцията

Нередностите при 
обявените обществени 
поръчки са често среща-
ни необосновани, липсва-
щи или прекомерни изи-
сквания при критериите 
за подбор на изпълнител, 
поставени в условията 
за участие и критерии-
те за възлагане, а имен-
но при:

Годност за упражня-
ване на професионалната 
дейност, включително 
изисквания във връзка с 
вписването в професио-
нални или търговски ре-
гистри; 

Икономическо и фи-
нансово състояние; 

Технически и профе-
сионални възможности; 

Критерий за качест-
во – показатели за оценка;

Критерий за качест-
во – срок на годност;

Критерии по отноше-
ние на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа промяна в 

последователността на 
технологичните процеси. 

През февруари 2018 г. 
при обявените общест-
вени поръчки в сектор 
„Строителство“ са до-
пуснати 2 нередности, 
водещи до субективни 
решения при възлага-
не или отстраняване на 
участниците в тръжните 
процедури.

Поръчка №00104-2018-

0002, възложител общи-

на Мадан 
Наименование „Упраж-

няване на СН по време 
на строителството на 
обект: „Реконструкция 
и рехабилитация на съ-
ществуващи общински 
пътища и съоръженията 
и принадлежностите към 
тях на територията на 
община Мадан“.

Цитат: „За „СХОДЕН 
ПРЕДМЕТ“ по 2.1), 2.2), 
2.3) и 2.6) - Упражняване 
на строителен надзор за 
обекти, които включват: 
изграждане и/или ремонт, 
и / или  реконструкци я,  
и/или рехабилитация на 
пътища и/или улична мре-
жа, попадащи в обхвата на 
мин. 2-ра група, 3-та ка-
тегория, съгласно чл. 137, 
ал. 1, т. 3 от ЗУТ“

Коментар: Групи има 
в Закона за Камарата на 
строителите (ЗКС), а в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) има 
само категории.

Поръчка №00104-2018-

0005, възложител общи-

на Мадан 
„Упражняване на Стро-

ителен надзор по време 
на строителството на 
обект: „Реконструкция и 
рехабилитация на улична 
мрежа на територията на 
община Мадан“

Цитат: „За „сходен 
предмет“, Възложителят 
ще приеме: Упражняване 
на строителен надзор 
(СН) за обекти, които 
включват изграждане  
и/или ремонт, и/или рекон-
струкция, и/или рехабили-
тация на пътища и/или 
улична мрежа, попадащи 
в обхвата на втора група, 
минимум четвърта кате-
гория, съгласно чл. 137, 
ал. 1, т. 4 от ЗУТ“.

Коментар: Групи има 
в ЗКС, а в ЗУТ има само 
категории.

За февруари 2018 г. в обявленията за 
обществени поръчки се изискват 

следните сертификати:

ISO 9001 : 2008 - за 48% от поръчките се 
изисква този сертификат.

ISO 14001:2004 - за 28,1% се изисква този 
сертификат.

OHSAS18001:2007 - за 3,2% от поръчките се 
изисква този сертификат. 

ISO 27001:2005 – не се изисква.

ISO 17020:2005 – за 0,9% от поръчките се 
изисква този сертификат.

IEC 17025:2005  – не се изисква.

ISO 9606-1:2012 – за 0,5% от поръчките се 
изисква този сертификат.

ISO-13485 – не се изисква.

ISO -17024:2003 – не се изисква.

** Процентът е изчислен на база 
поръчките, без тези по надзора и  
договаряне без обявление.
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Инженерна инфраструктура 0 0 0 0
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Сградно строителство 0 0 0 0

Енергийна инфраструктура 0 0 0 0

Проектиране и строителен надзор 2 0 0 0

Брой нередности по възложители в отделните видове строителство  
февруари 2018 

Общини  Комунален и 

обществен 

сектор 

Министерства

  и агенции  

Болници и 

учебни 

заведения 

Други 

брой 12 3 0 0 1

стойност (млн. лв.) 131,1 42,1 0 0 26

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по вид възложители 
февруари 2018 

За февруари 2018 г. няма обявени обществени поръчки на стойност над 5 млн. лв. по 
сегмент „Проектиране и надзор“ и  поръчки над 50 и 100 млн. лв. за сектор „Строителство“. 
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Обявени обществени поръчки по  
процедури на договаряне 

Обявени обществени поръчки 
по критерии за възлагане

Икономически 
най-изгодна 

оферта  

 141 бр. 
обявени 
поръчки   

Липсват 
критерии при 

възлагане 

 80 бр. 
обявени 
поръчки 

Най-ниска цена 0 бр. обявени 
поръчки 
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

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

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

Предлагаме Ви:

Влагане на рекламни материали в информационните пакети
Възможност за експониране на Ваш ролбанер пред залата

Цена: 500 лв. без ДДС

Срок на заявяване на участие: 

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

   0884 20 22 57 – Калоян Станчев

   news.stroitel@gmail.com

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 

управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.
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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 за 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. В миналия брой Ви 
представихме официално предоставена информация от УО на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, а в настоящия е публикуван материал за ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020“.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по 
програмата е за 39 проекта в размер на 3 016 843 813,63 лв.

Десислава Бакърджиева

Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 
2020“) продължава успешно своето 
изпълнение с последователност на 
инвестициите и устойчивост на 
проектите. Според Управляващия 
орган на „ОПТТИ 2014 – 2020“ тази 
тенденция потвърждава предвари-
телните очаквания за приемстве-
ност от ОП „Транспорт 2007 - 2013“ и 
постигане на общата цел на „ОПТТИ 
2014 - 2020“ - развитие на устойчива 
транспортна система. Инструмен-
тите за осъществяване на задачата 
са инфраструктурни проекти, които 
допринасят за ефективната свърза-
ност и премахването на участъци с 
недостатъчен капацитет, намаля-
ване на задръстванията, на нивата 
на шум и замърсяване, подобряване 
на безопасността, внедряване на 
интелигентни системи в сектора 
и др. Общият бюджет на „ОПТТИ 
2014 – 2020“ е 3 691 799 790,72 лв. 
Те са разпределени в пет Приори-
тетни оси (ПО) – ПО 1 „Развитие 
на железопътната инфраструкту-
ра по „основната“ Трансевропейска 
транспортна мрежа“ с ресурс от 
1 316 949 229,52 лв., ПО 2 „Развитие 
на пътната инфраструктура по 
„основната“ и „разширената“ Тран-
севропейска транспортна мрежа“ 
- 1 316 949 227,56 лв., ПО 3 „Подо-
бряване на интермодалността при 
превоза на пътници и товари и раз-
витие на устойчив градски транс-
порт“ - 819 837 917,27 лв., ПО 4 „Ино-
вации в управлението и услугите 
- внедряване на модернизирана ин-
фраструктура за управление на тра-
фика, подобряване на безопасност-
та и сигурността на транспорта“ 
- 144 834 024,80 лв., и ПО 5 „Техниче-
ска помощ“ - 93 229 391,57 лв. 

Към 23 април 2018 г. предоста-
вената безвъзмездна финансова по-
мощ от програмата е за 

39 договора в размер  

на 3 016 843 813,63 лв., 

или 82% от общия й бюджет. 
На бенефициентите са изплатени 
801 801 206,37 лв., или 22% от фи-
нансовия ресурс на програмата. 
От тях 680 940 760,51 лв. са от ЕС, 
а останалите 120 860 445,86 лв. – 
национално съфинансиране. Сер-
тифицираните разходи към ЕК 
до 23 април 2018 г. са в размер на 
551 247 567,77 млн. лв. Верифицира-
ните средства са 721 593 367,33 лв., 
от които 552 801 836,51 са от ЕС, 
98 621 536,30 - национално съфинан-
сиране, а 70 169 994,52 лв. – от бе-
нефициенти.

39-те проекта са разпределени 
по приоритетни оси, както следва: 

5 бр. по ПО 1, 4 бр. – ПО 2, 3 бр. – ПО 
3, 4 бр. – ПО 4; 23 бр. – ПО 5. Повече 
информация за тях можете да види-
те в таблиците на страници 17 и 18.

Един от най-успешните от тези 

39 проекта 

е този за третата линия на ме-
трото в София. Според експертите 
това се дължи на качествената му 
подготовка, с което се е осигурило 
неговото навременно стартира-
не и изпълнение. Благодарение на 
това Приоритетна ос 3 е на първо 
място по отношение на постигна-
тия физически напредък и извър-
шени плащания. На бенефициента 
„Метрополитен“ ЕАД са изплатени 
372 156 565 лв. от общо 800 млн. лв.

През 2017 г. е постигнат и ре-
ален напредък при подготовката 
на големите проекти в областта 
на железопътната и пътната ин-
фраструктура. Апликационните 
форми по двата големи жп проекта 
„Пловдив – Бургас, Фаза 2” и „Модер-
низацията на участъка Елин Пелин 
– Костенец“ са представени за одо-
брение пред Европейската комисия. 
Този за трасето Елин Пелин - Кос-
тенец вече е одобрен от ЕК, както 
и формулярът за кандидатстване за 
финансирането на автомагистрала 
„Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел 
„Железница“. Стартирали са и стро-
ителни дейности по Лот 3.1 на про-
екта за АМ „Струма“, а Лот 3.3 е в 
напреднала фаза на изпълнение. 

От Управляващия орган като по-
стижение посочват и 

приключилите жп проекти

за възстановяване, ремонт и мо-
дернизация на тягови подстанции 
Бургас, Карнобат и Ямбол и за реха-
билитация на жп участък Стралджа 
– Церковски. През май се очаква да 
приключи и проект „Модернизация на 
железопътния участък Септември – 
Пловдив: част от Трансевропейска-
та железопътна мрежа – изгражда-
не на четири броя пътни надлези“.

От ключово значение за изпъл-
нението на „ОПТТИ 2014 – 2020“ е 
било и одобрението на второто й 
изменение, както и приключването 
на проект „Разработване на Интег-
рирана транспортна стратегия в 
периода до 2030 г.“. Основните про-
мени в оперативната програма са 
били свързани с намаляване на об-
хвата на железопътните предложе-
ния „Рехабилитация на железопътна-
та линия Пловдив – Бургас, Фаза II“ 
и „Модернизация на жп линията 
София - Септември“ и с уточняване 
на участъците и статуса на подго-
товка на жп проектите, одобрени за 
финансиране по Механизма за свърз-
ване на Европа (МСЕ). 

Какво предстои до края на годината?

В рамките на 2018 г. се очаква 
да стартира и реалното строител-
ство по жп участъците Елин Пелин 
– Костенец по „ОПТТИ 2014 – 2020“ и 
Костенец – Септември по Механиз-
ма за свързване на Европа (МСЕ). В 
момента са в ход процедурите им 
по възлагане на обществени по-
ръчки. С реализацията на тези две 
отсечки ще бъде постигната пъл-
на оперативна съвместимост по 
направлението София – Бургас. До 
края на юли се очаква да пристигне 
първият от новите 20 метровлака, 
които ще возят пътници по строя-
щата се в момента линия 3 на ме-
трото. В следващите три месеца 
ще бъдат доставени още 4 мотриси, 
а до март 2019 г. - и останалите 15. 
По отношение на пътната инфра-
структура през втората половина 
на годината се планира да старти-
ра и строителството на Лот 3.2 от 
АМ „Струма“.

Процедурите, които предстои да 

бъдат обявени, разпределени по 

бенефициенти:

✓Национална компания „Желе-

зопътна инфраструктура“:

 Открита процедура за възла-
гане на обществена поръчка с пред-
мет: „ЕО проверка и оценка на съот-
ветствието с ТСОС и независима 
оценка на пригодността на прилага-
нето на процедурата за управление 
на риска на проект „2014-BG-TMC-
0133-W – Развитие на железопътен 
възел София: железопътен участък 
София – Волуяк“ по обособени пози-
ции (ОП):

- ОП 1: „ЕО проверка и оценка на 
съответствието с ТСОС на проект 
„2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на 
железопътен възел София: железо-
пътен участък София – Волуяк“ – 
прогнозна стойност 712 хил. лв. без 
ДДС;

- ОП 2: „Независима оценка на 
пригодността на прилагането на 
процедурата за управление на ри-
ска на проект „2014-BG-TMC-0133-W 
– Развитие на железопътен възел 
София: железопътен участък София 
– Волуяк“ - прогнозна стойност 30 
хил. лв. без ДДС.

 Открита процедура за възла-
гане на обществена поръчка относ-
но проект „Реконструкция на гарови 
комплекси Подуяне, Искър и Казиче-
не”:

- ОП 1 „Реконструкция на гаров 
комплекс Подуяне, в т.ч. изготвяне 
на работни чертежи и детайли, и 
упражняване на авторски надзор“ – 
прогнозна стойност 2,5 млн. лв. без 
ДДС;

- ОП2 „Реконструкция на гаров 

Инж. Галина Василева, ръководител 
на Управляващия орган на ОПТТИ:

Инж. Василе-

ва, как оценява-

те изпълнението 

на „ОПТТИ 2014 - 

2020“? 

ОП „Транспорт 
и транспортна 
инфраструктура 
2014 - 2020“ про-
дължава успешно 
линията на раз-
витие, формирана 
в  предшества-
щия период 2007 
- 2013 г. с после-
дователност на 
инвестициите и 
устойчивост на 
проектите. Всички големи инфраструктурни обекти 
по програмата са договорени на национално ниво, с 
изключение на Лот 3.2 на АМ „Струма“. Необходимо е 
да се ускори физическото изпълнение на проектите, 
за да се подобрят темповете на реализация. 

Съдебното обжалване на процедурите по Закона 
за обществените поръчки забавя цялостната реали-
зация на предложенията по „ОПТТИ 2014 - 2020“. Това 
се явява сериозен проблем при осъществяването им 
и е основно предизвикателство за Управляващия 
орган (УО) и бенефициентите. УО полага усилия за 
стриктното наблюдение на дейностите по „ОПТТИ 
2014 – 2020“ и оказва пълно съдействие на бенефи-
циентите си.

С какви други предизвикателства се сблъсква-

те? 

От решаващо значение за програмата са, от 
една страна, своевременната подготовка на форму-
лярите за кандидатстване и навременното обявява-
не на процедурите за възлагане на обществени по-
ръчки за изпълнение на дейностите по тях. Другият 
съществен въпрос е свързан с преодоляване на заба-
вянето при същинското строителство, което, както 
споменах, е следствие на административни пречки 
като например обжалвания на класиране при избор на 
изпълнител или заради неприключени археологически 
проучвания. УО на ОПТТИ е предприел действия за 
тясно сътрудничество с бенефициентите в процеса 
на ревизиране на формулярите за кандидатстване. 
Само така може да се осигури навременно и качест-
вено отразяване на бележките и представяне на 
формулярите за кандидатстване за проекти, които 
отговарят напълно на условията за финансиране по 
програмата. От особена важност е стриктното 
спазване на ангажиментите на бенефициентите по 
предложените от тях срокове за обявяване на об-
ществените поръчки и графиците за провеждането 
им. УО на ОПТТИ, съвместно с бенефициентите, из-
готвиха планове за действие по рисковите проекти. 
На всяко тримесечие се извършва преглед на набе-
лязаните корективни мерки в плановете, като някои 
се обсъждат и с ЕК.

Как виждате развитието на програмата до 

края на 2018 г.? 

Очакваме в рамките на годината да са договоре-
ни 100% от разполагаемия бюджет на „ОПТТИ 2014 
– 2020“, както и да бъдат компенсирани забавянията 
в реализирането на проектите, където има таки-
ва, така че да имаме възможността да постигнем  
40 - 50% реално изпълнение. 
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комплекс Искър, в т.ч. изготвя-
не на работни чертежи и детай-
ли, и упражняване на авторски 
надзор“ – прогнозна стойност 
1,5 млн. лв. без ДДС;

- ОП 3 „Реконструкция на 
гаров комплекс Казичене, в т.ч. 
изготвяне на работни черте-
жи и детайли, и упражняване на 
авторски надзор“ – прогнозна 
стойност 1,25 млн. лв. без ДДС.
Датата, към която се очаква да 
бъдат обявени, е 10.07.2018 г.

 Открита процедура за въз-
лагане на обществена поръчка 
относно проект „Реконструкция 
на гаров комплекс Карнобат“ – 
прогнозна стойност 4,7 млн. лв. 
без ДДС. Очаква се да бъде обя-
вена към 01.06.2018 г.

 Открита процедура за 
„Проектиране и изграждане на 2 
броя тягови подстанции (Кази-
чене и Ихтиман) в жп участъка 
София – Костенец, проектира-
не и реконструкция на тягова 
подстанция Белово“ – прогнозна 
стойност 17 272 725 лв. без ДДС. 
Датата, към която се очаква да 
бъде обявена, е 31.07.2018 г.

 През май 2018 г. ще стар-
тира процедура за „Модерни-
зация на железопътен участък 
Оризово - Михайлово по проект 
„Рехабилитация на железопът-
ната линия Пловдив - Бургас, 
Фаза 2“ с прогнозна стойност 
248 379 110 лв. без ДДС.

 До 31.07.2018 г. трябва да 
бъде обявена процедура за „Мо-
дернизация на тягова подстан-
ция Чирпан по проект „Рехабили-
тация на железопътната линия 
Пловдив - Бургас, Фаза 2“ с про-
гнозна стойност 5 816 329 лв. 
без ДДС.

 До 30.07.2018 г. ще стар-
тира процедура за „Реконструк-
ция на стрелковото развитие на 
гара Зимница и рехабилитация 
на контактната мрежа в гари-
те Зимница и Стралджа по про-
ект „Рехабилитация на железо-
пътната линия Пловдив - Бургас, 
Фаза 2“ с прогнозна стойност 
27 470 887 лв. без ДДС.

 Процедурата за „Проекти-
ране и изграждане на 9 бр. над-
лези за железопътната линия 
Пловдив - Бургас на мястото на 
съществуващи прелези по про-
ект „Рехабилитация на железо-
пътната линия Пловдив - Бургас, 
Фаза 2“ се планира да стартира 
до края на 2018 г. Прогнозната 
й стойност е 21 194 900 лв. без 
ДДС.

 Открита процедура за 
„Проектиране и внедряване на 
ETCS по жп линията Русе – Ка-
спичан“ ще бъде обявена през 
юни 2018 г. Тя ще е с прогнозна 
стойност 36 974 995 лв.

 Открита процедура за 
„Проектиране и изграждане на 
ETCS в участъка София – Сеп-
тември“ ще стартира през юни 
2018 г. Тя ще е с прогнозна стой-
ност 37 696 140 лв.

✓Агенция „Пътна инфра-

структура“:

 Изработване на разширен 
идеен проект с парцеларен план 
за проект „Подготовка за доиз-
граждане на автомагистрала 
„Черно море“ – обявяване юни/
юли 2018. Прогнозната й стой-
ност ще е 2 074 800 лв. без ДДС.

 Определяне на изпълнител 

на проектиране (изготвяне на 
технически проект) и строител-
ство на обект: Автомагистра-
ла „Струма“ Лот 3.2.1, участък 
„Крупник - Кресна“ – ляво платно 
от км. 375+860 376+000 от 
Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км. 
389+100 и пътни връзки. Проце-
дурата ще бъде открита през 
май/юни 2018 г. Предстои опре-
деляне на прогнозните стойно-
сти за СМР и за консултантска 
услуга за двата подучастъка.

 Определяне на изпълни-
тел на проектиране (изготвяне 
на технически проект) и стро-
ителство на обект: Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3.2.2, 
участък „Крупник - Кресна“ – 
ляво платно от км. 389+100 до 
км. 399+500, обходен път на гр. 
Кресна – част от дясно плат-
но от км. 396+137 (по киломе-
тража на път I-1 /Е79/) до км. 
401+691.90 397+000 от Лот 3.3 
на АМ „Струма“, включително и 
пътни връзки. Процедурата ще 
стартира през май/юни 2018 г. 
Предстои определяне на про-
гнозните стойности за СМР и 
за консултантска услуга за два-
та подучастъка.

 Определяне на изпълнител 
на консултантска услуга във 
връзка с проектиране и стро-
ителство на обект: Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3.2.1, 
участък „Крупник - Кресна“ 
– ляво платно от км. 375+860 

376+000 от Лот 3.1 на АМ 
„Струма“ до км. 389+100 и пътни 
връзки. Обявяването се очаква 
да е през юни/юли 2018. Пред-
стои определяне на прогнозните 
стойности за СМР и за консул-
тантска услуга за двата поду-
частъка.

 Определяне на изпълнител 
на консултантска услуга във 
връзка с проектиране и стро-
ителство на обект: Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3.2.2, 
участък „Крупник - Кресна“ – 
ляво платно от км. 389+100 до 
км. 399+500, обходен път на гр. 
Кресна – част от дясно плат-
но от км. 396+137 (по киломе-
тража на път I-1 /Е79/) до км. 
401+691.90 397+000 от Лот 3.3 
на АМ „Струма“, включително и 
пътни връзки. Процедурата ще 
стартира през юни/юли 2018 г. 
Предстои определяне на про-
гнозните стойности за СМР и 
за консултантска услуга за два-
та подучастъка.

 Изработване на Доклад 

за ОВОС и Доклад за оценка 
на степента на въздейст-
вие (ДОСВ) за проект „Път I-1  
/E-79/ „Видин – Монтана – Вра-
ца“, участък Път I-1 (Е79) „Мон-
тана - Враца“ от км. 111+305.50 
до км. 140+008 с приблизителна 
дължина 28,703 км. Обявяване-
то е предвидено през октомври 
2018 г. Прогнозната стойност е 
150 хил. лв. без ДДС.

 Изработване на План за 
управление на строителните 
отпадъци за проект „Подготов-
ка на проект (Е79) Видин – Мон-
тана – Враца“ с две обособени 
позиции:

– Обособена позиция 1: 
1. Път I-1 (Е 79) „Видин - Ди-

мово“ от км. 3+757 до км. 39+480; 
2. Път I-1 (Е 79) „Димово – 

Бела – Ружинци“ от км. 39+480 
до км. 61+750.

– Обособена позиция 2:
1. Път I-1 (Е79) „Ружинци – 

Монтана“ от км. 61+750 до км. 
102+060; 

Очаква се процедурата да 
бъде открита през юли 2018 г. 
Прогнозната й стойност е 
15 300 лв. без ДДС.

 Изработване на комплек-
сен доклад за оценка на съ-
ответствието с основните 
изисквания към строежите и 
технически контрол по част 
„Конструктивна“ за проект: 
„Подготовка на проект „(Е79) 
Видин – Монтана – Враца“ с две 
обособени позиции:

– ОП 1: 
1. Път I-1 (Е 79) „Видин – Ди-

мово“ от км. 3+757 до км. 39+480 
2. Път I-1 (Е 79) „Димово – 

Бела – Ружинци“ от км. 39+480 
до км. 61+750.

– ОП2:
1. Път I-1 (Е79) „Ружинци – 

Монтана“ от км. 61+750 до км. 
102+060

Процедурата ще бъде обя-
вена май/юни 2018 г. Тя ще е с 
прогнозна стойност 48 750 лв. 
без ДДС.

 Определяне на изпълнител 
за провеждане на одит по пътна 
безопасност на проекти, финан-
сирани по „ОПТТИ 2014 - 2020“ 
и МСЕ, сектор „Транспорт“ с 4 
обособени позиции:

- ОП 1 – Проект „Модерни-
зация на път I-8 Калотина - Со-
фийски околовръстен път от км. 
1+000 до км. 15+500 и етапна 
връзка“;

- ОП 2 – Проект „Автомаги-
страла „Струма“ Лот 3.1 Тунел 
„Железница“;

– ОП 3 – Проект „Автомаги-
страла „Струма“, Лот 3.2, учас-
тък „Крупник – Кресна“;

– ОП 4 – Проект „Автомаги-
страла „Черно море“.

Откриване на процедурата 
юли/август 2018 г. Тя ще е с 
прогнозна стойност 173 400 лв. 
без ДДС.

 Одит на проект „Модер-
низация на път I-8 „Калотина - 
Софийски околовръстен път“ от 
км. 1+000 до км. 15+500 и етапна 
връзка“, с частично финансиране 
от Механизъм за свързване на 
Европа. Откриването е плани-
рано за юни/юли 2018 г. Прогноз-
ната стойност ще е 40 хил. лв. 
без ДДС.

✓Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструк-

тура“:

 Обществена поръчка за 
избор на изпълнител чрез про-
веждане на открита процедура 
с предмет „Доставки на съоръ-
жения за приемане и третиране 
на отпадъци от експлоатаци-
ята на кораби и остатъци от 
товари“.

 Търг за избор на изпъл-
нител чрез провеждане на от-

крита процедура с предмет 
„Внедряване и развитие на ин-
тегрирана информационна плат-
форма в корабоплаването“.

 След приключване на про-
ект „Предпроектно проучване за 
изграждане на система за елек-
тронен обмен на информация в 
българските пристанища (Рort 
Community System - PCS)” ще 
бъде обявена обществена поръч-
ка за избор на изпълнител чрез 
провеждане на открита проце-
дура с предмет „Разработване и 
внедряване на система за елек-
тронен обмен на информация в 
българските пристанища (Рort 
Community System - PCS)“.

✓Изпълнителна агенция 

„Проучване и поддържане на 

река Дунав“:

 Обществена поръчка „По-
купка и инсталиране на 10 авто-
матични станции за измерване 
на водното ниво“ по проект 
FAIRway Danube, финансиран 
от МСЕ. Тя ще бъде с прогноз-
на стойност 640 хил. лв. без 
ДДС. Датата на обявяване е 
30.06.2018 г.

 На 30.06. 2018 г. ще бъде 
обявена и поръчката „Изработ-
ване и внедряване на система за 
прогнозиране на водното ниво“ 
също по проект FAIRway Danube, 
финансиран от МСЕ. Прогнозна-
та й стойност е 140 хил. лв. без 
ДДС.

 „Изработване и внедряване 
на система за управление на ко-
рабоплавателния път (Waterway 
Management System –WAMS)“ по 
проект FAIRway Danube, финан-
сиран от МСЕ. Стойността на 
поръчката ще бъде определена 
след уточняване обхвата на 
системата. Очаква се да бъде 
стартирана на 15.08.2018 г.

 „Доставка чрез покупка 
на драга за драгиране и тръби 
за транспортиране на наноси“ 
по проект „Модернизация и оп-
тимизация на дейностите по 
рехабилитация на корабоплава-
телния път в общия българо-ру-
мънски участък на река Дунав, 
чрез доставка на оборудване“, 
„ОПТТИ 2014 - 2020“. Прогнозна-
та й стойност е 7 236 571 лв. 
без ДДС, а датата на обявяване 
31.05.2018 г.

 „Доставка чрез покупка 
на плавателни съдове за из-
вършване на драгажна дейност“ 
по проект „Модернизация и оп-
тимизация на дейностите по 
рехабилитация на корабоплава-
телния път в общия българо-ру-
мънски участък на река Дунав, 
чрез доставка на оборудване“, 
„ОПТТИ 2014 - 2020“. Прогнозна-
та й стойност е 9 708 349 лв. 
без ДДС. Поръчката ще бъде 
обявена на 30.06.2018 г.

 от стр. 15

Снимки Румен Добрев
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Процедура Номер
Дата на 

сключване
Наименование Бенефициент БФП - Общо

Собств. съфи-

нансиране

1 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0021-C01

02.04.2018
Техническа помощ за повишаване нивото на път-
ната безопасност

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята

453 600,00 0,00

2

Иновации в управлението и 
услугите - внедряване на мо-
дернизирана инфраструктура 
за управление на трафика, по-
добряване на безопасността и 
сигурността на транспорта

BG16M1OP001-
4.001-0005-C01

20.02.2018

Техническа помощ за подготовката и реализа-
цията на проект „Доставка, монтаж и въвеж-
дане в експлоатация на пристанищни приемни 
съоръжения (ППС) в българските пристанища за 
обществен транспорт с национално значение“

Държавно предприятие 
„Пристанищна инфра-
структура“

1 320 000,00 240 000,00

3 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0007-C01

25.01.2018

„Популяризиране на ОПТТИ сред широката об-
щественост чрез сътрудничество с електронни 
медии (телевизии и радиостанции) и извършване 
на социологически проучвания“

Дирекция „Координация 
на програми и проекти“ в 
Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята 

1 075 752,50 0,00

4 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0008-C01

23.02.2018 Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та - дирекция КПП 

1 773 600,00 0,00

5

Развитие на железопътната 
инфраструктура по „основ-
ната“ и  Трансевропейска 
транспортна мрежа - Инфра-
структурни проекти

BG16M1OP001-
1.001-0004-C01

09.02.2018
Модернизация на железопътната линия София - 
Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“ 

658 486 058,32 642 787 541,88

6

Иновации в управлението и 
услугите - внедряване на мо-
дернизирана инфраструктура 
за управление на трафика, по-
добряване на безопасността и 
сигурността на транспорта

BG16M1OP001-
4.001-0006-C01

29.01.2018

Модернизация и оптимизация на дейностите 
по рехабилитация на корабоплавателния път в 
общия българо-румънски участък на река Дунав, 
чрез доставка на оборудване

Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане 
на р. Дунав“

20 632 677,38 0,00

7

Развитие на железопътната 
инфраструктура по „основ-
ната“ и  Трансевропейска 
транспортна мрежа - Инфра-
структурни проекти

BG16M1OP001-
1.001-0003-C01

20.11.2017
Рехабилитация на железопътната линия Пловдив 
– Бургас, Фаза 2

Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“

563 158 135,86 246 860 426,79

8 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0020-C01

13.09.2017

Техническа помощ за обезпечаване на разходите, 
свързани с управлението, индексирането, съх-
ранението и внедряването на електронен архив 
на документите по проектите, финансирани от 
Европейските фондове

Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“

679 850,00 135 970,00

9 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0016-C01

25.07.2017

„Подобряване на материално-техническите 
условия на дирекция „Координация на програми 
и проекти“ чрез извършване на преустройство 
и оборудване на IV етаж в сградата на МТИТС, 
ул. „Гурко“ № 6 за нуждите на дирекция „Коорди-
нация на програми и проекти“ - Управляващ орган 
по ОП „Транспорт и транспортна инфраструкту-
ра 2014-2020“

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята

3 300 000,00 0,00

10 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0012-C01

18.07.2017

Осигуряване на финансови средства за покри-
ване на разходи за обучения и командировки в 
чужбина и провеждане на работни срещи в стра-
ната за служители от Агенция „Пътна инфра-
структура“, чиито функции са пряко свързани с 
подготовка, изпълнение и контрол на проекти по 
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
2014 – 2020 г.

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

1 082 573,84 0,00

11 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0005-C01

27.06.2017
Популяризиране на ОПТТИ чрез  аудио-визуал-
ни материали, интернет страница и медийно 
обслужване

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та - Дирекция КПП 

1 001 040,00 0,00

12 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0018-C01

28.04.2017
Техническа помощ за подготовка на проект 
„Модернизация на железопътна линия София - 
граница с Република Сърбия“

Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“

1 972 217,73 390 741,46

13 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0017-C01

21.04.2017

„Предпроектно проучване за изграждане на 
система за електронен обмен на информация в 
българските пристанища (Рort Community System 
- PCS)“

Държавно предприятие 
„Пристанищна инфра-
структура“

282 717,00 51 449,40

14

Развитие на пътната инфра-
структура по „основната“ 
и „разширената“ Трансевро-
пейска транспортна мрежа – 
Техническа помощ

BG16M1OP001-
2.002-0003-C01

10.04.2017 Подготовка на проект AM Русе - Велико Търново
Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

1 502 411,04 0,00

15

Подобряване на интермодал-
ността при превоза на път-
ници и товари и развитие на 
устойчив градски транспорт

BG16M1OP001-
3.001-0004-C02

16.05.2017
Проект за разширение на метрото в гр. София, 
Линия 3,  Етап II - участък „ул. „Житница“ – жк 
„Овча купел“ – Околовръстeн път“

„Метрополитен“ ЕАД 133 918 294,68 108 280 714,67

16 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0004-C01

27.03.2017

„Техническа помощ за обезпечаване на разходите 
за доставка и инсталиране на офис техника и 
консумативи за нуждите на Управляващия орган 
на Оперативна програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 – 2020“

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята

1 038 900,00 0,00

17 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0015-C01

20.03.2017

Техническа помощ за обезпечаване на разходите 
по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ 
за подготовка и управление на проекти по Прио-
ритетна ос 4 на ОПТТИ

Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“

1 188 602,25 237 720,45

18 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0003-C01

28.03.2017

„Техническа помощ за обезпечаване извършване-
то на административни и технически услуги и 
други разходи, съпътстващи изпълнението на 
Оперативна програма „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014–2020 г.“

 Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та, Дирекция „Координация 
на програми и проекти“, 
УО на оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014–2020“ (Булстат: 
000695388)

1 801 200,00 0,00
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19

Развитие на железопътната 
инфраструктура по „основна-
та“ и Трансевропейска транс-
портна мрежа – Техническа 
помощ

BG16M1OP001-
1.002-0002-C01

07.02.2017

Техническа помощ за подготовка на проект 
„Модернизация на железопътната линия София-
Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република 
Македония“

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“

26 096 447,40 5 215 090,28

20

Иновации в управлението 
и услугите - внедряване на 
модернизирана инфраструкту-
ра за управление на трафика, 
подобряване на безопасността 
и сигурността на транспорта

BG16M1OP001-
4.001-0002-C01

12.12.2016
Разработване и внедряване на интелигентна 
транспортна система в обхвата на автомаги-
страла „Тракия“

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

8 983 608,00 0,00

21 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0014-C02

05.12.2016

Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходи-
ми МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюде-
нието и контрола на проектите, съфинансирани 
от ОПТТИ

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“

260 000,00 40 914,00

22 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0009-C01

28.10.2016
Подготовка на проект: Път I-1 (Е-79) „Видин-Мон-
тана-Враца“

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

2 774 936,52 0,00

23 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0006-C01

11.10.2016

„Разходи за заплати на служителите в МТИТС, 
изпълняващи функции по управление и контрол 
на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове“

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията

8 262 631,27 0,00

24 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0011-C01

13.09.2016

Повишаване на административния капацитет на 
ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по 
ОПТТИ 2014-2020 г. и подобряване на материално-
техническата база на Aгенцията

Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане 
на река Дунав“

117 897,28 0,00

25

Развитие на железопътната 
инфраструктура по „основ-
ната“ и  Трансевропейска 
транспортна мрежа - Инфра-
структурни проекти

BG16M1OP001-
1.001-0002-C02

19.08.2016

„Модернизация на железопътния участък Сеп-
тември – Пловдив: част от Трансевропейската 
железопътна мрежа – изграждане на четири броя 
пътни надлези“

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“

16 933 894,37 3 352 606,88

26

Развитие на пътната инфра-
структура по „основната“ и 
„разширената“ Трансевропей-
ска транспортна мрежа - Ин-
фраструктурни проекти

BG16M1OP001-
2.001-0002-C03

11.08.2016
Изграждане на АМ „Калотина-София“, лот 1 „За-
падна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)“, 
фаза 2

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

115 408 769,04 262 948,56

27 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0005-C01

11.08.2016

Осигуряване финансиране за изплащане на месеч-
ни възнаграждения на служители в Агенция „Път-
на инфраструктура“, които изпълняват функции, 
свързани с подготовка, изпълнение и контрол на 
проекти по Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014–2020“ и за 
успешното приключване на Оперативна програма 
„Транспорт 2007–2013“

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

2 882 221,02 0,00

28

Развитие на железопътната 
инфраструктура по „основна-
та“ и Трансевропейска транс-
портна мрежа - Инфраструк-
турни проекти

BG16M1OP001-
1.001-0001-C02

18.07.2016

Рехабилитация на железопътната инфраструк-
тура по участъците на железопътната линия 
Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и 
модернизация на тягови подстанции Бургас, Кар-
нобат и Ямбол

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“

17 782 623,00 3 556 524,60

29 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0001-C02

14.07.2016

Укрепване на административния капацитет на 
Управляващия орган на ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“  и звена и служители в 
МТИТС, пряко ангажирани с дейности по „ОПТТИ 
2014–2020“

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 

4 074 382,38 0,00

30 Бюджетни линии
BG16M1OP001-
5.002-0002-C01

14.07.2016
Популяризиране на ОПТТИ чрез организиране 
на публични събития, изработка на рекламни и 
печатни материали

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията

1 620 880,21 0,00

31

Подобряване на интермодал-
ността при превоза на път-
ници и товари и развитие на 
устойчив градски транспорт

BG16M1OP001-
3.001-0002-C01

17.06.2016
Проект за разширение на линия 2 на метрото в 
София, участък МС „Джеймс Баучер“ до МС „Вито-
ша“ - фаза 2

„Метрополитен“ ЕАД 22 031 380,30 4 401 476,09

32 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0007-C01

06.06.2016
Разработване на Интегрирана транспортна 
стратегия в периода до 2030 г.

Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията

3 403 200,00 0,00

33 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0002-C03

03.06.2016

Техническа помощ за укрепване капацитета на 
НКЖИ, като бенефициент по „ОПТТИ 2014–2020“ 
чрез продължаване на добрите практики, устано-
вени през предходния период, и включване на нови 
мерки за достигане на необходимия капацитет за 
подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на 
проекти, финансирани със средства на ЕСИФ

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“

8 126 285,75 646 453,07

34 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0006-C02

27.04.2016

Проектиране и внедряване на Интегрирана 
информационна система (ИИС) за планиране и 
управление на ресурсите в ДП „Пристанищна 
инфраструктура“

Държавно предприятие 
„Пристанищна инфра-
структура“

5 229 605,60 1 148 225,76

35

Иновации в управлението 
и услугите - внедряване на 
модернизирана инфраструкту-
ра за управление на трафика, 
подобряване на безопасността 
и сигурността на транспорта

BG16M1OP001-
4.001-0001-C01

30.03.2016
Подобряване на системите за навигация и топо-
хидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2

Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане 
на река Дунав“

6 146 508,00 0,00

36 Техническа помощ
BG16M1OP001-
5.001-0004-C01

10.03.2016
Количествена оценка на риска и подобряване на 
ефективността на българските пристанища за 
обществен транспорт с национално значение

Държавно предприятие 
„Пристанищна инфра-
структура“

830 000,00 150 000,00

37

Развитие на пътната инфра-
структура по „основната“ и 
„разширената“ Трансевропей-
ска транспортна мрежа – Тех-
ническа помощ

BG16M1OP001-
2.002-0001-C03

19.02.2016
Подготовка за доизграждане на автомагистрала 
„Черно море“

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

2 592 000,00 0,00

38

Подобряване на интермодал-
ността при превоза на път-
ници и товари и развитие на 
устойчив градски транспорт

BG16M1OP001-
3.001-0001-C03

19.01.2016
Проект за разширение на метрото в София: линия 
3, етап I - участък „бул. Владимир Вазов“ - ЦГЧ - 
ул. „Житница“

„Метрополитен“ ЕАД 629 373 594,89 306 127 005,15

39

Развитие на пътната инфра-
структура по „основната“ и 
„разширената“ Трансевропей-
ска транспортна мрежа - Ин-
фраструктурни проекти

BG16M1OP001-
2.001-0001-C02

24.09.2015
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и 
тунел „Железница“

Агенция „Пътна инфра-
структура“ 

739 245 318,00 0,00

3 016 843 813,63 1 323 885 809,04
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Проектът е за 3,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“

Страницата 
подготви
Елица Илчева

Кметът на община 
Благоевград Атанас Кам-
битов е направил първа 
символична копка за на-
чалото на дейностите по 
обновяване на сградата 
на местната администра-
ция. Проектът е по Прио-
ритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско 
развитие“ на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“). Общата 
му стойност е малко над 
3 502 684 лв. Срокът за 
изпълнение е 21 месеца, 

съобщиха от пресцентъра 
на общината.

„Това  е  поредни ят 
обект по „ОПРР 2014 
– 2020“. В момента ре-

монтираме централния 
площад и подплощадното 
пространство по същата 
програма, така че целият 
архитектурен комплекс 

ще бъде обновен. За съ-
жаление не успяхме да 
обхванем Американския 
университет и зданието 
на Регионална библиотека, 

защото има ограничение в 
допустимостта по „ОПРР 
2014 – 2020“. Уверен съм, 
че дейностите ще бъдат 
приключени безпроблемно 

и в срок“, е заявил кметът 
Камбитов. 

Предвидено е с мер-
ките за енергийна ефек-
тивност да се подобрят 
експлоатационните ха-
рактеристики за удължа-
ване на жизнения цикъл на 
сградата. След реализа-
цията им ще се постигне 
клас на енергийна ефек-
тивност „А“.

В официалната цере-
мония са взели участие 
областният управител 
на Благоевград Бисер Ми-
хайлов, председателят на 
Общински съвет Радослав 
Тасков, представители 
на институции, медии и 
граждани.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ 

В края на лятото ще 
бъде готов новият мост, 
свързващ Велико Търново 
и пет от най-близко разпо-
ложените села. Съоръже-
нието е част от общин-
ския път между града и 
с. Шемшево, съобщиха от 
пресцентъра на местната 
администрация. Напредва 
изграждането на двата 
фундамента и две от коло-
ните. След завършването 

им предстои поставяне на 
панелите, върху които ще 
бъде оформено пътното 
платно. Преди полагането 
на асфалтовата настилка 
се планира да бъдат прока-
рани телекомуникациите.

Инвестицията е за над 
1,1 млн. лв. Средствата 
са осигурени от Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане към Министерския 

съвет. Част от разходите 
предвиждат и събаряне на 
старото съоръжение, чий-
то свод рухна частично 
през февруари 2017 г.

Мостът ще има две 
ленти за движение, ще 
бъде по-широк от стария 
и с около 2 м по-висок, с 
осветление и завишена 
товароносимост, предвид 
близостта на Западната 
промишлена зона.

До есента трябва да е 
готова основната югоиз-
точна част от крайбреж-
ната улица на Велико Тър-
ново. Тя ще е с две платна 
и тротоари за пешеходци. 
Реализацията ще струва 
около милион, като проек-
тът се финансира по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“. 

Вече  са  направени 
пътното легло, както и 
тротоарните алеи, кои-
то се простират от под-
ножието на Царевец по 
протежението на Янтра и 
достигат до тупик в бли-
зост до първите къщи на 
ул. „Ген. Гурко“. Основната 
част от улица „Крайбреж-
на“, която е около киломе-
тър, ще бъде завършена 
до месец, а прилежащата 

инфраструктура – пар-
кинги, джобове за съдо-
ве за смет и подходи, се 
планира да стане до сеп-
тември, информират от 
общината. Идеята е но-
вият асфалт да осигури 
достъп до множество кра-
сиви и спокойни кътчета 
на р. Янтра, включително 
познатата от миналото 
плажна зона в подножието 

на кв. „Света гора“, която 
ще бъде почистена и въз-
становена за втори път 
през последните 5 години. 

В ремонтиращия се 
участък е и бентът на 
реката, който пък е лю-
бимо място за рибари. 
От общината планират 
до есента да направят и 
осветление, както и мно-
жество кътове за отдих.

Центрове за здравно-
социална грижа за деца с 
увреждания с потребност 
от постоянни медицински 
грижи ще се строят в Ха-
сково на терен от 10,3 дка 
в две сгради на ул. „Видин“ 
14. Имотът бе предоста-
вен от правителството 
на Министерството на 
здравеопазването за ре-
ализирането на проекта 
„Подкрепа за деинститу-
ционализация на грижа за 
деца“, финансиран по Опе-

ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“. 

Върху 14 дка Сливница 
пък ще изгради спортни 
площадки и съоръжения. 
Обектите ще бъдат из-
пълнени по „Програмата 
за развитие на селските 
райони 2014 - 2020“. За 
реализацията на идеята 
имотът, който е бил дър-
жавен, е прехвърлен на 
местната администра-
ция безвъзмездно отново 
с решение на правител-

ството.
„Изградените до мо-

мента на територията 
на общината спортни 
съоръжения не са доста-
тъчни за нуждите на на-
селението и особено за 
подрастващите, което 
налага създаването на 
допълнителни, като фит-
нес на открито, детски 
площадки, игрища за бас-
кетбол, бадминтон и др.“, 
е обосновката на реше-
нието на кабинета.

Общинският съвет в 
Пловдив взе решение да 
бъде удължен с 18 месеца 
срокът за изграждането 
на стадион „Христо Бо-
тев“. Промяната означава, 
че съоръжението трябва 
да е готово до 13 март 
2020 г. Всички други усло-
вия по действащата кон-
цесия за съоръжението се 
запазват, съобщават от 
общината.

Съгласно подписания 
преди 5 години договор 
размерът на цялостната 

инвестиция трябва да не е 
по-малък от 14,45 млн. лв., 
като това включва: фут-
болен терен - 800 хил. лв., 
осветление - 500 хил. лв., 
стоманена покривна кон-

струкция – 2,5 млн. лв. 
Останалите пари са раз-
пределени по изграждане-
то на сектори, трибуни, 
информационно табло и 
озвучаване.

Нова индустриална 
зона ще бъде изградена 
върху 28,8 дка край бул. 
„Пещерско шосе“ в Плов-
див.  Правителството 
даде съгласието си тере-
нът да бъде внесен като 

непарична вноска в капи-
тала на „Национална ком-
пания индустриални зони“ 
ЕАД, за да се реализира 
проектът. 

„Имотът е перспекти-
вен за привличане на нови 

инвестиции предвид добре 
развитата транспортна 
инфраструктура, осигуря-
ваща бърз и лесен достъп 
до основните транспорт-
ни коридори“, пише в реше-
нието на МС.

Намеренията на община Добрич за из-
граждане на приют за бездомни хора бяха 
представени на обществено обсъждане. 
Проектната идея ще бъде депозирана 
пред Управляващия орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, 
като безвъзмездното финансиране, което 
се очаква да се получи, е 1 млн. лв. Общи-
ната е осигурила собствена сграда, коя-
то е със статут на недвижима културна 
ценност и се намира на ул. „Хан Кардам“ 
13. За реализация на услугата се налага 

пълна реконструкция на зданието, а ка-
пацитетът ще позволи настаняване на 
поне 15 души.

Жителите на квар-
тал „Орлин“ в Своге вече 
имат нов път. Той бе ре-
конструиран с 450 000 
лева, отпуснати от Ми-

нистерството на финан-
сите след постановление 
на Министерския съвет. 
„Положени са два пласта 
асфалт и бордюри, от-

странени са аварии на 
водопровода, изградена 
е допълнителна подпорна 
стена. Направена е и ко-
рекция на р. Искър с офор-
мени места за риболов“, 
съобщиха от местната 
администрация.
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Свилена Гражданска 
Ренета Николова 

Екипът на в. „Строител“ 
проведе обучителен семинар 
„Заедно към върха – работил-
ница за успех“. Той бе в СПА 
хотел „Персенк“, Девин. На 
него присъстваха инж. Пла-
мен Пергелов, председател 
на Съвета на директорите 
(СД) на „Вестник Строител“ 
ЕАД, и инж. Любомир Качама-
ков, член на СД на „Вестник 
Строител“ ЕАД, член на 
Изпълнителното бюро и на 
Управителния съвет (УС) на 
КСБ, председател на ОП на 
КСБ – София, и зам.-предсе-
дател на Европейската фе-
дерация на строителната 
индустрия (FIEC). При откри-
ването на семинара Ренета 
Николова, прокурист и гл. 
редактор, прочете привет-
ствие от инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
КСБ, към СД и екипа на вест-
ника. „Благодаря за поканата 
да бъда гост на Вашия обу-
чителен семинар, служебни 
ангажименти обаче не ми 
позволяват да се присъеди-
ня към събитието“, пише в 
поздравителен адрес. „За 
Камарата на строителите 
в България вестник „Строи-
тел“ е важен. Той е гласът на 
бранша пред обществото. 
В него се отразяват важни-
те за строителния сектор 
теми. Подкрепям стремежа 
на ръководството екипът да 
надгражда своите умения и 
знания с подобни обучителни 
семинари. Използвам случая 
да Ви поздравя с поредната 
награда – специалния приз 
„Скритото добро“, връчен 
на в. „Строител“ от Сто-
личната община“, обръща се 
председателят на УС на КСБ 
към екипа. „Продължавайте 

все така професионално с 
хъс, енергия и желание да 
списвате изданието на КСБ 
и да отстоявате интереси-
те на строителния сектор“, 
пожелава инж. Илиян Терзиев 
на екипа.

Инж. Пламен Пергелов 
посочи, че вестникът е че-
тен не само от строителни-
те фирми, но и от публични-
те институции и общество, 
защото е смятан за корек-
тен източник на информа-
ция.

„Изключително съм горд 
особено в последните годи-
ни, че вестникът се развива 
все по-добре. Получените 
поздравления, грамоти и на-
гради са признание за рабо-
тата на екипа ни“, подчерта 
инж. Качамаков. 

„Искам да благодаря на 
целия екип за качествения 
продукт, който правим, и 
персонално на всеки един 
човек за неговия принос. Но-
вото ръководство на КСБ 
провежда изключително ин-
тензивна политика, а ние 
трябва да сме на нивото 
му“, заяви Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“ и ПР на 
КСБ. Николова посочи, че на 
срещите, които Камарата 
провежда с институциите 
и областните представи-
телства, в. „Строител“ е 
посочван като отговорна и 
професионално подготвяна 
медия, важен и надежден 
източник на информация 
за бранша, институциите 
на държавната и местна-
та власт. „Цитират се и 
конкретни публикации в из-
данието, което показва, че 
ни четат, че материалите, 
които публикуваме, са ин-
тересни и полезни за ау-
диторията, към която сме 

ориентирани“, каза Николо-
ва. „Радвам се за поредната 
награда, с която медията 
на Камарата бе отличе-
на - „Скритото добро“, от 
Столичната община. Това 
показва, че дори и без много 
да се афишираме, усилията 
ни за обществено значими 
каузи се забелязват“, посо-
чи гл. редактор. „Благодаря 
на Росица Георгиева, чийто 
ресор е Столичната община 
и която много активно рабо-
ти с направление „Социални 
дейности и интеграция на 
хората с увреждания. Бла-
годаря и на Столичната об-
щина за наградата“, допълни 
Николова. 

По време на семинара 
бяха обсъдени работни въ-
проси, свързани с подобря-
ване на координацията и 
комуникацията в екипа. Глав-
ният редактор и прокурист 
Ренета Николова посочи, че 
сред текущите задачи е по-
вишаване на прецизността 
на материалите и обръщане 
на внимание на детайлите. 
Отговорните редактори 
Свилена Гражданска и Де-
сислава Бакърджиева дадоха 
конкретни примери за някои 
често допускани грешки в 
процеса на подготовка на 
материалите, чието от-
страняване би оптимизи-
рало работата. Отговор-
ният редактор сайт Емил 
Христов показа новостите 
в електронното издание на 
в. „Строител“. Една от въз-
можностите, които имат 
потребителите на сайта 
от последните месеци, е 
да гледат на живо на www.
vestnikstroitel.bg ключови съ-
бития в реално време. Раз-
работено е и приложение за 
мобилни телефони, което 
читателите на в. „Строи-

тел“ ще могат да свалят на 
мобилните си устройства и 
през него да виждат послед-
ните новини, публикувани в 
електронното издание. 

Гост-лектор на тийм-
билдинга отново бе Никола 
Димитров, фасилитатор, 
който продължи обучението 
по модела Lean за оптимизи-
ране на работата в офиса. 
То бе започнато още през 
2015 г. и екипът оптимизи-
ра много от процесите в 
работата си от тогава. По 
думите на Димитров това, 
което тимът е постигнал 
през последните години, 
е пример за много фирми. 
„Виждам по-отворена кому-
никация и хората в екипа 
са се сплотили все повече, 
което е важно“, добави той 
и припомни, че Lean мето-
дът е разработен в Toyota, 
но в момента се прилага 
успешно в редица компании 
и водещи банки у нас. „Това 
е нагласа за постоянно по-
добрение, т.е. една органи-
зация да се усъвършенства 
непрекъснато. Виждам, че 
Вие го правите“, подчерта 
Димитров и припомни ин-
струментите на метода. 
Сред тях е барометърът 
на екипа, който представя 
настроението и атмосфе-
рата в тима на браншовия 
вестник на строителя. 
Той очертава и текущите 
демотиватори, генерира 
идеи, обединява екипа около 

общи каузи. И след три го-
дини лекторът подчерта, че 
барометърът на в. „Строи-
тел“, илюстриран с миньони, 
е най-атрактивният, който 
той е виждал. По думите му 
този инструмент показва, 
че промяната и развитието 
на екипа са видими и трябва 
да се продължи в тази на-
сока. Той поясни, че е добре 
на три или шест месеца да 
се провежда барометърът. 
След първото обучение бе 
въведена Dashboard (бяла 
дъска), на която всекиднев-
но се записват задачите на 
всеки член на колектива и 
се проследява тяхното из-
пълнение. 

Николов припомни, че 
един от инструментите е 
матрицата на уменията. Тя 
визуализира индивидуалните 
възможности – технически 
и личностни, с цел да бъ-
дат подобрени. Матрицата 
също е въведена във вест-
ника за самооценка на члено-
вете на екипа. Благодарение 
на това всеки знае към кого 
точно може да се обърне за 
конкретна помощ или да пре-
даде знание на друг. Друга-
та възможност е коучингът 
– обучаваш някого, ако той 
самият иска. По този начин 
всеки може да придобие нови 
и нови умения и да се развива 
в екипа.

„Не на последно място е 
техниката за даване на об-
ратна връзка O.I.L.S., която 

позволява да се избягват 
конфликти. Благодарение на 
нея хората не биват крити-
кувани, а получават градивни 
предложения за разрешаване 
на техните предизвикател-
ства“, обясни Николов. 

По време на обучение-
то екипът на изданието бе 
разделен на три отбора – 
„Строител“, „Багеристите“ 
и „Фараоните“, които тряб-
ваше да построят три пира-
миди от спагети. Всеки от 
тях разполагаше с 10 хил. лв. 
начален капитал, за да купу-
ва материали. Авторитетно 
жури, включващо инж. Перге-
лов, инж. Качамаков и Ренета 
Николова, следеше работата 
на екипите и консултираше 
процеса на изграждане на 
обектите. Най-високата и 
най-стабилна пирамида бе 
на екип „Строител“, ръково-
ден от Десислава Бакърджи-
ева, и тимът спечели купа. 
За най-дизайнерска пирами-
да и най-добра работа в екип 
бе отличен отбор „Фараони-
те“ с ръководител Калоян 
Станчев. Обектът на екипа 
на „Багеристите“, ръково-
ден от Свилена Гражданска, 
се отличи със своята еле-
гантност и симетрия. Иг-
рата показа добри умения 
за работа, креативност и 
способства за подобрява-
не на комуникацията между 
различните участници в ти-
мовете, които бяха опреде-
лени на случаен принцип чрез 
жребий. 

В рамките на семинара 
бе изнесена и лекция по Об-
щия регламент относно за-
щитата на данните – GDPR. 
Темата бе представена от 
адвоката от Софийска ад-
вокатска колегия Станими-
ра Чюбатарова и провокира 
голям интерес и множество 
въпроси. (Повече по темата 
на стр. 21.)

След това екипът на в. 
„Строител“ показа, че е до-
бър и на боулинг, а в по-къс-
ните часове и на танци. 

„Багеристите“„Строител“„Фараоните“

Снимки в. „Строител“



21ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“петък, 18 май 2018 Ñòðîèòåë

Станимира Чюбатарова-Николова, адвокат от САК:

Ще се прилага от 25 май 2018 г.
Свилена Гражданска
Ренета Николова

По време на обучителния се-
минар на в. „Строител“ Стани-
мира Чюбатарова, адвокат от 
Софийската адвокатска колегия, 
представи основните положения 
в Регламента (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съ-
вета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободно-
то движение на такива данни и 
за отмяна на Директива 95/46/
EО (Общ регламент относно 
защитата на данните - GDPR), 
както и предложените промени 
за обществено обсъждане в За-
кона за защита на личните дан-
ни (ЗЗЛД). „Сред причините да 
се изготви новият Регламент са 
бързоразвиващите се дигитал-
ни технологии. Неговата подго-
товка стартира още през 2012 г. 
Регламентът защитава физиче-
ските лица при обработка на 
техните лични данни“, подчерта 
Чюбатарова и обясни, че той е в 
сила от 2016 г., но е с отложено 
прилагане от 25 май 2018 г. Този 
„гратисен“ период бе предоста-
вен от европейския законодател 
на всички публични и частноправ-
ни организации, за да приведат 
дейността си в съответствие 
с изискванията на GDPR. 

Лекторът поясни, че 

Регламентът има директно 

действие и се прилага пряко във 

всички държави членки на ЕС. 

Неговият обхват няма да е 
само на територията на ЕС, а в 
целия свят. „Когато се обработ-
ват лични данни на граждани на 
ЕС на територията на Съюза 
от администратор, който е из-
вън ЕС, той трябва да е органи-
зирал така дейността си, че да 
има свой представител в ЕС, за 
да отговори на изискванията на 
Регламента“, обясни тя и даде 
пример с посолства на трети 
страни у нас, които ще са длъж-
ни да следват нормите на GDPR, 
аналогично е и с туристически-
те компании с партньор в държа-
ви, които не са членки на Съюза. 

По думите й смисълът на 
GDPR е доверието в компаниите 
и публичните органи. 

Адвокат Чюбатарова подчер-
та, че новият Регламент раз-
ширява определението за лични 
данни. Тук се включват вече и 
местоположението, IP адресът, 
пръстовият отпечатък и др. За 
такива се смята и информация-
та за походката на човека, коя-
то може да идентифицира един 
субект. Основните „играчи“ в 
полето на Регламента са адми-
нистраторът на лични данни и 
обработващият лични данни. 
Администраторът носи отго-
ворността за определяне на це-
лите и средствата за защита на 
личните данни. Обработващият 
е този, който обработва лични-
те данни от името и за смет-
ка на администратора и който 
действа по негови инструкции. 
Чюбатарова даде пример с тър-
говско дружество, което си е 
аутсорснало счетоводната 

дейност. Счетоводната къща е 
обработващият лични данни, а 
администраторът на лични дан-
ни е дружеството. В този случай 
администраторът трябва да се 
увери, че обработващият спазва 
Регламента, че е предприел тех-
нически и организационни мерки 
за изпълнение на задълженията 
си и че неговите служители са 
поели съответните ангажимен-
ти. 

6 са основанията за законо-

съобразното обработване на 

личните данни - 

съгласие, изпълнение на дого-
вор, законово задължение, жизне-
новажните интереси, задача от 
обществен интерес и легитим-
ните интереси на администра-
тора на личните данни. 

„След 25 май лични карти мо-
гат да се снимат само ако закон 
предвижда това. Единственият 
нормативен акт, който урежда 
това право и задължение към 
момента, е Законът за мерките 
срещу изпиране на пари. Следо-
вателно това могат да правят 
само банките, нотариусите, 
частните съдебни изпълнители, 
застрахователите и останали-
те субекти, посочени в Закона 
за мерките срещу изпирането на 
пари“, поясни Чюбатарова и доба-
ви, че в трудовите досиета вече 
не трябва да има копия на лични 
карти и работодателите следва 
с протокол да ги унищожат, като 
протоколът не трябва да възпро-
извежда лични данни. 

Регламентът забранява обработ-

ката на чувствителни данни, как-

вито са данните за здравословно-

то състояние например, освен по 

изричните изключения и условия, 

посочени в Регламента.

Работодателят например 
обработва такива данни, кога-
то получава болничен лист от 
свой работник или служител, 
за да го представи в Национал-
ния осигурителен институт за 
изплащане на обезщетение за 
временна неработоспособност. 
За тази обработка не се изисква 
съгласие от работника или слу-
жителя, защото това е законово 
задължение на работодателя. На 
законово основание работодател 
обработва лични данни на свой 
служител, съдържащи се и в акт 
за граждански брак, необходими 
за изменение на трудовия дого-
вор, поради промяна на фамилия 
например.

Работната група по чл. 29 по 
директивата от 1995 г., която е 
независим европейски консулта-
тивен орган за защита на лични-
те данни и неприкосновеността 
на личния живот, дава насоки за 
прилагането на Регламента и 
те са добър ориентир за прила-
гането му. Според една от тях 
работодателят следва да се 
въздържа да обработва данни на 
основанието на съгласие, защо-
то има йерархична подчиненост 
между него и служителя му и не 
може да се гарантира, че съгла-
сието е дадено свободно, защо-
то е възможно да съществува 
страх от последствия. Винаги 

когато работодателят иска съ-
гласие, трябва да се докаже доб-
роволността. „Не изисквайте и 
не събирайте съгласие, ако раз-
полагате с друго правно основа-
ние“, съветва адвокатът. 

Другото основание е леги-
тимният интерес. „Вече няма 
безсрочно обработване на лични 
данни. Недопустимо е обработ-
ването на данни за неопределен 
и неопределяем срок. Пазенето 
на данни „завинаги“ също про-
тиворечи на изискванията на 
Регламента. С прекратяването 
на трудовия договор например 
личните данни на работника 
и служителя трябва да бъдат 
унищожени. В резултат от пре-
кратяването на трудовото пра-
воотношение обаче могат да 
се образуват съдебни производ-
ства, може да бъде обжалвана 
заповедта за уволнение и т.н., 
като този срок е два месеца от 
уволнението, но е тригодишен 
срокът за изплащане на обезще-
тения – в тези случаи работода-
телят ще се позове на легити-
мен интерес и ще може да пази 
личните данни три години след 
прекратяване на трудовото пра-
воотношение“, обясни Чюбата-
рова и допълни, че ведомостите 
за заплати ще се съхраняват 50 
години според Закона за счето-
водството.

Работникът трябва да е ин-
формиран писмено какви лични 
данни и за какъв срок ще ги обра-
ботва работодателят.

По отношение на видео на-
блюдението според Регламента 
може да има такова в публично 
достъпни зони и в пространства, 
за да защити интереса си рабо-
тодателят, например от повреж-
дане на имущество. Камерите 
обаче не може да са насочени 
към компютрите и работното 
място, защото това се смята 
за намеса в личната сфера. 

При подбора на служители 
снимка може да се иска за ав-
тобиография само ако се канди-
датства за длъжност, където е 
важен външният вид. 

„След приключване на подбора 
всички лични данни на кандида-
тите се унищожават. Ако обаче 
считаме, че някой е подходящ за 
друга позиция, единственият на-
чин да запазим информацията е, 
ако получим съгласието му“, ак-
центира Чюбатарова. 

Тя отбеляза, че свидетел-
ството за съдимост може да 
се предоставя на работодателя 
при постъпване на работа само 
ако закон изисква това. Медицин-
ското свидетелство се изисква 
при първоначално постъпване на 

работа или след прекъсване на 
трудовата дейност по трудово 
правоотношение за срок над 3 
месеца.

Има няколко групи администрато-

ри на лични данни, които трябва 

задължително да определят 

длъжностно лице по защита на 

данните. 

„Това са публичните органи, 
организациите, които обработ-
ват чувствителни данни, или та-
кива, които обработват данни на 
над 10 хил. физически лица“, каза 
адвокатът. 

След 25 май 2018 година от-
пада регистрационният режим 
на администраторите на лич-
ните данни в Комисията за за-
щита на личните данни (КЗЛД). 
Ако някой обработва лични дан-
ни, неговите задължения по GDPR 
възникват в момента, в който 
започне това, заедно със съпът-
стващата отговорност. 

Адвокат Чюбатарова посочи 
и няколко митове и легенди за 
GDPR. „Сред тях е например, че 
Регламентът няма да се прилага 
от 25 май, защото няма закон, 
който да приведе в действие 
нормите на GDPR. Не е така, 
регламентът има директно и 
непосредствено действие във 
вътрешното законодателство. 
След броени дни всички негови 
правила и изисквания ще започ-
нат да се прилагат едновремен-
но, пряко и по еднакъв начин във 
всички държави членки на ЕС. 
Комисията за защита на лични-
те данни публикува дългоочак-
ваното предложение за промени 
в Закона за защита на личните 
данни, което отговаря на част 
от въпросите, свързани с въвеж-
дането на GDPR. Независимо от 
това дали промените ще бъдат 
одобрени, Регламентът ще за-
почне да действа пряко от 25 
май 2018 г. – срока, който важи 
за целия ЕС“, обясни тя и добави, 
че GDPR не е спринт и че след 
25 май всекидневно трябва да 
се работи за изпълнение на из-
искванията. Това е процес, а не 
еднократен акт. Дори и да е при-
ведена изцяло дейността на един 
администратор в съответствие 
с изискванията на Регламента, 
оттук насетне ежедневно тряб-
ва да се следи за спазването на 
изискванията му. 

Длъжностното лице по защи-
та на данните е връзката между 
администратора и КЗЛД, като 
комисията ще създаде публичен 
регистър на всички длъжностни 
лица по защита на данните. Ко-
гато има пробив в сигурността, 

длъжностното лице трябва в 
срок от 72 часа от узнаването 
да уведоми за това КЗЛД, но от-
говорността остава на админи-
стратора. Длъжностното лице 
не може да бъде управителят, 
юристът, счетоводителят и слу-
жителят по човешките ресурси 
заради конфликт на интереси. 

Чюбатарова обърна внима-
ние, че не следва да се очаква, 
че след 25.05.2018 г. органите 
по защита на личните данни в 
ЕС ще предприемат масови и 
радикални проверки. Същевре-
менно обаче българският орган 
по защита на данните – КЗЛД, е 
длъжна и задължително ще раз-
глежда всяка отправена към нея 
допустима жалба. При постъпила 
такава жалба, която се отнася 
до нарушения, извършени след 
25.05.2018 г., КЗЛД и българските 
съдилища ще са длъжни и съот-
ветно ще прилагат правилата на 
Регламента“, съобщи тя.

„Законопроектът предлага 
по-детайлна регламентация по 
отношение упражняването на 
правото на свобода на изразява-
не и информация и за целите на 
академичното, художественото 
или литературното изразяване. 
По-конкретно, когато при упра-
жняването на правото на свобо-
да на изразяване и информация, 
включително за журналистиче-
ски цели и за целите на акаде-
мичното, художественото или 
литературното изразяване, се 
обработват лични данни на фи-
зически лица, администраторът 
на лични данни прави преценка 
за законосъобразността на об-
работването във всеки конкре-
тен случай. При преценката се 
вземат предвид естеството на 
данните, общественият инте-
рес, дали лицето заема висши 
държавни и други длъжности, 
както и дали субектът на данни 
с действията си е допринесъл за 
разкриване на свои лични данни  
и/или информация за личния си 
и семеен живот. Последното 
се отнася до случаите, когато 
лицата сами разкриват лична 
информация във форуми и соци-
ални мрежи. Решението на адми-
нистратора, когато прави тази 
преценка, не може непропорцио-
нално да ограничава свободата 
на изразяване и информация“, 
обясни тя.

„Минималните глоби от 
10 хил. лв. до левовата равно-
стойност на 20 млн. евро, съот-
ветно от 5 хил. лв. до левовата 
равностойност на 10 млн. евро, 
ще се налагат за нарушения на 
Регламента. За други нарушения 
в проектозакона е предвидена 
глоба от 1 000 до 5 000 лв. Гло-
бите са еднакви за публичните 
органи и за фирмите. „При неиз-
пълнение на задължително пред-
писание на КЗЛД ще се налага 
глоба от 2 хил. до 200 хил. лв. 
Според проектоизмененията в 
закона КЗЛД може да налага огра-
ничаване временно или постоян-
но на обработка на лични данни 
от страна на администратор“, 
каза Чюбатарова. 

При нарушаване на правата 
му по Регламента всеки субект 
на лични данни има право да сези-
ра комисията в едногодишен срок 
от узнаване на нарушението, но 
не по-късно от пет години от из-
вършването му. 

Снимка Румен Добрев
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Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“:

Георги Сотиров

Проф. Тодорова,  в 

навечерието на 24 май 

можем  да  о т че т ем, 

че на Висшето транс-

портно училище „Тодор 

Каблешков“ (ВТУ „Тодор 

Каблешков“) предстои 

да завърши още една ус-

пешна академична годи-

на. Но краят й е и начало 

на кандидатстудентска 

кампания.

Смятам, че заедно с 
моя екип и с академична-
та ни общност постиг-
нахме значими реални 
резултати в тази нелека 
година, отстоявахме ви-
соки стандарти в препо-
давателската и научноиз-
следователската работа. 
Усилията ни бяха насоче-
ни към съхранение, прием-
ственост и развитие на 
традициите на висшето 
училище, прозрачното и 
отговорното управление.

Изминаващата година 
преминава под знака на 
95-годишнината на ВТУ 
„Тодор Каблешков“. Бяха 
проведени редица юбилей-
ни мероприятия, изложе-
ния, срещи, както и XXIII 
международна научна кон-
ференция „Транспорт 2017“. 

ВТУ „Тодор Каблешков“ 
определено е авторитет-
но и динамично развиващо 
се висше училище с мо-
дерно обзаведена учебна 
база, висококвалифицира-
ни преподаватели и учени, 
амбициозни и мотивира-
ни студенти, обучаващи 
се както в традиционно 
търсени, така и в новосъз-
дадени специалности, съ-
образени с променящите 
се нужди на световната 
индустрия.

В момента протича 
кандидатстудентската 
кампания за 2018/2019 г. 
За да привлечем бъдещи-
те ни възпитаници, посе-
щаваме училищата в сто-
лицата и страната, както 
и участваме в кандидат-
студентските борси. По 
време на Деня на отворе-
ните врати във ВТУ има-
хме като гости много уче-
ници и преподаватели от 
професионални гимназии. 
Издаваме и разпространя-
ваме рекламни материали, 
запознаващи младите хора 
с условията за обучение, 
спорт и отдих в матери-
ално-техническата база 
на университета. 

С първокурсниците се 
провеждат срещи по спе-
циалности, на които ръко-
водителите и преподава-
телите от катедрите им 
представят съвременни-
те световни постижения 
в областта на специал-
ността и анализират въз-
можностите за бъдеща 
реализация. Тези срещи са 
особено интересни за мла-
дите хора.

Активно търсим нови 
и актуални ниши за раз-
витие на образователни 

програми, конкретно насо-
чени към потребностите 
на бизнеса. Разширяваме 
спектъра на бакалавър-
ските и магистърските 
специалности във ВТУ „То-
дор Каблешков“. Предлага-
ме обучение по 20 бакала-
върски и 26 магистърски 
програми. Стартираме 
няколко нови – „Подвижен 
състав за високоскорост-
ни влакове и метрополи-
тен“, „Комуникационна и 
компютърна техника и 
системи“, „Двигатели с 
вътрешно горене“, „Ав-
томатика, електроника 
и компютърно управление 
в електрическия транс-
порт“, „Метрополитен 
и градски наземен елек-
трически транспорт“, 
„Изграждане на нефто- и 
газопроводи“, „Мрежова 
и информационна сигур-
ност“, „Безопасност и си-
гурност в транспорта“, 
„Благоустройство и ко-
мунално строителство“. 
Последната програма 
създадохме заедно с На-
ционалното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ). В зави-
симост от интереса спе-
циалностите могат да 
се преподават и на чужд 
език. Бих искала да споме-
на програмите „Корабопла-
ване“ и „Корабна механика“, 
в които обучаваме сту-
денти заедно във Висше-
то военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ 
във Варна. 

Оказа се, че навлиза-
нето на електрическата 
мобилност и интересът 
към нея хванаха учили-
щата неподготвени. В 
момента провеждаме 
курсове за подготовка и 
преквалификация на учи-
тели в тази сфера. Обу-
чения за преквалификация 
на служители провеждаме 
и по поръчка на фирми в 
областта на железопът-
ния и скоростния градски 
релсов транспорт, метро-
политена, както и за под-
дръжка и контролиране на 
съоръжения с повишена 
опасност – асансьори, кра-

нове и други. 

Какво ново правите, 

за да привличате бъдещи-

те си възпитаници?

Качеството на обу-
чение и висшето обра-
зование са от особено 
значение за конкурентос-
пособността на нацията 
и съответно на държа-
вата. Симбиозата от 
традиционните за уни-
верситетите форми на 
обучение и новаторските 
подходи за справяне с пре-
дизвикателства позволя-
ват да се прилагат мо-
дерни и гъвкави методи. 
Пред висшите училища в 
България стои сериозна-
та задача да предложат 
на образователния пазар 
такива услуги, които да 
гарантират качество и 
добра реализация на всич-
ки, имащи желание да се 
учат. С премахването на 
бариерите за обучение и с 
предоставянето на равни 
възможности и права за 
следване през последните 
години се наблюдава пре-
насочване на интереса 
на българите към евро-
пейските висши училища. 
Това поставя въпроса за 
способността на българ-
ските университети да се 
справят с новите условия. 
Така че ние сме в конкурен-
ция не само помежду си, но 
и с европейските висши 
училища. Невъзможност-
та ни да осигурим добро 
заплащане ни лишава от 
най-перспективните мла-

ди кадри. Недостатъчни-
те средства за материал-
на база и битови условия 
пък ни определят като 
губещата страна в кон-
куренцията за студенти 
с чуждестранните вузове.

Във ВТУ „Тодор Каблеш-
ков” наблягаме на нашите 
образователни предим-
ства като специализиран, 
насочен към практическа-
та реализация универси-
тет. Той е сред малкото у 
нас, който може да се пох-
вали със собствен кампус.

ВТУ проведе през годи-

ната редица научни кон-

ференции с участието на 

студенти, докторанти, 

преподаватели и гости 

от други висши училища. 

Последният бе Младежки-

ят научен форум „Аз знам 

и мога, 2018“.

Ежегодно през май ВТУ 
„Тодор Каблешков“, съв-
местно със Студентския 
съвет, провежда форума, 
на който възпитаниците 
ни представят своите 
изследвания. След рецен-
зиране докладите се пуб-
ликуват в специализира-
ното научно списание за 
студенти и докторанти. 
То популяризира пости-
женията на младите из-
следователи, като в него 
излизат и материали от 
български и чуждестранни 
автори, представляващи 
интерес за професионал-
ната област. Всички пред-
ложения за публикуване са 
желани, но до страниците 

на списанието достигат 
само тези от тях, с чиято 
учебна и научноизследова-
телска стойност са се 
ангажирали рецензенти, 
определени от редколеги-
ята.

Тази година Младежки-
ят научен форум „Аз знам и 
мога, 2018“ бе на 16 май. В 
него се включиха студен-
ти и докторанти от раз-
лични университети от 
страната и чужбина.

ВТУ „Тодор Каблеш-

ков“ си партнира с уни-

верситети от 25 държа-

ви. 

Повишихме ефектив-
ността на контактите 
ни и формите на сътруд-
ничество в национален и 
международен план, как-
то и установихме нови 
такива с образователни, 
държавни и обществени 
институции, бизнеса и 
медиите. Усилено взаи-
модействаме с фирмите 
партньори, включително 
и с компании от строи-
телния бранш, относно 
качеството на обучение, 
учебното съдържание на 
бакалавърските и магис-
търските специалности, 
обогатяването им с нови 
постижения на знанието 
и съвременните бизнес 
практики. Тези действия 
носят определена полза 
за качеството на учеб-
ния процес. Разширяваме 
и националното и между-
народно сътрудничество 
в областта на образо-
вателните услуги чрез 
ефективно коопериране с 
български и чуждестранни 
университети за привли-
чане и обучение на студен-
ти и докторанти - Китай, 
Италия, Швейцария, Ин-
дия, Турция.

Колко абсолвенти 

ще се дипломират тази 

година и има ли яснота 

къде те ще започнат 

професионалната си ре-

ализация?

В навечерието на 24 
май ще имаме почти 200 
абсолвенти магистри, 
като от тях 56 са отлич-
ници. ВТУ „Тодор Каблеш-
ков“ се слави като висше 
училище, чиито възпита-
ници лесно се реализират 
на пазара. Причината за 
това не е само в избора 

на преподавани специал-
ности. Изключително по-
лезно е партньорството 
бизнес – обучение. С цел 
по-добрата професионал-
на ориентация на студен-
тите във ВТУ е основан 
Център за кариерно раз-
витие, който осъществя-
ва и поддържа връзката 
между възпитаниците ни 
и бизнеса. Той е партньор 
на редица компании в по-
пуляризирането на ста-
жантските и стипенди-
антските им програми, на 
възможностите за профе-
сионална реализация. При 
значителен интерес от 
страна на студентите 
ежегодно се провеждат 
редица семинари, техни-
чески и корпоративни пре-
зентации, както и Ден на 
кариерата. Стажовете, 
организирани за възпита-
ниците ни в над 70 външни 
партньора, посещенията 
на представители на фир-
ми във висшето училище 
– всичко това са фактори 
в полза на бъдещата ре-
ализация на студентите. 
Редовно във ВТУ „Тодор 
Каблешков“ провеждаме 
изложение на компаниите, 
които представят дей-
ността си.

Випускниците ни нико-
га не са имали проблеми с 
професионалната си реали-
зация. Те не само лесно на-
мират заетост, но потен-
циалните работодатели 
търсят форми за ангажи-
рането им преди дипломи-
рането. Вече стана дума 
за стипендии и платени 
стажове в големите фир-
ми, свързани с предмета 
на дейност на училището. 
Ръководството на ВТУ съ-
действа с кариерна кон-
султация, подписването 
на подходящи договори, 
организиране на срещи с 
работодатели и т.н.

Завършилите универ-
ситета ни са предпочита-
ни специалисти и градят 
кариера в метрополите-
на, компаниите за транс-
порт, строителните и 
проектантските фирми, 
комуникационните и ох-
ранителните дружества, 
консултантски бюра, в 
системата на Министер-
ството на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията, в 
банки и други.

Позволете ми в наве-
черието на 24 май – Деня 
на българската просвета 
и култура, да си пожелаем 
от страниците на най-ав-
торитетния професиона-
лен вестник да предаваме 
искрата на просветление-
то на нашите деца, да но-
сим с гордост в сърцата 
си великото дело на учи-
телите ни, да съхраним за 
поколенията традициите, 
любовта към знанието и 
нека погледнем с оптими-
зъм към бъдещето. С поже-
лание за здраве, вдъхнове-
ние и успехи за всички! 

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на общински 
пътища. Пълното наименование на предмета на поръчката е посочено 
в раздел II.1.4.”

Наименование: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други 
дейности, свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Общи-
на Пловдив” по обособени позиции”

Наименование: „Изпълнение на СМР по ремонт и рехабилитация 
на улици и улични настилки на територията на Община Стралджа“

Наименование: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и 
извършване на строително-монтажните работи, свързани с преустрой-
ство на сградата на Ученическо общежитие №4 в гр. Кърджали, и ре-
монт на сградата на Дневен център за деца с увреждания „Надежда”....

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи 
при реализацията на обект: „Реновация на площадно пространство 
пред Съдебна палата“

Наименование: „Ремонт (текущ) на обекти от четвъртокласна 
пътна мрежа на територията на община Средец”

Възложител: Община Златоград
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 5 471 261.90 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 20
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/06/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Сградата на ОбА 
Златоград, находяща се в гр. Златоград, ул. 
„Стефан Стамболов“ №1, ет. 2, Заседателна 

зала
Дата: 15/06/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Цветелина Бодурова
Факс: +359 30714023
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: www.zlatograd.bg
Телефон: +359 30712551
E-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=846046&mode=view

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

Продавам асфалтова база (асфалтосмесител) SIM Easy Batch - мобилна!
Произведена 2007 г. Подгряване минерали на газ и мазут, подгряване битум дизел и газ.

Производителност 85 т/ч.
Пълен комплект: една работна цистерна (20 т), две складови цистерни за битум (100 т), 

една работна цистерна за мазут (7 т), една складова цистерна за мазут (50 т).
Система и силоз за каменно брашно.

Инсталация за течни добавки, инсталация за гранулирани добавки.
Асфалтосмесителят е в идеално състояние, произвел е досега 200 000 т.

За контакти: 0888 939 000 - Руен Кирев № 
по 
ред

Тип Марка, Модел Общо мтч

Год. 
произ-
вод-
ство

Начална 
цена без 
вкл. ДДС

(лв.)

Състояние

За допъл-
нителна 

информа-
ция и орга-
низиране на 

огледи

1 Челни товарачи Fadroma L200 9976 1993 9 500,00 

 За ремонт 
- теч 

масло ск. 
Кутия 

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

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

3 Челни товарачи XG953 9302 2009 35 000,00  Работещ 

4 Автовишка - 
L=15m,Q= 200kg.

Manitou BF 
150ATT 896 1999 9 500,00 

 За ремонт 
- не работи 
управление 

на коша 

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

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

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

12 Асфалтополагач 
вериги

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

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

14 Фреза пътна Wirtgen1000F 7927 1995 109 000,00 

 За ре-
монт - не 
работещ 
датчик 

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

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

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

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

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

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

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

За ремонт 
- повреден 

преден 
мост, 

пневмати-
чен 

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

25 Трактор Т150 385 1991 8 000,00  Работещ 

26 Трактор Т150 349 2002 12 000,00  Работещ 

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

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

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

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

33 Верижен багер- 
права лопата -4м3

Liebherr R945 
HD-S 15873  60 000,00  Работещ 

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

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

36
Шарнирно-съч-
ленен самосвал 
- 27т.

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

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

42 Хидравличен 
грайфер Rozzi RM601  2013 25 000,00  Работещ 

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

44 Преса за плочки HENKE   58 000,00  Работещ 

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

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

47 Влекач Renault 713314 2001 15 000,00  Работещ 

Павел 
Павлов 
ръководи-
тел 
автотранс-
порт
0888 
666 977

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

51 Влекач МАН TGA 18.410 872265 2002 10 000,00 

За ремонт 
- без 

кардан, 
липсващи 

елементи в 
кабината. 

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

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

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

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

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

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

АКТИВИ ЗА ПРОДАЖБА

Възложител: Район Централен - Община 
Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 08/06/2018 Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: Район „Централен” 
- Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. 

Данов” №39, ет.2, ст. №9
Дата: 11/06/2018 Местно време: 13:00 
За контакти: инж.Надежда Петрова
Факс: +359 32626204
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №39
Адрес на възложителя: www.plovdivcentral.org
Телефон: +359 326582228
E-mail: centralen@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=845989&mode=view

Възложител: Община Стралджа
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/01/2021 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Посоченото място 
в раздел I.1)
Дата: 08/06/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Радостина Василева
Факс: +359 047616465
Адрес: +359 047616980
Адрес на възложителя: http://www.straldzha.
net/
Телефон: +359 047616980
E-mail: straldjainf@yahoo.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=846102&mode=view

Възложител: Община Кърджали
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 622 362.34 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
12/02/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/06/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Кърджали, сгра-
дата на Община Кърджали, етаж 2, стая 211

Дата: 18/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Антоанета Овчарова
Факс: +359 36162-968
Адрес: бул. „България“ №41
Адрес на възложителя: www.kardjali.bg
Телефон: +359 36167-330
E-mail: tovcharova@kardjali.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=846515&mode=view

Възложител: Община Шумен
Oсн. предмет: 45211360
Прогнозна стойност: 397 500.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 08/06/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Шумен, ет. 3, зала 304

Дата: 10/06/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Цвета Николова
Факс: +359 54800400
Адрес: бул. „Славянски“ №17
Адрес на възложителя: www.shumen.bg
Телефон: +359 54857747
E-mail: ts.stilianova@shumen.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=846443&mode=view

Възложител: Община Средец
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 250 880 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
30/11/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/06/2018 Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: град Средец, пл. 
„България” №8, сградата на Община Средец, 

зала 202
Дата: 15/06/2018 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=846390&mode=view
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Елица Илчева

Макар да продължава 
само 7 дни, мебелната 
седмица Salone del Mobile 
2018 в Милано и тази го-
дина ще продължи да се 
обсъжда с месеци. След 
като в предишния брой 
Ви разказахме за тен-
денциите, които събити-
ето очерта в дизайна за  
2018-а, сега подбрахме 
някои от най-необичай-
ните и екстравагантни 
колекции. 

Цветно лято от Diabla

На Salone del Mobile 
2018 официално дебюти-
ра новата марка Diabla, 
създадена през 2017 г. 
от испанската компания 
със 75-годишна история 
Gandia Blasco. Под бран-
да се произвеждат външ-
ни мебели, а миланската 
колекция включва твор-
чески проекти на различ-
ни дизайнери. Всички се 
обединяват около това, 
че предметите са ярки и 
креативни. Създателите 
твърдят, че популяризи-
рат нова перспектива за 
отдих на открито: мода, 
но с очи за индивидуал-
ност. Резултатът е в 
духа на тенденцията на 
Instagram-ready: цветни 
мебели се бият в гранди-
озни фотосесии.

Показани  бяха  фо-
тьойл и маса от колек-
цията Valentina Outdoor, 
проектирана от дизай-
нера Алехандра Гандия-
Бласко. Предметите се 
отличават с тънки линии 
и блестящ червен цвят. 
Възглавниците на се-
далките са преднамере-
но обемисти. Серията е 
допълнена от преносима 
лампа Plisy - на светоди-
оди, с безжично зареж-
дане, като батерията й 
може да издържи 6 часа 
непрекъсната работа. 
Имиджът й е вдъхновен 
от традиционните тек-
стилни абажури на до-
машните осветителни 
тела. 

Табуретката Donut е 
разработена от японска-
та дизайнерка Микиа Ко-
баяши. Смешната форма 
повтаря тази на понич-
ката, оттам и името й, 
като също така напомня 
за спасителен пояс. По-
добно на другите модели, 
Diablo табуретката не 
се страхува от слънце-
то, водата и вятъра, а 

тапицерията й се сваля. 
Благодарение на мекия 
пълнеж седалката е по-
удобна от повечето сто-
лове, които се предлагат 
на открито. А освен ем-
блематичното червено 

можете да избирате от 
няколко други цвята: ро-
зово, жълто, бяло, сиво, 
антрацит, синьо, масли-
ни, горчица.

Дизайнерите Манел 
Ибанес и Виолета Ал-
кайде пък са автори на 
дизайна на кучешките 
къщички Touffu.  Те се 
сгъват до плоска кутия, 
която е лесно преносима. 
Сглобяват се без винто-
ве и пирони, защото са 

създадени по традицион-
ни техники, които обик-
новено се използват при 
конструирането на япон-
ски архитектурни пред-
мети от дърво.

Дискошоу от 

Gufram 

М а р к а т а 
Guf ram пък  на-
прави истинско 
дискошоу в Мила-
но. Disco Gufram 
е енергична, ка-
лейдоскопична 
и  носталгична 
колекция от ме-
бели, предназна-
чени специално 

за места за забавление. 
Собственикът на марка-
та Чарли Вец е любител 
на забавленията. Така че 
не е случайно, че от ком-
панията пресъздават поп 
културата от средата 
на 60-те години, смес-
вайки миналото с насто-
ящето. Колекцията е съз-
дадена от три студия: 
италианците от Atelier 
Biagetti, холандците от 
Rotganzen и французите 

от GGSV.
Лаура и Алберто Би-

агети интерпретират 
мека мебел, вдъхновени 
от продуктите на Linea 
Discoteca, разработе-
ни от Gufram в края на  
70-те. Техни са пет раз-
лични модела дивани и фо-
тьойли, наречени Бети, 
Тони, Стенли, Джими и 
Чарли. Всеки от тях е 
замислен като човек с 
прецизно поведение, чув-
ство за хумор, красота, 
дори някои пороци и съни-
ща, които са свързани с 
нощта. 

Всеки клуб трябва да 
има свой собствен дан-
синг, така че Gufram е по-
канил парижкото студио 

GGSV - Гаел Габие и Сте-
фан Вилар, за да направи 
килими, които да преда-
ват магията на шоуто. В 
оранжево, розово, лилаво, 
черно, със заоблени краи-
ща, те дават усещане за 
хипнотичен подиум.

Робин и Йори от ро-
тердамското студио 
Rotganzen са проекти-
рали  серията мебели 
„след парти“ (три шкафа 
и две масички) като ме-
ланхолично напомняне за 
„бляскавостта на блясъ-
ка“. „Това, което някога 
беше перфектна форма, в 
крайна сметка ще придо-
бие нов характер и сми-
съл. Какво е по-важно за 
нас: сегашната идея за 
реалността или игриво-
то четене на миналата 
слава?“, са споделили ав-
торите.

Театрална пиеса от 

Campeggi

Креслото Anish е про-
ектирано от Емануеле 
Магини (Emanuele Magini) 
за Campeggi и също е 
сред най-коментираните 
предмети на Миланска-
та седмица на дизайна. 
Авторът описва своя 
проект като театрална 
пиеса или драматично 
действие. Това е една 
загадъчна, вълнуваща и 
съблазнителна седалка, 

която не може лесно да 
бъде дефинирана - при-
влича и отблъсква едно-
временно. Тя е идеален 
синтез между знак  и 
функция. Предмет, чиято 
форма изцяло зависи от 
неговия ползвател и още 
по-далеч - от позата, 
която той заема. 

Дизайнерът Емануеле 
Магини е роден в Арецо 
през 1977 г. След като учи 
в Академията Bezalel в 
Йерусалим, завършва Поли-
техническия университет 
в Милано и пише теория за 
семиотиката на празници-
те. Той преподава трииз-
мерно моделиране, което 
обяснява уникалното му 
творение.

Плажните мебели на Diabla 

създават невероятно настроение

Колекцията на Gufram 

е предназначена специално за места за забавление

Креслото Anish е проектирано от 

Емануеле Магини за Campeggi

Salo obile
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Сградата ще бъде направена с наноматериал

Страницата 
подготви
Емил Христов

Skyshelter.zip е моби-
лен небостъргач, който 
може да бъде сгънат и 
транспортиран до зони, 
разрушени от природни 
бедствия. Полските ди-
зайнери Дамян Гранисик, 
Якуб Кулиша и Пьотр Пан-
чък са представили своя 
проект като компактно 
многофункционално убежи-
ще, което осигурява храна, 
енергия и вода, и може да 
бъде разгърнат с мини-

мални усилия в най-крат-
ки срокове. Предложение-
то им е спечелило първо 
място на конкурса eVolo 
Skyscraper Competit ion. 
Неговата гъвкавост и 
прагматичен дизайн го 
превръщат в чудесно ре-
шение за справяне с щети 
от природни бедствия - 
земетресения, наводнения 
или урагани.

Повредената инфра-
структура може да за-
трудни ефективното ре-
агиране при извънредни 
ситуации. Архитектите 
са се опитали да се спра-

вят с този проблем, като 
са предложили компактна 
конструкция с голяма по-
дова повърхност, която 
може лесно и бързо да 
бъде транспортирана на-
всякъде. Skyshelter.zip ос-
тавя много по-малък от-
печатък върху природата 
в сравнение с палатки и 
контейнери, които обик-
новено се използват при 
спешни случаи. Това оз-
начава, че е необходима 
минимална подготовка 
на мястото преди създа-
ването на лагера, което 
е изключително важно в 

гъсто населените райо-
ни. Небостъргачът е про-

ектиран да стои дори на 
нестабилна почва. Леки-

те 3D принтирани плочи 
и структурни стоманени 
проводници функционират 
като носители на товара. 
Части от тъкан, прикре-
пени към основната кон-
струкция, съставляват 
вътрешните и външните 
стени.

Сградата ще бъде на-
правена с наноматериал, 
базиран на ETFE фолио и 
малки свързани соларни 
клетки. По този начин 
тя може да произвежда 
енергия дори по време на 
бедствие. Структурата 
е покрита с балон, който 
е планирано да събира и 
почиства дъждовната 
вода. Постройката може 
да осигури и първа помощ, 
временно настаняване или 
съхранение и е предназна-
чена да бъде също така и 
вертикална ферма.

Европейската космическа агенция 
(ЕКА) заедно с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз (ЕС) пусна седмия си 
спътник Sentinel за наблюдение на Земя-
та като част от програмата „Коперник“, 
за да помогне за прогнозиране на явления 
като Ел Ниньо и за проследяване на раз-
витието на глобалното затопляне. Той бе 
изстрелян на борда на ракетата Rockot 
от космодрума „Плесетк“ в руския северо-
западен район Архангелск. Сателитът ще 
се присъедини към своя близнак Sentinel-
3A, който е в орбита от 2016 г. насам, 
за да събира данни за температурата 
и височината на морската повърхност. 
Учените очакват те да допринесат за 
по-точни прогнози за времето и за пред-
виждане въздействието на глобалното 
затопляне. Двата летателни апарата 
обикалят на 815 км над Земята. Спътни-
ковите данни могат да се прилагат и за 

наблюдение на бедствия – горските по-
жари, замърсяване на водите и нефтени 
разливи.

„Коперник“ е дефиниран от ЕКА като 
най-амбициозната програма за наблюде-
ние на Земята досега. ЕС и Европейската 
космическа агенция са поели ангажимент 
за финансиране на инициативата до 
2020 г. с повече от 8 млрд. евро. Изграж-
дането на спътниковата мрежа започна 
през април 2014 г.

Truck Surf Hotel е пре-
устроен камион Mercedes 
Actros в двуетажен моби-
лен хотел, който обикаля 
плажовете на Европа. Той 
представлява новаторска 
хидравлична система, коя-
то позволява стените и 
уплътненията да се разши-
ряват нагоре и навън, след 
като бъде паркиран. Хоте-
лът предлага уникално нас-
таняване за пътници, кои-
то искат да имат повече 
гъвкавост в плановете си 
за ваканция. Когато е на-
пълно разширен, камионът 
има два етажа. На първия 
са разположени кухня, хол и 
баня с душ. На горния етаж 
има пет спални – четири 
общи двойни стаи с двуе-
тажни легла и една самос-
тоятелна двойна.

Големи прозорци изпъл-
ват интериора с естест-
вена светлина, а гостите 
могат да седнат и да се 
насладят на красиви глед-
ки към морето от дълга 
тераса. За туристите 
всяка сутрин бива при-
готвяна закуска на швед-
ска маса.

След години пътуване 
до най-добрите места за 
сърф в Европа и Африка 

собствениците на ками-
они Даниела Карейро и 
Едуардо Рибейро са се вдъ-
хновили да създадат хотел 
на колела, който би могъл 
да помогне на други сър-
фисти да изследват непо-
знати места и да открият 
най-добрите вълни. Пред-
лаганите в хотела много-
бройни пакети включват 
опции за нови сърфисти 

или вече експерти. „Вся-
ка сутрин се събуждаме с 
най-добрия изглед, подна-
сяме закуската на бюфет 
на борда, заобиколен от 
природата. Ще заведем 
гостите си до невероятни 
места в Алгарве и Аленте-
хо или там, където са си 
избрали“, е подчертала Да-
ниела Карейро пред журна-
листи.

В бившата военномор-
ска авиационна станция в 
Аламида в района на зали-
ва на Сан Франциско, Ка-
лифорния, работници съз-
дават първата в света 
океанска прахосмукачка, 
като е предвидено тя да 
е с дължина на футболно 
игрище. Тя ще бъде част 
от огромно съоръжение, 
което ще достигне до Го-
лямото тихоокеанско сме-
тище - мястото, на което 
теченията са складира-
ли 1,8 трилиона парчета 
пластмасови отпадъци.

Идеята е на 18-годиш-
ният Боян Слат. По думи-
те му изчистването на 
океана може да отнеме до 
80 000 години. Според ав-
тора на проекта обемът 
на отпадъците в него е 
плашещо висок, а съби-
рането им с мрежи не е 
ефективно. Друга пречка 
е движението на водата, 
което Слат е решил да из-

ползва като предимство 
– с поставянето на пре-
града пластмасата може 
да бъде обхваната много 
по-бързо и впоследствие 
рециклирана.

Изобретателят е от-
чел, че при постигане на 
максимален капацитет на 
разработения от него про-
ект половината от тихоо-
кеанското сметище – око-
ло 40 хил. метрични тона, 
може да се изчистят в 
рамките на 5 години.

Дизайнът на система-
та включва масивни плат-
форми, които събират от-
падъците, подпомагани от 
океанските течения. Те 
играят ролята на изкуст-
вена брегова линия, като 
бавно натрупват боклука 
в центъра на съоръже-
нието, откъдето той ще 
бъде извозван. Ключов мо-
мент е, че платформите 
няма да бъдат захванати 
за дъното на океана, а ще 

се използват котви, кои-
то да стоят в по-дълбоки 
води. Така съоръженията 
ще се движат с по-бавна 
скорост от тази на боклу-
ка по океанската повърх-
ност. Котвите ще бъдат 
поставени в линии от по 4 
елемента – всеки с висо-
чина 12 м и широчина 4 м.

С обща площ от близо 
40 кв. м те ще осигуряват 
достатъчно забавяне на 
платформите, така че 
пластмасовите отпадъци 
да останат в създалия се 
водовъртеж. Предвижда се 
поставянето на 50 такива 
съоръжения.

Фондацията „Пречист-
ване на океана“ на Слат е 
събрала близо 30 млн. до-
лара за каузата. Сред да-
рителите са Марк Бениоф 
от Salesforce, eдин от 
основателите на PayPal - 
Питър Тийл, както и швей-
царската банка Julius Baer. 
Сред предложенията за по-
нататъшното финансира-
не на проекта е и идеята 
компаниите да спонсори-
рат изработването на 
платформи, върху които 
да бъде поставено логото 
им. Дългосрочната цел е 
събраната пластмаса да 
бъде рециклирана и да се 
използва повторно в про-
изводството на различни 
стоки.

Lego си партнира с Amazon.com за 
проект, който обединява конструкто-
рите с интерактивния гласов асис-
тент на онлайн гиганта. Децата 
могат да си общуват с виртуалния 
асистент Alexa на Amazon чрез програ-
ма за разказване на истории, докато 
играят. Продуктът е пуснат във Вели-

кобритания и САЩ.
Проектът е част от усилията на 

главния изп. директор на Lego Нийлс 
Кристиансен да запази компанията. 

Историите на Alexa са насочени към 
малчугани между две и пет години, които 
играят с конструкторите Duplo на Lego, 
The Plane Story и The Rabbit Story.

„Децата не правят разлика между фи-
зическа и дигитална игра“, е коментирал 
Джеймс Поултър, ръкoводител на „Раз-
виващи се платформи и партньорства“ 
в Lego. По думите му интегрирането на 
звук е друг начин, по който да се допъл-
ни и разшири преживяването по време на 
игра.

През 2017 г. най-големият европейски 
производител на играчки отчете първия 
спад на приходите от продажбите си 
от 13 г. Миналата година Lego отгово-
ри на това, като съкрати 1 400 работни  
места.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Zucchero ще изнесе кон-
церт в Античния театър в 
Пловдив на 23 юли. Аделмо 
Форначари, както е истин-
ското му име, е един от 
най-успешните италиан-
ски музиканти с блестяща 
кариера повече от три де-
сетилетия. Музиката му е 
повлияна най-вече от сти-
ловете блус, госпел, соул, и 
рок. Песни като Senza una 
Donna (Without a Woman), Il 
Volo, Baila (Sexy Thing), Occhi 
са само малка част от хи-
товете на изпълнителя, 
които му носят световна 
популярност и милиони про-
дажби.

През 2016 г. Zucchero 
представи своя впечатля-
ващ албум Black Cat на све-
товно турне, което преми-
на изключително успешно. 
Той постави феноменален 
рекорд в Италия с Black 
Cat World Tour, изнасяйки 22 
концерта в Arena di Verona 
за период от 12 месеца. По 

време на турнето Zucchero 
е пял пред повече от 1 ми-
лион зрители в 611 града в 
67 държави на 5 континен-
та.

В края на миналата го-
дина се появи колекцията на 
Zucchero Wanted (The Best 
Collection), която събира 
в себе си най-доброто от 
30-годишната музикална 
кариера на артиста. В нея 
са включени три нови пес-

ни и документален филм с 
кадри от бекстейдж и ин-
тервюта.

62-годишният изпъл-
нител е имал съвместни 
проекти с едни от най-ве-
ликите музиканти като Лу-
чано Павароти, Ерик Клеп-
тън, Майлс Дейвис, Б.Б. 
Кинг, Брайън Адамс, Брайън 
Мей и много други. Той е и 
единственият европейски 
музикант, участвал на све-

товноизвестния фестивал 
„Уудсток“ (1994 г.).

Билетите за концерта 
в Пловдив са на цени между 
60 и 120 лв., като могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителските мрежи на 
Ticketpro и Eventim. Органи-
заторите от „София мюзик 
ентърпрайсис“ напомнят, 
че капацитетът на Антич-
ния театър е само 3 000 
места.

Дебютният роман на Лорън Дентън е за любовта, 
за семейството и приятелството, за значението на 
думата дом, за важните избори в живота, за едно 
място, което притежава силата да кара хората да 
остават там.

Сара наследява Имението с ягодите след смъртта 
на баба си Мегс и се заема да изпълни нейното желание 
- да възстанови блясъка на къщата. Временно изоставя 
проспериращия си бизнес в Ню Орлиънс и се връща на 
мястото, което все още чувства като свой дом. Намира 
и най-подходящия човек за реставрацията – мъж с топли 
очи и мека усмивка.

Когато открива кутия с черно-бяла снимка, дърве-
на къщичка, диамантен пръстен, а по-късно и загадъчен 
надпис „Ти държиш ключа към сърцето ми“, изненадана и 
любопитна, тя решава да остане в имението по-дълго 
от предвиденото.

С помощта на приятелите на Мегс, обитаващи къ-
щата, Сара разкрива неизвестни факти от живота на 
баба си и подрежда пъзела на вълнуваща история за лю-
бовта, за смелостта да следваш пътя си, за тайните в 
своето семейство и за удивителната съдбата на една 
силна жена. 

Сара разбира, че всеки човек има в живота си мо-
менти, когато е изправен пред съдбоносен избор. Мегс е 
направила своя, а какъв ще бъде този на Сара…

„Това не е само история за важните решения, които 
вземаме в живота си. Исках да накарам читателите да 
се замислят доколко познават близките си. Да ги прово-
кирам да опознаят миналото на своите баби и дядовци, 
да погледнат на тях по различен начин, да опознаят по-
добре корените си. Връзката със семейството, с дома 
е много важна за всеки, независимо в коя част на света 
се намира“, е казала авторката Лорън Дентън.

Преди да се заеме с писане, тя е била страстен чи-
тател. Идеята за първата й книга й хрумва, след като 
дълго време е търсила какво да чете. „Кои са елементи-
те, които изграждат добрия роман“, се е запитала тя. 
Като човек, роден и израснал в Мобил, Алабама, за нея е 
важно действието да се развива през лятото, да е близо 
до водата и, разбира се, да е на юг. 

Именно затова авторката избира Ню Орлиънс и 
Суит Бей. „И историята започна да се ражда в главата 
ми“, е споделила Дентън. „Винаги съм смятала, че герои-
те се появяват първи в един роман и светът постепенно 
се изгражда около тях, но при мен всичко започна с мяс-
тото“, е добавила тя.

Концертът на италианската звезда ще се проведе в Античния театър

Криминален сериал, базиран на 
книги на хитовия бразилски писа-
тел Паулу Коелю, предстои да се 
появи на малкия екран. Изследвайки 
теми и герои от неговите романи 
„Демонът и сеньорита Прим“, „Бри-
да“ и „Вещицата от Портобело“, по-
редицата ще прославя многоплас-
товото и вдъхновяващо писане на 
твореца.

Все още неозаглавената теле-
визионна продукция ще ни срещне с 
млад свещеник, който се отправя 
на пътешествие към себепозна-
нието и изкуплението – отлъчен 
от църквата, беглец от закона и 
преследван от могъща мафиотска 
фамилия. Агентът на ЦРУ, който е 

по петите му, открива мистериоз-
ни сили и много по-дълбока връзка 
със свещеника, отколкото си е 
представял.

Паулу Коелю ще представя все-
ки отделен епизод и ще споделя 
своите мисли за темите в него.

„Милиони хора са открили в пи-
сането му нещо универсално, кое-
то се усеща на много дълбоко лично 
ниво. Сега искаме да почетем не-
говата проникновеност и да обе-
диним заедно елементи от няколко 
творби в едно ново и вълнуващо 
епично пътешествие. Няма как да 
бъдем по-развълнувани“, е коменти-
рал изп. продуцент на сериала Дани 
ди Лорето.

Уи к “  и  „ А то м н а 
блондинка“, е нато-
варен с мисията да 
ни поднесе повече 
каскади, стил и ек-
шън „Имах честта 
и привилегията да 
съм част от създа-
ването на няколко 
готини вселени, но 
има нещо несъмне-
но завладяващо в 
света на „Дедпул“. 
Той пренаписа пра-
вилата в жанра ек-
шън комедия. Пър-
вият филм беше 

нещо наистина специал-
но, а и светът, в който се 
подвизава героят, е тол-
кова обширен, че не само 
можеш да си креативен, 
но и да останеш верен на 
първоизточника“, е заявил 
Лийч.

Той е бил убеден, че ко-
гато правиш продължение, 
трябва да останеш верен 
на оригинала и сценария. 
„Тук се комбинира сатира, 
много неприлична комедия 
и здрав екшън. С моя опит 
може би се очакваше, че 
екшънът ще е още по-го-

лям, така че трябваше да 
оправдая тези очаквания. 
Имах възможност да взи-
мам смели решения, да за-
обикалям ограниченията и 
да бъде по-провокативен. 
И коя друга вселена, ако не 
тази на „Дедпул“, ще ти 
позволи всичко това?“, е 
подчертал Лийч. 

„Дедпул“ дебютира по 
екраните през февруари 
2016 г. с най-големия ре-
зултат за филм, забранен 
за лица под 17 години, и се 
превръща в най-касовата 
подобна лента в истори-
ята с над 750 милиона до-
лара от разпространение-
то му по целия свят. Той 
стана и първият игрален 
филм за супергерой, номи-
ниран за „Златен глобус“ в 
категорията комедия или 
мюзикъл, а Райън Рейнолдс 

бе номиниран за най-добър 
актьор.

Сценаристът Пол Уер-
ник е споделил, че напре-
жението е било огромно 
и всички в екипа са усе-
щали, че очакванията за 
продължението са големи. 
„Опитахме се да направим 
това, което сторихме и 
в първия филм. След като 
сценарият ни караше да се 
смеем до сълзи, знаехме, 
че сме на правилния път“, 
е обяснил той.

Докато Рейнолдс е не-
официално съсценарист 
на първия филм, сега той 
работи по сценария с Рет 
Рийс и Пол Уерник. „Това 
беше истинско удоволст-
вие, защото той е толко-
ва талантлив. Райън е ис-
тинска машина за шеги“, е 
допълнил Рийс.

След като разби всич-
ки боксофис рекорди, Ра-
йън Рейнолдс се завръща 
в ролята на Дедпул и про-
дължението за цапнатия 
в устата герой е още 
по-безпардонно. Дейвид 
Лийч, режисьор на „Джон 
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е построен 
параклис, в 
който да бъдат прибра-
ни костите от разру-
шените гробове. Между 
1703 г. - 1710 г. дърварят 
Франтишек Ринт реали-
зира своята идея да укра-
си църквата с костите. 
Изработени са също ги-
гантски полилеи, свещ-
ници, чаши, герб на рода 
Шварценберг, арабески по 
стените. 

В близост се намира 
„Успение Богородично“ - 
стара готическа църква 
от началото на XIV в., към 
която са добавени баро-
кови елементи при рекон-
струкцията й през XVIII в.

В самия център на 
Кутна Хора има малък пло-
щад, от който тръгват 
няколко разклонения, така 
организирани, че всяко 
да води към конкретна 
забележителност. Сели-
щето влиза в Списъка на 
световното културно и 
природно наследство на  

ЮНЕСКО през 1996 г.

Неслучайно сравняват 

Кутна Хора с Прага –

тя действително е 
като нейно умалено копие. 
Историческият център на 
града е компактен и в него 
най-ярко блести звездата 
на пищната готическа 
катедрала „Св. Барбара“. 
Изящна фреска в нея раз-
казва част от историята 
за невинната смърт на 
младото момиче Барбара. 
Девойката е въведена в 
християнската вяра от 
своята кърмачка. Баща 
й мюсюлманин устройва 
постановка, че ще убие 
собствената си дъщеря, 
за да й даде урок. Той тряб-
вало да се появи точно в 
мига преди посичането й и 
да опрости греха й в знак 
на велико благородство. За 
нещастие насъбралата се 
тълпа попречила на баща-
та да се добере до място-

то на смъртната присъда 
и Барбара била убита. От-
тогава тя е тачена като 
светица. 

Друга забележител-
ност на храма са май-
сторските витражи, а 
сред достойнствата на 
катедралата са неверо-
ятните гледки към цяло-
то селище от терасата 
в задната част на кате-
дралния й двор. Строежът 
на църквата започва през 
XIV в. по проект на из-
вестния архитект Петър 
Парлер, проектирал кате-
дралата „Св. Вит“ в Прага. 

Пред „Св. Барбара“ 

е входът на една недо-
вършена готическа капела 
от края на XIV в. и нача-
лото на XV в. Вътре има 
напълно запазени помеще-
ния от времето на къс-
ната готика. В близост 
до църквата се намира и 
сградата на Йезуитския 
колеж - също стара и за-

бележителна постройка. 
Много интересен е и 

женският манастир „Урсу-
линок“, прочут с уникални-
те си стенописи и антик-
варните експонати.

Сред останалите забе-
лежителности е Градска-
та чешма, която е част 
от цялостната система 
за водоснабдяване на Кут-
на Хора. Заради експлоа-
тацията на сребърните 
мини нивото на подпочве-
ната вода е ниско и гра-
дът постоянно е страдал 
от липса на достатъчно 
ресурси. Изграждането на 
чешмата подобрява поло-
жението.

Същите архитектурни 
детайли като на съоръже-
нието могат да се видят 
и върху 

фасадата на  

Каменната къща -

т.нар. готическа ка-
менна дантела. В нея сега 
е изложена експозиция, 

посветена на градската 
култура, архитектурата 
и живота в Кутна Хора.

По пътя към катедра-
лата „Света Барбара“ се 
минава покрай Стария за-
мък, където се помещава 
Музеят на среброто. Там 
може да разгледате раз-
лични предмети, свързани 
с добива на ценния метал, 
както и да посетите мини-
те, откъдето се е добивал. 
Накрая можете да отиде-
те и до мястото, където 
са сечени сребърните мо-
нети - в така наречения 
Италиански двор. Сегаш-
ният неоготически вид на 
постройката е от XIX в.

Срещу монетния двор 
е готическата църква на 
свети Яков.

В града се намира и 
единственият в Чехия 
Музей на алхимията, раз-
положен в мазето на ста-
ра къща около площада. 
Той ще ви пренесе в XV в., 
когато известни учени и 
техните асистенти тър-
сят философския камък и 
се опитват да разберат 
как да превърнат мета-
лите в злато. Можете да 
научите за техните ин-
струменти и трикове. 

Кутна Хора има и тра-
диции в производството 
на вино. От центъра на 
града до лозята Под Су-
ковем има велоалея, коя-
то представлява кръгов 
маршрут с дължина около 
6 км. По пътя можете да 
се насладите на красиви 
гледки и да опитате стра-
хотното местно вино.

Гербът на Шварценбергер от кости в 

църквата „Вси Светии“

„Вси Светии“

Катедралата „Св. Барбара“

Градската чешма

Музеят на среброто

Светослав Загорски

Чешкият град Кутна 
Хора е основан през XIII в. 
в близост до сребърни 
рудници, в които работят 
главно германски заселни-
ци. В превод Кутна Хора 
означава разкопана пла-
нина. Залежите в находи-
щата се оказват толкова 
богати, че в края на века 
в района на селището се 
добиват около 1/3 от този 
ценен метал за Европа, от 
който се изсичат основни-
те парични единици - сре-
бърните грошове. Това е 
билетът на Кутна Хора по 
пътя на разцвета. 

Богатството на кут-

нохорските мини, особено 
шахтата Осел, е основа 
на кралската власт в Бо-
хемия и е главен източник 
на средства за сградите 
на рода Люксембурги през 
XIV в. Кралете Карл IV и 
Вацлав IV полагат доста 
грижи за селището и раз-
красяват публичните зда-
ния. През втората полови-
на на XIV в. са изградени 
храмът „Св. Яков“ и още 
шест църкви, кметството 
и други постройки, а гра-
дът има крепостна стена 
с шест врати. Споменава 
се и за училище през 1363 г. 
За съжаление на местно-
то население през XVI в. 
сребърната мина е силно 
наводнена и изоставена, 
с което Кутна Хора губи 
своята важност. 

Сред забележително-
стите на града, наред с 
прочутите сребърни мини, 
са множеството велико-
лепни готически и бароко-
ви паметници. 

Но на първо място е уни-

калната по рода си църква 

„Вси Светии“,

чийто интериор е из-
работен от човешки кос-
ти и черепи. Тя се намира 
точно до манастира „Сед-
лец“. Всичко започва през 
1278 г., когато местният 
абат Хенри посещава Божи 
гроб, донася в Кутна Хора 
пръст от Голгота и я раз-
пръсва около гробището. 
През 1400 г. се взема ре-
шение върху него да се из-
дигне готическата църква 
„Вси Светии“. През 1511 г. 
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A meeting was held between the 
management of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) and the Re-
gional Office of BCC – Veliko Tarnovo 
with Eng. Daniel Panov, Chairman of 
the Management Board (MB) of the 
National Association of Municipalities 
in the Republic of Bulgaria (NAMRB) 
and Mayor of Veliko Tarnovo. It was 
initiated by Eng. Lyubomir Sherbetov, 
Chairman of the Regional Office of 
BCC in the old capital. Previously, a 
meeting of the management with the 
District Council, the Control Council 
and the Professional Ethics Com-
mittee of the Chamber’s local struc-
ture was held. On behalf of BCC the 
meeting was attended by Eng. Iliyan 
Terziev, Chairman of the MB of BCC, 
Eng. Miroslav Maznev, Executive Di-
rector of the Chamber, Eng. Lyubomir 
Sherbetov, Chairman of the Regional 

Office of BCC – Veliko Tarnovo, 
members of the District Council of 
the representation, Reneta Nikolova, 

procurator and editor-in-chief of Stroi-
tel Newspaper and PR of BCC. The 
meeting was also attended by the Dis-

trict Governor of Veliko Tarnovo Prof. 
Dr. Lyubomira Popova. 

“I thank the Bulgarian Construc-
tion Chamber for the joint projects we 
are implementing and especially for 
the support for the restoration of the 
unique church “St. St. Konstantin and 
Elena” by Master Kolyo Ficheto,” said 
Eng. Daniel Panov, Mayor of Veliko 
Tarnovo and Chairman of the MB of 
NAMRB.

“In our city we strive to overcome 
the challenges of a different nature 
that are related to construction,” he 
said. “Over the years a good partner-
ship has been established between 
the local government and the Regional 
Office of BCC – Veliko Tarnovo, espe-
cially since Eng. Lyubomir Sherbetov 
has been Chairman of the Regional 
Office. He is a serious person and ful-
fills the commitments he has made,” 

said Eng. Panov. “We work together 
with the management of Veliko Tarno-
vo municipality for the city’s prosperity,” 
said Eng. Lyubomir Sherbetov, Chair-
man of the Regional Office of BCC – 
Veliko Tarnovo.

“We thank for this meeting. The 
new management of the Chamber 
has set several tasks. One of them 
is to hold meetings with all ministries, 
institutions and agencies involved in 
construction as well as with the mu-
nicipalities,” said Eng. Iliyan Terziev, 
Chairman of the MB of BCC. “We have 
many topics for conversation with the 
municipalities, common interests and 
urgent problems which we would like 
to discuss,” added the Chairman of the 
MB of BCC and reminded that a meet-
ing of the management boards of the 
two organizations will be held in Sofia 
on 20 June.

The management of BCC 
held a working meeting with 
the Minister of Energy Temen-
uzhka Petkova. The meeting 
was attended by Vladimir 
Malinov, Executive Director of 
Bulgartransgaz and Teodora 
Georgieva, Executive Direc-
tor on the Bulgarian side of 
ICGB AD, the company re-
sponsible for the construction 
of intersystem gas connection 
Greece– Bulgaria. BCC was 
presented by Eng. Iliyan Ter-
ziev, Chairman of the MB of 
BCC, Deputy Chairmen Eng. 
Nikolay Nikolov and Kalin Pe-
shov, Executive Director Eng. 
Miroslav Maznev, the member 
of the MB of the Chamber Ly-
ubomir Peynovski and Reneta 

Nikolova, PR of BCC.
Eng. Terziev thanked Min-

ister Petkova for the meeting. 
“The connection between 
construction and energy is 
indisputable – the construc-
tion of gas infrastructure and 

rehabilitation of the existing 
one, the completion of the 
main interconnectors, reha-
bilitation of the electricity grid 
in the country, the construc-
tion of intersystem connec-
tions generating capacities, 

the gas hub are among the 
key for the branch sites, sig-
nificant for the energy of our 
country and important for the 
realization of the single Euro-
pean energy market. I hope 
that today with you we have 
a good start for successful 
and long-term cooperation,” 
said Eng. Iliyan Terziev. “We 
rely very much on you to tell 
us what the investment inten-
tions of the managed by you 
department are in order to be 
able to prepare as a branch, 
to assist, if necessary, in prep-
aration of the documents, to 
know when to expect proce-
dures and all that to happen 
in a predictable time order,” 
he added.

Minister of Energy Temenuzhka Petkova at the meeting with BCC:

Stanimira Chyubatarova-Nikolova, 
lawyer at Sofia Bar Association:

Contracted are 82% of the OPTTI 
2014 – 2020 total budget

The purpose of the General Data 
Protection Regulation (GDPR) is 

to build trust

Mr. Geratliev, today (18 May 

2018) will be held a Monitoring 

Committee under the Operation-

al Program Science and Educa-

tion for Smart Growth 2014 - 2020 

(OP SESG 2014 – 2020). How is 

its implementation going on? 

OPSESG 2014 – 2020 is new 
for the current programming pe-
riod. It is the only one that spe-
cifically finances science and 
education. OPSESG is a two-fund 
one. The funds for Priority Axis 1 
Research and Technological Development are from the European 
Regional Development Fund and for Priority Axis 2 Education and 
Lifelong Learning and Priority Axis 3 Educational Environment for 
Active Social Inclusion – from the European Social Fund. At this 
point I can share with you the data that are on 1 May - 40% of the 
budget of OPSESG has already been negotiated, or BGN 550 mil-
lion, and BGN 170 million, or nearly 13% have been paid. 

Tell us more about the Centers of Competence. What is 

planned to be implemented under these projects? 

To date, contracts have been signed for a total six Centers of 
Competence. New contracts of the reserve list are to be concluded 
in the coming weeks. The total value of the signed contracts is over 
BGN 120 million. The deadline for implementation of all six projects 
is December 2023.

The aim of the procedure is to help raise the level and market 
orientation of the research activities of the research organizations 
in Bulgaria and to support the development of the research and 
innovation capacity. This should open up opportunities for future 
partnerships with businesses and the creation of new enterprises.

Kiril Geratliev, Executive Director of 
Science and Education for Smart Growth 
Operational Program Executive Agency:

The Operational Program Transport and Transport Infrastruc-
ture 2014 – 2020 (OPTTI 2014 – 2020) continues successfully 
its implementation with succession of the investments and sus-
tainability of the projects. According to the Managing Authority 
of OPTTI 2014 – 2020, this tendency confirms the preliminary 
expectations for continuity of OP Transport 2007 - 2013 and 
achievement of the overall objective of OPTTI 2014 - 2020 – de-
velopment of a sustainable transport system. The task delivery 
tools are infrastructure projects that contribute to effective con-
nectivity and the removal of bottlenecks, reducing congestion, 
noise and pollution levels, improving safety, deploying intelligent 
systems in the sector, etc. The total budget of OPTTI 2014 – 2020 
is BGN 3,691,799,790.72. The money is divided into five Priority 
Axes (PA) – PA 1 Development of railway infrastructure along the 
“core” Trans-European Transport Network with a resource of BGN 
1,316,949,229.52; PA 2 Development of road infrastructure along 
the “core” and “comprehensive” Trans-European Transport Net-
work – BGN 1,316,949,227.56; PA 3 Improvement of intermodal 
transport services for passengers and freights and development 
of sustainable urban transport – BGN 819,837,917.27; PA 4 In-
novations in management and services – implementation of mod-
ernized infrastructure facility for traffic management, improving 
safety and security of transport – BGN 144, 834,024.80 and PA 
5 Technical assistance – BGN 93,229,391.57

The team of Stroitel Newspaper held a training seminar 
“Together at the top – a workshop for success”. It was at the 
Persenk Spa Hotel in Devin. The seminar was attended by Eng. 
Plamen Pergelov, Chairman of the Board of Directors (BD) 
of Stroitel Newspaper EAD, and Eng. Lyubomir Kachamakov, 
member of the BD of Stroitel Newspaper EAD, member of the 
Executive Bureau and of the Management Board (MB) of BCC, 
Chairman of the Regional Office of BCC – Sofia and Deputy 
Chairman of the European Construction Industry Federation 
(FIEC). At the opening of the seminar Reneta Nikolova, procura-
tor and editor-in-chief, read a greeting from Eng. Iliyan Terziev, 
Chairman of the MB of BCC, to the BD and the newspaper 
team. “Thank you for the invitation to be a guest at your training 
seminar, but business commitments do not allow me to join the 
event,” is written in the greeting address. “Stroitel Newspaper 
is important for the Bulgarian Construction Chamber. It is the 
voice of the branch before the public. It reflects important topics 
for the construction sector. I support the management’s strive 
the team to build their skills and knowledge with similar train-
ing seminars. I use the opportunity to congratulate you with the 
next special prize “The hidden good” handed over to Stroitel 
Newspaper by Sofia Municipality,” the Chairman of the MB of 
BCC addresses the team.

At a seminar of Stroitel 
Newspaper Stanimira Chyu-
batarova, lawyer from the 
Sofia Bar Association, pre-
sented the main points in the 
Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament 
and of the Council of 27 
April 2016 on the protec-
tion of natural persons with 
regard to the processing of 
personal data and on the free 
movement of such data and 
repealing Directive 95/46/
EC (General Data Protection 
Regulation - GDPR), as well 
as the proposed changes 
for public discussion in the 
Personal Data Protection Act 
(PDPA). “Among the reasons 
for making the new Regula-
tion is the fast-growing digital 
technology. Its preparation 
started in 2012. The regula-

tion protects natural persons 
in processing their personal 
data,” said Chyubatarova, 
explaining that it is in force 
since 2016 but has been 
postponed since 25 May 
2018. This grace period was 
provided by the European 
legislator to all public and 
private legal organizations 
to bring their operations in 
line with the requirements of 
GDPR. The lecturer clarified 
that the Regulation has direct 
effect and is directly applica-
ble in all EU member states. 

Its scope will not only be 
within the EU but throughout 
the world. “When processing 
personal data of EU citizens 
on the territory of the Union 
by an administrator outside 
the EU he must have organ-
ized his activity so that he has 
a representative in the EU to 
meet the requirement of the 
Regulation,” she explained 
and gave an example with 
embassies of third countries 
in Bulgaria which will have to 
follow the GDPR norms, simi-
lar is also the case with tour-
ist companies with a partner 
in non-EU countries.

Over BGN 500 M have been 
negotiated for science and education 
under OP SESG 2014 – 2020

The edition of BCC held a 
training seminar “Together at 
the top – a workshop for success 
of Stroitel Newspaper”

The management of BCC and the Regional Office – Veliko Tarnovo held a working meeting with Eng. Daniel Panov 

Together we make Bulgaria more energy independent
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Отборът на „Атлетико“ (Мад-
рид) е новият шампион в турнира 
Лига Европа. Възпитаниците на 
наказания за този мач Диего Си-
меоне надвиха с категоричното 
3:0 „Олимпик“ (Марсилия) на фина-
ла, игран в Лион, Франция. Антоан 
Гризман отбеляза голове в 21-вата 
и 49-ата минута, а Габи Фернан-
дес – в 89-ата. Така „Рохибланкос“ 
отново се възкачиха на трона във 
втория по сила европейски клубен 
турнир, след като триумфираха в 
него през 2010 и 2012 г. Двубоят 
започна много добре за францу-
зите, които организираха преса 
над съперника чрез офанзивното 
си каре - Жермен, Товен, Пайе и 
Окампос. Испанският тим обаче 
не позволи началният натиск да 

го стресне. 
В 21-вата минута „атлетите“ 

се възползваха от грешка на мар-
силци. Вратарят Стив Манданда 
подаде топката напред към Зам-
бо Анкиса, който сякаш се уплаши 
и я шутира нескопосано в неясна 
посока. Испанците се възползва-
ха и след пас на Габи Фернандес 
Гризман с лекота реализира сам 
срещу стража - 0:1. В 49-ата „дю-
шекчиите“ отбелязаха втори гол. 
Коке изведе Гризман, който овладя 
топката, напредна в наказател-
ното поле и вкара за 0:2. В 89-ата 
капитанът Габи оформи крайния 
резултат с трето попадение в 
мрежата на Манданда. Испанците 
достигнаха до кадрови превес в 
наказателното поле, Коке подаде 
към Габи и насочи по диагонала. 
Така „Атлетико“ съвсем заслужено 
спечели четвъртия си европейски 

трофей след три в Лига 
Европа и един в Купа на 
носителите на купи. „Чер-
вено-белите“ си извоюваха 
и правото да играят за Су-
перкупата на Европа, като 
техен съперник ще бъде 
победителят от финала в 
Шампионската лига „Реал 
Мадрид“ – „Ливърпул“.

Наставникът на ис-
панците Диего Симеоне бе 
във върховно настроение 
след категоричния успех 
на тима си. За него три-
умфът демонстрира ясно 
израстването на отбора 
през последните години. 
Припомняме, че специалис-
тът трябваше да изгледа 
мача от трибуните заради 
наказание. Той призна, че 
никак не му е било лесно. 

Селекционерът на българския национален отбор по 
волейбол Пламен Константинов се надява поне на две 
победи в първия турнир от Лигата на нациите в Китай. 
България излиза в него срещу САЩ, Аржентина и Китай. 
„Резултатите, разбира се, са важни. Първата цел е да 
си запазим мястото, това е задача, под която не искаме 
да падаме. От там вече ми е трудно да прогнозирам 
най-вече заради физическото състояние на състезате-
лите, до каква степен ще имаме възможност да гоним 
класиране на финалите“, добави Константинов. „Гледаме 
да отлагаме до последно определянето на състава за 
първия турнир в Китай, защото една травма може да 
промени всичко. Но в общи линии групата за контролите 
в Русия и след това за състезанието в Китай е опреде-
лена“, обясни той.

„Цветан Соколов има проблем в сухожилието на ля-
вото коляно, който го тормози в последните 2 години. 
Той сподели, че му е трудно да тренира и да поддържа 
форма. Въпрос е на възстановяване, което е строго ин-
дивидуално. Здравето е на първо място за всеки един 
спортист, винаги съм го казвал“, добави селекционерът 
на България.

Константинов не бе оптимист, че Матей Казий-
ски може да се върне в държавния тим за Световното 
първенство по волейбол в България и Италия тази 
година.

Отборът на „Черно 
море“ надигра „Локомо-
тив“ (Пловдив) с 2:1 на 
стадион „Тича“ във Варна 
в първия мач от битката 
за седмото място, кое-
то дава шанс за участие 
в Лига Европа при успех 
след това над третия от 
първата шестица, като 
това най-вероятно ще 
бъде „Левски“. 

Варненци влязоха в 
двубоя след серия от че-
тири домакински победи. 
Те определено стояха по-
добре на терена и създа-
доха немалко опасности 
пред противниковата 
врата. Така се добраха и 
до два гола преднина до 
средата на втората част 
- дело на Атанас Зехиров 
(62) и Мехди Фенуш (64). 

В 82-рата минута Дани-
ел Димов имаше възмож-
ността дори да направи 
резултата класически, но 
изстрелът му с глава не 
бе насочен по най-добрия 
начин и излезе в аут. 

„Локомотив“ стигна 
до попадение в 84-тата 
минута чрез Филим Ми-
халевич,  който засече 
добро центриране от ле-

вия фланг на Абделхаким 
Буна. В добавеното вре-
ме Анте Аралица получи 
директен червен картон, 
след като удари футбо-
лист на домакините без 
топка. 

Така „Черно море“ по-
стигна важна победа в 
първия двубой между два-
та тима преди реванша 
на „Лаута“ в събота.

Първата ни ра-
кета при мъжете 
Григор Димитров 
продължава да де-
монстрира непо-
стоянство в изяви-
те си, записвайки 
трета поредна за-
губа на турнира от 
сериите Мастърс в Рим. Този път той поведе в сетовете, но 
в крайна сметка пак отстъпи след 7:6 (4), 5:7, 4:6 пред Кей Ни-
шикори в двубой между двамата, продължил почти 3 часа. Нещо 
повече - японският ас развали настроението на Димитров, кой-
то в същия ден празнуваше и 27-ия си рожден ден.

Най-добрият ни тенисист започна мача обещаващо, успя-
вайки да обърне в своя полза първия сет, въпреки че изостава-
ше с пробив. Той го върна в последния възможен момент, израв-
нявайки за 5:5, а след това бе и по-концентриран в тайбрека. 

Във втората част обаче хасковлията допусна същата 
грешка като своя съперник - пробив в края, въпреки че водеше 
в по-ранен етап на сета, което се случи и в третата част.

Това бе пети мач между двамата, а Нишикори постигна чет-
върта победа. Успехът гарантира на японеца място на осмина-
финалите и дуел с Филип Колшрайбер. 

Следващият турнир, на който ще играе Димитров, е „Ролан 
Гарос“ във френската столица Париж. 

Поставеният под номер 1 в схемата Рафаел 
Надал (Испания) се класира за третия кръг на 
турнира от сериите Мастърс в италианската 
столица Рим. В първия си мач от надпреварата 
седемкратният шампион Надал разгроми Дамир 
Джумхур (Босна и Херцеговина) с 6:1, 6:0. Испане-
цът завърши двубоя с пет безответни пробива.

Четирикратният шампион Новак Джокович 
(Сърбия) и поставеният под номер 4 в схемата 
Марин Чилич (Хърватия) също се класираха за 
третия кръг от надпреварата на червени корто-
ве с награден фонд 5,44 млн. евро. Сърбинът на-
дигра безпроблемно Николоз Басилашвили (Грузия) 
с 6:4, 6:2 за 77 минути. Следващия съперник на 
Ноле ще бъде Алберт Рамос (Испания), който от 
своя страна победи номер 8 Джон Иснър (САЩ) 
с 6:7 (5), 7:6 (2), 7:6 (5) за 2:52 часа. Двамата си 
размениха само по един пробив в мача в третия 
сет, а Иснър наниза 30 аса, но това не му беше 
достатъчно. 

Чилич пък спечели драматично битката сре-
щу Райън Харисън след обрат - с 6:7 (3), 6:1, 7:6 
(1). И десетият поставен Пабло Кареньо Буста 
(Испания) продължава в третия кръг след успех 
срещу Стийв Джонсън (САЩ) с 6:4, 2:6, 6:4 за 
2:04 часа.

Рускинята Мария Ша-
рапова отстрани Доми-
ника Цибулкова от Слова-
кия с 3:6, 6:4, 6:2 в мач от 
втория кръг на женския 
турнир по тенис в Рим, 
който е с награден фонд 
3,22 млн. долара. Срещата 
продължи 2 часа и 31 мину-
ти, но Шарапова в крайна 
сметка се поздрави с вто-
ра победа на Откритото 
първенство на Италия. 
В следващия етап тя ще 
играе с победителката 

от мача Гарбине Мугуруса 
(Испания) - Дария Гаврило-
ва (Австралия). Шарапова 
има три титли на турни-
ра в Рим, като през 2011 
година на финала се нало-
жи над Саманта Стосир, 
през 2012-а - над китай-
ката На Ли, а през 2015-а 
- над Карла Суарес Наваро 
(Испания). Към момента 
Шарапова заема 40-о мяс-
то в ранглистата на УТА.

По-рано Винъс Уилямс 
отстрани рускинята Еле-

на Веснина с резул-
тат 6:2, 4:6, 7:5.

За час и 37 ми-
н у т и  К а р о л и н е 
Возняцки  победи 
Алисън Ван Уйтванк 
(Белгия) с 6:1, 6:4. В 
третия кръг нейна 
съперничка ще бъде 
Анастасия Сева-
стова от Латвия, 
която се справи с 
6:4, 6:4 над сръб-
кинята Александра 
Крунич.

Анжелик Кербер ще 
срещне в следващия етап 
на турнира гъркинята 
Мария Сакари, след като 
победи друга представи-
телка на Балканите - Ири-
на Бегу (Румъния), с 3:6, 
7:5, 7:5. Съперничката на 
германката Сакари, която 
е на 42-ро място в света, 
се бори над два часа и 20 
минути с 6-ата в схемата 
Каролина Плишкова (Чехия) 
и все пак спечели с 3:6, 6:3, 
7:5.
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Г-н Дианов, стартира новият 

Мотосезон 2018. Какъв очаквате 

да бъде той?

Надявам се през него да пока-
жем, че сме станали по-отговорни 
и да сведем пътните инциденти 
до минимум. Моторите са нашето 
хоби и страст, ние искаме просто 
да се забавляваме. Всички в Sofia 
Riders (SR) сме млади и луди хора, 
но смятам, че за тези вече три 
години, откакто сме създадени, 
показахме и че сме и дисциплини-
рани.

Кои бяха най-значителните съ-

бития за Sofia Riders през 2017 г.?

Естествено стартирахме се-
зона с откриването, на което се 
събрахме над 10 000, като над 3 000 
бяхме само от Sofia Riders. След 
това имахме няколко изключително 
стабилни благотворителни кампа-
нии, каквито няма никоя друга по-
добна организация. Зарадвахме над 
10 деца в неравностойно положение 
по време на абитуриентската SR 
седмица, помогнахме на нашите 
партньори от благотворителна-
та акция „Да дарим усмивка“, вди-
гнахме адреналина на столичани с 
финала на Premium Rally 2017. Много 
от членовете на Sofia Riders подо-
бриха уменията си в състезателна 
обстановка на писта „Серес“. Из-
ключително запомнящо се събитие 

бе масовото нощно каране, което 
вече три години е запазена наша 
марка и се провежда в памет на за-
гиналите и в подкрепа на постра-
далите при ПТП колеги мотористи. 
И, разбира се, реализирахме много 
пътувания из различни дестинации 
у нас. Повечето от тези събития 
ще продължат при една още по-
стегната организация и по време 
на Мотосезон 2018. 

Когато създадохте Sofia 

Riders, бяхте максимум стотина 

души, а сега сте над 12 хиляди. На 

какво мислите, че се дължи непре-

къснатото увеличаване на броя 

на привържениците на SR?

Интерес, любопитство, попу-
лярност, да не забравяме и това, 

че идеята на Sofia Riders беше да 
обедини всички мотористи, които 
не членуват в клубове по една или 
друга причина. А те са наистина 
много. Това, което ни отличава от 
другите, е задружността и стег-
натата организация по отношение 
на всякакви събития – независимо 
дали става дума за нещо сериозно 
като протест, или просто мега-
парти за забавление.

Започнахте като най-обикно-

вена група, а сега сте най-голяма-

та мотоциклетна организация в 

България. Кое прави представи-

телите на SR толкова задружни?

Така стартира всичко с идея-
та да бъдем задружни и това да е 
принципът, по който да се водим. 

Смятам, че с тази 
концепция успяхме да 
задържим целостта 
си, въпреки че имаше 
много хора, които се 
опитаха буквално да 
ни разцепят. Но не ус-
пяха. Няма да успеят и 
занапред.

Спомняте ли си 

първия ден, когато 

решихте да напра-

вите Sofia Riders?

Да, много добре. 
Карахме с приятели, 

прибрах се и си казах „Защо пък 
да не направим една група, която 
да е специално за софиянци?“. Впо-
следствие обаче се превърнахме в 
национална мотогрупа с привърже-
ници във всички по-големи градо-
ве в страната. Появиха се Burgas 
Riders, Pleven Riders, Stara Zagora 
Riders и т.н.

Какви събития да очакваме 

от Sofia Riders през сезон 2018?

Всички тези, които вече тра-
диционно съществуват, плюс още 
две, които за момента ще запазя в 
тайна. Тенденцията обаче е всяка 
година да се добавя по нещо ново.

От 2018 г. Sofia Riders имат 

лицензиран спортен отбор, кое-

то означава много сериозна със-

тезателна дейност в пистовия 

шампионат. Кои са участниците 

и ще има ли и други освен предва-

рително обявените?

Точно така, отборът се казва 
Crank Power Team. За него отново 
ще се състезава Христиан Хри-
стов, който стартира в шампиона-
та през 2017 г. Дебют ще направи 
и Съби Тинтеров, но се очаква по 
време на сезона да се присъединят 
и други пилоти.

Как участва Sofia Riders в ор-

ганизацията на откриването на 

Мотосезон 2018?

Ние на практика сме най-го-
лямата мотогрупа. Тръгнахме от 
Sofia Ring Mall рано сутринта и от-
цепихме целия маршрут с цел да се 
избегнат излишни инциденти.

Какво бихте искали да кажете 

на всички в Sofia Riders, за да пре-

мине Мотосезон 2018 с минимал-

ни инциденти?

Да мислят повече с главите 
си, не толкова с егото си, защото 
голямото его убива. Човек трябва 
да разсъждава, че моторът пред-
разполага към по-големи скорости, 
затова трябва да сме малко по-от-
говорни и по-концентрирани. Все 
пак не стоим в кола зад въздушни 
възглавници и брони. 

Мартин Славчев

Внушително шествие от 

над 10 000 мотора се включи 
в откриването на Мотосезон 
2018 в София. Тази година Sofia 

Riders („Софийски мотористи“) 
бяха сред официалните органи-
затори на събитието. Освен 
за отцепването на основните 
артерии на столицата пред-
ставителите на най-голямата 
мотоорганизация отговаряха 
за стабилния завършек на вну-
шителното шествие под над-
слов „Не на агресията на пътя“. 
То премина по маршрут: ул. 

„Оборище“, булевардите „Васил 
Левски“, „Цар Освободител“, Ца-
риградско шосе, „Алея Яворов“, 
„Никола Вапцаров“, „Черни връх“ 
и „България“ до пътен възел „Бо-
яна”, където имаше акробатич-
ни номера на каскадьорите от 
шоуто „Полицейска академия”, 
майсторски изпълнения на най-
добрите състезатели в Бълга-
рия и гонки по затворена отсеч-

ка на Околовръстен път. 
Организаторите се справи-

ха повече от блестящо, с което 
доказаха, че за само 3 години от 
създаването си са натрупали 
много опит. 

За мотошествието и насто-
ящия сезон вестник „Строител“ 
разговаря с един от основа-
телите на Sofia Riders Андрей  
Дианов.

Андрей Дианов, 
основател на Sofia Riders: 

Снимки авторът и Sofia Riders

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.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Д-р инж. Петко Николов, 
изп. директор на 
„Пътстрой-92“ АД

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор 
на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия
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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

Мъж свалил Луната  
на любимата жена,  
а тя попитала:

- В друг цвят нямаше ли?

Съвестта на 
хората, контролът 

по пътищата 
и добрата 

инфраструктура 
са основите 

за повиване 
на пътната 

безопасност
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„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


