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Свилена Гражданска 

„Предложих да се отделят 10 млрд. евро за проекти 
за магистрали, железопътни и енергийни трасета и за 
изграждане на дигитална инфраструктура на Западни-
те Балкани“. Това заяви Антонио Таяни, председател на 
Европейския парламент, на пресконференция след Сре-
щата на върха ЕС – Западни Балкани, която се проведе 
в София. Домакин на събитието, което бе в Национал-
ния дворец на културата, бе премиерът Бойко Борисов. 
Таяни подчерта, че районът е част от Европа, но за да 
се присъединят страните от него към Европейския 
съюз, е необходимо да следват принципите на ЕС. В 
края на Срещата на върха лидерите на ЕС подписаха 
Декларация от София, в която подчертават, че ще се 
подготви нов пакет от проекти в областта на свър-
заността със срокове и източници на финансиране. 
Освен че ще бъде отделен значителен размер безвъз-
мездни средства от Съюза чрез Инвестиционната 
рамка за Западните Балкани, ще се използват и заеми 
от Световната банка, Европейската инвестиционна 
банка, Европейската банка за възстановяване и раз-

витие. Сред предложенията, за които ще се осигури 
подкрепа, е Магистралата на мира „Ниш – Прищина”. 
Ще се използват и възможностите на Механизма за 
свързване на Европа, за да се осъществят редица про-
екти в областта на транспорта и дигитализацията. 

В подписаната декларация е заложено и да се ра-
боти за разширяване на Енергийния съюз на ЕС с цел 
обхващане на Западните Балкани, като се постави 
акцент върху енергийната сигурност и диверсифика-
цията на източниците и доставчиците, включително 
стратегия на регионално равнище за извличане на пол-
зи от възобновяеми източници на енергия, по-специ-
ално водноелектрическа енергия. Лидерите на ЕС се 
съгласиха да се направи нова стратегия за железопът-
ния транспорт, за да може районът да бъде включен в 
основната мрежа и пазар на Съюза. 

В рамките на Срещата на върха ЕС – Западни Бал-
кани се проведе секторен панел, посветен на транс-
портните проекти, които ще гарантират свързаност 
на страните от Западните Балкани. Повече по темата 
на стр. 3
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ОПИК е една от 
водещите програми в 
страната по усвоени 
евросредства
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Средствата ще бъдат насочени за развитие на инфраструктурата 
и дигиталната свързаност, посочи Антонио Таяни

Проф. д-р инж. Иван Марков, 
ректор на УАСГ:

Стефан Попов, и.д. гл. директор 
на ГД „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“: 

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

Със сигурност 
ще разширим     
сътрудничеството 
си с КСБ  стр. 18-19

„Пътстрой-92“ АД 
отбеляза нестандартно 
своята 25-а годишнина

Кръговата икономика – 
бъдещето на бизнеса
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Емил Христов

В Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) старти-
ра третият сезон на инициативата „Ли-
дерите, които строят“. Медиен партньор 
е в. „Строител“. Форматът представлява 
серия от събития, които срещат пред-
ставители на бранша със студенти, на 
които им предстои да поемат по своя 
професионален път в сферата на архи-
тектурата и строителството. Целта е 
да се изгради стабилна връзка между об-
разованието и бизнеса в сектора, която 
да вдъхновява, мотивира и спомага за ус-
пешния старт на бъдещите специалисти 
на България. Сред гостите на форума бе 
инж. Цанко Миланов, управител на „Винер-
бергер“ ЕООД. Компанията е официален 
партньор на форума. 

„Токчета и каска“ беше името на пър-
вата отворена лекция на инициативата. 
Лектори бяха проф. д-р инж. Фантина 

Рангелова, декан на Строителния факул-
тет на УАСГ, арх. Цветелина Георгиева, 
съосновател на DesignMorphine, и инж. 
Снежана Семова, изп. директор на Weber 
за България. 

„Младите хора са потенциалът за 
развитие на обществото“, заяви проф. 
Рангелова и сподели, че още не се е офор-
мило разбиране, че съвременният специа-
лист трябва да бъде подготвен за всичко, 
което го заобикаля. 
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Мартин Славчев

За седма поредна годи-
на „Тангра - АВ” ООД прове-
де технически семинар на 
тема „Енергийна ефектив-
ност, чрез системите за 
вентилация, климатизация 
и отопление”. През 2018 г. 
мероприятието беше на-
сочено към ОВК инженери, 
които се запознаха с по-
следните продукти, стан-
дарти и селекционните 
програми на компанията. 

Събитието откри инж. 
Юлий Армянов, собственик 
и управител на „Тангра - 
АВ” ООД. Той представи 
висококачествените ре-
куператори въздух-въздух 
TANGRA REC HiE, клима-
тичните камери TANGRA 
AHU Modular и селекцион-
ния софтуер, който клиен-
тите на фирмата могат 
да използват. След това 
инж. Норбърт Калмън, 
търговски директор за 
Европа и вицепрезидент 

на Европейската асоциа-
ция за газови термопомпи, 
показа новите продукти 
на YANMAR. Участниците 
в семинара бяха запозна-
ти и с услугите на Johnson 
Controls HITACHI от инж. 
Петър Георгиев, ръково-
дител ключови клиенти за 
Балканския полуостров. 

„Доволен съм от на-
чина, по който протече 
техническият семинар 
„Енергийна ефективност, 
чрез системите за вен-
тилация, климатизация и 
отопление”. Събитието 
премина при голям инте-
рес. Програмата включи 
интересни лектори, кои-

то представиха иновации 
в сферата на ОВК. Досе-
га организирахме подобни 
срещи веднъж годишно, 
но предвид сериозната 
посещаемост вероятно в 
бъдеще ще правим такива 
мероприятия по-често”, 
каза за в. „Строител” инж. 
Юлий Армянов. Той допъл-
ни, че в момента „Тангра 
- АВ” продава свои проду-
кти в 15 държави в Европа. 
„Сега основната ни зада-
ча е да завършим Eurovent 
сертификацията, защото 
по този начин ще разши-
рим нашата търговия в 
чужбина”, каза още инж. 
Армянов. 

Снимка авторът

21 май
Арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ

24 май
Цецка Цачева, министър на правосъдието

26 май
Боил Банов, министър на културата

28 май
Инж. Стефан Тотев, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД

31 май
Инж. Стефан Стоев, член на УС на КСБ

Мирослав Еленков

Масонският храм в Со-
фия отвори за първи път 
врати за журналисти. По-
водът бе специална прес-
конференция, на която 
бе валидирана пощенска 
марка по случай 25 години 
от основаването на Обе-
динената Велика Ложа на 
България (ОВЛБ). В съби-
тието участваха Вели-
кият Майстор на ложата 
Искрен Йотов, Великият 
оратор на ОВЛБ Борис Ки-
танов, Велики Майстори 
на чуждестранни Велики 
Ложи, както и изп. дирек-
тор на „Български пощи“ 
Деян Дънешки. 

„С отварянето към 
обществеността ние ис-
каме да покажем, че об-
виненията, които често 
чуваме към масонството, 
са несъстоятелни“, каза 
Искрен Йотов. Великият 
майстор на ОВЛБ благо-

дари на присъстващите 
журналисти за проявения 
интерес към събитието и 
коментира, че това няма 
да е последната прескон-
ференция на ложата.

 „Масонството пре-
ди всичко е състояние на 
духа. Храмът ни не е нищо 
повече от място на духов-
ния мир, който трябва да 
открием и разпространим, 
раздавайки себе си”, под-
черта Борис Китанов.

„Темата за българско-
то масонство в маркоиз-
даването у нас присъст-

ва от началото на века“, 
посочи на свой ред Деян 
Дънешки. Той обясни, че 
марката от 2018 г. е чет-
върто издание след 2004, 
2007 и 2014 г. Автор на 
илюстрацията с масонски 
символи е доктор Атанас 
Атанасов.

Снимки Румен Добрев
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Свилена Гражданска 

„За да изгради страна-
та ни всички приоритетни 
железопътни направления 
до 2030 г., са необходими 
инвестиции на стойност 
4,320 млрд. евро“. Това за-
яви министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
Ивайло Московски по време 
на дискусия, посветена на 
транспортните проекти 
в Западните Балкани. Съ-
битието се организира по 
инициатива на министър 
Ивайло Московски и бе 
част от Срещата на върха 
Западни Балкани – Европей-
ски съюз. В него участие 
взеха и министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков, министърът за 
Българското председател-
ство на Съвета на ЕС 2018 
Лиляна Павлова, министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова, министърът на 
транспорта и съобщения-
та на Македония Горан Су-
гарески, министърът на ин-
фраструктурата на Косово 
Пал Лекай, Ангелина Живко-

вич, държавен секретар 
по транспорта и морски-
те въпроси на Черна гора, 
както и представители на 
Световната банка, Евро-
пейската инвестиционна 
банка, Съвета за регионал-
но сътрудничество.

По думите на Ивай-
ло Московски 4,147 млрд. 
евро от средствата ще 
са нужни за проектите по 
основната TEN-T мрежа, а 
останалите 173 млн. евро 
ще се използват за модер-
низация на жп направле-
нието Карнобат – Синдел, 
което е 123 км и е част 

от широкообхватната жп 
мрежа. „Най-сложният за 
изпълнение участък и пора-
ди тази причина най-скъп е 
жп линията Видин – София, 
като индикативната стой-
ност на инвестициите там 
е 2,31 млрд. евро“, каза той 
и добави, че друга важна жп 
отсечка, която е част от 
коридора Ориент/Източно-
Средиземноморски, е София 
– Кулата. За нея ще са необ-
ходими 1,22 млрд. евро.

„Страните от Западни-
те Балкани трябва да изми-
нат своя път към ЕС, като 
паралелно с това се осигу-

ри и тяхната транспорт-
на свързаност, за да имат 
достойно място и бъдеще 
в обединена Европа. На Бал-
каните са им нужни модерни 
нови летища, интермодални 
пристанища, железопътна 
инфраструктура и пътища. 
Необходимо е да търсим 
различни възможности за 
финансирането на тези 
проекти“, заяви от своя 
страна министър Нанков и 
допълни, че интермодален 
коридор номер 8 е жизне-
новажен като пряка връзка 
между Адриатика и Черно 
море. Той посочи, че на те-

риторията на страната ни 
през следващите четири 
до пет години трябва да 
се наблегне на строител-
ството на оставащите за 
доизграждане 80 км пътища 
от границата с Македония 
до АМ „Струма”. По отно-
шение на коридор номер 10 
Нанков съобщи, че на бъл-
гарска територия остава 
да се построят не повече 
от 32 км от София до Ка-
лотина. „През тази година 
приключваме с изграждане-
то на 30 км от АМ „Стру-
ма“, посочи той и допълни, 
че за строителството 

на най-скъпия и най-сло-
жен участък от нея – през 
Кресненското дефиле, са 
необходими около 420 млн. 
евро. „За него се търси 
съфинансиране – вероятно 
от републиканския бюджет 
през бъдещото въвеждане 
на ТОЛ системата, но ос-
таваме отворена вратата 
и за международните фи-
нансови институции“, от-
беляза Нанков.

Министър Горан Суга-
рески подчерта, че трябва 
да се използват публично-
частните партньорства за 
по-нататъшно укрепване на 
инвестициите в региона.

„Косово има за цел да 
се превърне в транзитна 
страна от Югоизточна 
Европа, свързваща основ-
ните коридори и маршрути 
в региона“, подчерта Пал 
Лекай. 

„Работим за развитие 
на TEN-T мрежата на те-
риторията на Черна гора“, 
обясни Ангелина Живкович. 

Повече за развитието 
на транспортните проекти 
на България, Македония, Ко-
сово, Черна гора в следващ 
брой на в. „Строител“.

Мартин Славчев

„Минерално-суровинната индустрия 
в България е стратегически отрасъл за 
икономиката. Тя дава приблизително 5% 
от БВП на страната. 43 хил. са пряко 
заетите осигурени лица, а 120 хил. са 
в свързани с отрасъла дейности”. Това 
каза председателят на УС на Българска-
та минно-геоложка камара и член на УС 
на Конфедерацията на работодатели-
те и индустриалците в България проф. 
д.т.н. инж. Николай Вълканов на откри-
ването на петото издание на Европей-
ския бизнес минен форум. Събитието се 
проведе под патронажа на министъра 
на енергетиката Теменужка Петкова в 
рамките на Българското председател-
ство на Съвета на ЕС. Сред гостите 
на конференцията бяха Марк Раховидас, 
президент на Европейската асоциация 
на минната индустрия, председатели-
те на парламентарните комисии – по 
околната среда и водите Ивелина Ва-
силева, по регионална политика, благо-
устройство и местно самоуправление 
Искрен Веселинов и по енергетика Делян 
Добрев, проф. д-р Любен Тотев, ректор 
на МГУ „Св. Иван Рилски”, проф. д-р Цоло 
Вутов, председател на Научно-техни-
ческия съюз по минно дело, геология и 
металургия и управител на „Геотехмин“ 
ООД и др. 

Проф. Вълканов посочи още, че изно-
сът на минерални суровини възлиза на 
3 млрд. евро. „Добивът за 2017 г. е за 
97 млн. долара. Минерално-суровинна-
та индустрия има изключително голямо 
значение за конкурентоспособността, 
за устойчивото икономическо, социално 
и екологосъобразно развитие на страна-
та”, допълни той.

„Минната индустрия има стратеги-
ческо значение за икономиката на стра-
ната. Тя е важен фактор за икономическа 
стабилност и енергийна независимост”, 
заяви министър Теменужка Петкова. Тя 
подчерта ключовата роля на отрасъла 
като база за развитието на всяка индус-
трия. По думите й добивът на полезни 
изкопаеми, изчислен на глава от населе-
нието, отбелязва устойчив ръст през 
последното десетилетие, а производи-
телността на труда е близо 2,5 пъти 

по-висока от средната за индустриалния 
сектор. „Приходите от концесии също 
отбелязват ръст – от около 70 млн. лв. 
преди няколко години до близо 100 млн. лв. 
през 2017 г. Тези числа са доказател-
ство, че секторът се развива стабилно 
и устойчиво“, коментира Петкова. 

 „За мен е чест и удоволствие да Ви 
поздравя по случай петото издание на 
Европейския бизнес минен форум. Включ-
ването на това събитие в календара на 
Българското председателство на Съве-
та на ЕС е от изключително значение”, 
каза проф. д-р Цоло Вутов. „Научно-тех-
ническият съюз по минно дело, геология 
и металургия като партньор на Българ-
ската минно-геоложка камара подкрепя 
тази значима инициатива. Ние сме во-
дени от разбирането, че достъпността 

и устойчивостта на ресурсите са от 
изключително значение за доставката 

на суровини през XXI век”, заяви проф. д-р 
Вутов.

Снимки Румен Добрев
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Елица Илчева 

Общо 70 са подписаните 
договори към момента по Опе-
ративна програма „Околна сре-
да 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 
2020“), или двойно повече спрямо 
май 2017 г., когато те са били 
35 бр. Това съобщи министърът на 
околната среда и водите Нено Ди-
мов на пресконференция, на която 
представи напредъка по изпълнение-
то на „ОПОС 2014 – 2020“.

„През май 2017 г. имахме обяве-
ни процедури за 1,3 млрд. лв., което 
беше около 39% от ресурса на про-
грамата. В момента сме отворили 
над 53%, или над 1,8 млрд. лв. Мина-
лата година договорените средства 
бяха около 740 млн. лв., което е 21%. 
Вече сме над 1 млрд. лв., т.е. над 30% 
от общия бюджет“, съобщи още ми-
нистърът. Изплатените средства 
са близо 238 млн. лв., а година по-ра-
но – 98 млн. лв. При верифицирането 
увеличението е 1,7% - от 61 млн. лв. 
през 2017 г. до 172 млн. лв. сега. 

„Показателите на програмата 
чувствително се подобряват, осо-
бено през първите 4 месеца на тази 
година, което показва, че инерцията 
на забавяне е преодоляна и се набира 
скорост. В момента се наваксва с 
бързи темпове, но има какво да се 
желае“, обобщи министърът.

Министър Димов съобщи, че със 
111 млн. лв. ще бъдат финансирани 
21 града, в които има замърсяване 
на въздуха с фини прахови частици 
над нормата. Проектът за подмяна 
на печките на твърдо гориво с по-
екологични – климатици, газ, пелети, 
фотоволтаици и т.н., е получил зе-
лена светлина от Комитета за на-
блюдение на програмата и подкрепа 

от ЕК. 
„Бенефициенти ще са общините, 

а първата покана за кандидатства-
не ще бъде отворена в средата на 
лятото. Местните власти трябва 
да предложат решенията след об-
ществена дискусия с гражданите. 
В момента само седем общини имат 
действащи програми за качеството 
на атмосферния въздух, които изпъл-
няват. Това са София, Монтана, Ви-
дин, Смолян, Димитровград, Бургас и 
Благоевград“, съобщи Валерия Калче-
ва, ръководител на Управляващия ор-
ган на ОПОС. Тя уточни, че втората 
покана ще бъде отворена в началото 
на 2019 г., а дотогава останалите 
общини трябва да са приели програ-
мите си и да ги изпълняват. „Целта 
е да бъдат постигнати устойчиви 
резултати за подобряване на ка-
чеството на въздуха и намаляване 
на замърсяването“, допълни Нено 
Димов. 

„Сред допустимите за финанси-
ране мерки може да е изграждане на 
инсталация за присъединяване на 
жилищен блок към централно то-
плоснабдяване, ако в съответния 
град има такова. Ще се финансира 
също присъединяването към газоп-
реносната мрежа, ако има осигурено 
битово газоснабдяване“, разясни Ва-
лерия Калчева. 

Повече за напредъка по изпълне-
нието на „ОПОС 2014 – 2020“ четете 
в следващия брой на в. „Строител“.

Мартин Славчев

Завършиха дейностите 
по северните локални плат-
на на Северната скорост-
на тангента и отбивката 
за с. Требич. Ден преди да 
бъде пуснато движението 
по участъка, кметът на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова про-
вери изпълнените СМР за-
едно със зам.-кмета на СО 
по направление „Транспорт и 
транспортни комуникации” 
Евгени Крусев. 

Кметът на столицата 
припомни, че стойността 
на целия проект за изграж-
дане на локалните платна 
е 1,5 млн. лв. Изпълнител 
е Сдружение „Северна ско-
ростна тангента 2016”, 
съставено от „Актив бил-
динг инк” ЕООД и „Проджект 
планинг енд мениджмънт” 
ООД. Реализацията на обек-
та е разделена на 4 етапа, 
като северните локали са 
реализирани в рамките на 

третия. Йорданка Фандъ-
кова поясни, че етап III е 
с дължина около 240 м на 
всяко едно от платната и 
включва цялостно изграж-
дане – пътна част, тро-
тоари и LED осветление. 
„Надявам се до края на юни 
най-късно да пуснем движе-
нието и по южното платно”, 
каза още тя. 

„Този проект е изклю-
чително важен. Миналата 
година изпълнихме първия и 
втория от общо четирите 
етапа”, допълни Фандъкова. 

„В момента районни-
те кметове работят за 

връзките със Северната 
скоростна тангента и на 
Източната тангента до 
бул. „Ботевградско шосе”, с. 
Кубратово и бул. „Илиянци”. 
Кметът на район „Надежда” 
инж. Димитър Димов е пред-
приел действия за отчуж-
даването на бул. „Рожен”. 
Това са все връзки, които 
са много важни за жители-
те на София и Столичната 
община”, коментира още 
Фандъкова. Тя обясни, че от-
чуждителните процедури са 
много тежки, обжалванията 
изискват много време и фи-
нансов ресурс.

Елица Илчева

„В навечерието на най-
българския, най-големия 
празник – 24 май, отново 
ще връчим „Златен век“ на 
много бележити хора и ще 
покажем, че ни има, че кул-
турата в тази страна е 
жива и е движеща сила. Че 
тя се развива и продължава 
да ражда велики умове и та-
ланти“. Това бяха думите, с 

които министърът на кул-
турата Боил Банов откри 
церемонията по връчване-
то на годишните награди по 
случай Деня на българската 
просвета и култура и на сла-
вянската писменост в На-
ционална галерия „Двореца“.

Традиционно престиж-
ните отличия на Минис-
терството на културата 
получават творци и арти-
сти от различни области на 

изкуствата за техния при-
нос в развитието на българ-
ската култура и духовност. 
Най-високото - „Златен 
век“ - отличие за изключи-
телен принос, тази година 
е за Асен Шопов – режи-
сьор, маестро акад. Вален-
тин Бобевски – диригент, 
Петър Андасаров – поет и 
публицист, проф. Светлозар 
Донев – режисьор, и доц. Ка-
лина Богоева – балерина.
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Емил Христов

„1,59 млрд. лв. от Оператив-
на програма „Околна среда 2014 
– 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) ще 
бъдат вложени в изграждане или 
реконструкция на водопроводи, 
канализация, пречиствателни 
станции и други съоръжения в 
51 населени места.“ Това заяви 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
Николай Нанков по време на дис-
кусионния форум „Новите инвес-
тиции във ВиК инфраструктура“. 
На него присъстваха и вицепре-
миерът Томислав Дончев, ми-
нистърът на околната среда и 
водите Нено Димов, кметът на 
София Йорданка Фандъкова, инж. 
Благой Козарев, член на Изпълни-
телното бюро и на Управител-
ния съвет (УС) на Камарата на 
строителите в България (КСБ), 
ръководител на секция „Хидро-
техническо строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“ към КСБ и 
член на Съвета на директори-
те на в. „Строител“, Любомир 
Пейновски, член на УС на КСБ, 
депутати, областни управители 
и представители на ВиК асоциа-
ции. Модератор на конференци-
ята беше зам.-министърът на 
регионалното развитие и благо-
устройството Малина Крумова.

„Предстои да бъдат рекон-
струирани и изградени близо 
1 300 км ВиК мрежи. През този 
програмен период ще се строят 
две нови пречиствателни стан-
ции за отпадъчни води (ПСОВ) в 
област Бургас – едната ще об-

служва курортите Св. Влас и Еле-
ните, а другата е в Карнобат“, 
информира министър Нанков. Той 
допълни, че ще бъде построена и 
пречиствателна станция за пи-
тейни води (ПСПВ) в Шумен. Дру-
ги 15 ПСОВ, 1 ПСПВ и 146 помпени 
станции ще бъдат реконструи-
рани. Обектите са определени 
с изготвянето на регионалните 
прединвестиционни проучвания 
с финансиране от „ОПОС 2014 – 
2020“ в 14 области, обслужвани 
от един ВиК оператор - Бургас, 
Варна, Видин, Враца, Добрич, 
Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, 
Силистра, Сливен, Стара Загора, 
Шумен и Ямбол. „Такова проучване 
беше направено пилотно за Смо-
лян със средства от „ОПОС 2007 
- 2013“. Столичната община от-
делно също изготвя регионално 
прединвестиционно проучване“, 
подчерта Николай Нанков.

„ВиК секторът е с най-голя-
ма финансова подкрепа от стра-
на на ОП „Околна среда“, каза на 
свой ред министър Нено Димов. 

Той допълни, че до момента по 
програмата са подписани 17 до-
говора за ВиК проекти на обща 
стойност 836 млн. лв.

От думите на кмета Йордан-
ка Фандъкова стана ясно, че през 
периода 2009 - 2017 г. на тери-
торията на Столичната община 
са били изградени и реконстру-
ирани близо 200 км ВиК мрежи. 
Инвестициите са възлезли на 
470 млн. лв. „През 2018 г. успяхме 
да защитим няколко проекта по  
ПУДООС на стойност 800 
млн. лв. Продължаваме изгражда-
не на канализация в местности-
те Кръстова вада-запад и Слив-
ница и със следващия етап - в кв. 
„Горна баня“, каза още тя.

„Водата е стратегически 
ресурс. Все още имаме населени 
места, които нямат постоянен 
достъп до течаща вода, както и 
до канализационни услуги“, заяви 
вицепремиерът Томислав Дончев 
и подчерта, че са необходими 
много усилия и мобилизация от 
всички страни.

Снимка Румен Добрев

Министър Николай Нанков:
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Мирослав Еленков

„Има две основни точки, вър-
ху които трябва да се фокусира 
инженерният сектор. От една 
страна, трябва да положим общи 
усилия за повишаване на конку-
рентоспособността на инжене-
рите и фирмите в бранша, а от 
друга, да работим за мобилност-
та на услугите“. С тези думи 
инж. Димитър Начев, вицепре-
зидент на Европейския съвет на 
строителните инженери, откри 
Балканския инженерен форум на 
тема „Регионално сътрудничест-
во за устойчива и консолидирана 
европейска перспектива на инже-
нерните организации на Запад-
ните Балкани“. В конференцията 
участие взеха и зам.-министъ-
рът на регионалното развитие 
и благоустройството Валентин 
Йовев, изп. директор на Камара-
та на строителите в България 
(КСБ) инж. Мирослав Мазнев, 
ръководителите на браншови ор-
ганизации от различни държави, 
както и ректори на висши учебни 
заведения.

„Напълно съм убеден, че стро-
ителните инженери ще играят 
основна роля за справяне с пре-
дизвикателствата, пред които 

сме изправени днес, като урба-
низацията и необходимостта от 
все по-голяма свързаност“, посо-
чи зам.-министър Йовев. „Радвам 
се, че събитието кореспонди-
ра с един от приоритетите на 
Българското председателство 
– европейската перспектива за 
нашите съседи от Западните 
Балкани, защото регионалното 
сътрудничество е безалтерна-
тивна възможност за развитие“, 
допълни Валентин Йовев.

„За мен е изключително удо-
волствие да присъствам на Бал-
канския инженерен форум. Бих 
искал да предам поздравите на 

председателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, както и на цяло-
то ръководство на Камарата 
за тази прекрасна инициатива“, 
каза на свой ред инж. Мирослав 
Мазнев. Той подчерта, че през по-
следните години строителният 
бранш е бил изправен пред сери-
озно предизвикателство, а имен-
но големите обеми инвестиции, 
с което бизнесът се е справил. 
„Същевременно донякъде стихий-
ният характер на тези вложения 
оказа и доста негативно влияние 
върху отрасъла. До 2009 г. имаше 
бум на високото строителство, 
изградихме прекрасни колекти-

ви, с които създадохме уникални 
проекти. Изпълнихме ги в кратки 
срокове и по високотехнологични 
методи. Последва рязък спад и се 
ориентирахме към инфраструк-
турата. И в този сегмент реа-
лизирахме уникални проекти. Но 

последва голям спад. През 2016 – 
2017 г. имаше значително нама-
ление на пътните обекти. След 
това най-актуално стана сани-
рането. Но не знаем как ще про-
дължи програмата след 2019 г. 
Тази неравномерност трябва да 
се промени, защото води до за-
губа на кадри“, коментира изп. 
директор на КСБ. 

По думите на инж. Мазнев 

инженерите, строителите и 
квалифицираните работници са 
напуснали България и са пред-
почели да работят на Запад, а 
не в балканските страни. „Това 
е новото предизвикателство, 
пред което сме изправени. За-

това приветства-
ме форума, който е 
посветен не само 
на една държава, 
а на целия регион. 
Нека нашият опит 
съвместно с този 
на съседите ни да 
бъде мотивът, кои-
то да накара бизне-
сът да изгражда ка-
дри и да ги привлича 
към себе си. Спло-
тяването ще ни 
даде възможност да 
продължим напред“, 

изтъкна инж. Мирослав Мазнев. 
„Ще завърша с един цитат на 
майстор Колю Фичето, моето 
пожелание към Вас: „Можете да 
сте господари на всичко или роби 
на всички – от Вас си зависи. Ама 
помежду си не градете толкоз ду-
вари, дето да Ви делят, ами по-
вече мостове – да Ви събират!“, 
обърна се към присъстващите 
инж. Мазнев.

Свилена Гражданска 

Главният архитект на 
София арх. Здравко Здрав-
ков направи отчет за дей-
ността си. През 2017 г. в 
Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (НАГ) 
са регистрирани 62 785 до-
кумента, или средно по 251 
за всеки работен ден. Про-
ведени са 105 заседания на 
съставите на Общинския 
експертен съвет по ус-
тройство на територията. 
Главният архитект е внесъл 
за разглеждане в Столичния 
общински съвет (СОС) 139 
доклада, значителна част 
от които са за разрешаване 
изработването и одобрява-
нето на подробни устрой-
ствени планове. Арх. Здрав-
ков подчерта, че сайтът на 
НАГ е една от най-големите 
информационни бази данни 
със свободен достъп на ад-
министрацията в България. 
Създадени са регистри на 
всички административни 
актове, издавани от длъж-
ностните лица в направ-
лението и районните ад-
министрация в сферата на 
устройственото планиране, 
инвестиционното проекти-
ране и строителство. В 
сайта се актуализират еже-
дневно следните бази данни 
- на издадени разрешения за 
строеж на територията на 
Столичната община (СО), 
на въведените в експлоата-
ция строежи, издадените 
градоустройствени запове-
ди и визи за проектиране и 
т.н. 

Главният архитект посо-
чи, че по инициатива на кме-
та на София Йорданка Фан-
дъкова от екипа на НАГ са 
изготвили промени в Закона 
за устройството и застро-
яването на Столичната 
община ( ЗУЗСО), внесен от 

народните представители 
от ПГ на ПП ГЕРБ. Изменени-
ята са приети и публикувани 
в Държавен вестник от 10 
април. Във връзка с тях се 
подготвят две нови наред-
би – за облика на градските 
пространства, сградите и 
архитектурните ансамбли 
и за извършване на проуч-
ване, анализ и симулация на 
транспортното обслужва-
не.

Арх. Здравков обясни, че 
продължава да се работи 
за промяна на визията на 
София. В тази връзка е из-
вършеното обособяване на 
пешеходната зона по бул. 
„Витоша“ в участъка от ул. 
„Алабин“ до бул. „Александър 
Стамболийски“. Идеята е 
тя да се продължи, като пл. 
„Света Неделя“ бъде освобо-
ден от автомобили. За цел-
та площадът ще претърпи 
реконструкция. Предстои да 
бъде обявен международен 
конкурс за изработване на 
проекта. 

„Завършихме проектите 
за изграждане на Софийския 
околовръстен път (СОП) в 
участъка от жк „Младост“ 
до АМ „Тракия“, като ги пре-
дадохме на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Предвиде-
ни са и пешеходни надлези. 

В момента продължава ра-
ботата по изготвяне на ин-
вестиционни проекти за от-
сечката на СОП от пътен 
възел „Бояна“ до жк „Люлин“, 
каза арх. Здравков.  

„Поехме ангажимент със 
зам.-кмета по направление 
„Транспорт и транспортни 
комуникации“ Евгени Крусев 
да унифицираме видовете 
настилки. Това ще бъде за-
ложено в наредбата за град-
ската среда. С ремонта на 
ул. „Граф Игнатиев“ ще се 
въведе доста високо ниво на 
настилките в града. Важно-
то е да намерим правилната 
тротоарна плочка, защото 
трябва да създадем единна 
визия“, акцентира той. 

„С Камарата на стро-
ителите в България и Ка-
марата на архитектите  
работим по промяната в за-
конодателството, така че 
да върнем отговорността 
за качеството отново към 
архитекти, проектанти, 
консултанти, надзорници и 
т.н.“, обясни арх. Здравков. 

Главният архитект под-
черта, че СО продължава 
работата си по развитие 
на системата на метрото 
в града. Предстои разши-
ряването му с отклонения 
към зала „Арена Армеец“ 

и бул. „Цариградско шосе“; 
към Студентски град; от 
„Младост“ към кварталите 
северно от СОП в западна 

посока, както и продълже-
нието му по бул. „Царица 
Йоана“ до СОП. Това изис-
ква изменение на Общия ус-

тройствен план, чиято об-
ществена дискусия ще бъде 
на 31.05.2018 г. от 18:30 ч. в 
сградата на НАГ. 

Снимка Румен Добрев
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     Меморандумът между УАСГ и вестник „Строител“ сработи

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

Десислава 
Бакърджиева

Проф. Марков, как 
Университетът по архи-
тектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) отбе-
лязва 24 май? 

Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 
е изключително важен 
празник и за мен, и за уни-
верситета. 24 май ни из-
пълва с гордост. Колко са 
народите в света, които 
честват деня на своята 
писменост, култура и нау-
ка? Само един, няма други 
освен нас. 

В УАСГ не правим нещо 
специално за 24 май, тъй 
като аз и колегите ми не 
приемаме еднократна-
та подготовка за дадени 
празници, а работим цело-
годишно за подобряване на 
българското образование. 
Това е част от нашия бит 
и култура, като правим 
всичко с нормални темпо-
ве по простата причина, 
че революционните проме-
ни в образованието не са 
препоръчителни. Постоян-
но осъвременяваме учебни-
те програми, запознаваме 
студентите в процеса на 
обучение с всички новости 
и постижения в науката и 
техниката. Стараем се да 
подготвим професионално 
нашите студенти както 
технически, така и прак-
тически. Както е извест-
но, нашите възпитаници, 
завършвайки Университе-
та по архитектура, стро-
ителство и геодезия, още 
на другия ден могат да се 
включат като специали-
сти в българското сто-
панство и производство. 
Разбира се, нормално е 

след приключване на обу-
чението да имат някакви 
пропуски, но те много бър-
зо ги овладяват в практи-
ката. 

П о ви ш ав а н е т о  н а 
подготовката и усъвър-
шенстването на обра-
зованието е моя основна 
задача от началото на 
мандата ми като ректор 
на УАСГ. 24 май е ден за 
равносметка, за да видим 
докъде сме стигнали и как 
да продължим напред. Има-

ме голяма отговорност, 
защото ние обучаваме ар-
хитекти и инженери, кои-
то участват пряко в целия 
строително-инвестицио-
нен процес. Всъщност ние 
постоянно проверяваме 
резултатите си. Правим 
оценка в края на всеки се-
местър – за подготовка-
та на нашите студенти и 
преподаватели.

Каква е равносметка-
та Ви за академичната 
учебна 2017/2018 г., коя-

то е в самия си край?
На 25 май приключват 

учебните занятия за се-
местъра и започва лят-
ната сесия. Оценката 
ми е, че учебната година 
е успешна. Студентите 
проявяват интерес към 
преподаваните дисципли-
ни, което е най-важното. 
Имат стремеж и желание 
за самоусъвършенстване, 
за повишаване на своите 
знания. Всичко това дава 
добри резултати. 

От какви летни прак-
тики ще могат да се въз-
ползват студентите?

Главната ни задача е да 
подготвим комплексно ар-
хитектите и инженерите, 
за да могат после да се 
реализират в различни об-
ласти. С това са свързани 
нашите летни практики, 
които са в рамките на 
учебния план. Те са някол-
ко вида и в зависимост от 
съответната дисциплина 
и се провеждат при полеви 
условия. Например геоде-
зистите ходят по стро-
ителни обекти – сгради, 
ВиК съоръжения, язовири, 
транспортна инфраструк-
тура. Това са планови 
практики, но освен тях по 
време на семестъра също 
има такъв тип занимания, 
които се реализират на 
територията на универ-
ситета. 

Допълнително УАСГ 
осигурява и стажантска 
програма по европейски 
проекти. Тези практики 
са целогодишни, в които 
строителни компании и 
проектантски фирми обу-
чават нашите студенти 
и така те се запознават 
с тяхната дейност. Из-
вънкласните занимания са 
изключително полезни за 
навлизането на младите 
хора в професията. 

Проблемът с липсата 
на кадри в строителния 
бранш е сериозен. Как 
УАСГ си сътрудничи с 
бизнеса за решаването 
на този въпрос?

През 2018 г. гладът 
за специалисти, който 
изпитва бизнесът, ста-
на още по-осезаем. Някои 
строителни компании на-
емат през лятото студен-
ти. Обикновено по-голяма-
та част от тези младежи 
получават стипендии от 
фирмите в бранша. Това е 
една добра практика, коя-
то се прилага в целия свят 
и вече е факт и в УАСГ. 
През тази година започ-
нахме да я развиваме по-
активно и очакваме много 
положителни резултати 
от нея. 

Компаниите си под-
бират най-добрите сту-
денти и ги подготвят за 
бъдещите им работни 
места, които им осигу-
ряват след завършване, с 
което донякъде решават 
проблема с недостига на 
кадри. 

По какви теми ра-
ботите с Камарата на 
строителите в Бълга-
рия (КСБ)? Планирате ли 
нови съвместни инициа-
тиви?

През последните две 
години и половина поддър-
жаме изключително тясно 
сътрудничество с КСБ. То 
е в много направления. На-
пример винаги обсъждаме 
учебните планове заедно 
с ръководството на Ка-
марата и с някои фирми 
членове на КСБ. За нас е 
важно мнението на КСБ 
и се съобразяваме с него 
при изготвянето на учеб-
ните планове. Срещите 

ни с КСБ са регулярни. Ка-
марата се обръща много 
често към нас за експерт-
но мнение. Аз лично съм 
давал своето становище 
по време на инициативите 
на КСБ, свързани с проек-
та за лот 3.2 на автома-
гистрала „Струма“. УАСГ е 
давал своите оценки и за 
други важни строителни 
обекти, когато Камарата 
e искала такава.

Мога да потвърдя, че 
сме в отлични отноше-
ния и си взаимодействаме 
непрекъснато. Повечето 
научно-технически конфе-
ренции, които провеждаме, 
са съвместни между Уни-
верситета по архитекту-
ра, строителство и геоде-
зия и КСБ. В тях участват 
представители на фирми 
членове на Камарата, пред 
които наши преподавате-
ли и специалисти от прак-
тиката представят свои 
разработки. Така се полу-
чава един своеобразен об-
мен на опит, знания и екс-
пертиза, който несъмнено 
е полезен за всички. Със 
сигурност има какво да 
научим един от друг.

В началото на 2018 г. 
катедрите „Пътища“ и 
„Транспортни съоръже-
ния“ се обединиха. Пре-
мина ли трудното нача-
ло за новата „Пътища и 
транспортни съоръже-
ния“? Ще има ли други 
сливания?

Категорично, всяко 
начало е трудно, но това 
беше обединение на две 

катедри, в които препо-
давателите се познават 
много добре. В момен-
та те са в технологичен 
процес на сработване и 
на формиране на единен 
колектив. Сливането на 
„Пътища“ и „Транспортни 
съоръжения“ се наложи, за 
да изпълним условията на 
Закона за висшето обра-
зование (ЗВО). Дейност-
та на новата „Пътища и 
транспортни съоръжения“ 
вече си върви рутинно. 
Членовете на катедрата 
изпълняват своите педа-
гогически и изследовател-
ски задачи. 

В предишни години са 
обединявани и други кате-
дри в УАСГ, но в момента 
нямаме необходимост от 
реализирането на нови 
сливания и не планираме 
такива. Освен това съе-
диняването на „Пътища“ и 
„Транспортни съоръжения“ 
не беше механично. Един 
такъв процес, независи-
мо от изискванията на 
ЗВО, е малко по-продължи-
телен. Той се прави след 
задълбочено обмисляне и 
обсъждане, за да може и 
предметите на дейност, 
преподаване и изследова-
телска работа да бъдат 
близки и съвместими и 
да се изграждат единни 
колективи. Трябва да ми-
слим за хората. Колкото 
и тривиално да звучи, ще 
кажа, че без добър препо-
давателски екип нещата 
не сработват.

В началото на април 
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         строителство и геодезия:

бе представена визията 
за развитие на катедра 
„Пътища и транспортни 
съоръжения“ до 2021 г. 
Един от акцентите в 
плановете е създаване на 
научноизследователски 
център. Започна ли реа-
лизацията му?

Колегите от катедра-
та работят по тази идея. 
Подготвят се за реализа-
цията на този център или 
лаборатория. Обектът 
ще бъде направен в поме-
щенията на бившата пе-
чатница на УАСГ. Трябва 
да оборудваме изследова-
телската учебна зала на 
„Пътища и транспортни 
съоръжения“, защото тя 
ни е необходима и за прак-
тически занимания, и за 
обучение на студентите. 

Ежедневно се работи 
по изграждането на този 
център. Той, разбира се, 
няма да бъде юридическо 
лице, не бива да имаме 
свръхочаквания за него. 
Обектът ще е полезен в 
направленията обучение и 
изследване. 

С какви други ини-
циативи можете да се 
похвалите в областта 
на научната и изследова-
телската дейност?

През 2018 г., както вся-
ка година, нашите колеги 
работят по доста проек-
ти в тази сфера. УАСГ има 
известно финансиране от 
държавата за този тип 
дейност, което е симво-
лично, но все пак то под-
помага в голяма степен 
изследванията на нашите 
докторанти. Универси-
тетът полага изключи-
телно големи грижи за 
своите докторанти. При 
разработката на техни-
те дисертации се налага 
да се провеждат експери-
ментални, изчислителни, 
компютърни и друг вид 
опитни дейности. Всичко 
това е предмет на изсле-
дователската работа.

Голяма част от пости-
женията ни в тази област 
бяха докладвани през ноем-
ври 2017 г. на Mеждународ-
ната юбилейна научна кон-
ференция „75 години УАСГ“. 
В нея се включиха много 
колеги от други държави и 
няма как да не отбележа, 
че чуждестранното учас-
тие беше внушително. 
Проведоха се дискусии и 
обсъждания, които обога-
тиха както нашите пре-
подаватели и студенти, 
така и гостите ни от це-
лия свят.

Университетът по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия разработва 
проекти и по Фонд „Науч-
ни изследвания“, който е 
национален и се провежда 
на конкурсен принцип. С 
гордост мога да споделя, 
че нашите преподаватели 
се класираха и там.

В момента сме и парт-

ньори по два проекта по 
Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж 
2014 - 2020“. Единият е за 
създаване на център за 
изграждане и развитие на 
върхови постижения, кой-
то е на обща стойност 
от 30 млн. лв. Той се из-
пълнява от консорциум 
„Наследство БГ“, в който 
водещата организация е 
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“, а 
партньори са УАСГ, Техни-
чески университет - Со-
фия, Национална спортна 
академия „Васил Левски“, 
шест института на БАН, 
Столичната община, Ре-
гионалният исторически 
музей – София, Национал-
ната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий”. Други-
ят проект, в който участ-
ваме, отново е с водещ 
партньор СУ „Св. Климент 
Охридски“. Неговото наи-
менование е „Чисти техно-
логии за устойчива околна 
среда – води, отпадъци, 
енергия за кръгова иконо-
мика“. Стойността му е 
около 23,6 млн. лв. Той е 
изключително актуален, 
защото е насочен към 
опазването на околната 
среда и пречистването 
на води. Работата по него 
започна преди два месеца. 
Тук участва един от най-
добрите ни специалисти 
от университета.

Отделно имаме ня-
колко научни проекта по 
„Хоризонт 2020“, както и 
по Оперативна програма 
„Иновации и конкуренто-
способност 2014 - 2020“. 
Някои от тях също ги из-
пълняваме в партньорство 
с други университети, а 
други съвместно с пред-
ставители на бизнеса. 

Всеки проект, който 
реализираме, за нас е ва-
жен и постижение за УАСГ. 
Няма програма на ЕС, по 
която да не сме канди-
датствали с проект. Уни-
верситетът разполага 
с екипи, които работят 
непрекъснато в това на-
правление. 

Планирате ли ремон-
ти в учебните здания на 
университета и обще-
житията през летните 
месеци?

Винаги има нужда от 
ремонти. Всяка сграда и 
съоръжение, независимо 
от вида му, се нуждаят от 
поддръжка и трябва да се 
обновяват на определено 
време. В момента изпъл-
няваме текущи СМР със 
средствата за капитало-
ви разходи. 

В същото време се на-
мираме и в доста сложна 
процедура. Имаме отпус-
нати 3 млн. лв. по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ за 
ремонт на цялата стара 
сграда на университета 

и физкултурния салон, но 
сме в затруднение от юри-
дически характер. Обяви-
хме обществена поръчка 
за избор на изпълнител, 
но за съжаление не можем 
да я приключим заради об-
жалвания. Проектът ни 
е в застой, не можем да 
стартираме строител-
но-монтажните дейности 
и сме в изключително за-
труднено положение. Има-
ме осигурено финансиране, 
което засега не можем да 
използваме. Ако обжалва-
нията продължат, вероят-
но ще се разделим с тези 
пари от Европейския съюз. 
В България всеки има пра-
во да обжалва, когато си 
пожелае, защото законода-
телството го позволява. 

Наскоро Министер-
ство на образованието и 
науката ни отпусна 350 
хил. лв., за да започнем 
изграждането на център 
за сеизмични изследвания. 
Този обект е изключител-
но важен за строителния 
сектор, защото в Бълга-
рия има доста сеизмич-
ни зони. Без изследвания 
няма как да се справим с 
предизвикателствата на 
района. Центърът ще бъде 
създаден на територията 
на УАСГ.

Започна ли подготов-
ката за предстоящата 
кандидатстудентска 
кампания? Кои специал-
ности очаквате да пре-
дизвикат най-голям ин-
терес?

Тя категорично не е 
спирала. Това не еднокра-
тен акт, а по-скоро непре-
къснат процес, свързан с 
популяризиране на профе-

сията на архитекта и ин-
женера. Целогодишно рабо-
тим по подготовката на 
кампанията. Провели сме 
един предварителен изпит 
по математика, като ос-
новните ще са през юни.

Традиционно най-голям 
интерес има към специал-
ностите „Архитектура“, 
„Строителство на сгради 
и съоръжения“, „Геодезия“. 
Полагаме сериозни усилия, 
за да повишим интереса и 
към другите ни специал-
ности, които освен че са 
изключително важни за 
университета, са и клю-
чови за стопанството на 
България. Не мога да си 
представя, че след години 
няма да имаме инженери 
по транспортно или по хи-
дротехническо строител-
ство. В момента в тези 
сфери се правят най-голе-
ми инвестиции, като това 

се очаква да продължи 
поне в следващите 20 го-
дини. Инфраструктурата 
и водно строителство са 
приоритет за държавата, 
а в същото време инте-
ресът към тези професии 
е понижен. Имено в тази 
посока работим с всички 
сили и правим възможното 
за популяризирането на 
тези ключови дейности.

 
Какви други важни за-

дачи има УАСГ до края на 
годината? Предстоят 
ли научни форуми, иници-
ативи, свързани с меж-
дународната дейност на 
висшето училище, и др.? 

Ще започна с междуна-
родната дейност. През ми-
налата година бяхме пока-
нени и се включихме в един 
международен консорциум 
от елитни университети. 
В обединението сме 20 съ-
дружници, като то се ръ-
ководи от Пекинския уни-
верситет по архитектура 
и строителство. Свързано 
е с Пътя на коприната. 

Учредителната среща 
беше в Пекин, Китай. На 
нея набелязахме поредици 
от мерки за сътрудни-
чество между висшите 
училища като обмен на 
опит, подобряване на учеб-
ните планове и програми, 
взаимно информиране и 
т.н. Повечето дейности 
вече са в процес на осъ-
ществяване, като някои 
са започнали още преди 
учредяването. Например 
всяка година ние изпраща-
ме наши студенти в Пе-
кинския университет по 
архитектура и строител-
ство на лятно училище, 
като засега групите са 
малки. Очакваме и техни 
възпитаници да посетят 
УАСГ. Полека открехваме 
тази част на света, кое-
то не е лесно начинание. 
Стремим се да постигнем 
добро взаимодействие и 
смея да кажа, че засега 
имаме обнадеждаващи ре-
зултати.

Ежегодно наши възпи-
таници отиват на учебни 

практики в чужбина и съ-
ответно и ние приемаме 
студенти от други стра-
ни. Например съвсем скоро 
очакваме една група ин-
дийски младежи за кратко-
срочно обучение в Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия. 
Друга важна задача е да 
проведем обучението по 
„Еразъм“ и „Еразъм+“.

През 2018 г. ще про-
дължим да организираме 
и международните конфе-
ренции, които са тради-
ционни за УАСГ. До края 
на годината ще работим 
активно, за да изпълним 
успешно всички набеляза-
ни цели. Нямам съмнение, 
че това ще се случи, защо-
то всеки в университета 
знае какви са отговор-
ностите му и изпълнява 
съвестно своите задъл-
жения. Това се вижда от 
високите резултати на 
УАСГ.

Вестник „Строител“ 
винаги отразява съби-
тия на УАСГ и публикува 
интервюта с академич-
ния състав. По какъв друг 
начин изданието може да 
Ви бъде полезно?

Старая се да следя ре-
довно публикациите в офи-
циалното издание на КСБ 
въпреки натоварената ми 
програма. Най-важното 
за мен е, че Меморанду-
мът за сътрудничество 
и партньорство между 
УАСГ и в. „Строител“ сра-
боти. В предишни години 
взаимодействието между 
нас беше позатихнало, но 
откакто моят екип пое 
ръководството на УАСГ, 
връзката ни и с вестника, 
и с Камарата коренно се 
промени и се разви в поло-
жителна посока. 

Областите, по които 
работим заедно, са много 
и обикновено решаваме 
кое е най-полезно в диалог, 
който ще продължи зана-
пред и с в. „Строител“, и 
с КСБ. Със сигурност ще 
разширим сътрудничест-
вото си.

Снимки Румен Добрев
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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 
пред свободната и лоялна 
конкуренция, равнопоста-
веност и биха създали ус-
ловия за допускане на дис-
криминация в отрасъла.

По данни на Агенция-
та за обществени поръч-
ки (АОП) за март 2018 г. 
обявените тръжни проце-
дури в сектор „Строител-
ство“ са 324 броя с обща 
прогнозна стойност 867 
млн. лв. Спрямо февруари 
2018 г. се наблюдава ръст 
от 46,6% (103 бр.) на обяв-
ленията и нарастване при 
стойността от 151,3% 
(522 млн. лв.). В сравне-
ние с март 2017 г. се ре-
гистрира ръст от 20% 
(54 бр.) на обявленията и 
от 95,3% (423 млн. лв.) на 
стойността.

Обявени обществени  
поръчки по вид строител-
ство

„Инженерна инфра-
структура“ - обявените 
поръчки през март са 89 
бр., или 27,5% от всички в 
сектор „Строителство“. С 
обща прогнозна стойност 
617 млн. лв., което е 71,2% 
от общо обявената стой-
ност на поръчките за от-
расъла. Спрямо предходния 
месец обявените търгове 
в „Инженерна инфраструк-
тура“ регистрират ръст 
от 58,9% (33 бр.) на броя и 
на стойността от 280,9% 
(455 млн. лв.).

„Сградно строител-
ство“ - делът на поръч-
ките в сегмента е 21,3% 
от общо обявените, или 
69 бр., с прогнозна стой-
ност 72 млн. лв., предста-
вляваща 8,3% от общата 
за отрасъла. Спрямо пре-
дходния месец обявените 
поръчки в „Сградно строи-

телство“ отбелязват уве-
личение от 64,3% (27 бр.) 
на броя и при стойността 
от 28,6% (16 млн. лв.).

„Енергийна инфра-
структура“ - обявените 
търгове са 33 бр., или 
10,2% от всички в сектора. 
Прогнозната стойност е 
54 млн. лв., или 6,2% от об-
щата. Спрямо предходния 
месец обявените поръчки 
в „Енергийна инфраструк-
тура“ регистрират ръст 
от 22,2% (6 бр.) на броя и 
спад при стойността от 
1,8% (- 1 млн. лв.).

„ВиК инфраструкту-
ра“ - делът на обявените 
търгове в сегмента е 
5,9% от всички общест-
вени поръчки в отрасъ-
ла, или 19 бр. Обявената 

прогнозна стойност е 71 
млн. лв., което е 8,2% от 
общо обявената прогноз-
на стойност на поръчките 
за  строителство. Спрямо 
предходния месец обявени-
те обществени поръчки 
във „ВиК инфраструктура“ 
отбелязват ръст от 18,8% 
(3 бр.) на броя и увеличе-
ние на стойността от 
12,7% ( 8 млн. лв.).

„Проектиране и над-
зор“ - обявените търгове 
са 114 бр., или 35,1% от 
всички, с прогнозна стой-
ност 53 млн. лв., или 6,1% 
от общата. Спрямо пре-
дходния месец обявените 
поръчки в „Проектиране и 
надзор“ регистрират ръст 
от 42,5% (34 бр.) на броя и 
на стойността от 488,9% 

(44 млн. лв.).

Дейности по изпълнение на 
обществените поръчки по 
вид строителство

„Инженерна инфра-
структура“:

 Изграждане, рекон-
струкция, ремонт на път-
на и жп инфраструктура 
– 34,8%;

 Tекущи ремонти на 
горски пътища – 4,5%; 

 Рехабилитация и под-
държане на пристанища  
– 0%;

 Изграждане, рекон-
струкция, благоустроява-
не на паркове, детски пло-
щадки, стадиони и зони за 
отдих – 11,2%; 

 Почистване и ко-

рекция на речни корита, 
отводняване и увелича-
ване на пропускателната 
способност на реките, из-
граждане на подпорни сте-
ни, укрепване на път, ре-
хабилитация и поддържане 
на пристанище –  5,6%;

 Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и под-
дръжка на улична мрежа 
– 40,5%; 

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

 Рекултивация и рес-
таврация – 2,3%. 

„ВиК инфраструктура“:
 Строителство и ре-

монт на пречиствателни 
станции на битови и от-
падъчни води – 10,5%;

 Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализа-
ционни системи – 73,7%;

 Строително-мон-
тажни работи на водоеми 
– 15,8%.

„Сградно строител-
ство“:

 Инженеринг на съ-
ществуващи сгради – 
18,8%;

 Ново строителство 
– 7,2%;

 Реконструкция, ре-
монтни работи и др. ви-
дове  строителни  работи 
– 62,4%; 

 Kонсервация и рес-
таврация – 1,5%; 

 Реконструкция, мо-
дернизация и внедряване 
на мерки за енергийна 
ефективност – 4,3%;

 Проектиране и СМР 
по преустройство на сгра-
ди – 5,8%.

„Енергийна инфра-
структура“:

 Ново строителство 
– 3%;

 Реконструкция, ре-
монт и внедряване на мер-
ки за енергийна ефектив-
ност – 21,2%; 

 Инженеринг (проек-
тиране, строително-мон-
тажни работи, авторски 
надзор), повишаване на 
енергийната ефектив-
ност на жилищни сгради 
– 12,1%; 

 Изграждане, рекон-
струкция, подмяна на пре-
носни и разпределителни 
мрежи и съоръжения към 
тях в електроснабдяване, 
топлоснабдяване, газо-
снабдяване – 63,7%.

„Проектиране и над-
зор“:

 Осигуряване на екс-
пертни и технически услу-
ги, консултации, техниче-
ска помощ – 29,7%; 

 Проектиране, изгот-
вяне на инвестиционен 
проект и авторски надзор 
– 26,3%;

 Оценка на съответ-
ствие, строителен надзор, 
инвестиционен контрол и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 37,7%;  

 Обследване за енер-
гийна ефективност – 
0,9%;  

 Изготвяне на ус-
тройствен план – 1,8%;

 Изготвяне на идеен 

проект – 1,8%;
 Кадастрална карта 

– 1,8%. 

Обявени обществени 
поръчки над 5 млн. лв. в сег-
мент „Инженерна инфра-
структура“:

Поръчка №00814-
2018-0008, община Враца 
– „Обновяване и модерни-
зиране на пешеходната 
зона в централната част 
на град Враца - зони 3, 4, 
5 и 6 в участъка от ул. 
„Поп Сава Катрафилов” до 
ул. „Кръстьо Българията”, 
с прогнозна стойност – 
5,3 млн. лв.

Поръчка №00661-
2018-0003, община Белене 
- СМР на обекти „Рекон-
струкция и рехабилита-
ция на общинска пътна 
мрежа: Белене – АЕЦ Бе-
лене, Деков – Кулина вода“,  
прогнозна стойност – 5,3 
млн. лв. 

Поръчка №00721-
2018-0003, община Тополо-
вград – „Рехабилитация и 
реконструкция на общин-
ски пътища на терито-
рията на Община Тополов-
град”, прогнозна стойност 
– 5,4 млн. лв.

Поръчка №00017-
2018-0006, община Бер-
ковица - „Изпълнение на 
строително-монтажни 
работи (СМР) в рамките 
на проект „Рехабилита-
ция и/или реконструкция 
на участъци от общински 
пътища на територията 
на Община Берковица по 
две обособени позиции”, 
прогнозна стойност – 5,4 
млн. лв.

Поръчка №00060-
2018-0001, община Каварна 
- „Реконструкция и рехаби-
литация на общински пъ-
тища в община Каварна“, 
прогнозна стойност – 5,5 
млн. лв. 

Поръчка №00396-
2018-0002, община Боро-
во - „Реконструкция и ре-
хабилитация на участъци 
от общински пътища RSE 
1001 и RSE 2002 в община 
Борово“, прогнозна стой-
ност – 5,6 млн. лв. 

Поръчка №00189-
2018-0009, община Севли-
ево – Изпълнение на стро-
ително-монтажни работи 
на обект: „Реконструкция 
и рехабилитация на път 
GAB1169/III-404, Севлиево 
– Крушево – Младен – яз. 
„Ал. Стамболийски”. Учас-
тък от км. 0 +000 до км. 
13 +730”, прогнозна стой-
ност – 5,7 млн. лв.

Поръчка №00340-
2018-0007, община Угър-
чин – „СМР по обособени 
позиции в изпълнение на 
проект: „Рехабилитация на 
участъци от общински пъ-
тища в община Угърчин“, 
прогнозна стойност – 5,7 
млн. лв.

Поръчка №00827-
2018-0001, община Кула 
- Изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
по проект: „Реконструк-
ция и рехабилитация на 
съществуващи общински 
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Дял на обявените обществени поръчки по вид строителство 
март 2018 г. 

дял от общите поръчки  дял от общата стойност 

Общини  Министерства и 

агенции  

Болници и учебни 

заведения 

брой 12 5 1

стойност (млн. лв.) 77,9 96,7 5

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

Общини  Министерства и агенции  

брой 1 3

стойност (млн. лв.) 58,8 424,8

Обявени обществени поръчки над 50 млн. лв. по вид възложители 
Март 2018 

За   март  2018  г.  са  обявени  общо  4  обществени  поръчки  на  стойност  над  50  млн. лв. 
В „Инженерна  инфраструктура“  –  3  бр.  и  „Ви  К“  инфраструктура  –  1  бр.   
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пътища VID1120/II-14-Цар 
Петрово/и VID1121/III–141–
Полетковци–Старопати-
ца/, Община Кула, област 
Видин“, прогнозна стой-
ност – 5,7 млн. лв. 

Поръчка №00299-
2018-0002, община Тър-
говище - „Изграждане на 
нова клетка – разширение 
на Регионално депо за не-
опасни отпадъци за реги-
он Търговище“, прогнозна 
стойност – 5,8 млн. лв. 

Поръчка №00233-
2018-0018, ДП Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) 
- София – „Проектиране и 
строителство на систе-
ми за сигнализация и теле-
комуникации и Европейска 
система за управление на 
влаковете (ERTMS) за про-
ект „2014-BG-TMC-0133-W 
– Развитие на железопъ-
тен възел София: желе-
зопътен участък „София 
– Волуяк“, вкл. гари София, 
нова гара Обеля и гара Во-
луяк“, прогнозна стойност 
– 48 млн. лв.

Обявени обществени 
поръчки над 50 млн. лв. 
в сегмент „Инженерна 
инфраструктура“

Поръчка №00044-
2018-0017, Агенция „Път-
н а  и н ф р ас трук ту р а “ 
(АПИ), старо наименова-
ние - Национална агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(НАПИ), старо наименова-
ние - Фонд „Републиканска 
пътна инфраструктура“ 
(ФРПИ) - „Определяне на 
изпълнител за проекти-
ране и строителство на 
обект: Софийски около-
връстен път в участъ-
ка от км 35+260 до км 
41+340 /от пътен възел 
„Цариградско шосе“ до 
пътен възел „Младост“, 
прогнозна стойност – 123 
млн. лв. 

Поръчка №00044-
2018-0018, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), 
старо наименование - На-
ционална агенция „Пътна 
инфраструктура“ (НАПИ), 
старо наименование - 
Фонд  „Републиканска 
пътна инфраструктура“ 
(ФРПИ) -  „Определяне 
на изпълнител за допъл-
нително проектиране и 
строителство на обект: 
Път I-1 (E-79) „Мездра – 
Ботевград“ Лот 1 от км 
174+800 до км 194+122“, 
прогнозна стойност – 123 
млн. лв. 

Поръчка № 00044-
2018-0019, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), 
старо наименование - На-
ционална агенция „Пътна 
инфраструктура“ (НАПИ), 
старо наименование - 
Фонд  „Републиканска 
пътна инфраструктура“ 
(ФРПИ) – „Определяне на 
изпълнител за допълнител-
но проектиране и строи-
телство на обект: Път I-1 
(E-79) „Мездра – Ботевг-
рад“ Лот 2 от км 161+367 
до км 174+800“, прогнозна 
стойност – 178,8 млн. лв.

Обявени обществени 
поръчки над 50 млн. лв. в 
сегмент „ВиК инфраструк-
тура“

Поръчка №00267-
2018-0018, община Пловдив 
– „Реконструкция, модер-
низация и доизграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води Пловдив 
– Инженеринг”, прогнозна 
стойност – 58,8 млн. лв.

Обявени обществени 
поръчки над 5 млн. лв. в 
сегмент „Сградно строи-
телство“

Поръчка №00546-
2018-0004, Университет-
ска специализирана болни-
ца за активно лечение по 
онкология (УСБАЛО) ЕАД – 
София, Старо наименова-
ние - Специализирана бол-
ница за активно лечение 
по онкология (СБАЛО) ЕАД 
– София)  – Сключване на 
рамково споразумение за 
изпълнение на обществена 
поръчка с предмет „Стро-
ително-ремонтни работи 
в сградния комплекс на 
УСБАЛО ЕАД“, прогнозна 
стойност – 5 млн. лв. 

Поръчка  №00353-
2018-0052, „АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД – „Изграждане на нов 
Център за управление на 
авариите на територията 
на гр. Козлодуй“, прогнозна 
стойност – 9,8 млн. лв.

Обявени обществени 
поръчки над 5 млн. лв. в 
сегмент „Енергийна инфра-
структура“

Поръчка №00322-
2018-0004, община Кър-
джали – „Реконструкция и 
въвеждане на енергоспес-
тяващо осветление в об-
щина Кърджали“, прогнозна 
стойност – 5,9 млн. лв.

Поръчка №00087-
2018-0034, Столична об-
щина – „Строителство/
основен ремонт/рекон-
струкция и внедряване на 
мерки за повишаване на 
енергийна ефективност 
на училища и детски гра-
дини на територията на 
Столична община“, про-
гнозна стойност – 16,6 
млн. лв.

Обявени обществени 
поръчки над 5 млн. лв. в 
сегмент „Проектиране и 
надзор“

Поръчка №00044-
2018-0021, Агенция „Път-
н а  и н ф р ас трук ту р а “ 
(АПИ), старо наименова-
ние - Национална агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(НАПИ), старо наименова-
ние - Фонд „Републиканска 
пътна инфраструктура“ 
(ФРПИ) - „Консултантски 
услуги и упражняване на 
строителен надзор при 
проектирането и строи-
телството на Автомаги-
страла „Струма“ Лот 3.1 
Тунел „Железница“, прогноз-
на стойност – 7 млн. лв. 

Поръчка № 00233-
2018-0015, ДП Национална 

компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) 
- София – „Консултантска 
услуга по контрол, управле-
ние, оценка на съответ-
ствие, строителен надзор 
и изготвяне на технически 
паспорти за железопътен 
участък Костенец – Сеп-
тември“, прогнозна стой-
ност – 9,1 млн. лв. 

Поръчка №00233-
2018-0014, ДП Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) 
- София – „Консултантска 
услуга по контрол, управле-
ние, оценка на съответ-
ствие, строителен надзор 
и изготвяне на технически 
паспорти за железопътен 
участък Елин Пелин – Кос-
тенец“, прогнозна стой-
ност – 22,8 млн. лв.

Обявени обществени 
поръчки по източници на 
финансиране 

 Държавен бюджет – 
170 бр.;

 Механизъм за свърз-
ване на Европа – 3 бр.;

 Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“ – 
няма;

 Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
– 2020“ – 35 бр.; 

 Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – 3 бр.;

 „Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“  – 101 бр.;

 Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020“ – 4 бр.;

 INTERREG V-A „Румъ-
ния – България 2014 – 2020“ 
– 1 бр.;

 INTERREG V-A „Гърция 
– България 2014 – 2020“ – 
3 бр.;

 Фонд „Убежище миг-
рация и интеграция“ – 
2 бр.;

 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 – 1 бр.

През март 2018 г. в обявле-
нията за обществени поръ-
чки се изискват следните 
сертификати:

ISO 9001:2008 - за 
51,2% от поръчките се из-
исква този сертификат.

ISO 14001:2004 - за 
30,9% се изисква този сер-
тификат.

OHSAS18001:2007 - за 
3,1% от поръчките се из-
исква този сертификат. 

ISO 27001:2005 – за 
0,3% от поръчките се из-
исква този сертификат.

ISO 17020:2005 – за 

1,2% от поръчките се из-
исква този сертификат.

IEC 17025:2005  –  не 
се изисква.

ISO 9606-1:2012 – за 
0,3% от поръчките се из-
исква този сертификат.

ISO 13485 – не се 
изисква

ISO 17024:2003 – не 
се изисква

Нередности при обявени-
те обществени поръчки в 
сектор „Строителство“, 
влияещи негативно върху 
конкуренцията

Нередностите при 
обявените обществени 
поръчки са често срещани 
необосновани, липсващи 
или прекомерни изисквания 
при критериите за подбор 
на изпълнител, поставени 
в условията за участие и 
критериите за възлагане, 
а именно при:

 Годност за упражня-
ване на професионалната 
дейност, включително из-
исквания във връзка с впис-
ването в професионални 
или търговски регистри; 

 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 отно-

шение на показатели, като 
методология, концепция, 
план за работа промяна в 
последователността на 
технологичните процеси.

През март 2018 г. при 
обявените обществени 
поръчки в сектор „Стро-
ителство“ са допуснати 
3 нередности, водещи до 
субективни решения при 
възлагане или отстраня-
ване на участниците в 
тръжните процедури.

Поръчка №00814-2018-
0004, възложител община 
Враца 

Наименование: „Рекон-
струкция, ремонт и внедря-
ване на мерки за енергийна 
ефективност на образо-
вателни институции, във 
връзка с реализацията на 
проект по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж” 2014 - 2020 година по 
обособени позиции“, както 
следва: Обособена позиция 
№1 – „Ремонт и обновяване 
на ДГ „Европейчета“, база 
1, град Враца“, Обособена 
позиция №2 – „Изгражда-
не на спортна зала в СУ 
„Христо Ботев“, град Вра-
ца“, и Обособена позиция 
№3 – „Изпълнение на СМР 
на ППМГ „Акад. Иван Це-
нов“, град Враца“.

Коментар: Лицата, до 
които се изпраща покана-
та за участие в процедура 
договаряне без предвари-
телно обявление, включ-
ват такива, които не са 
регистрирани в Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя.

Поръчка №0678-2018-
0009, възложител „Топло-
фикация Русе“ ЕАД 

Наименование:  „Ре-
конструкция на котел №5 
Обособена позиция - Мон-
таж на възли и системи 
- Монтаж на възли и сис-
теми по позиции, описани 
в техническото задание, 
работната документация 
и чертежи на котел 5“.

Коментар: Лицата, до 
които се изпраща покана-
та за участие в процедура 
пряко договаряне, включ-
ват такива, които не са 
регистрирани в Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя.

Поръчка №01026-2018-
0001, възложител община 
Искър 

Наименование: „Пре-
доставяне на Консул-
тантски услуги при упра-
влението, изпълнението 
и отчитането на проект: 
„Реконструкция на улична 
мрежа в община Искър“.

Коментар: За „Предос-
тавяне на Консултантска 
услуга при управлението, 
изпълнението и отчита-
нето на проект: „Рекон-
струкция на улична мрежа 
в община Искър“ е редно 
в екипа от експерти да 
е включен и експерт със 
специалност в областта 
на предмета на поръчката 
за осигуряване на качест-
веното й изпълнение. 

Общини 
�258 бр. обявени поръчки 

Комунален и обществен сектор  
7 бр. обявени поръчки 

Болници и учебни заведения 
7 бр. обявени поръчки 

Министерства и агенции   
52 бр. обявени поръчки 

79,6% 

2,2% 

2,2% 

16,0% 

 Дял на обявените обществени поръчки 
по възложители  

март 2018 г. 

Общини 

Комунален и 

обществен сектор 

Болници и учебни 

заведения 

Министерства и 

агенции 

Открита процедура  
106 бр. обявени поръчки 101010101010666666 ббббббррррррбббббб ...... ооооооббббббяяяяяябббббббббббб ввввввееееееннннннииииии ппппппороророророръъъъъъччччччккккккииииии
Пряко договаряне  
13 бр. обявени поръчки 
Ускорена ограничена процедура 
1 бр. обявени поръчки  
Договаряне без предварително обявление  
15 бр. обявени поръчки  
Публично състезание  
184 бр. обявени поръчки 
Договаряне без предварителна покана за участие  
0 бр. обявени поръчки 
Договаряне с предварителна покана за участие  
2 бр. обявени поръчки 
Открит конкурс за проект 
2 бр. обявени поръчки 
Състезателен диалог 
1 бр. обявени поръчки 

32,7% 

4,0% 

0,3% 

4,6% 

56,9% 

0,0% 

0,6% 

0,6% 

0,3% 

Открита процедура  

Пряко договаряне 

Ускорена ограничена 

процедура 

Договаряне без 

предварително … 

Публично състезание 

Договаряне без 

предварителна покана … 

Договаряне с 

предварителна покана … 

Открит конкурс за 

проект 

Състезателен диалог 

Обявени обществени поръчки по 
процедури на договаряне 

Икономически 
най-изгодна 

оферта  

 205 бр. 
обявени 
поръчки   

Липсват 
критерии при 

възлагане 

 118 бр. 
обявени 
поръчки 

Най-ниска цена 1 бр. обявени 
поръчки 

63,3% 

36,4% 

0,3% 

Критерии за възлагане по 
обявените обществени поръчки 

Икономически най-изгодна оферта 

Най-ниска цена 
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Борислав Брайков 
началник-отдел, КСБ 
Мартина Кръстева 
експерт, КСБ

Министерството на об-
разованието и науката (МОН) 
провежда държавната полити-
ка в областта на професио-
налното образование и обуче-
ние (ПОО). Според Закона за 
професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) програми-
те за придобиване на профе-
сионална квалификация са на-
сочени към две целеви групи: 
ученици и лица, навършили 16 
години, извън системата на 
формалното образование. Ко-
гато обучението се осъщест-
вява в училищата, минимална-
та възраст на желаещите да 
се включат в програми за ПОО 
е 13 години. Това е записано в 
публикация от март т.г. на Ев-
ропейския център за развитие 
на професионалното обучение 
(Cedefop), в която се просле-
дява развитието на ПОО у нас 
през последните години. 

Приетият през 2015 г. Закон 
за предучилищното и училищно-
то образование (ЗПУО), както 
и измененията и допълненията 
в ЗПОО от 2016 г., оптимизи-
рат училищната мрежа в сис-
темата на ПОО и водят до уве-
личаване на дела на обучението 
чрез работа.

Основните институции, в 
които се осъществява ПОО, 
са професионалните гимна-
зии, училищата по изкуства-
та, спортните училища, про-
фесионалните колежи, както 
и държавните, общинските и 
частните лицензирани цен-
трове за професионално обу-
чение (ЦПО). ПОО се провежда 
в съответствие с Държавни-
те образователни стандарти 
(ДОС) за придобиване на ква-
лификация по професии. Зако-
нодателството регламентира 
шест вида програми за начално 
и продължаващо професионал-
но обучение, които определят 
възрастта и входящото обра-
зователно и квалификационно 
равнище на кандидатите, как-
то и съдържанието и продъл-
жителността. 

В професионалните гимназии 
протича

обучение за усвояване на 
общообразователния минимум 
за средно образование, както 
и подготовка за придобиване 
на професионална квалифика-
ция, като зрелостниците за-
едно с дипломата получават 
и свидетелство за професио-
нална квалификация. Програ-
мите за професионално обу-
чение, осъществявани от ЦПО 
и професионалните колежи, не 
включват общообразовател-
на подготовка и водят един-
ствено до квалификация, коя-
то може да се придобие и чрез 
валидиране на предходно учене. 
Желаещите да удостоверят 
професионални знания, умения 
и компетентности трябва да 
положат държавен изпит. Часо-
вете за практика съставляват 
значителна част (от 50% до 
над 70%) от всички програми за 
ПОО, като делът им намалява с 

Равнище на заетост сред наскоро завършилите степен на образование 
като % от младите хора на възраст между 20 и 34 години, които вече не са 
част от системата за образование и обучение в България и ЕС, 2016

Ученици в средното образование (МСКО 2011 ниво 3), записани в 
общообразователни програми и програми за професионално образование, 
% в България и ЕС, 2015

Учене през целия живот, % от населението на възраст между 25 и 64 
години, което участва в образование и обучение в България и ЕС, 2016

нарастване степента на квали-
фикация, която се придобива по 
съответната професия.

От 2014 г. насам в България 
непрекъснато се развива и обу-
чението чрез работа - дуалната 
система. В нея практическата 
подготовка в реална работна 
среда се редува с учене на те-
орията в институции в систе-
мата на ПОО. Учениците в XI и 
XII клас се подготвят от съот-
ветния работодател от два до 
три дена седмично. При лицата, 
навършили 16 години, обикнове-
но обучението чрез работа се 
допълва от самообучение или 
посещение на вечерни курсове с 
оглед усвояване на теорията за 
съответната професия. Както 
учениците, така и възрастни-
те получават възнаграждение 
от съответния работодател. 
Въпреки че законодателство-
то насърчава въвеждането на 
дуалната система, тя все още 
се прилага главно на проектна 
основа.

Социалните партньори са 
ангажирани на различни нива от 
системата на ПОО. 

Те са представени в Иконо-
мическия и социален съвет на 
Република България, както и в 
други национални структури, 
като по този начин допринасят 
за разработването на полити-
ката в областта на ПОО. Орга-
низациите на работодателите 
участват активно в координи-
рания от Националната агенция 
за професионално образование 
и обучение (НАПОО) процес по 
разработване и актуализиране 
на ДОС за придобиване на ква-
лификация по професии. Наред с 
това браншовите и синдикал-
ните организации предлагат 
представители за участие в ко-
мисиите, провеждащи изпитите 
за придобиване на професионал-
на квалификация.

Отличителни характеристики 
на ПОО 

През 2017 г. броят на за-
вършващите професионални 
гимназии надвишава този на 
дипломиралите се общообразо-
вателни училища и се равнява 
на 51,7% от всички. Наблюдава 
се намаление спрямо 2012 г., ко-
гато 52,5% от завършващите 
средно образование в България 
са с професионално. 

От учебната 2016/17 г . 
обучението за придобиване 
на средно образование се осъ-
ществява в два етапа. По този 
начин се подобрява достъпът 
до ПОО, тъй като учащите 
вече могат да изберат как да 
продължат след завършване на 
X клас.

В национален контекст тер-
минът начално ПОО се използва 
единствено във връзка с про-
грами за обучение, водещи до 
придобиване на първоначална 
степен на квалификация по про-
фесия или част от нея. Те могат 
да бъдат надградени с програ-
ми за продължаващо ПОО за 
придобиване на втора и трета 
степен на професионална ква-
лификация. 

От 2015 г. е налице законо-
ва рамка за валидиране на не-
формалното и информалното 

(самостоятелното) учене в об-
ластта на ПОО, като се разра-
ботват процедури и критерии 
за гарантиране на качеството. 
Въвеждането на Национална 
квалификационна рамка улесня-
ва процеса по установяването 
му.

Предизвикателства и съответ-
стващи политики 

За да може професионалното 
образование и обучение да от-
говаря по-адекватно на потреб-
ностите на пазара на труда, 
ЗПУО, в чийто обхват попада 
и ПОО, натоварва местните и 
регионалните власти с повече 
отговорности. Проведените 
реформи засилват ролята им 
по отношение броя на места-
та за професионално обучение, 
разработване на Списъка на 
професиите за ПОО (СППОО), 
допълнително разпределяне 
на финансовите средства към 
училищните бюджети, органи-
зиране на курсове за обучение 
на безработни, както и за раз-
витие на материално-техниче-
ската база на професионални-
те гимназии. Организациите на 
работодателите също стават 
по-активни в процеса по осъ-
ществяване на ПОО. След по-
следните промени в ЗПОО те 
могат да предлагат промени в 
СППОО.

С въвеждането на дуалната 
система през учебната 2015/16 
някои училища започват да я 
предлагат. Няколко пилотни 
проекта са насочени към раз-
ширяване на неговия обхват 
в сътрудничество с бизнеса и 
публичните институции в Бъл-
гария и чужбина. Предприемане-
то на мерки като организиране 
на специализирани форуми, ме-
дийни кампании и събития пома-
гат за привличането на учащи и 
мотивират работодателите да 
се ангажират с дуалното обуче-
ние, което все още се организи-
ра главно в рамките на различни 
проекти. 

Във връзка с осигуряване 
на качеството МОН е в процес 
на изграждане на система за 
вътрешно и външно оценяване 
на базата на Европейската ре-
ферентна рамка за осигуряване 
на качеството (ЕРРОК) в ПОО. 
Наредбата за осигуряване на 
качеството в професионалното 
образование и обучение задъл-
жава доставчиците на ПОО да 
организират самооценяване на 
базата на набор от критерии и 
показатели.

В плана за действие за 2015 
- 2017 г. в изпълнение на Стра-
тегията за развитие на профе-
сионалното образование и обу-
чение в Република България за 
периода 2015 - 2020 г. са пред-
ложени мерки за справяне с по-
сочените предизвикателства, 
които включват: разширяване 
прилагането на модулна органи-
зация на професионалната под-
готовка, по-голяма гъвкавост в 
осъществяването на ПОО, по-
качествени и по-леснодостъпни 
услуги по кариерно ориентиране. 
Също така се очаква изпълне-
нието на Стратегията да до-
принесе за увеличаване на про-
цента на участие на възрастни 
в ученето, който в момента е 
сред най-ниските в ЕС.
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БАНКОВА СМЕТКА: 
Вестник „Строител“ ЕАД

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG27RZBB91551004809103

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

Поставяне на рекламен банер с размери до 2 кв. м пред залата на семинара

Цена: 500 лв. без ДДС за 1 бр.

Изработване и поставяне на цветен рекламен ролбанер пред залата на 
семинара с размери 100х200 см

Цена: 1000 лв. без ДДС за 1 бр.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 

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

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СОФИЯ
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Дебатът по темата беше част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС

Мирослав Еленков

„Кръговата икономика е 
реалност, към която тряб-
ва бързо да се адаптира-
ме. Българското председа-
телство неслучайно избра 
именно този подход и за ли-
дерската среща на 16 май, 
за да покажем, че е важно 
в каква околна среда живе-
ем“. Това заяви министъ-
рът за Българското пред-
седателство на Съвета 
на ЕС 2018 Лиляна Павлова 
при откриването на първия 
у нас форум „Кръгова иконо-
мика и чисти технологии“. 
Конференцията беше ор-
ганизирана от „Клийнтех 
България“ и се проведе под 
патронажа на Министер-
ството на околната сре-
да и водите. Събитието 
бе част от официалния 

календар на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС. В него участ-
ваха и министърът на 
околната среда и водите 
Нено Димов, зам.-министъ-
рът на икономиката Алек-
сандър Манолев, Любомир 
Пейновски, съпредседател 
на „Клийнтех България“ и 
член на УС на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). На форума присъст-
ваха над 150 глобални лиде-
ри в сферата на кръговата 
икономика, предприемачи, 
инвеститори и експерти. 
КСБ бе представена от 
изп. директор инж. Миро-
слав Мазнев и прокуриста 
и главен редактор на вест-
ник „Строител“, ПР на КСБ 
Ренета Николова.

Министър Павлова при-
помни, че европейските 
лидери на 28-те държави 
членки на ЕС са провели 
дискусията си в София 
около иновативна и ре-
циклируема маса, която не 
оставя отпадъци и от коя-
то всяка част има и дру-
ги приложения. „Към този 
затворен цикъл трябва да 
се стремим, ако искаме да 
се сравняваме с водещите 
икономики, когато говорим 
за дигитална Европа, за 

иновации и интелигентни 
технолигии, подкрепени от 
бизнеса и намиращи прак-
тическо измерение в бита 
ни“, каза още тя. По думи-
те й за просперитета на 
гражданите е важно 

качеството на околната 
среда. 

„Теми като днешната 
ни показват къде трябва 
да бъдем утре. Искаме да 
имаме единна, конкурентна 
и модерна Европа, да полу-
чим обратната връзка от 
бизнеса и икономиката за 
това какво трябва да на-
правим ние - политиците 
и институциите, и да за-
творим цикъла между нас. 
Да създадем условия той 
да заработи и на практи-
ка“, подчерта още Лиляна 
Павлова.

„Природата е перфект-
ният пример за кръгова 
икономика. В нея думите 
отпадък и неполезно не съ-
ществуват“, заяви на свой 
ред министър Нено Димов. 
Той обясни, че в природата 
непотребното за един е 
важно за друг. „До момен-
та човечеството мисли 
праволинейно - суровина, 
производство, продукт, 

употреба, отпадък. Едва 
от няколко години започ-
нахме да разсъждаваме в 
някакъв вид кръг – как от-
падъкът всъщност може да 
бъде суровина“, подчерта 
министър Димов. Според 
него, за да бъде постигнат 
устойчив ефект, трябва 
да се променят образо-
ванието и културата на 
всеки отделен гражданин. 
„Именно това е голямото 
предизвикателство – не в 
написването на определен 
закон, не в прилагането на 
конкретна иновация, които 
безспорно са много важни, 
а в това - от наслагвано-
то от хилядолетия право-
линейно мислене да минем 
към новото, което да бъде 
наша основа през следва-
щите хилядолетия“, каза 
още Нено Димов.

Зам.-министър Алек-
сандър Манолев съобщи, 
че през април е приключило 
набирането на проектни 
предложения по процедура

„Подкрепа за пилотни и де-
монстрационни инициати-
ви за ефективно използване 
на ресурсите” 

по Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурен-

тоспособност 2014 - 2020“, 
която е с общ размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ от близо 72 млн. лв. 
Чрез процедурата малки-
те и средните предприя-
тия от преработващата 
промишленост могат да 
получат финансиране за 
дейности, с които да на-
малят използването на су-
ровини и да оползотворят 
отпадъците си. „През по-
следните 10 години в Бъл-
гария са инвестирани над 
29 млрд. евро - много от 
тях в предприятия и про-
изводствени мощности. 
В този смисъл темата 
за кръговата икономика и 
за чистите технологии 
придобива все по-голямо 
значение“, информира още 
Манолев. Той посочи, че 
преходът към кръговата 
икономика в България е 
все още предизвикател-
ство, но капацитетът на 
бизнеса за рециклиране се 
засилва. „Министерство-
то на икономиката не е 
водещата институция, но 
ние се стремим да бъдем 
активен участник в този 
процес както със страте-
гически документи, така 
и с целеви бюджет за тях-
ното реализиране“, обясни 
зам.-министърът. 

Манолев разясни още, 
че основен инструмент за 
провеждане на иновацион-
ната политика в нашата 

страна е разработената 
Иновационна стратегия 
за интелигентна специа-
лизация 2014 - 2020 г. Тя 
дефинира четири тема-
тични области, в които 
България разполага с ка-
пацитет за интелигентна 
специализация и следва да 
насочи своите усилия към 
тяхното развитие, една 
от които е „Мехатроника 
и чисти технологии”. „В 
тези приоритетни дей-
ности много се разчита 
на стартиращите пред-
приятия в България. Въ-
преки че няма официална 
статистика, изчисления 
от различни източници 
сочат, че през последни-
те пет години в у нас са 
създадени около 2000 стар-
тъпа“, заяви Александър 
Манолев. Той акцентира, 
че тяхната роля е ключова 
в тези процеси, и допълни, 
че е осигурен и целеви бю-
джет от оперативната 
програма. „В изпълнение са 
82 договора на стартира-
щи предприятия по проце-
дурата „Разработване на 
иновации“ на обща стой-
ност над 30 млн. лв., като 
близо половината от тях 
са в част „Мехатроника и 
чисти технологии”, посочи 
Манолев. 

„Изключително съм 
развълнуван, че всички сме 
заедно на форума, органи-
зиран от „Клийнтех Бълга-

рия“. Няма да крия амбици-
ята си, че заедно искам да 
потърсим работещи ре-
шения, които да интегри-
раме не само в България, 
но и в ЕС“, заяви Любомир 
Пейновски. „Има участници 
от всички заинтересовани 
страни – министри, пред-
приемачи, ръководители на 
браншови и работодател-
ски организации, сред кои-
то КСБ и КРИБ. Това показ-
ва важността на темата 
и дава оптимизъм къде сме 
ние по пътя на кръговата 
икономика“, посочи той. По 
думите му тя означава 

нов начин на живот и мис-
лене, както и че се създават 
нови бизнес модели. 

„Тя засяга всички. Поло-
жителното е че кръговата 
икономика вече съществу-
ва и се развива, макар и с 
малки стъпки. Светът се 
променя и в този смисъл 
България отново е в пре-
ход, но този път не е сама. 
Тя е с останалите страни 
членки на Съюза“, каза съп-
редседателят на „Клийн-
тех“. Любомир Пейновски 
посочи, че се надява, че 
това е начинът, по който 
ще запазим нашата плане-
та за следващите поколе-
ния. „За да успеем в тази 
мисия, трябва да преодоле-
ем предизвикателствата 
по пътя и да бъдем единни. 
Благодаря на министрите 
за инстутиоционалната 
подкрепа. Надявам се, че 
ще отстояваме идеите, 
които ще се родят на кон-
ференцията. Не знам дали 
кръговата икономика е 
най-съвършеният икономи-
чески модел на поведение, 
това ще покажат време-
то и резултатите. Убеден 
съм обаче, че това е кауза 
за всички, които искат да 
направят Земята едно по-
добро и по-чисто място 
за живеене. Към момента 
друга алтернатива не съ-
ществува“, заяви Любомир 
Пейновски.

Форумът включи спе-
циализирани панели и инте-
рактивни дискусии, които 
започнаха с представяне 
на институционалната 
рамка за кръгова икономи-
ка, преминаха през най-до-
брите бизнес практики и 
завършиха с „Иновационен 
диалог“ с участието на 
някои от най-значимите 
иновационни лидери в ЕС 
- шестте Общности на 
знанието и иновациите 
на Европейския институт 
за иновации и технологии. 
В рамките на събитието 
експерти от Министер-
ството на околната среда 
и водите, от европейски 
институции и други дър-
жави представиха свои 
презентации, свързани с 
темата.

Снимки Румен Добрев
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Откриват модернизиран парк на площ от 53 дка 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Най-големият обект, 
изпълняван в Горна Оряхо-
вица по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“ („ОПРР 2014 
- 2020“), ще бъде открит 
за празника на града - 29 
май, съобщиха от общин-
ската администрация. 
Модернизираният парк 
„Детски кът“ е разполо-
жен на площ от 53 дка 
в подножието на мест-
ността Камъка и е един 
от най-големите в цяла 

Централна Северна Бъл-
гария. Обновен е и площад 
„Георги Измирлиев“. Два-
та обекта са реализира-

ни по проект „Обновяване 
на градската среда в град 
Горна Оряховица” за близо 
7,7 млн. лв., осигурени от 

„ОПРР 2014 - 2020“. 
Стойността на рекон-

струкцията на парка, която 
е извършена за 10 месеца, е 

1,76 млн. лв. От общината 
съобщават, че е запазена 
старата визия, като са 
премахнати само изсъхнали 

дървета. Направени са нови 
алейни мрежи от главни, 
второстепенни и обиколни 
пътеки. Обособени са мно-
жество зони за разходки, за 
пикник и други. В центъра 
на „Детски кът“ има нова 
площадка с фонтан, около 
който са разположени мес-
та за сядане. Направени са 
още комбинирано игрище, 
площадки за скейтборд, с 
уреди за обща физическа 
подготовка, с фитнес уре-
ди, както и детска сцена. 
Главен изпълнител на обек-
та е софийската „Билдинг 
Комфорт“ ЕООД.

Стойността на ин-
вестицията за цялостния 
ремонта на площад „Ге-
орги Измирлиев“ е 5,988 
млн. лв. От местната ад-
министрация уточняват, 
че пространството не е 
реконструирано близо 40 
години. 

Два обекта от проекта „Реконструк-
ция и рехабилитация на пешеходна среда и 
изграждане на зони за обществен отдих“, 
който се реализира по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 – 2020“, стар-
тираха в един ден в Русе. Целият договор 
е за 16 860 657 лв., от които 16 790 422 лв. 
са безвъзмездна финансова помощ, а 
70 234 лв. – собствен принос на общината.

На ул. „Баба Тонка“ ще се преасфалтира 
уличното платно, ще се направи рехабили-
тация на пешеходната среда и ще се из-
гради зона за обществен отдих. Включени 
са и подмяна на бордюрите, и обновяване 
на озелененото пространство в северната 
част, както и нова велоалея от бул. „Приду-

навски“ към пло-
щад „Свобода“. 
Стойността 
на дейностите 
е 916 845 лв., а 
срокът за из-
пълнение е 420 календарни дни.

Другият обект е ул. „Църковна Неза-
висимост“, където инвестицията ще е за 
1 320 157 лв. Тук се предвижда изграждане 
на детска площадка, организация на улич-
ното пространство, осигурено паркиране 
по дължината на трасето и нова паркинг 
зона с 23 места. Строителните работи 
трябва да се осъществят за 420 кален-
дарни дни.

Министърът на земеделието, храните 
и горите Румен Порожанов откри новата 
сграда на столичната Общинска служба по 
земеделие „Източна“ на ул. „Бистришко шосе“ 
26. Тя ще обслужва собственици на земи и 
земеделски стопани от 26 землища – най-
голямата площ на територията на София. 
Сградата е оборудвана с модерен архив, кой-
то отговаря на най-високите критерии за 
сигурност и пожарна безопасност. 

Министър Порожанов разгледа и Нацио-
налната генетична лаборатория в животно-
въдството, която е настанена в сградата и 
работи от десетина дни. Тя е реализирана по 

българо-швейцарски проект. В нея ще може 
да се прави ДНК анализ, който да доказва чис-
тотата на породите под селекционен кон-
трол. До момента страната ни е била един-
ствена в ЕС без такава лаборатория, което 
е поставяло под заплаха съхраняването на 
българските породи.

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

„Необходимо е взаимодействие между 
всички страни, свързани с професионално-
то образование“. Това заяви зам. областни-
ят управител на Смолян Адриан Петров на 
среща с представителите на най-големите 
местни компании, работодателски и бран-
шови организации и на средните и висшите 
учебни заведения в града. На нея присъства-
ха и Мария Семерджиева, началник на Реги-
онално управление на образованието – Смо-
лян (РУО - Смолян), и доц. д-р инж. Кънета 
Паскалева от Физико-технологичния факул-
тет към Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. Събитието бе организирано по 
инициатива на областния управител Недялко 
Славов и РУО - Смолян.

Целта на срещата бе да се осъществи 

връзка между професионалното образование 
и бизнеса, да се очертаят сферите на вза-
имодействие и да се намерят решения на 
задълбочаващите се негативни тенденции. 
По време на дискусията участниците изра-
зиха мнение, че в областта има остра нужда 
от технически кадри. Доц. д-р инж. Кънета 
Паскалева информира присъстващите за не-
съответствията в обявения прием и реалния 
интерес към специалностите „Автомобилна 
техника“ и „Машиностроителна техника и 
технологии“. Според нея, ако това не се ко-
ригира, филиалът няма да успее да отговори 
на нарастващите нужди от специалисти с 
такъв профил.

С
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Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“ приключи 
изпълнението на про-
ект „Модернизация на 
жп участък Септем-
ври – Пловдив: част от 
Транс-европейската же-
лезопътна мрежа – из-
граждане на четири броя 
железопътни надлези”. 
Той е реализиран по Опе-
ративна програма „Транс-
порт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 
2020“. Общата му стой-
ност е 19 998 000 лв. 

Изпълнител на обек-
та в района на жп гара Стамболий-
ски е „Щрабаг“ ЕАД, а СМР възлизат 

на 6 027 348 лв. без ДДС. 
По проекта са реализи-
рани още 3 нови пътни 
съоръжения. Надлезът в 
междугарието Септем-
ври - Пазарджик на спир-
ка Ковачево е изграден 
отново от „Щрабаг“ ЕАД 
за 2 510 415 лв. без ДДС. 
Другият обект е пътни-
ят надлез в междугарието 
Огняново - Стамболийски 
в с. Триводици, построен 
от „Гигастрой“ ООД за су-
мата от 3 468 154 лв. без 
ДДС. Третият пътен над-
лез се намира в района на 
жп гара Тодор Каблешков, 

с. Златитрап, и е възложен на „Порр Бау 
Гмбх“ за 4 498 394 лв. без ДДС. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Територията на община Пирдоп е населявана от дълбо-
ка древност от тракийското племе великокойлалети, кое-
то към V - IV в. пр.н.е. става част от държавата на бесите. 
Разкрити са повече от 180 тракийски могили в региона.

През землището на общината преминава старият рим-
ски път от Сердика (София) към Аугуста Траяна (Стара За-
гора), следи от който могат да се открият в Средна гора над 
с. Душанци. Множеството археологически паметници и гра-
дища в близката околност от XI - XIV в. пък говорят за развит 
поселищен живот по време на Средновековието. Известен 
паметник от това време е Еленската базилика, изградена 
в края на V - началото на VI в. и преустроена в годините на 
византийския император Юстиниан Велики (527 - 565 г.).

За първи път селището се появява в османски регистър 
от 1430 г. под името Протопопинци. Това е доказателство, 

че в него е бил най-старшият по длъжност свещеник в райо-
на - протопопът. Топонимът Пирдоп е известен от 1727 г., 
за първи път записан в поменик от Гложенския манастир 
„Свети Георги Победоносец“.

В началото на османското владичество селището е 
най-голямото в района, стожер на българщината в Средно-
горието. Тук е регистрирано значително присъствие на на-
селение със специални задължения - войнуци, отделни пред-
ставители на което има до средата на XIX в. За наличието 
на църква в Пирдоп може да се говори от 1618 г., когато 
местният свещеник дава лични средства за осигуряване 
на необходимата му богослужебна книга. През 1698 г. 53 
дарители закупуват за нейните нужди известния Прото-
попински дамаскин - книжовен паметник на Етрополска-
та школа. Сред книгите й през 1874 г. е намерен един от 
българските книжовни паметници от XIII в. - Пирдопският 
апостол. До средата на века тук работи българският да-

Кметът Ангел Геров:

Г-н Геров, как протича рабо-
тата Ви по проекти с европей-
ско финансиране? 

По всички оперативни програ-
ми, по които сме допустими, кан-
дидатстваме, печелим и изпълня-
ваме. Не мога обаче да не споделя, 
че в нашите средногорски общини 
това не е честа практика, защо-
то европейските бюрократични 
изисквания налагат различни кри-
терии, свързани с точкуването. 
Ще дам пример – по различни при-
чини в Пирдоп има ниска безрабо-
тица, което ни осигурява обаче 
по-малък сбор точки при канди-
датстването. Точкуването оба-
че е положителното, защото при 
оценяването на проектите няма 
субективизъм. 

 
Какви средства влагате за 

поддържане на пътната инфра-
структура? 

В общината нямаме ресурс за 
цялостни ремонти на улиците. 
Извършваме ежегодно кръпки, но 
всеки добре познаващ строител-
ния бранш е наясно, че кръпката 
не е решение. Днес кърпим дупки 
на едно място, след първия дъжд 
до нея се отваря нова дупка… Ули-
ците приличат на един лошо наре-
ден пъзел, където цветовете са 
само в сиво-черната гама. 

Общината е в сложно финан-
сово положение и дори малкото 
пари, които получаваме от държа-
вата за капиталови разходи, от 
две години са спрени. Имаме заем 
към Министерството на финан-
сите от 5 млн. лв., който трябва 
да върнем, и понеже нямаме реал-
на възможност да направим това 
ни удържат от капиталовите раз-
ходи изравнителната субсидия от 
миналата година. 

Финансирането на общините 
е проблем, но за сметка на това 
на кметовете се вменяват все 
повече и повече нови задължения 
за изпълнение, а постъпленията 
ни са само от данъците от сгради 
и от моторни превозни средства 

и такса смет. Така е поне при 
нас. Разбира се, има и изключения 
там, където местните власти 
получават концесионни такси. 
Тук искам да поясня една заблуда, 
свързана именно с концесиите. 
На нашата територия е едно от 
най-големите предприятия в об-
ластта на металургията, но то е 
преработвателно, а не добивно. И 
законът прави разлика… Концесии 
плащат добивните предприятия. 

И хората питат как така в 
съседните общини Мирково и Ча-
вдар благоустройствените меро-
приятия се случват, а в големия 
град - не.  

Какво е състоянието на об-
разователната инфраструкту-
ра?  

Твърдя, че в община Пирдоп 
децата получават най-качестве-
ното образование, и то не само в 
района на Средногорието. Първок-
ласникът Йордан Стоянов от На-
чалното училище „Тодор Влайков“ 
спечели първо място в Светов-
ната олимпиада по математика 
в Тайланд. Отборът на България 
беше съставен от шест - седем 
деца, като едното от тях беше 
от нашия край.

Учителите са качествени, 
децата - добри и ученолюбиви, а 
самата сграда е изградена през 
1933 г. и до ден-днешен на това 
общинско училище основен ре-
монт не е правен. Дограмата е 
амортизирана, но ние нямаме въз-
можност по нито една програма 
да кандидатстваме за средства, 
за да можем да извършим необхо-
димите строително-ремонтни 
дейности. 

Средногорието е изявен иконо-
мически район със своята тежка 

промишленост – рудници и мета-
лургия. Професионалните гимна-
зии трябва да произвеждат кадри 
именно за този отрасъл -  елек-
тротехници, стругари, заварчици, 
механици, строители, шофьори и 
т.н. Има една крилата фраза, че 
човек, за да живее, трябва да има 
възможност да се храни, да има 
къща и да работи. Този разговор 
го водим с директорите на профе-

сионалните училища на наша те-
ритория и те са съгласни, че има 
отлив от споменатите професии. 
Ясно е, че специалността „Биз-
нес администрация“ звучи прият-
но за ухото и по начин, различен 
от това да се учиш примерно за 
заварчик. Само че „Бизнес адми-
нистрация“ означава в повечето 
случаи, че като я завършиш, ти 
директно отиваш да се запишеш 
в Дирекцията „Бюро по труда“.

Ако обаче средното образо-
вание ти даде квалификация за 
изброените вече професионални 
специалности, то ти веднага ще 
бъдеш назначен в някое от голе-
мите или другите предприятия. 
Възможностите за израстване са 
налице - през няколко месеца ще 
ти коригират нагоре заплатата, 
ще разчиташ на бонуси и прочие. 
И най-важното за един млад човек 
- няма да тежиш повече на роди-
телите си или да станеш клиент 
на „Бюро по труда“ с професия 
безработен.

Иначе професионалните ни 
гимназии подготвят добри кадри. 
Едната от тях е по туризъм и 
хранителни технологии „Никола 
Димов“. Тя обучава специалисти 

за туризма и хранителната про-
мишленост - готвачи, бармани и 
т.н. Ние обаче не сме туристи-
чески регион и завършващите 
тези специалности си търсят и 
намират работа извън община-
та - зимата в планините, през 
лятото - основно на морето и в 
чужбина, разбира се. Другото ни 
професионално училище, което е 
юбиляр с над 50-годишна исто-
рия, е по механоелектротехника. 
В него се обучават кадри за нуж-
дите на бизнеса ни. Тук съм уме-
рен оптимист, защото се усеща, 
че нещо позабравено се възраж-
да за нов живот. Радостното е, 
че бизнесът в региона подкрепя 
всички далновидни решения в об-
разованието и особено дуалното 
обучение, което вече дава реални 
резултати. 

Една от постоянните теми 
за разговор между представите-
лите на големите компании в ра-
йона и общинското ръководство е 
именно необходимостта от ква-
лифицирани изпълнителски кадри. 
След излизането от гимназиите 
те си нямат и понятие какво е 
това гаечен ключ, камо ли да им 
се възложи някаква самостоятел-
на работа. Според мен тук е мяс-
тото на държавата да определи 
приоритетите в образованието 

Ангел Геров е роден през 1972 г. в Пирдоп. Завършва специалност 
„Маркетинг и мениджмънт” в Университета за национално и световно 
стопанство. От 1997 г. до 2015 г. е работил в частния сектор като е 
бил съсобственик на две фирми - за търговия с петролни продукти и за 
строителство. 
Първи мандат е кмет на община Пирдоп. 
Семеен, с две деца.

Сградата на 
общинската администрация
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маскинар и преписвач - даскал Тодор Пирдопски, от чиито 
ръце са произлезли над 30 достигнали до нас книги, сред 
които един препис на Паисиевата история. 

В годините на Българското възраждане Пирдоп проспе-
рира като крупен икономически център. В града работят над 
700 чарка за производство на гайтан, развити са още кили-
марството, платнарството, абаджийството, папукчийски-
ят, сапунджийският и златарският занаят, овцевъдството, 
търговията и джелепчийството. В стопанско отношение 
си съперничи с такива икономически развити центрове от 
българските земи, като Габрово, Карлово, Калофер, Котел и 
др. Тук е регистрирано едно от първите акционерни друже-
ства в страната - 8-те производители и търговци имат 
кантори из цялата Османска империя и над 2,5 млн. гроша 
оборот годишно.

Училище в Пирдоп има още от XVII в. 
След Освобождението Пирдоп е от малкото в стра-

ната градове, които имат 
четирима депутати в Учре-
дителното и Първото Велико 
народно събрание през 1879 г. 
- Лука х. Павлов, опълченецът 
Димитър Савов, учителят 
Манол Златанов и Харалампи 
Златанов.

В последните 40 - 50 го-
дини на XX в. районът се из-
гражда като център на медодобивното производство в Бъл-
гария. Пирдоп е изходно място на туристически маршрути 
за х. „Паскал“ и връх Паскал (2029,1 м н.в.) в Стара планина, 
Еленската базилика, с. Душанци и др. Природна забележи-
телност са деветте канадски секвои, засадени през 1930 г. 
на гара Пирдоп, пред НУ „Тодор Влайков“, в двора на църквата 
„Свето Успение Богородично“ и частни дворове. 

Сред забележителностите са фонтанът в центъра на 
града (построен през 1956 г.), паметникът на Тодор Влайков 
(1986 г.), Народно читалище „Напредък“, Музей „Луканова 
къща“, Къща-музей „Никола Пушкаров“, храм „Свето Успение 
Богородично“ и др.

За развитието на общината разговаряме с кмета на 
Пирдоп Ангел Геров. 

и професионалните специалности 
да си намерят училището. 

Разкажете ни за плановете 
Ви за модернизация на ВиК ин-
фраструктурата. 

В района на Средногорието 
ние имаме най-хубавата питейна 
вода. Общинският център и със-
тавното с. Душанци са с почти 
изцяло подменена водопроводна и 
канализационна мрежа и хората 
са изключително доволни. Разби-
ра се, тук-там стават аварии, 
но това са бели кахъри в сравне-
ние с преди. Трябва да поясня, че 
и след изграждането на водния 
цикъл 1/3 от Пирдоп остана със 
старите тръби. По какви причи-
ни е така, няма да коментирам, 
защото беше при предишното 
управление на общината. За тази 
1/3 водопровод и канализация към 
днешна дата липсва финансиране, 
тъй като това вече е работа на 
ВиК асоциацията. И тук имен-
но е големият проблем за нашия 
град. Асоциацията е солидна, към 
нея вече е и Ботевградското 
ВиК, но все още няма общест-
вена поръчка за регионалното 
прединвестиционно проучване 
за София-област. Консолидира-
ната ВиК асоциация за нашата 
област трябва да получи от Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
задание за предварителен проект 
за планиране на разходите и нуж-

дите за целия огромен район.
Иначе асоциацията стопанис-

ва дейностите по водопроводна-
та, канализационната и пречис-
твателната работа и от това 
се издържа. 

Как се развива строителни-
ят бизнес на територията на 
общината?

Предимно се изграждат ед-
нофамилни къщи или се правят 
основни ремонти и надстройва-
не на старите бащини домове. 
В общината непрекъснато одо-
бряваме такива проекти. Пока-
зателно е, че имаме строителни 
борси и те се развиват доста 
динамично.

По Националната програма за 
енергийна ефективност на много-
фамилните жилищни сгради има-
ме подадени документи от около 

година и половина за 14 блока. Все 
още чакаме одобрение за проце-
дурата от Българската банка за 
развитие. 

Центърът на града се проме-
ня, но аз имам още изисквания - 
искам той да стане по-красив и 
хората да могат да се радват на 
все повече и повече придобивки. 
Даже не говоря за реновираните 
сгради, които хващат окото. Цел-

та ми е да има повече и по-уре-
дени паркове и градинки, спортни 
и детски площадки, фитнес, т.е. 
всичко онова, което прави делника 
на моите съграждани празничен. 
Но затова са необходими много 
и много средства, а ние, както 
се досещате, имаме ограничен 
бюджет. Дори се затрудняваме 
да подменим амортизираните 
тротоарни настилки и уличното 

осветление, да изградим видео 
наблюдение.

Облагодетелствани сме, че в 
Пирдоп е Районното управление 
на МВР за цялото Средногорие, 
но и моето разбиране е, че без 
присъствието на живата сила 
в малките населени места про-
блемите на хората няма да се 
решават напълно. Видео наблю-
дението, разбира се, има своите 
неоспорими предимства и аз ще 
дам за пример една от съсед-
ните ни местни власти, която 
има финансов ресурс от конце-
сиите и изгради видео система 
в цялата община. Сега там би-
товите кражби спаднаха с малко 
над 70%. Това е много сериозен 
факт.

Районът привлича ли турис-
ти? 

И тази прекрасна за региона 
на Средногорието възможност 
трудно се развива, защото от-
ново опираме до финансирането. 
Еленската базилика е емблемата 
на общината и е важна не само 
за нас, хората от Средногорието, 
а и за цяла България. Много мал-
ко хора знаят, че последното из-
вестно място, където е пребива-
вал патриарх Евтимий, е именно 
в нея. И след това следите му се 
губят. Само това е достатъчно 
държавата, чиято собственост 
е базиликата като културно-ис-
торически и археологически па-
метник, да развие съответната 
инфраструктура в района. А сега 
самата старина е заплашена от 
самосрутване…

Православната църква „Успение Богородично“Паметникът на Тодор Влайков

Началното училище „Тодор Влайков”

Новата визия на Пирдоп

Музей „Лукановата къща“

Eленската базилика
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Мирослав Еленков

Г-н Попов, как протича 
изпълнението на Опера-
тивна програма „Инова-
ции и конкурентоспосо-
бност 2014 – 2020“ (ОПИК 
2014 - 2020)?

ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“ e една 
от осемте оперативни 
програми, която е насо-
чена към адресиране на 
нуждите, преодоляване на 
предизвикателствата и 
оползотворяване на въз-
можностите за развитие 
пред българската иконо-
мика. Средствата по нея 
представляват един от 
основните публични източ-
ници на инвестиции за род-
ните предприятия.

Чрез проектите, които 
се изпълняват по „ОПИК 
2014 – 2020“, се реализира 
дългосрочна стратегия, 
а именно – значително 
разширяване на производ-
ствените възможности 
на фирмите, с което им се 
дава шанса да предлагат 
продукция, отговаряща на 
най-добрите производстве-
ни практики в Европейския 
съюз. Постига се повиша-
ване на обема на производ-
ство и делът на износа, 
подобрява се качеството 
на предлаганите продукти 
и нараства пазарният дял. 
Наблюдава се и запазване 
на вече утвърдените по-
зиции на пазара. Едновре-
менно с това бизнесът 
предприема дейности за 
успешно развитие съобраз-
но пазарните изисквания 
и динамика, стреми се да 
отговори на търсенето с 
нови продукти на по-конку-
рентни цени, пуска в екс-
плоатация производствени 
мощности с допълнителна 
стойност.

На този етап спокой-
но мога да отбележа, че 
ОПИК е една от водещите 
програми в страната по 
усвоени евросредства. От 
началото на периода 2014 
– 2020 г. до момента общо 
обявеният ресурс е при-
близително 1,853 млрд. лв., 
или около 74,6% от целия 
бюджет на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“, а 
именно:

- 9 бр. общо обявени 

процедури за конкурентен 
подбор на обща стойност 
1,213 млрд. лв.

- 12 бр. общо обявени 
процедури за директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
(БФП) на обща стойност 

99,7 млн. лв.
- 1 бр. споразумение за 

финансови инструменти на 
стойност 459,6 млн. лв.

- 5 бр. процедури за 
техническа помощ - 81,5 
млн. лв. 

В допълнение към тези 

средства в изпълнение на 
подхода Водено от общно-
стите местно развитие 
(ВОМР) в рамките на 2-те 
процедури за подбор на 
стратегии на местните 
инициативни групи (МИГ) 
по „ОПИК 2014 – 2020“ са 

одобрени мерки за прибли-
зително 57,3 млн. лв. Осем 
МИГ вече са обявили про-
цедури за предоставяне 
на БФП на стойност 11,4 
млн. лв.

Какви средства са раз-

платени по програмата, 
колко са сертифицирани-
те и верифицираните?

Към 1 май 2018 г. са из-
платени 656,3 млн. лв., или 
26,42% от общия бюджет 
на програмата, който е 
2,484 млрд. лв. Верифицира-
ни са 644,5 млн. лв., което 
представлява 25,9% от об-
щия ресурс на „ОПИК 2014 
– 2020“. Сертифицираните 
средства са на стойност 
591,9 млн. лв., или 23,8% от 
бюджета на програмата.

Колко договора се из-
пълняват в момента?

До момента са склю-
чени 1765 договора с обща 
стойност на безвъзмезд-
на финансова помощ 1,640 
млрд. лв. Успешно са при-
ключили 756 контракта за 
над 660 млн. лв., от които 
над 402 млн. лв. БФП. Ос-
тават в изпълнение 953 
договора.

Разкажете повече за 
стартирали процедури.

Основният фокус на 
програмата е съсредото-
чен върху малките и сред-
ните предприятия (МСП), 
като за част от мерките 
допустими бенефициенти 
могат да бъдат и големи-
те предприятия. Предвиде-
на е и подкрепа за клъстери, 
иновационна инфраструк-
тура, инвестиции в енер-
гийно ефективни техно-
логии, различни агенции и 
ведомства, предоставящи 
услуги в полза на бизнеса.

В рамките на най-
масовата процедура, с 
която стартирахме из-
пълнението на програ-
мен период 2014 - 2020 г. 
- BG16RFOP002-2.001 „Подо-
бряване на производстве-
ния капацитет в МСП“, 
бяха сключени 741 дого-
вора на обща стойност 
399 175 709,92 лв. От тях 
вече са изпълнени успешно 
588 договора на стойност 
306 млн. лв. 

П о  п р о ц е д у р а 
BG16RFOP002-2.002 „Разви-
тие на управленския капа-
цитет и растеж на МСП“ 
са подписани 241 контра-
кта с размер на безвъз-
мездна финансова помощ 
58 613 460,97 лв.

Друга обявена позиция 

Стефан Попов, и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“: 

Общо обявеният ресурс е приблизително 1,853 млрд. лв., или около 74,6% от целия бюджет 

Финансово изпълнение по приоритетни оси / всички суми са в лева

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства

Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение

Технологично развитие и иновации 577 522 473.68 490 894 102.24 86 628 371.44 291 018 384.81 247 365 627.14 43 652 757.67 50.39

Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 1 129 476 276.15 960 054 833.75 169 421 442.40 771 204 830.08 655 524 105.50 115 680 724.58 68.28

Енергийна и ресурсна ефективност 607 650 235.46 516 502 699.75 91 147 535.71 508 158 964.72 431 935 120.04 76 223 844.68 83.63

Премахване на пречките в областта на сигурността 
на доставките на газ

88 012 350.00 74 810 497.50 13 201 852.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Техническа помощ 81 508 567.87 69 282 281.42 12 226 286.45 79 975 359.21 67 979 055.33 11 996 303.88 98.12

Снимка Румен Добрев
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Вестник „Строител“ стартира поредица, в която ще представи направеното досега и предстоящото по програмите, финансирани със средства от 
ЕС, касаещи строителния бранш. Изданието изпрати запитване до Управляващите органи (УО) на програмите за напредъка и поиска коментар от ръково-
дителите 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 миналите два броя публикувахме официално предоставена информация от УО на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ и  
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, а в настоящия ще Ви запознаем с данните по Оперативна програма „Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“.

по „ОПИК 2014 – 2020“ е 
BG16RFOP002-2.009 „Раз-
витие на клъстери в Бъл-
гария“. Сключени са 28 до-
говора с обща стойност 
на БФП 17 307 491,00 лв. 
Основната цел на подкре-
пата за създаването и раз-
витието на клъстерите в 
България като фактор за 
повишаване на конкурен-
тоспособността на бъл-
гарските предприятия е 
предоставяне на подкрепа 
за изграждане и укрепва-
не на административния 
и управленски капацитет 
на клъстера, развитие на 
продуктите и услугите, 
разширяване на пазарните 
позиции, привличане на нови 
членове, както и насърчава-
не на инвестициите в съ-
временни технологии и обо-
рудване за общи клъстерни 
дейности.

Иновациите са един 
от основните фактори за 
осигуряване на конкурен-
тоспособност на фирме-
но и национално равнище. 
Икономическата среда, в 
която се намираме, е ди-
намична, а развитието на 
бизнеса с иновации без-
спорно е подход, който ще 
помогне на компаниите да 
бъдат конкурентоспособ-
ни. Чрез „ОПИК 2014 – 2020“ 
се осигуряват средства 
за „Технологично развитие 
и иновации“, което със си-
гурност е сериозен сигнал 
за развитието на малките 
и средните предприятия 
през настоящия програ-
мен период. По процедура 
BG16RFOP002-1.001 „Подкре-
па за внедряване на инова-
ции в предприятията“ към 
момента са сключени общо 
153 договора с обща стой-
ност на предоставената 
безвъзмездна финансова по-
мощ 117 092 642,55 лв. А по 
поръчка BG16RFOP002-1.002 
„Подкрепа за разработване 
на иновации от стартира-
щи предприятия“ са подпи-
сани 83 контракта с обща 
БФП 30 861 587,78 лв.

П р и к л ю ч и  о ц е н -
к а т а  п о  п р о ц е д у р а 
BG16RFOP002-1.005 „Разра-
ботване на продуктови и 
производствени иновации“. 
Предложени за финансиране 
са 139 проекта, за чието 
изпълнение е предвидено 
Управляващият орган на 
ОПИК да предостави БФП 

в размер на 64 947 586,18 лв.
По оперативната про-

грама е заложено безвъз-
мездно финансиране на 
бизнеса и по една от най-
актуалните схеми – за 
енергийна ефективност. 
Подкрепата се предоста-
вя за повишаване ефектив-
ността на използваната 
енергия в предприятията 
– в това число изготвяне 
и провеждане на обслед-
вания за енергийна ефек-
тивност. До момента 
има сключени договори 
по две процедури за енер-
гийна ефективност. По 
BG16RFOP002-3.001 „Енер-
гийна ефективност за 
малки и средни предприя-
тия“ е извършена оценка 
на 927 проектни предло-
жения с размер на заявена-
та БФП 720 605 424,19 лв. 
Сключените към момента 
договори са 448 с общ раз-
мер на предоставената 
БФП 329 320 070,62 лв. 
За BG16RFOP002-3.002 
„Енергийна ефективност 
в големите предприятия“ 
обект на оценка са били 
161 проектни предложения. 
Сключени са 52 админи-
стративни контракта за 
96 615 598,76 лв. безвъз-
мездна финансова помощ.

Отворена за канди-
датстване до 23 април 
2018 г. беше и процедура 
BG16RFOP002-3.004 „Под-
крепа за пилотни и демон-
страционни инициативи за 
ефективно използване на 
ресурсите“. Получени са над 
190 проектни предложения. 
Основната й цел е да се 
повиши ресурсната ефек-
тивност на предприятия-
та чрез внедряване на нови 
решения, техники и методи, 
които се прилагат за първи 
път в България. Бюджетът, 
с който разполага процеду-
рата, е 71 644 656 лв. Допус-
тими за кандидатстване са 
фирми от цялата терито-
рия на страната, като съ-
щите следва да отговарят 
на изискването да са мик-
ро-, малко или средно пред-
приятие.

В края на миналата го-
дина беше обявена и „Под-
крепа за растеж на малки-
те и средни предприятия 
чрез пилотно прилагане на 
ваучерни схеми от Изпълни-
телната агенция за насър-
чаване на малките и средни 

предприятия (ИАНМСП)“. 
Основната й цел е повиша-
ване капацитета на МСП за 
конкурентен и устойчив на 
динамично развиващите се 
пазари бизнес чрез предос-
тавяне на услуги, свързани 
с емитирането на ценни 
книжа на капиталовите 
пазари и с подобряване из-
ползването на ИКТ услуги. 
Общият размер на БФП по 
процедурата е 13 690 810 лв. 
Допустимите дейности по 
нея са свързани с предоста-
вяне на ваучери от страна 
на ИАНМСП на малките и 

средните предприятия за 
емитиране на ценни книжа 
на капиталовите пазари и 
ваучери за ИКТ услуги. Край-
ните срокове за подаване 
на проектни предложения 
от страна на агенцията 
са два - първият беше до 
23.02.2018 г., а вторият 
срок е до 31.05.2018 г. Съ-
гласно механизма за из-
пълнение на процедурата 
ИАНМСП отговаря за ця-
лостното администриране 
на процеса по предоставяне 
на ваучерите и осъществя-
ване на контрола по изпъл-
нението на дейностите по 
тях от страна на одобре-
ните МСП. 

Какво предстои да 
стартира до края на го-
дината?

За екипа на Главна 
дирекция  „Европейски 
фондове за конкурентос-
пособност“ предстои по-
редната интензивна го-
дина заради темповете на 
работа по програмирането 
на процедури, оценката, 
договарянето, изпълнение-
то, отчитането и вери-
фикацията на сключените 

Реално изплатени суми

Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение

99 653 098.32 84 705 132.49 14 947 965.83 17.26

473 581 996.31 402 544 693.13 71 037 303.18 41.93

71 669 835.79 60 919 360.23 10 750 475.56 11.79

0.00 0.00 0.00 0.00

31 846 207.89 27 069 276.52 4 776 931.37 39.07

договори. 
През 2018 г. се очаква 

да се обявят общо 7 про-
цедури – 4 от тях са за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
чрез конкурентен подбор и 
3 процедури чрез директ-
но предоставяне. Те ще са 
на обща стойност 482,96 
млн. лв. 

Сред планираните за 
обявяване през настояща-
та година процедури е и 
една от най-дългоочак-
ваните - „Насърчаване на 
предприемачеството“. Ос-

новната й цел е създаване 
и развитие на нови пред-
приятия в секторите на 
Националната стратегия 
за насърчаване на малките 
и средните предприятия 
2014 - 2020 г. и специфични 
сфери, свързани с преодо-
ляването на европейски и 
регионални предизвикател-
ства. Бюджетът, който е 
планиран по процедурата, 
е 67,2 млн. лв. В рамките й 
ще бъде даден приоритет 
на проекти на жени пред-
приемачи, такива на лица 
до 29 г. и над 50 г. 

Съгласно Индикативна-
та годишна работна про-
грама на ОПИК през 2018 г. 
е планирано стартиране-
то на процедура за „Подо-
бряване на производстве-
ния капацитет и развитие 
на специализирани услуги 
за МСП и ИКТ“, която е с 
бюджет 150,6 млн. лв.

По Приоритетна ос 1 
„Технологично развитие и 
иновации“ през 2018 г. е 
заложено да стартират 
две процедури за конку-
рентен подбор. Едната е 
„Развитие на иновацион-
ни клъстери“ с бюджет 
29,92 млн. лв., която се 
очаква да бъде отворена 
през септември. В края на 
годината се надяваме да 
отворим и процедура „Сти-
мулиране внедряването на 
иновации в предприятия-
та“ с общ бюджет 107,57 
млн. лв.

Кои  процедури  по 

ОПИК са интересни за 
строителите и могат да 
участват с проекти по 
тях?

Фирмите от секто-
ра могат да бъдат бе-
нефициенти по мерки в 
област та на иновациите 
по Приоритетна ос 1. До-
пустимите дейности са 
разработване и внедрява-
не на иновации, попадащи в 
тематичните области на 
Иновационната страте-
гия за интелигентна спе-
циализация - мехатроника 
и чисти технологии, ИКТ 

и информатика, индустрия 
за здравословен живот и 
биотехнологии, нови тех-
нологии в креативните 
и рекреативните индус-
трии. Строителните ком-
пании могат да кандидат-
стват по споменатата 
процедура „Стимулиране 
внедряването на иновации 
в предприятията“, която 
по план трябва да бъде 
обявена през декември. 

В  допълнение през 
2019 г. като част от изпъл-
нението на ОПИК на пазара 
ще се появят два финансо-
ви инструмента, управля-
вани от „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в 
България“ ЕАД, които са 
насочени към намаляване 
на необходимите обезпе-
чения при кандидатстване 
за кредит. Очаква се да 
има и съпътстващ ефект 
от свалянето на лихвени-
те нива. Инициативите ще 
са с конкретна насоченост 
към две целеви области на 
направените инвестиции – 
енергийна ефективност и 
разработване и внедрява-
не на иновации в производ-
ството.

Строителните фирми 
вече се възползват от друг 
подобен инструмент, кой-
то е управляван съвмест-
но от Министерството 
на икономиката и Европей-
ския инвестиционен фонд, 
а именно ОП „Инициатива 
за МСП 2014 – 2020“. В рам-
ките на този механизъм 
до края на 2019 г. чрез 10 

финансови посредника за 
българските МСП са дос-
тъпни кредити при по-ни-
ско обезпечение и по-ни-
ски лихви от пазарните. 
Общото портфолио, което 
може да бъде достигнато 
под формата на кредити, 
е 608 млн. евро, като за 1 
година и 3 месеца изпъл-
нение вече са генерирани 
кредити с общ размер 306 
млн. евро, което предста-
вя инструмента като при-
влекателен за българския 
бизнес. Кредитите могат 
да бъдат с матуритет от 

2 до 10 години – инвести-
ционни или за оборотен 
капитал. До момента от 
кредити по Инициатива за 
МСП са се възползвали 114 
строителни фирми с обем 
на отпуснатите креди-
ти 17,9 млн. евро. (микро 
- 36 МСП - 1 935 532 евро, 
малки - 63 МСП - 8 217 503 
евро, средни - 15 МСП -  
7 793 473 евро).

Какви проекти се из-
пълняват в момента от 
строителни фирми?

В рамките на ОПИК 
има сключени договори с 
компании от бранша по 
три процедури. По „Пови-
шаване на енергийната 
ефективност в големи 
предприятия“, която беше 
официално обявена на 18 
януари 2017 г., досега са 
сключени 7 договора. 92 
контракта са подписани 
по „Енергийна ефектив-
ност за малките и средни 
предприятия“, стартира-
ла на 14 май 2016 г. Тре-
тата процедура, по която 
има сключени договори 
със строителни фирми, е 
„Подкрепа за внедряване 
на иновации в предприя-
тията“, обявена на 23 де-
кември 2015 г. По нея има 
общо 3 контракта. Допъл-
нително по процедура „Раз-
работване на продуктови 
и производствени инова-
ции“ са подадени общо 12 
проектни предложения на 
предприятия от сектор 
„Строителство“.



18 СТРОИТЕЛÑòðîèòåë петък, 25 май 2018

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

Десислава Бакърджиева

Инж. Николов, на 19 май 
„Пътстрой-92“ АД отбеляза 
своята 25-а годишнина. Прие-
мете поздрави от целия екип 
на в. „Строител” и нашите 
искрени пожелания за още мно-
го години успешна дейност и 
реализирани обекти. „Път-
строй-92“ е сред водещите 
компании в България в облас-
тта на пътното строител-
ство. Какви са предимствата, 
които трябва да притежава 
една строителна фирма, за да 
се докаже като лидер? 

Тайната на успеха на първо 
място е качеството. Това е и 
мотото на „Пътстрой-92“ АД: 
„Ниско строителство. Високо 
качество.“ Много е важно, че 
ние не делим обектите на ма-
лък и голям или на приоритетен 
и неприоритетен. Винаги сме се 
стремили, независимо от това 
колко сложен е един проект и 
къде се намира - дали е мащаб-
на инвестиция на Агенция „Път-
на инфраструктура“ (АПИ) или 
обект в малка община, да го из-
пълняваме с най-високо качест-
во, без да правим компромис с 
цената или ресурсите на фир-
мата. Полагаме еднакви усилия, 
независимо дали стойността 
на проекта е 10 хил. лв. или 10 
млн. лв., важно е работата да 
бъде свършена добре. Един об-
щински път е толкова значим 
за местното население, колко-
то и магистрала от национал-
но значение. Поемем ли ангажи-
мент да изградим даден обект, 
винаги го правим с максимално 
високо качество съгласно нор-
мативните изисквания. 

Как отпразнувахте рожде-
ния ден?

„Пътстрой-92“ АД отбеляза 
нестандартно своята 25-а го-
дишнина. Не организирахме го-
лямо събитие, както е прието 
да се прави за такъв празник. 
Вместо това решихме да дадем 
паричен стимул на всеки един 
работещ в „Пътстрой-92“ АД. 
Средствата, които първоначал-
но бяха заделени за парти, бях 
разпределени като бонуси за 
служителите ни. 

Компанията е изпълнила 

над 450 обекта. 
Разкажете ни по-

вече за историята 
й. С кои съоръжения 

се гордеете? Какви отличия 
сте получили през годините?

„Пътстрой-92“ е създадена 
през 1993 г. с постановление на 
Министерски съвет за направ-
ление „Строителство“ от Глав-
но управление на пътищата, 
сега АПИ, и започва своето раз-
витие в рамките на столицата 
и София-област. През 2008 г. 
дружеството е придобито от 
групата Геотехмин.

Чувстваме се горди с всеки 
изпълнен проект, защото няма 
такъв, който да не е бил дос-
татъчно интересен и предиз-
викателен за нас. Всеки обект 
е стъпка към прогрес, ценен 
опит и утвърждаване на име-
то ни на пазара. През години-
те „Пътстрой-92“ е участвало 
самостоятелно или в парт-
ньорство с други строителни 
компании в реализирането на 
едни от най-важните за път-
ната инфраструктура на Бъл-
гария проекти, осъществени 
по програмите за изграждане 
на автомагистрали в България, 
„Транзитни пътища“, ФАР, ИСПА, 
ОП „Транспорт 2007 – 2013“ и 
ОП „Регионално развитие 2007 
– 2013“, и за трансгранично 
сътрудничество. Сред по-го-
лемите проекти, които сме 
реализирали самостоятелно, 
са „Мездра – Ботевград“, „Ми-
зия – Оряхово“, „Монтана – Лом“, 
участъци от АМ „Хемус“, пътен 
възел „Правец“ и др. Мащабни 
обекти, които сме осъществи-
ли в партньорство, са лот 1 и 
лот 2 на АМ „Струма“, „София 
- Пирдоп“, „Луковит – Червен 
бряг – Кнежа“ и булевардите в 
столицата „Никола Габровски“, 
„Даниел Николаев“, „П. Ю. Тодо-
ров“, „Акад. Иван Гешов“ и др. На 
някои от споменатите за пръв 
път сме прилагали нови техно-
логии. Например през 1995 г. на 
отсечките на АМ „Хемус“ при-
ложихме армирани насипи, нещо, 
което не беше правено дотога-
ва в България. При рехабилита-
цията и реконструкцията на 
„Луковит – Червен бряг – Кнежа“ 
бяхме една от първите фирми, 
която използва машина за сту-
дено рециклиране. Непрекъсна-
то опитваме нови методи на 
работа и материали, за да сме 
конкурентни и да повишаваме 
качеството. 

П р е з  г о д и н и т е  „ П ъ т -

строй-92“ АД е отличавано в 
много области на инфраструк-
турното строителство. Взе-
хме първа награда за проекта 
„Автомагистрала „Струма“ 
лот 2, участък „Дупница – Бла-
гоевград“ в категория „Транс-
портна пътна инфраструкту-
ра“ в рамките на инициативата 
Infrastructure Bulgaria Awards 
2016. По време на конференци-
ята Total Quality Assurance по-
лучихме приз от Intertek Бълга-
рия за принос в осигуряване на 
качеството и съответствие-
то в сектор „Строителство“. 
„Пътстрой-92“ бе отличено и 
в конкурса „Мистър и Мисис 
Икономика 2017“ в категория 
„Строителство“. Имаме и мно-
го други награди, които ни но-
сят удовлетворение, дават ни 
обратна връзка и признание за 
работата и усилията ни, за из-
вършената дейност през годи-
ните, но те не са ни цел. Те са 
една оценка за екипа, за неговия 
неуморен труд и за постоянния 
стремеж към развитие на всеки 
един служител. Екипът ни е със-
тавен предимно от млади хора 
и тези награди им дават само-
чувствие и емоционален заряд 
за нови успехи. В никакъв случай 
отличията не правят нещата 
по-леки, даже напротив, екипът 
се стреми да доказва постоян-
но своите качества и да защи-
тава призовете.

Най-голямата ни награда е 

да създадем продукт, от който 
потребителят да е доволен. 
Изпълнените от нас обекти, 
които се експлоатират всеки-
дневно, отговарят на всички 
изисквания за качество и без-
опасност. Голямо удоволствие 
за мен е да пътувам по път, 
направен от нас - чувствам се 
удовлетворен и като строител, 
и като шофьор. 

Кои са обектите, които 
компанията изпълнява в мо-
мента?

В момента „Пътстрой-92“ 
участва в консорциум „Струма 
Лот 3.3“, който изгражда лот 
3.3 в отсечката „Кресна - Сан-
дански“. В обединението сме в 
партньорство с „ГБС Инфра-
структурно строителство“ 
АД, „Главболгарстрой“ АД и 
„Геострой“ АД. Лот 3.3 е с дъл-
жина около 23,6 км. Проектът 
включва изграждането на 27 
големи съоръжения с обща дъл-
жина 2985 м. В обхвата на дей-
ностите влизат земни работи, 
реконструкции и изместване на 
подземни и надземни комуника-
ции и проводи, строителство на 
малки съоръжения, оградни съо-
ръжения, диги, бетонови и сто-
манобетонови подпорни стени с 
обща дължина 350 м, армостени 
с обща дължина от около 2900 м. 
В рамките на трасето ще има 
4 площадки за отдих, 9 мостови 
съоръжения с обща дължина от 

около 980 м, 15 селскостопански 
подлези, надлези и подлези за 
достъп и 2 пътни възела – при 
с. Струмяни и при Сандански. 
Реализираме обекта с добри 
темпове, досега не сме имали 
затруднения. Хората ни свикна-
ха с геологията в района, която 
е доста по-различна от тази 
в централната част. По план 
до края на годината трябва да 
приключим работата по лот 3.3 
предсрочно. Договорът ни е до 
2019 г., но сме напреднали дос-
та. В момента полагаме асфал-
товите пластове. Имаме само 
около 1 км, в който довършваме 
земните работи. Процентът на 
физическото изпълнение на съо-
ръженията също е висок и дори 
повечето са завършени. 

В партньорство с „Геострой“ 
започнахме рехабилитацията на 
път II-81 „Костинброд – Бучин 
проход“ с обща дължина 22,2 км, 
а с „Каро Трейдинг“ ООД участ-
ваме в консорциума за ремонт 
на 30 км от лот 18 път III-112 
„Дъбова махала – Монтана“. И 
двата обекта са основни път-
ни артерии с важно стопанско 
значение за региона и страна-
та като цяло, като работата 
по тях започна скоро. В процеса 
на СМР ще се обърне внимание 
на отводнителните системи, 
на малките и големите съоръ-
жения, на подобряване състоя-
нието и конструкцията на съ-
ществуващата настилка. При 

Тайната на успеха е качеството

Третокласният път Тръстеник – Ореховица

Снимка Румен Добрев
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„Костинброд – Бучин проход“ 
преодоляхме едно свлачище, на-
били сме пилотите и в момен-
та изграждаме горното строе-
не. Правим локалните ремонти 
и отводняваме, защото това 
е основният проблем на този 
път. Преодолеем ли го, ще ни 
останат асфалтовите пласто-
ве, които ще направим бързо. 
При „Дъбова махала – Монтана“ 
използваме машини за рецикли-
ране, но за да изпълним обекта 
в по-кратък срок, ще работим 
с наши партньори, които също 
разполагат с подобна машина.

Реализираме и доста по-
малки обекти в София и в други 
населени места. Преди няколко 
дни сключихме договор с общи-
на Мирково, където ще правим 
шест улици. В консорциум с „Гео-
строй“ изпълняваме и ремонта 
на тунел „Кривия“ в Кресненско-
то дефиле. 

От колко време сте изп. ди-
ректор на „Пътстрой-92“ АД? 
С какви предизвикателства е 
свързана тази отговорна по-
зиция? Кои моменти от рабо-
тата си никога няма да забра-
вите?

От 2013 г. съм на този пост, 
но работя във фирмата почти 
от създаването й. Преминал 
съм през всички нива, като съм 
тръгнал от най-ниската пози-
ция. Това сега ми помага мно-
го, защото съм наясно с всички 
процеси и мога да ги ръководя. 
Всеки си тежи на мястото, а 
моето е в „Пътстрой-92“ АД. 

Ежедневните трудности са 
много. Една от най-големите 
е осигуряването на работа за 
дружеството, за хората в него. 
В строителството тя е на при-
ливи и отливи, а през зимните 
периоди е в минимален обем или 
почти няма и много по-трудно 
се работи. Предизвикателство 
също е и запазването на пози-
циите на „Пътстрой-92“ на па-
зара, защото конкуренцията е 
много голяма.

Всеки един момент е важен 
за мен и посвоему незабравим. 
Най-голямо удовлетворение 
изпитвам в момента, в който 
предаваме качествено завър-
шените обекти на възложите-
лите си, на хората, които ще ги 
използват в бъдеще.

Какви са основните труд-
ности, с които трябва еже-
дневно да се справят фирмите 
от бранша? 

Задълбочава се проблемът с 
недостига на подготвени кадри. 
Затова ние се стараем да раз-
виваме младите хора. Между-
фирмената задлъжнялост също 
създава много трудности на 
строителите. В това отноше-
ние ние сме изрядни. 

Голямо предизвикателство 
е изпълнението на проекти 
със сложни инженерни съоръ-
жения, подготовката и орга-
низацията по реализирането 
им. Това включва прецизност в 
планирането и в самия строи-
телен процес, стриктни гра-
фици, непрекъсната промяна 
на временната организация на 
движението. СМР, необходими 
за осъществяването на даден 
проект, представляват съвкуп-
ност от различни по характер, 
етапност и сложност производ-

ствени процеси и дейности, кои-
то изискват перфектна органи-
зация, логистика и ефективно 
използване на ресурси. 

Колко служители има ком-
панията в момента? Имате ли 
специална политика за тях, за 
да ги задържите? 

В „Пътстрой-92“ в момента 
работят около 200 служители. 
Както споменах, колективът ни 
се състои предимно от млади 
хора, на които предлагаме до-
бре структурирани програми 
и курсове за изграждане на по-
знания и умения, подплатени с 
насърчаване и подпомагане от 
страна на дружеството за про-
фесионална квалификация.

Разработваме концепции и 
идеи, които в най-скоро време 
ще реализираме, с които да мо-
жем да предложим програма за 
личностно самоусъвършенст-
ване на служителите, за да 
може компанията да затвърди 
репутацията си на добър ин-
веститор в човешкия капитал 
и иновациите. Инвестициите 
ни в хората са сериозни, защо-
то екипът е движещото колело 
на една компания.

Част от хората, които ни 
напускат, най-често го правят 
не заради средата, а заради чес-
тите пътувания. При започва-
нето на работата на лот 3.3 на 
АМ „Струма“ част от хората ни 
трябваше да се преместят да 
живеят в Сандански. Не всеки 
може да си го позволи. За близ-
ките обекти нямаме проблем, 
служителите ни пътуват с ком-
фортни автомобили и бусове.

В какво друго инвестира-
те?

Залагаме на иновации и ка-
чествена техника, компютри-
зирана, работеща с GPS систе-
ми със сателитно насочване. 
Купуваме нови машини, като 
същевременно подобряваме и 
наличните с нови филтри и сис-
теми за опазване на околната 
среда. Опитваме се да въвеж-
даме последните технологии в 
пътното строителство и в про-
изводството на асфалтови сме-
си. Например имаме най-новия 
модел асфалтова база, която е 
изключително добра и разпола-
га с всички модули. Работим и с 
най-новата техника за рецикли-
ране на асфалт. Гордеем се и с 

последните модели асфалтопо-
лагащи машини. Имаме доста 
добри булдозери и багери. Освен 
това се стараем да инвестира-
ме и в извънпроизводствената 
среда. Осигуряваме нови ком-
пютри за персонала и софтуер, 
който да им помага. 

Дружеството ни е сер-
тифицирано и работи по ISO 
стандартите за фирмено уп-
равление. Всичките ни бази 
са газифицирани. Стриктно 
следим дейността ни да е съ-
гласно нормативните изисква-
ния за ефективно опазване на 
околната среда. Това е голяма 
отговорност, която включва 
минимизиране на замърсяване-
то на почвите и използваното 
количество вода, намаляване на 
генерираните отпадъци и още 
много изисквания. 

Фирмата е член на Камара-
та на строителите в Бълга-
рия. Полезна ли Ви е била КСБ 
през годините и кои според 
Вас сега са най-важните при-
оритети за браншовата орга-
низация?

Всеки  един  отрасъл  на 
строителството в момента 
има проблеми. КСБ определено 
помага на фирмите в бранша 
и има съществена роля в ре-
шаването на трудностите. В 
сектора има много некоректни 
фирми, с които Камарата се оп-
итва да се справи. Приоритет 
на браншовата организация е да 
изведе на светло сивата иконо-

мика в сектора, да се пребори 
с нелоялната конкуренция и да 
въведе конкурентна среда на 
пазара. Камарата подпомага и 
институциите в прилагането 
на най-добрите европейски и 
световни практики в строител-
ството, както и модерни мето-
ди на управление. Камарата не 
само застава зад фирмите, но и 
ги сплотява.

„Пътстрой-92“ АД е съос-
новател на Българска браншо-
ва камара „Пътища“. 

ББК „Пътища“ е член на Ка-
марата на строителите в Бъл-
гария. КСБ води основната бор-
ба за справянето с проблемите 
в отрасъла, а ББК „Пътища“ я 
продължава в пътния сектор. 
Като председател на Контрол-
ния съвет на ББК „Пътища“ 
мога да споделя, че в организа-
цията непрекъснато се създа-
ват комитети, които работят 
за решаване на възникващите 
въпроси между двете стра-
ни – възложител и изпълнител. 
Ролята на браншовите камари 
е много отговорна и бизнесът, 
а и институциите определено 
имат нужда от тях.

Какви са целите на компа-
нията в близко бъдеще? Има 
ли обект, който мечтаете да 
изпълните?

Стремежът на всяка фирма 
е да се развива. Естествено и 
ние не правим изключение. За-
това гледаме не само в близко-

то, но и в по-далечното бъдеще. 
Най-важното е да задържим по-
зициите си на пазара и да про-
дължим да строим ниско стро-
ителство с високо качество. 
Опитваме се да излезем и извън 
пределите на страната, но все 
още с плахи стъпки. Участваме 
в търгове извън държавата ни 
– засега на Балканите, най-чес-
то в консорциум с други фирми 
както местни, така и българ-
ски. Споделяме концепцията за 
свързаност на регионите в ЕС. 
Има работа в България, но иска-
ме да покажем какво можем и из-
вън родината си, а и ще научим 
нещо ново. Винаги се стремим 
към усъвършенстване. 

А относно мечтите смятам, 
че винаги са необходими - те са 
моторът, който ни движи на-
пред, те определят хоризонти-
те. И когато се мечтае смело – 
това стимулира стремежа към 
постигането им. Така че защо 
да не реализираме многоленто-
ва магистрала с шест или по-
вече ленти. Един ден и това ще 
се случи. 

Какво си пожелавате за 
рождения ден на компанията?

Успехът на „Пътстрой-92“ 
АД се дължи не само на мате-
риалната база, но и на хората, 
които я изграждат. Те са рож-
дениците. Затова поздравявам 
всички колеги и им пожелавам 
на тях и техните семейства 
крепко здраве, целеустреме-
ност и вдъхновение. Гордея се 
с постиженията им, знам колко 
е трудно да се надграждат ус-
пехите, нужна е непрестанна 
упоритост, създаване и задър-
жане на професионалистите и 
сплотеност в екипа. 

Екипната работа е много 
важна за постигането на це-
лите на дружеството. Необ-
ходима е зрялост в мисленето, 
осъзнаване, че всеки един от 
нас има своето място и от-
говорност в работния процес 
и успехът винаги е плод на 
нашите индивидуални и общи 
усилия. Благодаря на всички, 
които с неуморен труд, знания, 
професионализъм и устреме-
ност следват идеите и пома-
гат фирмата да оцелява и да се 
развива. Гордея се с Вас, колеги, 
и благодаря, че постигаме всич-
ко това заедно! Пожелавам Ви и 
занапред да работите толкова 
професионално и съвестно. Чес-
тит рожден ден!

Лот 2 на 
АМ „Струма“

Снимки „Пътстрой-92“ АД
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Елица Илчева

Някогашната защитна 
крепост на Видин – Кале-
то, и Синагогата в града 
ще бъдат включени в пъ-
туваща фотоизложба, коя-
то ще популяризира малко 
познати културно-истори-
чески забележителности 
по поречието на р. Дунав. 
Заедно с двата български 
обекта в експозицията ще 
бъдат включени и архитек-
турни шедьоври от Ав-
стрия, Германия, Румъния, 
Сърбия, Унгария и Слове-
ния, с които страната ни 
е партньор в проекта „Ду-
навска културна платфор-
ма – креативни места на 
XXI век“. Той се изпълнява 
по Транснационална про-
грама „Дунав 2014 - 2020“ 
с подкрепата на Дунавска-
та стратегия, която се 
председателства от Бъл-
гария до октомври 2018 г. 
Това съобщиха преди дни 
от МРРБ и стана повод да 
се вгледаме в архитекту-
рата на Видин, която пази 
шедьоври от различни пе-
риоди. 

Едн и  от  с т ари те 
сгради днес са в регис-
трите на историческо-
то наследство, други не 
са обявени официално, но 
са от изключително зна-
чение за запазването на 
миналото ни. 

Строителството на 
здания тук, както в цяла 
България, тръгва с бързи 
темпове след Освобож-
дението, което заварва 
дунавския град с 20 хил. 
жители и с два кварта-
ла – „Калето“ – около кре-
постта Баба Вида с 1 330 
къщи, и „Варош“ - с 1 700 
къщи. 

Дотогава домовете 
са били от дърво и камък. 
Според информация от 
Държавния архив – Ви-
дин, в селището има два 
обекта, характеризира-
щи архитектурата от 
Възраждането. Единият 
е Хаджиангеловата къща 
на ул. „Гладстон“ №23, по-
строена през 1862 г. Полз-
вана е за база на Окръж-
ния съвет за изкуство и 
култура - Видин, по-късно 
е реституирана. Обявена 
е за паметник на култура-
та на 27 октомври 1964 г. 
Другият обект е домът 
на ул .  „Екзарх  Йосиф“ 
№30, жилище на българ-
ски чорбаджия. Сградата 

е построена през 1840 г. 
Интересна е с това, че 
през 1849 г. в нея живее 
унгарският революционер 
Лайош Кошут. Обявена е 
за паметник на култура-
та от 31 октомври 1975 г. 

През 1899-а с княжески 
указ се утвърждават за-
строителните планове на 
кварталите във Видин.

Първият нивеларен 
план е изработен през 
1891 г. от градския ин-
женер Карл Мачас. Кре-
постната стена с нейни-

те четири порти откъм 
сушата се превръща в 
ориентир за чертежите 
му. От вратите започ-

ват главните артерии 
като продължение  на 
междуградските пътища. 
Централната улица е с 
начало Стамбол капия и 
стига до т.нар. Площад 
на празненствата (днес 
площадчето с паметника 
на Жул Паскин). 

С новата си планиров-
ка Видин бързо се разделя 
с ориенталския си вид, а 
чрез р. Дунав в града вли-
за западноевропейската 
архитектура. Замогнали-
те се граждани строят 
къщи в стиловете неого-

тика, неоренесанс, неоро-
мантика, реставраторски 
пуризъм и еклектика. През 
първата половина на ХХ в. 
навлиза и сецесионът. 
Тези стилове и до днес 
определят европейското 
му лице. Обектите са и 
представителни за твор-
чеството на архитекти-
те, творили тук. В града 
работят легендарни име-
на като Тодор (Тома) Вър-
хота, Никола Нешов, Илия 
Попов, Майер Аладжемов, 
Коста Николов, завърши-
ли в Мюнхен, Щутгарт и 
Виена. 

Усилено е строител-
ството в периода 1897 
- 1944 г. въпреки войни-
те и последиците от 
тях. Сред по-големите 
и обществено значими 
сгради са Търговският 
дом, Офицерският клуб, 
Земеделската банка, Об-

щинската баня, хотелите 
„Нептун“ и „Поща“ и др. За 
реализиране на проекти-
те са внасяни метални 
колони и полуколони, гип-
сови гирлянди, капители 
и други от Виена, дървен 
материал от Трансилва-
ния, метални щори за дю-
кяните от Крайова. Видин 
се преобразява и става 
красив град с подчерта-
но западно влияние. Върху 
фасадите на сградите 
се поставят орнаменти, 
а дървеният гредоред се 
заменя от пруски свод.

Хотел „Поща“ е принадле-
жал на Петър Гузелски и е 
построен през 1896 г.

Автор на проекта е 
арх. Никола Нешов. Сгра-
дата е използвана за аг-
рономство, Доброволна 
организация за съдей-
ствие на отбраната, ру-
ска книжарница, младеж-
ка сладкарница, казино и 
кафене. 

Емблематична за цен-
търа на Видин е и 

сградата на  
Тома Лозанов –

търговец, индустри-
алец и предприемач. По-
строена е през 1898 г. Ав-
тор на проекта е отново 
арх. Никола Нешов. През 
1914 г. Лозанов я дарява на 
Фонд „Епархийска благот-
ворителност“. Продадена 
е на Българска земедел-
ска кооперативна банка, 
по-късно е използвана от 

Градския общински съвет, 
радиовъзела и библиоте-
ката. Била е сладкарни-
ца „Москва“, ресторант 
„Ровно“, заведение за бър-
зи закуски.

Отличителни за жилищ-
ното строителство от 
онова време са и няколко 
други къщи.

Едната е на занаят-
чията Ангел Юванов, из-
вестна сред местните 
като „Къщата с куклите“. 
Проектирана е от Тома 
Върхота през 1890 г. На 
корниза на главната и 
задната фасада стоят 
изправени четири женски 
фигури (предполага се, че 
са музите на изкуства-
та). Сградата е толкова 
внушителна, че през 90-
те години на миналия век 
е реставрирана за квар-
тална библиотека и из-
ползвана за мероприятия 
на Детската асамблея 
„Знаме на мира“. 

До Катедралния храм 
пък е къщата на д-р М. 
Минков, появила се през 
1926 г. по чертежите на 
арх. Коста Николов. Днес 
е общинска собственост 
- административна сгра-
да на Регионалния исто-
рически музей. Състои се 
от два етажа и сутерен. 
Интересна за историята 
е с това, че има изграде-
но парно отопление още 
при построяването си. 
Разполагала е с лекарски 
кабинет с манипулацион-
на, жилищна част за се-
мейството и слугински 
помещения. Всички те са 
имали отделни входове. 
Нивата й са разделени със 
стоманобетонови плочи. 

Друг паметник на кул-
турата е детският дне-
вен дом „Желязко поп Ни-
колов“. Построен е през 
1939 г. от арх. Илия Попов. 
Днес е детска градина 
със същото име. Къщата 
е изградена с лични сред-
ства на митрополит Не-
офит в памет на неговия 
син Желязко поп Николов и 
е предоставена за упра-
вление от женското дру-
жество „Развитие“.

Или как сградите превръщат дунавския град в един от най-европейските на България 

Сградата на Тома Лозанов - търговец, индустриалец и 
предприемач

Сградата на Петракиеви

Хотел „Поща“ на Петър Гузелски

Хаджиангеловата къща на ул. „Гладстон“ №23

Къщата на д-р М. Минков е първата, в която парното е 
направено при строежа 

Домът на Ангел Юванов, 
известен като  
„Къщата с куклите“ Детският дневен дом „Желязко поп Николов“, който и сега е забавачка
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За втора поредна година община Виена чрез представителството си в София Eurocomm PR покани вестник „Строител“, за да представи значимите си инфраструктурни проекти, 
както и да покаже по какъв начин различните отдели на администрацията работят в помощ на обществото. В няколко поредни броя ще публикуваме интервюта от срещите ни с 
ръководителите на структурите в местната власт, които отговарят за водоснабдяването, канализацията, санирането и поддръжката на училищата. Те споделиха пред изданието 
своя опит и как се справят с ежедневните предизвикателства в австрийската столица. Започваме поредицата с разговор с Валтер Клинг, зам.-директор на виенското водоснабдяване.

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

Загубата на вода е само 10%

Мирослав Еленков

Г-н Клинг, разкажете 
малко повече за ръково-
дения от Вас отдел?

Радвам се, че отново 
имаме гости от Бълга-
рия. Наскоро проведохме 
работна среща с петима 
кметове от Вашата дър-
жава. 

Водоснабдяването във 
Виена е отговорност на 
местната власт. Общин-
ската управа се нарича 
магистрат и има различни 
отдели. Ние сме отдел 31 
на магистрата или „Водо-
снабдяване МА31“ (Wiener 
Wasser МА31). Тъй като 
при нас работят над 600 
държавни служители и по-
ради обема на нашата дей-
ност, сме със статут на 
общинско предприятие и 
сме част от администра-
цията на града.

Това е един особен ста-
тут, който се поражда от 
многообхватните ни за-
дачи. Обслужваме 1,9 млн. 
жители и около 200 хил. 
човека, които ежеднев-

но идват да се трудят в 
града, тоест повече от 2 
млн. потребители на вода. 
За да добиете по-добра 
представа, ще се спра и 
на няколко технически ци-
фри. Водопроводната мре-
жа е 3 100 км и има около 
103 000 отклонения за жи-
лищни сгради, като всяко 
завършва с водомер. Це-
ната за водоснабдяване е 
1,80 евро/куб. м и 1,90 евро/
куб. м за отводняване, или 
общо 3,70 евро/куб. м. Все-
ки гражданин плаща една и 
съща цена, нямаме крупни 
потребители, като сис-
темата ни за събиране на 
такси е много опростена.

Водоснабдяването на 
Виена е съпоставимо с 
това в София. То се осигу-
рява от изворна вода, от 
източници, които се нами-
рат във Виенската гора, 
в нейните високи точки. 
Там са изградени два голе-

ми водопровода. Първият е 
построен още през 1877 г., 
а вторият тръбопровод е 
изпълнен през 1910 г. Раз-
полагаме и с две големи во-
дни станции за подпочвени 
води. Те се използват само 
когато по различни причи-
ни един от двата водопро-
вода не работи. Или в слу-
чай, че през лятото много 
се повиши потреблението, 
за да има еднакво подаване 
и налягане на вода. 

Какво е техническото 
изпълнение на тези два 
водопровода?

Водата се движи на 
гравитационен принцип, по 
естествен наклон. И при 
двете съоръжения не се из-
ползват помпени станции. 
Това техническо решение 
и концепция е прието и за 
водоснабдяването на Со-
фия. 

Разликата е, че в бъл-
гарската столица е из-
граден язовир, от който 
се подава вода. При нас 
тя е по-добре защитена, 
тъй като резервоарът ни 

е в самата планина. В един 
язовир водата е изложена 
на природните влияния, по-
ради което тя трябва да 
се третира, преди да вле-
зе в тръбите. Доколкото 
знам, обаче качеството 
на водата в София е много 
добро. 

Какво е дневното по-
требление на питейна 
вода във Виена?

Средното дневно по-
требление на питейна 
вода във Виена е 380 хил. 
куб. м. Най-ниските стой-
ности за този показател 
са около 320 хил. куб. м, а 
най-високите – около 500 
хил. куб. м. Важна подроб-
ност е, че преди години 
имахме много по-високо 
потребление при по-малко 
население. Но в последно 
време се предприеха много 
мерки в жилищните сгради 
за постигане на икономии 

на вода. Виждането на на-
селението в това отно-
шение се промени много 
и това допринесе за осе-
заем спад на потребление 
на вода от гражданите на 
Виена. 

Ще споделя и друг ма-
лък детайл, който също е 
важен – много съществе-
на част от потребление-
то на вода се разходва за 
поливането на градини. 
Съответно през летните 
месеци консумацията на 
вода се покачва значител-
но. И в това направление 
констатирахме, че хората 
инвестират в съоръжения 
за поливане, които иконо-
мисват вода. Често ни 
питат дали през топлите 
месеци, когато е горещо, 
ни стига водата. Исти-
ната е, че ние разполага-
ме с изключително големи 
запаси от вода. И това е 
голямото предимство. 

Каква е загубата на 
вода във водопреносната 
мрежа?

За цяла Виена те възли-
зат на само 10%. Тук вече 
има голяма разлика със 
софийската водопроводна 
мрежа, където се отчи-
тат значително по-високи 
загуби.

Как може да се предо-
твратят тези загуби?

Нужни са две неща. 

Преди всичко достатъчен 
бюджет за инвестиции, а 
след това и време. През 
70-те години на XX век във 
Виена имаше много големи 
загуби на вода. Значител-
но по-високи от днес. За 
да ги преодолеем, ни бяха 
необходими 25 години. През 
този период имахме не-
престанни инвестиционни 
програми, чрез които при-
ведохме тръбите в добро 
състояние. Безспорно по-
стигнахме процент на во-
дозагуба във Виена, който 
според международните 
стандарти е отличен.

Споменахте, че за 
добра водоснабдителна 
мрежа са нужни бюджет 
и инвестиции. Какъв е 
бюджетът на Виена и 
какви са инвестициите?

Да, категорично дос-
татъчният бюджет е 
много важно условие за 
добрите резултати. Об-
щината събира таксите 
за вода от жителите, но 
те се пренасочват към 
сектор „Околна среда“. При 
определянето на инвести-
ции е ключово да изберем 
дали да реинвестираме в 
подмяна на водопроводи, 
или да изграждаме нови 
такива в периферията на 
града, където възникват 
нови квартали. 

Имаме и политическа 
цел заедно с правител-

ството – на година да 
изграждаме по 40 км нови 
тръбопроводи, което се 
равнява на повече от 1% 
обновена мрежа. Това е 
абсолютно необходимо да 
се прави, за да се избегне 
остаряването на тръбите 
и да се поддържа в добро 
състояние мрежата. 

Виена е град, който се 
разраства с високи тем-
пове - средно с около 30 
хил. жители всяка година. 
Естествено общината 
трябва да осигури необхо-
димите жилища и различ-
ните видове инфраструк-
тура.

Бюджетът е обект 
на непрестанни дискусии 
- доколко са ефикасни ра-
ботите, които се извърш-
ват, колко са нужните 
инвестиции, но в крайна 
смета тези обсъждания 
винаги приключват със 
споразумение. 

Какви са по-важните 
проекти, които се изпъл-
няват в момента?

Преди всичко това са 
големи технически съо-
ръжения за водоразпре-
деляне. Изграждаме ре-
зервоари, нови помпени 
станции. Реализираме и 

дейности по двата основ-
ни водопровода, защото 
те са в експлоатация от 
над 100 години и е важно 
постоянно да поддържаме 
необходимото техническо 
състояние. 

Доста средства инвес-
тирахме в техническото 
оборудване на контролния 
ни център, който управля-
ва цялата система. В него 
също е необходимо непре-
къснато да се влагат зна-
чителни инвестиции, за да 
може оборудването да е на 
високо ниво.

Започнахте с това, че 
сте имали среща с пети-
ма български кметове. В 

тази връзка как си взаи-
модействате с българ-
ските институции?

През годините сме 
имали непрекъснат кон-
такт най-вече със Сто-
личната община. Имаме 
много добри взаимоот-
ношения и с Българската 
асоциация по водите, под-
държаме постоянна връзка 
със сътрудниците и ръко-
водителите на организа-
цията. 

През  80-те години 
имаше съвместен проект 
между общинските адми-
нистрации на София и Ви-
ена. В столичния квартал 
„Младост“ се проведе пи-
лотен проект, в рамките 
на който бяха изпълнени 
дейности, целящи нама-
ляването на водозагуби-
те. 

В момента за водо-
снабдяването на българ-
ската столица отговаря 
частно дружество, с кое-
то също сме развили добри 
контакти. „Софийска вода“ 
АД е част от мрежата на 
Световния съюз на водос-
набдителите.

Вие всъщност сте 
президент на този съюз?

Да, създадохме органи-

зацията преди 25 години. 
От тогава съм генерален 
секретар, а от 2018 г. съм 
и президент.

Каква е дейността й?
Работата й е много 

разнообразна. В момента 
една от най-важните ни 
задачи е програмата за 
обучение „Дунавска вода“, 
която разработваме за-
едно със Световна банка. 
През последните 6 годи-
ни успяхме да получим от 
тази финансова институ-
ция 12 млн. евро за нашите 
проекти. Друга важна цел 
е да дадем ноу-хау и пове-
че знания на членовета на 
организацията.

Обществена чешма във Виена

Снимки Wiener Wasser
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата на строи-
телите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, партньори и приятели на 
сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. Ще бъдат връчени и наградите на Камарата 
на строителите за най-добра строителна практика през годината.

Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – министри, потенциални бизнес партньори, медии.
Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани. 

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

През 2018 г. вестник „Строител“ ще бъде организатор и медиен партньор на традиционните 
ежегодни форуми на КСБ, които ще съберат на едно място ключови фигури от държавните 

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

26 септември 2018 г.
Осмият национален дискусионен форум цели да срещне представители на държавните институции, общинските власти и бизнеса с цел създаване 

на градивен диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите през 2019 година и до края на програмен период 2014 - 2020, както и 
очакваните трудности и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Генерален партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационните 

    пакети
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор
Лого на компанията на гърба 

    на сцената на събитието
1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

Научнопрактическа конференция
ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г.

21 ноември 2018 г.

Партньор
Лого на компанията на гърба на  

   сцената на събитието
Реклама във в. „Строител“ –  

   1/2 страница
Лого на компанията на корицата  

   на сп. „Булаква“
1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за осма поредна година организират конференция, на която да бъдат 
публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места – новите 
технологии и практики у нас и в чужбина; качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на от-
говорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените 
браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Основен партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационния пакет   

   на всеки участник
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
Реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
Реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Офертата важи за договори, 
сключени до 30 юни 2018 г.

За контакти: 0888 55 39 50
news.stroitel@gmail.com

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

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

®

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 Рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка на 
оборудване и СМР за реконструкция на дренажна система на филтърна 
клетка в ПСПВ „Бистрица“

Наименование: Преустройство и смяна на предназначение на 
съществуваща административна сграда в център за обществена под-
крепа и Преустройство на част от сграда на ЦСРИ в дневен център за 
деца с увреждания 

Наименование: Строително-ремонтни дейности в администра-
тивната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции

Наименование: Строително-монтажни работи на улична и пътна 
мрежа на територията на Община Своге по десет обособени позиции

Наименование: Строително-монтажни работи на общински сгра-
ди, училища и детски градини на територията на община Своге по 
шест обособени позиции

Наименование: Извършване на проектиране, авторски надзор и 
основен ремонт и реконструкция на вътрешната улична мрежа в насе-
лените места на Община Марица

Наименование: Ремонт, модернизация и внедряване на енергос-
пестяващи мерки в сграда на „ДКЦ I Габрово” ЕООД - първа база

Наименование: Изграждане на детска градина в УПИ XII – 3872, 
3957, 3958, кв. „237” по плана на град Банско, Община Банско

Възложител: „Софийска вода“ АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 310 167.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 12/06/2018 Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: 
Дата: 13/06/2018 Местно време: 10:00 

За контакти: град София 1766, район „Мла-
дост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” №1, 
сграда 2А
Факс: +359 28122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ №1
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=846209&mode=view

Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 300 573.99 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 22/06/2018 Местно време: 
17:30
Отваряне на офертите: гр. Самоков, ул. 
„Македония” №34, заседателна зала в сгра-
дата на Общинска администрация

Дата: 25/06/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Евелина Перфанова - ди-
ректор дирекция ТСУЕП
Факс: +359 72260050
Адрес: ул. „Македония“ №24
Адрес на възложителя: http://samokov.bg/
Телефон: +359 72266630
E-mail: obsamokow@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=846353&mode=view

Възложител: Национален осигурителен ин-
ститут
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 288 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 11/06/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Централно упра-
вление на НОИ: гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски“ №62-64
Дата: 12/06/201  Местно време: 14:00 
За контакти: Хрисияна Шишкова
Факс: +359 029261424
Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62-
64
Адрес на възложителя: www.noi.bg
Телефон: +359 029261459
E-mail: Hrisiana.Shiskova@nssi.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=846426&mode=view

Възложител: Община Своге
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 217 238.33 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
28/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 13/06/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Своге - първи етаж
Дата: 14/06/2018  Местно време: 11:00 

За контакти: Д. Радкова, гл. експ. ОП; инж.
Христина Първановска, директор Дирекция 
УРТ
Факс: +359 72622539
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” №7
Адрес на възложителя: www.svoge.bg
Телефон: +359 72622124
E-mail: d.vutova@svoge.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=846395&mode=view

Възложител: Община Своге
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 181 013.33 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
28/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 8/06/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Своге - първи етаж
Дата: 11/06/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: Д.Радкова, гл.експ.ОП; инж.
Христина Първановска, директор Дирекция 
УРТ
Факс: +359 72622539
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” №7
Адрес на възложителя: www.svoge.bg
Телефон: +359 72622124
E-mail: d.vutova@svoge.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=846320&mode=view

Възложител: Община Марица - област Плов-
див
Oсн. предмет: 45233250
Прогнозна стойност: 2 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 14/06/2018    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: сградата на об-
щинска администрация - Община Марица, гр. 

Пловдив, бул. „Марица“ №57А, ет. 2, заседа-
телна зала
Дата: 15/06/2018  Местно време: 10:00 
За контакти: Любомира Ангелова
Факс: +359 32951934
Адрес: бул. „Марица“ № 57А
Адрес на възложителя: www.maritsa.org
Телефон: +359 32907800
E-mail: obstina@maritsa.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=847347&mode=view

Възложител: „ДКЦ I Габрово” ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 162 642.08 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 15/06/2018  Местно време: 
15:30 
Отваряне на офертите: административна 
сграда на „ДКЦ I Габрово” ЕООД, бул. „Трети 
март" №3, ет. 4, к-т №79

Дата: 18/06/2018 Местно време: 13:00 
За контакти: Десислава Томова Владимиро-
ва - Ангелова
Факс: +359 66813304
Адрес: бул. „Трети март“ №3
Адрес на възложителя: http://www.dkc-
gabrovo.com/
Телефон: +359 66813360
E-mail: desislava_vladimirova@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=847350&mode=view

Възложител: Община Банско
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 007 427.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 15
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 13/06/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
в сградата на Община Банско, гр. Банско, пл. 
„Н. Вапцаров“ №1.

Дата: 14/06/2018  Местно време: 10:30 
За контакти: Цветанка Обецанова – начал-
ник-отдел ОПП, Община Банско
Факс: +359 74988633
Адрес: пл. „Никола Вапцаров“ №1
Адрес на възложителя: http://bansko.bg
Телефон: +359 74988650
E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=847150&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

ДО     
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ – СОФИЯ - 90-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СТЕФАН БРАТАНОВ  –  ДИМИТРОВГРАД – 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОДОР МИХАЙЛОВ  –  ЯМБОЛ  –  80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – ЯМБОЛ – 80-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ИВАН АВРАМОВ – ВИДИН –  80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТЕНЬО ТЕНЕВ – ДИМИТРОВГРАД –  80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕТКО НИНОВ – ДИМИТРОВГРАД –  75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н  АЛЕКСАНДЪР СЛИВКОВ – БЛАГОЕВГРАД – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА НЕВЯНА ЙОСИФОВА – В. ТЪРНОВО –  70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА – ДИМИТРОВГРАД – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ХРИСТОФОР ХРИСТОВ – ЛОВЕЧ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЕМИЛ КРЪСТЕВ  – СОФИЯ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н КЪНЧО ЧАКЪРОВ – СОФИЯ – 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите 
ветерани и лично от мое име  най-сърдечно Ви  поздравяваме с Вашия юбилей.

Цялата Ви активна трудова дейност е преминала в системата на стро-
ителния отрасъл.

Пожелаваме Ви крепко здраве, дълголетие и ентусиазъм за ползотворна 
работа в клубове и секции на НКСВ.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Май 2018 г.    Инж. Тодор Топалски 
               Председател на УС

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

2018-2019 
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Или две от най-коментираните градини 
на 2017 г.

и е наречена Roksolana, как-
то се казвала една от ге-
роините на Тибо. 

Пространството из-
обилства от скулптури-
рани растения, жив плет, 
дори живо джакузи, както 
и зелени дървета и скали, 
които са залесени до са-
мия си ръб, за да се слеят с 
бреговата линия. Вълните 
и джакузито се формират 
от филизи на растение-
то Phillyrea angustifolia. И 
скулптурните мебели тук 
са с опростени форми, за-
имствани от самата при-
рода. Те са дело на немския 
дизайнер Томас Реслър. 
Пейките например са от 

огромни парчета вкаменен 
дъб. 

Паркът е разделен на 
градини по тематични 
зони. Частта с каучукови-
те глави, всяка с диаметър 
1,2 метра, дело на худож-
ника Самюел Салседо, се 
нарича „Емоции от дъно-
то на океана“. Релефът на 
възглавниците, които са 
от вечнозелен бор и във 
формата на черупки от 
морски миди, е направен 
в чест на съществуваща 
през XVIII век мидена фер-
ма в града. Интересно е, че 
поглеждайки към лицата от 
различни страни, те сякаш 

променят израженията си 
и отразяват различни чо-
вешки емоции. Градината 
„Елемент“ символизира дви-
жението на океана, прилив 
и отлив. 

Едно от сериозните 
предизвикателства било 
избирането на растени-
ята. Температурата в 
Нормандия рядко пада под 
нулата, но морската сол, 
носена от океана, разру-
шава повечето видове. 
Природният ландшафт е 
под закрилата на ЮНЕСКО, 
така че е необходимо да се 
координира не само фасада-
та при всеки ремонт, но и 
промяната на отделните 

дървета. Въпреки това 
веднага след като власти-
те научили, че паркът ще 
бъде отворен за общест-
веността и ще се превърне 
в платформа за ежегодни 
фестивали на изкуството, 
проектът получил зелена 
светлина. 

Бялата красота в памет на 
принцеса Даяна

Една от най-очарова-
телните градини на 2017 г. 
в световен мащаб е Бяла-
та градина, създадена в 
памет на принцеса Даяна. 
Тя процъфтява в зоната на 

Sunken Gardens на двореца 
Кенсингтън в Западен Лон-
дон, в бившата резиденция, 
където принцесата на Уелс 
е живяла с децата си. 

Бялата градина е създа-
дена с подкрепата на принц 
Уилям и принц Хари, а мяс-
тото, цветята и храсти-
те са внимателно подбра-
ни така, че да отразяват 
живота на Даяна, нейния  
имидж и стил.

Sunken Gardens e за-
лесена за първи път през 
1908 г. на място, което е 
било работно за градина-
рите. Впоследствие е пре-

върната в спокойно кътче 
с класически профил. За-
бележителни там са били 
редиците с ярки орнамен-
тални цветя. За новото 
пространство те са заме-
нени с елегантна палитра 
от нарциси през килим от 
незабравки до различни 
сортове декоративни тре-
ви, маргаритки и гаура.

Градинарите са засади-

ли общо 12 000 луковици от 
снежнобели лалета, селек-
тирани специално в чест 
на принцесата. В непрекъс-
натото цветно покритие 
присъстват и хиляди лилии, 
зюмбюли, както и над сто 
вида рози. Безкрайният 
цъфтеж се поддържа през 
цялото време с бели цветя, 
които се обогатяват с дру-
ги в пастелни тонове.

Елица Илчева

Макар че с всяка изми-
нала година все повече го-
ворим за това, че трябва да 
живеем зелено, изключения-
та на хармонично втъкана 
растителност сред улици-
те и сградите на съвре-
менния градски дизайн все 
още са малко. А срещнем 
ли някъде подобна красота, 
тя неудържимо привлича 
погледа ни. Когато пък нау-
чим за образцови градини, в 
което и кътче на света да 
се намират те, започваме 
да мечтаем да стигнем до 
тях. Защото пейзажите, 
които създаваме около нас, 
влияят на настроението, 
съзнанието и начина, по 
който възприемаме неща-
та, както и на разговорите 
и мислите.

Направата на една гра-
дина е творчески процес, 
който изисква знания от 
областта на изкуство-
то, дизайна, географията, 
геодезията, ботаниката, 
зоологията, екологията, 
психологията и мн.др. И 
неслучайно всяка година 
специалистите по ланд-
шафтна архитектура под-
бират най-интересните 
образци. Ето два от обек-
тите, привлекли внимание-
то през 2017 г.

Страна на чудесата в парка 
на френския град Етрета

През май 2017 г. в Етре-
та на брега на Ламанша е 
открит парк по проекта на 
руския ландшафтен архи-
тект Александър Гривко. За 
почти година градината се 
е превърнала в най-посеща-
ваната забележителност 
от тази страна на прото-
ка, отделящ Великобрита-
ния от континенталната 
част на Европа. До момен-
та над 100 000 посетители 
са се удивявали от една ис-
тинска страна на чудесата 
- фантастичен свят, насе-
лен с всякакви скулптури и 
инсталации. 

В Етрета гигантски гу-
мени глави „почиват“ върху 
зелени възглавници или от 
дърво стърчи златен ключ, 
а фигура на Клод Моне, на-
правена от пръчки за плет, 
гледа от една от терасите 
към морето. Скулптурата 
е посветена на художника 
Моне, защото той обичал 
да рисува тукашните за-
лези. Тя предразполага да 
застанем до нея и да видим 
вечния пейзаж през очите 
на известния импресио-
нист. Ключът в дървото, 
който отваря истинска 
музикална кутия, е дело на 
лондонски художници от 
групата Gray World и се на-
рича Forestwork Clockwork.

Друга атракция са раз-
лични видове орхидеи, въз-
становени върху цели два 
хектара, засадени някога 
от първата домакиня на ви-
лата в района - френската 
актриса мадам Тибо. Сгра-
дата е строена през 1905 г. 
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Сградата ще бъде готова до 2020 г.
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подготви
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Архитектът  Мар -
гот Красоевич е разкрил 
своя иновативен про-
ект за луксозен хотел, 
който  черпи  енерги я 
от приливите, за да по-
крие потребностите си. 
Harmonic Turbine Tidal ще 
е разположен на брега на 
залива Халоан Ялонг и ще 

предлага подводни гледки 
във всички 30 самостоя-
телни спални. Дизайнът 
му е по подобие на фу-
туристичен космически 
кораб.  Независимо от 
екстравагантния си вид 
обектът трябва да бъде 
завършен през 2020 г. 
Така той ще изпревари с 
една година проекта на 
Snоhetta за „Арктик Сър-
къл“ и ще стане първият 
подобен енергийно пози-
тивен хотел в света.

Предвижда се Harmonic 
Turbine Tidal да се изгра-
ди върху високоенергийна 
площадка на брега, изло-
жена на силни ветрове 
и вълни. Водни турбини, 
които ще са частично 
заровени в пясъка, ще 
произвеждат нужната 
енергия за комплекса. При 
излишък на необходимата 
енергия хотелът ще може 
да я продава и така да си 
осигури допълнителна пе-
чалба.

Apple е започнала активна работа с корпораци-
ите Alcoa и Rio Tinto, за да комерсиализира метод, 
който елиминира емисиите на парникови газове при 
традиционния процес на топене на алуминий. Техно-
логичният гигант инвестира в развитието на спо-
соба 10,1 млн. долара. За реализиране на проекта ще 
бъде сформиран специален екип от 100 души, който 
ще се намира в Монреал, Канада.

„Технологията би могла да елиминира еквивалента 
на 6,5 млн. метрични тона емисии на парникови газо-
ве, ако се прилага изцяло в съществуващите алуми-
ниеви топилни пещи в страната. Това представлява 
обем, равен на приблизително 1,8 млн. лекотоварни 
автомобила“, посочват от Alcoa.

Американската космическа агенция НАСА се надява 
в бъдеще хората да могат свободно да вървят по по-
върхността на Марс. Преди това нейните учени плани-
рат да изпратят там дрон. Машината, наречена Мар-
сианския хеликоптер (The Mars Helicopter), представлява 
малък самоуправляващ се летателен апарат, проекти-
ран специално за атмосферните условия на Червената 
планета. Той ще бъде включен в следващата мисия на 
НАСА до там през 2020 г., давайки на учените възмож-
ност да разгледат отвисоко марсианския терен. В изя-
вление от НАСА се посочва, че дронът, който тежи едва 
1,8 кг, е проект с голям риск, но и с огромна награда, ако 
бъде осъществен успешно.

„Способността да се вижда ясно това, което се на-
мира отвъд следващия хълм, е от съществена важност 
за бъдещите изследователи“, е обяснил Томас Цурбухен 
от НАСА. 

На Марс малкият дрон се предвижда да осъществи 
няколко полета. Всеки един от тях ще е с продължител-
ност до 90 секунди, като апаратът ще се управлява от 
роувъра, който ще бъде изпратен на планетата, и ще се 
захранва от батерии, работещи със слънчева енергия. 
„Ще сме без пилот там, а Земята ще е на няколко свет-
линни минути разстояние, така че няма начин да нави-
гираме тази мисия в реално време“, е допълнила Мими 
Аунг, ръководител на проекта за хеликоптера в НАСА.

Изследователи от 
Университета в Ме-
риленд са измислили 
нова цинкова батерия 
на водна основа, която 
е по-безопасна от традиционната литиево-йонна, без 
това да е за сметка на енергията. Екипът е използвал 
елементи от по-старата технология за цинкови акуму-
латори с нови електролити – разтвори от вода и сол, 
за да създаде източника на енергия, който не е склонен 
да се запалва. „Водните батерии биха могли да са от 
решаващо значение за предотвратяване на пожари в 
електрониката, но тяхното съхранение и капацитет 
винаги досега са били ограничени“, е заявил водещият 
автор на иновацията Фей Уанг. „За първи път имаме ба-
терия, която може да се конкурира с литиево-йонните 
от гледна точка на енергийна плътност, но без риск от 
експлозия или пожар“, е добавил той. Едно от подобре-
нията й е нейната способност да преодолява необра-
тимостта – явлението, при което зарядът, доставен 
от акумулатора при планираното му напрежение, на-
малява с течение на времето и употребата му. Това е 
постигнато благодарение на техника, която променя 
структурата на положително заредените цинкови йони 
в батерията. Освен за приложение в потребителските 
стоки такъв акумулатор може да се окаже безценен за 
машини, работещи в екстремни условия, като например 
в дълбокия океан или Космоса.

Соленоводната природа на цинковата батерия пре-
махва необходимостта от смяна на изпарената вода. 
„Съществуващите цинкови батерии са безопасни и 
сравнително евтини за производство, но те не са съ-
вършени поради лошия жизнен цикъл и ниската енер-
гийна плътност“, е обяснил Чуншън Уанг от екипа. „Ние 
преодоляваме тези предизвикателства, като използва-
ме електролит от вода в сол“, е допълнил той.

„Робот за инспекция на 
корабни корпуси бе пред-
ставен в Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев“. 
Иновативната система-
та - АРМУС, е съвместна 
разработка на учени от 
висшето училище в край-
дунавския град и Инсти-
тутa по металознание, 
съоръжения и технологии 
с Център по хидро- и ае-
родинамика „Акад. Ангел 
Балевски“ към Българска 
академия на науката“. Това 
съобщи проектантът на 
робота проф. Даниел Бра-
танов.

Изобретението се 
отнася към роботизира-
ните системи за инспек-
ция на корабни корпуси. 
АРМУС може да се движи 

от външната страна - 
над и под водолинията, 
както и от вътрешната 
на плавателните съдове 
- карго трюмове и резер-
воари. Българският екип 
е работил в продължение 
на три години. Създал е 

система, която може да 
бъде поставена на корпу-
са на движещ се към прис-
танището кораб и докато 
плавателният съд акости-
ра, обследването да бъде 
извършено. Инспекцията 
на робота ще включва 

обхождане и заснемане на 
корпуса в променливи кли-
матични условия, прецизно 
диагностициране на със-
тоянието му, проверка за 
наличие на контрабанда и 
на морски организми.

Роботът тежи 35 ки-
лограма. Той се придвижва 
чрез магнити, като си-
лата му на привличане е 
между 650 и 750 кг. Вече е 
подадена заявка за патен-
та му, а първата експер-
тиза е показала, че няма 
друга подобна система.

Към АРМУС вече проя-
вяват интерес компании 
от Панама и Малайзия. 
Проф. Братанов коменти-
ра, че производствената 
стойност на робота е под 
5000 евро.

Гърция се готви да проведе търг за 2,6 гигавата 
соларни и вятърни проекти. „Отсега нататък про-
изводството на възобновяема енергия и продажни-
те цени ще се определят чрез конкурентни тръжни 
процедури“, се посочва в прессъобщение от името 
на министъра на енергетиката и климатичните 
промени на южната ни съседка Йоргос Статакис. 
Правителството публикува окончателните правила 
за конкурсите, които очертават графика и размера 
на проектите, които ще бъдат възложени. Първият 
търг ще се проведе на 2 юли. Тогава ще се дадат раз-
решителни за изграждане на 300 мегавата вятърно-
енергийни паркове и 300 мегавата соларни фотовол-
таици. Преминаването от преференциални изкупни 
тарифи към търгове следва развитието на повечето 
пазари на възобновяеми енергийни източници по све-
та. Стойността на програмата е близо 3 млрд. евро.

„Има голям интерес от страна на установените 
играчи, но и от чуждестранни инвеститори, главно 
фондове за частни капиталови вложения“, е обяснил 
Димитрис Асимакис, партньор в адвокатската кан-
тора „Нортън Роуз Фулбрайт“, съветник по инвести-
циите във ВЕИ.
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„Шоуто на ABBA“ идва 
за първи път в България за 
един впечатляващ концерт 
на 29 септември в зала 1 
на НДК. Родната публика 
ще има възможността да 
преживее магията на скан-
динавската група в дву-
часово шоу, посветено на 
45-годишната музикална 
история на ABBA.

През 1974 г. в англий-
ския град Брайтън песен-
та Waterloo печели конкур-
са „Евровизия“. От този 
момент започва историята 
на ABBA, която през след-
ващите десетилетия се 
превръща в най-продавана-
та поп група в историята, 
като се подрежда по успех 
веднага след легендарните 
The Beatles.

Близо три десетиле-
тия след този заветен 
момент в чест на велика-
та група се създава „Шо-
уто на ABBA“, което от 
тогава досега се радва на 
интерес повече от 15 го-
дини на световната сце-
на. С близо 700 концерта 
в 40 страни и повече от 2 
милиона продадени билета 
в цял свят спектакълът 
привлича и хиляди нови по-
читатели.

Този грандиозен успех 
се дължи на съчетанието 
на модерен звук, визуални 
ефекти и любимите на ре-
дица поколения хитове като 
Money Money Money, Dancing 
Queen, Mamma Mia, SOS, 
Knowing Me Knowing You и 
други.

Песните в „Шоуто на 
ABBA“ се изпълняват от 
шведската група Waterloo 
и Националния симфоничен 
оркестър на Лондон, режи-

сиран от музикалния гений 
Матю Фрийман, който е 
работил съвместно с име-
на като Роби Уилямс, Елвис 
Костело и сър Клиф Ричард. 
Публиката в София ще 
може да чуе и види на живо 
и легендарния саксофонист 
на ABBA - Улф Андерсон.

Билетите за събити-
ето вече са в продажба в 
разпространителската 
мрежа на Eventim на цени 
между 40 и 100 лв.

Това е първият дебют от близо десетилетие, 
който оглавява престижната класация на „Ню 
Йорк Таймс” още с излизането си на пазара. Кни-
гата остава на тази позиция цели четири седми-
ци, изпреварвайки по продажби „Произход” на Дан 
Браун, и е посрещната с позитивни рецензии от 
писатели като Стивън Кинг и Джилиан Флин. Ро-
манът е вдъхновен от класическите филми ноар, 
изпълнен е с препратки към култови ленти на 
Алфред Хичкок и напомня за нашумелите през по-
следното десетилетие психотрилъри от рода на 
„Не казвай сбогом“.

Анна Фокс се е затворила в дома си в Ню Йорк 
и не смее да излезе навън. Тя страда от агорафо-
бия и прекарва дните си в пиене на вино, гледане 
на стари филми и спомени за по-добри времена. 
Докато шпионира живота на своите съседи, тя 
става свидетел на престъпление. 

Дали наистина е видяла това, което си мисли? 
Страда ли от параноя, или нещо зловещо наисти-
на се случва съвсем близо до нея? Кое е истина и 
кое е плод на нейното въображение и на злоупо-
требата с лекарства и алкохол? 

Докато Анна се опитва да си отговори на тези 
въпроси, светът около нея започва да се руши…

Правата на романа са продадени за издаване 
на цели 40 езика, както и за филмиране – от FOX.  
Вече е ясен и режисьорът, който ще екранизира 
историята на Анна. Това е носителят на БАФТА 
и номинация за „Златен глобус” Джо Райт, който 
стои зад филми като „Изкупление”, „Гордост и 
предразсъдъци”, както и отличения с две награди 
„Оскар” „Най-мрачният час”.

Песните в 
спектакъла се 
изпълняват 
от шведската 
група Waterloo 
и Националния 
симфоничен 
оркестър на 
Лондон

Режисьорът Андрей 
Хадживасилев и творче-
ският екип на детския иг-
рален филм „Случаят Кюри“ 
са се опитали да създадат 
творба в духа на златни 
родни ленти като „Война-
та на таралежите“, „Ва-
ско да Гама от село Рупча“ 
и т.н.

Тони е  ученолюбив, 
запален е по науката и 
мечтае един ден да ста-
не велик учен. Детската 
му стая наподобява лабо-
ратория, а опитната си 
мишка е кръстил неслу-
чайно на откривателката 

на радиацията – Мария 
Кюри. Въпреки че е само 
на 8 години, Тони планира 
да се яви на Националния 
фестивал на науката със 
свой експеримент.

Неговата съседка Рая, 
също на 8 години, учи в ба-
летното училище и вмес-
то ученолюбива е по-ско-
ро палава и пакостлива. Тя 
често пречи на Тони да се 

концентрира и да провеж-
да своите научни опити, а 
също така дружи и с учи-
лищния побойник Стефан 
от по-горния клас. Рая иска 
да помогне на Стефан да 
изкара контролното по 
математика, но Тони от-
казва да им съдейства, 
вследствие на което Ма-
рия Кюри е отвлечена. За 
да я получи обратно, Тони 
трябва да се изправи пред 
нови предизвикателства. 
Балетната постановка 
на училището може и да 
се провали с гръм и тря-
сък, но за сметка на това 
се заражда едно ново при-
ятелство.

58 шедьовъра на 
римския барок, свър-
зани с творчеството 
на видни личности 
от Бернини до Кава-
лер д'Арпино и Матия 
Прети, може да бъдат 
видени в Национална-
та галерия в София. 
Изложбата ни пре-
нася в Италия през 
XVII в., за да опознаем 
наситения и завладя-
ващ начин на изразя-
ване, характерен за 
този период. 

За първи път в 
България  ще бъде 
представена толкова разнообразна колекция от жанро-
ве и теми, предпочитани от поръчителите на изкуство 
по онова време - от портрети и автопортрети, пейзажи 
и алегории с изискан класически вкус до това, което 
определяме като „триумфален барок“ с неговите рели-
гиозни изображения между съзерцателната интимност 
и силата на Христовата драма.

Посетителите ще могат да се запознаят и с гения 
на Джан Лоренцо Бернини, смятан за най-великия пред-
ставител на изкуството за неговото време. Изключи-
телно талантлив художник, скулптор, сценограф, драма-
тург и архитект, той е изследвал много нови области 
в търсене на свой собствен начин на изразяване, който 
по-късно се превръща в универсален език на барока.

Изложбата гостува в Националната галерия до  
15 юли.

Изложба представя знакови творби от XVII в.

Проектът „ФилмГейт 
БГ“  стартира под мо-
тото „Късо кино с кри-
ла“ .  Той представлява 
първата по рода си сво-
бодна зона за българско 
късометражно кино на 
летище София. Всички 
заминаващи от Терми-
нал 2 пътници вече имат 
възможност да прекарат 
времето си преди полета 
в компанията на седмото 
изкуство. 

Н а  е к р а н и т е  н а 
„ФилмГейт БГ“ при изходи 
B1-B4 ги очакват вълну-
ващи истории, събрани в 
предизвикателната фор-

ма на късата лента. Про-
грамният блок е с про-
дължителност от около 
час и обикновено включ-
ва три филма – игрален, 
анимационен и докумен-
тален. Всички творби са 
с английски субтитри, а 
излъчването им продъл-
жава без прекъсване в 
оперативното време на 
летището. 

„ФилмГейт БГ“ има за 
цел да запознае широка-
та публика с произведе-
ния, които рядко намират 
своя път до обикновения 
зрител, и по този начин 
да провокира интерес, 

който да постави нача-
лото на една нова и по-
многобройна аудитория 
за късометражното кино. 

Продължителността 
на инициативата е шест 

месеца, като заключи-
телната й фаза ще е през 
септември. В момента се 
водят преговори за стар-
тирането на проекта и 
на летище Пловдив.
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Мирослав Еленков

Бали е сред най-жела-
ните туристически дес-
тинации в света. Тропиче-
ският остров, разположен 
в сърцето на най-големия 
архипелаг на планетата – 
Индонезийския, е смятан 
за едно от най-красиви-
те места. Той привлича 
посетители от цял свят 
с богатата си история, 
култура, райски плажове, 
природа и тропически кли-
мат. С десетките си хиля-
ди храмове и пагоди Бали е 
известен още като остро-
ва на хилядата храма или 
острова на боговете.

Основните градове 
са столицата Денпасар, 
която се намира на юж-
ния бряг, и пристанището 
Сингараджа, разположено 

в западната част на Бали. 
Денпасар е бизнес и ад-
министративен център 
на острова и градската 
му атмосфера силно кон-
трастира с индуистките 
храмове, зелените тера-
сирани оризови полета и 
невероятните плажове. 
В много отношения той 
има повече общи черти с 
други индонезийски регио-
нални столици, отколкото 
с останалата част от ос-
трова. В Денпасар живее 
смесено население от ба-
линезийци, яванци и други 
емигранти от различните 
части на архипелага. За-
падно от столицата се 
намира 

културният център на Бали 
– град Убуд,

където може да на-
мерите редица музеи, 
галерии и арт магазини. 
Заслужава си да поостане-
те, за да усетите духа и 
атмосферата му. От Убуд 
лесно може да се достигне 
навсякъде и е добре това 

да е първата Ви спирка в 
Бали. Три дни са напълно 
достатъчни, за да се раз-
гледат повечето от забе-
лежителностите в района. 

Една от най-посещава-
ните е 

храмът Улувату (Pura Luhur 
Uluwatu), 

разположен на около 80 
метра над морското рав-
нище в южната част на 
Бали. Духовното светили-
ще е на ръба на стръмни 
скали в село Пекату. Това 
е индуистки храм, един 
от деветте важни в Бали, 
които са предназначени 
да предпазват острова 
от зли духове. Освен това 
Улувату е част от Sad 
Kahyangan Temple – шест-
те най-свети места за 
поклонение на Бали. Според 
местните вярвания те са 
ключови и осигуряват духо-
вен баланс на Бали. Около 
храма има малка горичка, 
която е обитавана от ог-
ромно количество маймуни, 
за които се грижат служи-

телите на Улувату. 
Когато сте в Убуд, 

няма как да не посетите и

Гората на маймуните. 

Тя се намира в с. Па-
дангтегал, който е опре-
делян от местните като 
важен духовен, икономиче-
ски и образователен цен-
тър. В парка растат най-
малко 115 различни вида 
дървета. Мисията му е да 
накара хората да живеят 
в хармония и да опази об-
ластта според индуиския 
принцип на Три Хата Ка-
рана, или „три начина за 
достигане на духовно и 
физическо благосъстоя-
ние“. Три Хата Карана са 
хармоничните отношения 
между хора и хора, между 
хора и природна среда и 
между хората и Върховния 
Бог. Гората е дом на три 
индуиски храма, всички 
построени около 1350 г. 

При обиколката си бъдете 
много внимателни с май-
муните, защото те са из-
печени крадци. Изглеждат 
миловидни, но веднага ще 
задигнат храната Ви или 
нещо, което не държите 
под око. Всъщност из це-
лия остров има указателни 
табели да пазите вещите 
си, защото има макаци на 
свобода, които няма да се 

посвенят да си харесат и 
вземат нещо от Вас.

Убуд е мястото, на кое-
то се произвежда и

най-скъпото кафе в света 
„Копи Лувак“.

Повечето туристи в 
Бали обаче се отправят 
към съседните курортни 
комплекси на Денпасар 
като Семиняк, Санур и 
Нуса Дуа, тъй като там са 
разположени повечето от 
хотелите, търговските 
обекти и нощните клубове 
на острова.

Семиняк е на югоза-
падното крайбрежие на 
Бали. Това е едно от най-
елитните места на ос-
трова. Бутици от висока 
класа, луксозни ресторан-
ти, петзвездни хотели и 
СПА центрове привличат 
заможни туристи от цял 
свят. Освен това плажът 
на Семиняк предлага на 
посетителите панорамен 
изглед към Индийския оке-
ан, а на професионалните 
сърфисти – големи вълни.

Ако Бали е най-краси-
вият остров в Индонезия, 
то неговият най-популярен 
курорт е 

Нуса Дуа, 

който избрах да раз-
гледам след престоя си в 
Семиняк. Нуса Дуа, или Два 
острова, е район с множе-
ство луксозни петзвездни 
хотели. 

Безспорно едно от 
нещата, с които Бали 
привлича вниманието на 
туристите, е действа-
щият вулкан Батур, които 
изригна през 2017 г. Той е 
в североизточната част 
на острова и се издига на 
1717 м, въпреки че това не 
е най-високата му точка. 
Вулканът има четири кра-
тера и езеро и е в близост 

до няколко селища. Много 
хора се изкачват до върха 
му, за да наблюдават из-
грева. Преходът не пред-
ставлява трудност за 
хора в сравнително добра 
форма и отнема около два 
часа. 

Друга важна забележи-
телност е индуският храм 
Pura Ulun Danu Batur. Той 
е вторият по значимост 
на острова. Намира се на 
брега на езерото Братан и 
е посветен на водата, коя-
то дава живителни сили на 
всички същества. 

Ако сте избрали почив-
ката Ви на Бали да бъде 
през март, то тя може 
да съвпадне с един много 
интересен празник – ба-
лийската Нова година. Тя 
се нарича Ниепи. Това е 
най-тихият ден от годи-
ната на оживения остров 
в Индонезия. Известен 
е още като Деня на мъл-
чанието, защото всички 
местни жители се отда-
ват на размисли, медита-
ция и пост. Магазините са 
затворени, дори летището 
не функционира на Ниепи. 
Но предишния ден в хинду-
истките общности в Бали 
и в цяла Индонезия се про-
веждат паради и се изпъл-
няват ритуали. Някои от 
празненствата включват 
носенето на гигантски чу-
чела, наречени ого-ого. Те 
са същества, приличащи 
на демони, които предста-
вляват злото, натрупано 
през годината. В края на 
нощта те биват изгаряни. 

Всъщност балийците 
имат много празненства 
през цялата година, като 
те са съпровождани с мно-
жество сложни ритуали, в 
които се използват ориз, 
цветя или плодове. Много 
малко са хората, дори сред 
свещениците, които зна-
ят точната им употреба 
в стотиците местни ри-

туали. Интересен факт е, 
че балийският календар се 
състои от 210 дни, а през 
годината има повече от 
200 церемонии и празнен-
ства.

Ако багажът Ви е го-
тов, не се замисляйте. 
Въпреки дългия полет от 
над 20 часа остров Бали 
Ви очак ва в пълната си 
прелест.

Царският дворец в Убуд

На много места на Бали можете да видите платна в бяло и 
черно, включително наметнати върху статуи на богове, това 
е древният символ за добро и зло

Приготвяне на най-скъпото кафе в света „Копи 
Лувак“

Маймуните често крадат храна и напитки 
от туристите

На о. Бали има над хиляда храма

Кокосови 
орехи

Плажовете в 
курорта Нуса Дуа

Храмът Pura Luhur Uluwatu

Снимки авторът
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Circular economy– the future of business

ACCENTS friday, 25 may 2018

The funds will be directed to infrastructure development 
and digital connectivity, Antonio Tajani said

 “I have proposed to allo-
cate 10 billion euros to projects 
for motorways, railways and 
energy routes and to build digi-
tal infrastructure in the West-
ern Balkans,” said Antonio Ta-
jani, President of the European 
Parliament at a press confer-
ence after the EU – Western 
Balkans summit, which took 
place in Sofia. Host of the 

event that was in the National 
Palace of Culture was Prime 
Minister Boyko Borisov. Tajani 
stressed that the region is part 
of Europe but in order for its 
countries to join the European 
Union it is necessary to fol-
low the principles of the EU. 
At the end of the summit the 
EU leaders signed a Declara-
tion from Sofia focusing that 

a new package of projects 
will be prepared in the area 
of connectivity with deadlines 
and funding sources. In addi-
tion to allocating a significant 
amount of EU grants through 
the Western Balkans Invest-
ment Framework, loans from 
the World Bank, the European 
Investment Bank, the Euro-
pean Bank for Reconstruction 

and Development will also be 
used. Among the proposals, for 
which will be provided support, 

is the Nis– Pristina “highway of 
peace”. The capacity of the 
Connecting Europe Facility 

EUR 10 Bn for projects in the Western Balkans, 
the EP President proposes will also be used to carry out a 

number of projects in the field 
of transport and digitization. 

The signed declaration 
sets out to work for extending 
the EU energy union to cover 
the Western Balkans, focus-
ing on energy security and 
diversification of sources and 
suppliers, including a regional 
strategy to benefit of renew-
able energy sources, particu-
larly hydroelectric power. The 
EU leaders agreed to make a 
new strategy for rail transport, 
in order for the region to be in-
cluded in the core network and 
market of the Union. 

Prof. Dr. Eng.Ivan Markov, Rector of the University 
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy:

Dr. Eng. Petko Nikolov, Executive Director of Patstroy -92 AD:

Walter Kling, Deputy Managing Director of the Water 
Supply Department МА31, Vienna Municipality: 

We will surely expand our cooperation with BCC

Every year we build 40 km of new pipelines

Prof. Markov, how does the University of 
Architecture, Civil Engineering and Geodesy 
(UACEG) mark 24 May?

The day of Bulgarian education and cul-
ture and Slavic script is an extremely important 
holiday both for me and for the university. 24 
May fills us with pride. How many are the na-
tions in the world that celebrates the day of 
their writing, culture and science? Only one, 
there are no other than us. 

At UACEG we do not do anything special 
for 24 May as my colleagues and I do not ac-
cept the one-off preparation for given holidays but we work year-round to 
improve Bulgarian education. This is part of our lifestyle and culture and we 
do everything with a normal pace for the simple reason that revolutionary 
changes in education are not recommended. We constantly update our 
curricula; we introduce students in the process of teaching with all the latest 
developments and achievements in science and technology. We strive to 
professionally prepare our students both technically and practically. As you 
know, our alumni graduating from the University of Architecture, Civil Engi-
neering and Geodesy, can join as specialists the Bulgarian economy and 
production the next day. Of course, after completing the training it is normal 
for them to have some gaps but they very quickly master them in practice.

Increasing the preparation and improvement of education has been my 
main task since the beginning of my tem of office as a rector of UACEG. 
24 May is a rewarding day to see where we are and how to move forward. 
We have a great responsibility because we train architects and engineers 
who are directly involved in the whole construction and investment process. 
In fact, we are constantly checking our results. We make evaluations at the 
end of each semester – for the preparation of our students and lecturers 

Stroitel Newspaper always reflects the events of UACEG and pub-
lishes interviews with the academic staff. In what other way can the 
edition be useful to you?

I try to follow regularly the publications in the official edition of BCC 
despite my busy schedule. The most important thing for me is that the 
Memorandum of Cooperation and Partnership between UACEG and Stroitel 
Newspaper has worked. In previous years the interaction between us has 
been slowed down but since my team has taken over the UACEG leader-
ship, our relationship with both the newspaper and the Chamber has radi-
cally changed and has developed in a positive direction. 

The areas we are working on together are many and we usually decide 
what is most useful in a dialogue that will continue in the future with both 
Stroitel Newspaper and BCC. We will surely expand our cooperation.

“Circular economy is a reality that we need to adapt 
quickly to. The Bulgarian Presidency has not acci-
dentally chosen this approach also for the leadership 
meeting on 16 May to show that it is important in what 
environment we live in,” said the Minister for the Bulgar-
ian Presidency of the EU Council 2018 Lilyana Pavlova 
at the opening of the first in Bulgaria forum “Circular 
economy and clean technologies”. The conference was 
organized by Cleantech Bulgaria and was held under 
the patronage of the Ministry of Environment and Water. 

The event was part of the official calendar of the Bul-
garian Presidency of the EU Council. It was attended 
also by the Minister of Environment and Water Neno 
Dimov, Deputy Minister of Economy Alexander Manolev, 
Lyubomir Peynovski, co-chairman of Cleantech Bulgar-
ia and member of the MB of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC). The forum was attended by more than 
150 global leaders in the sphere of circular economy, 
entrepreneurs, investors and experts. BCC was present-
ed by the Executive Director Eng. Miroslav Maznev and 
the procurator and editor-in-chief of Stroitel Newspaper 
and PR of BCC Reneta Nikolova. 

Minister Pavlova reminded that the European lead-
ers of the 28 EU Member States have held their dis-
cussion in Sofia around an innovative and recyclable 
waste-free table of which each part has other applica-
tions. “We should strive for this closed cycle if we want 
to compare with the leading economies when we talk 
about digital Europe, innovation and intelligent technolo-
gies supported by businesses and having a practical 
dimension in our lifestyle,” she said. According to her, 
for the prosperity of citizens is important the quality of 
the environment. 

Eng. Nikolov, on 19 May Pat-
stroy-92 AD celebrated its 25th 
anniversary. Please receive greet-
ings from the entire team of Stroitel 
Newspaper and our sincere wishes 
for many more years of success-
ful activity and implemented sites. 
Patstroy -92 is among the leading 
companies in Bulgaria in the field 
of road construction. What are the 
advantages a construction com-
pany should have to prove as a 
leader? 

The secret of success is quality 
in the first place. This is also the mot-
to of Patstroy-92 AD: “Low construc-
tion. High quality.” It is very important 
that we do not divide the sites into 
small and large or into priority and 
non-priority. We have always strived, 

no matter how complex a project is 
and where it is – whether it is a large-
scale investment of the Road Infra-
structure Agency (RIA) or a site in 
a small municipality, to implement it 
with the highest quality, without com-
promising with the cost or resources 

Mr. Kling, tell us more about 
your department.

I am glad that we have again 
guests from Bulgaria. We recently 
held a working meeting with five may-
ors from your country.

Water supply in Vienna is re-
sponsibility of the local government. 
The municipal government is called a 
magistrate and has different depart-
ments. We are department 31 of the 
magistrate or Water Supply МА31 
(Wiener Wasser МА31). As more than 
600 civil servants work with us and 
because of the volume of our activ-
ity, we have the status of a municipal 
enterprise and we are part of the city 
administration.

This is a special status that arises 
from our many wide range tasks. We 

serve 1.9 million inhabitants and about 
200 thousand people who work daily 
in the city; that is more than 2 million 
water users. To get a better idea, I 
will go over to a few technical figures. 
The water supply network is 3,100 km 
and has about 103,000 deviations for 
residential buildings, each ending 
with a water meter. The water supply 
price is 1.80 euros/cubic meter and 
1.90 euros/cubic meter for drainage, 
or a total of 3.70 euros/cubic meter. 
Every citizen pays the same price; we 
do not have large users, as our tax 
collection system is very simple.

Vienna’s water supply is compa-
rable to that in Sofia. It is provided by 
spring water, from sources located in 
the Vienna forest, at its high points. 
There are two large water pipes. The 

Patstroy-92 AD marked its 25th 
anniversary not according to standard

Postage stamp “25 years since the founding of 
the United Grand Lodge of Bulgaria” validated 

The Masonic Temple in Sofia 
opened its doors for journalists for 
the first time. The occasion was a 
special press conference at which a 
postage stamp was validated for the 
25th anniversary of the founding of 
the United Grand Lodge of Bulgaria 
(UGLB). The event was attended 
by the Grand Master of the Lodge 
Iskren Yotov, the grand speaker of 
UGLB Boris Kitanov, grand masters 
of foreign grand lodges, as well as 
the Executive Director of Bulgarian 
Posts Deyan Daneshki.

“By opening up to the public we 
want to show that the accusations 
we often hear of freemasonry are 
groundless,” said Iskren Yotov. The 
Grand Master of UGLB thanked the 
journalists who were present for 
their interest in the event and said 
that this will not be the last press 
conference of the lodge.

 “Freemasonry is above all a 
state of mind. Our temple is nothing 

more than a place of spiritual peace 
that we must discover and spread 
by giving ourselves,” emphasized 
Boris Kitanov.

“The theme of Bulgarian free-
masonry in the postage stamp 
publishing in our country has been 
present since the beginning of the 
century,” said Deyan Daneshki in 
turn. He explained that the stamp 
of 2018 is the fourth edition after 
2004, 2007 and 2014. Author of the 
illustration with masonic symbols is 
Dr. Atanas Atanasov.

first was built in 1877 and the second 
pipeline was completed in 1910. We 
also have two large groundwater bod-
ies. They are used only when for dif-
ferent reasons one of the two water 
pipes is not working. Or if there is 
much increase in consumption in the 
summer to have the same feed and 
water pressure. 

of the company. We make the same 
effort, no matter if the cost of the 
project is BGN 10 thousand or BGN 
10 million, it is important the work to 
be done well. A municipal road is as 
important to the local population as 
a highway of national importance. 
When we take the commitment to 
build a site, we always do it with the 
highest quality according to the re-
quirements of the normative acts 

How did you celebrate your 
birthday?

Patstroy-92 AD marked its 25th 
anniversary not according to stand-
ard. We did not organize a great 
event as is accepted for such a 
holiday. Instead, we decided to give 
monetary incentives to everyone 
working in Patstroy-92 AD. The funds 
originally set aside for a party were 
distributed as bonuses to our em-
ployees.
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Тенис

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

С навлизането в заключителната фаза на шам-
пионата на Българска строителна футболна лига 
(БСФЛ) започна обратното броене за определянето 
на шампион на VI сезон, на неговите подгласници и на 
отборите, които ще се качат на почетната стъл-
бичка в Първа дивизия.

„Инфра Холдинг“ продължава с победния си ход и 
макар и доста трудно, надделя над „Марибор строй“ 
с 5:4 след нелеп автогол на Росен Паналов в 49-ата 
минута на мача. Двубоят предложи доста обрати 
в резултата. На полувремето „Марибор“ водеше в 
резултата с 2:1 след две попадения на Борислав Бе-
широв („Марибор“) и гол на Иво Велчев за „холдинга“. 
През втората част на сцената излезе Димитър Ди-
митров („Инфра“), който отбеляза хеттрик за своя 
тим и така му осигури победата. Останалите два 
удара във вратата за „Марибор“ бяха дело на Росен 
Паналов и Огнян Милеков.

След като допусна първа загуба в предишния кръг, 
отборът на „Бокал“ се съвзе и постигна категорична 
победа с 6:2 над „Каммартон България“. Това стана 
благодарение на хеттрик на Георги Боянин и по едно 
попадение на Георги Братованов, Генади Цоков и Емин 
Емин. Почетните голове за каммартонци отбеляза 
дебютантът в лигата Георги Кънчев.

С добрите си изяви във Висша лига продължава 
и отборът на „Ергодом“, който записа поредната си 
победа, този път над „Контракт Сити“ с 8:4. Точни 
за „Ергодом“ бяха Георги Рашев (2), Светослав Ди-
митров (2) и Юлиян Колев (2) и по веднъж - Райко 
Глухарски и Йордан Димитров, а за „Контракт Сити“ 
- Красимир Недялков (2), Галин Петков и автогол на 
Юлиян Колев.

След като поведе в резултата с 3:1, тимът на 
„Артекс“ допусна обрат до крайното 3:4 за 5 мину-
ти срещу „Монтаж Строителни Конструкции“, като 
главни виновници за обрата бяха Калин Митов и 
Александър Генов, вкарали по два гола за „Монтаж 
Строителни Конструкции“. За „Артекс“ се разписаха 
Владимир Великов (2) и Стоимен Иванов.

В Първа дивизия гонитбата продължава, като все 
още крехка преднина има отборът на „Пайп Систем“, 
който макар и трудно, спечели 3 точки срещу АПИ. 
Крайния резултат - 3:2, оформиха Стефан Манджуков 
(2) и Денис Георгиев (1) от „Пайп Систем“, а за „аген-
тите“ точен отново беше Васил Котков. 

Главният преследвач на „Пайп Систем“ - „Рутекс“, 
надигра „Теразид“ с 8:3, след като Петър Ванков и Бо-
рислав Стефанов вкараха по 4 гола. За „канарчетата“ 
попадения реализираха Ивайло Борисов (2) и Юлиан 
Илиев. Следващият кръг жребият противопостави 
да се играе дербито на Първа дивизия между „Пайп 
Систем“ и „Рутекс“, като след него ще разберем дали 
ще се запази интригата в дивизията.

„Главболгарстрой“ се наложи с 4:1 над ветера-
ните от „Строителния техникум“ след хеттрик на 
Георги Политов и един гол на Стефан Пехливанов. 
Почетният гол за ветераните беше дело на Антон 
Салапиев.

„Кордеел България“ също затвърди доброто си 
представяне до момента в лигата след победа с 6:4 
над „Архитектурно студио Стивън Джордж“. Отно-
во над всички беше Петър Халачев, който отбеляза 
хеттрик за „Кордеел“. Той беше подпомогнат от Ми-
лен Кръстев, Денис Крол и Данаил Матеев с по едно 
попадение във вратата на „архитектите“. Точни за 
загубилите бяха Йордан Начев (2), Тихомир Диковски 
и Ивайло Костов.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Голямата звезда на „Барселона“ 
и аржентинския национален отбор 
Лионел Меси спечели „Златната 
обувка“ за най-добър голмайстор 
в Европа за пети път в кариерата 
си. Аржентинецът завърши сезона 
с 34 попадения в Примера дивисион и 
така си осигури и трофея „Пичичи“. 

Меси не успя да се разпише в 
последния мач на „Барса“ за сезо-
на срещу „Реал Сосиедад“ (1:0). Той 
се появи като смяна и имаше една 
добра възможност, но ударът му 
бе отразен от вратаря. Въпреки 
това той завърши на върха в гол-
майсторската класация в Испания, 
а и на Стария континент. Същия 
брой голове вкара и голмайсторът 
на „Бенфика“ - Жонас, но той остава 

зад Меси в класацията заради по-ни-
ския коефициент на португалското 
първенство. След аржентинеца в 
класацията се подредиха Мохамед 
Салах от „Ливърпул“ и Хари Кейн от 
„Тотнъм“, които вкараха съответно 
32 и 30 гола през сезона в Премиър 
лийг. Последен шанс да изпреварят 
Меси имаха Чиро Имобиле от „Ла-
цио“ и Мауро Икарди от „Интер“. 
Те се изправиха един срещу друг в 
големия сблъсък за 4-тото място в 
Серия "А". Икарди успя да вкара от 
дузпа за успеха на неговия тим с 3:2, 
като така завърши сезона с 29 попа-
дения, колкото има и Имобиле, като 
двамата ще си поделят голмайстор-
ския приз в Италия.

Големият конкурент на Меси в 
последните години - Кристиано Ро-
налдо, завърши кампанията в При-
мера с 26 попадения и зае второто 
място сред голаджиите в Испания.

Първата ни ракета при мъжете Гри-
гор Димитров ще бъде поставен под но-
мер 4 на следващия турнир от „Големия 
шлем” – „Ролан Гарос”. Това стана факт, 
след като Марин Чилич стигна полуфи-
налите на „Мастърс” в Рим и от следва-
щата седмица ще измести българина от 

четвъртата позиция в световната ран-
глиста. Тъй като обаче Роджър Федерер 
няма да участва в надпреварата в Париж, 
Димитров ще бъде четвърти в схемата.

Топ 5 на поставените се допълва 
от Рафа Надал (№1), Александър Зверев 
(№2), Марин Чилич (№3), Хуан Мартин 

дел Потро (№5). Полуфиналистът в Рим 
Новак Джокович засега е 21-ви в схема-
та, което означава, че в трети кръг 
може да се изправи срещу някого между 
9-о и 16-о място. Сърбинът също така 
няма как да срещне Рафаел Надал преди 
4-и кръг.

Отборът на „Интер“ 
постигна голямата си 
цел и ще играе в Шампи-
онската лига през следва-
щия сезон. „Нерадзурите“ 
се добраха до заветното 
4-то място в Серия "А" по изключително инфарктен на-
чин с победа с 3:2 над „Лацио“ на „Олимпико“. 

„Орлите“ на два пъти повеждаха в резултата след 
автогол на Иван Перишич в 9-ата минута и попадение 
на Фелипе Андерсон в 41-вата. „Интер“ обаче не се пре-
даде до последно и постигна важната победа с голове на 
Данило д'Амброзио (в 29-ата минута), Мауро Икарди от 
дузпа (78-ата) и Матиас Весино (81-вата). За успеха на 
гостите помогна и фактът, че „Лацио“ завърши мача в 
намален състав, след като в 80-ата минута Сенад Лулич 
бе изгонен от игра. До края на срещата домакините 
опитаха да стигнат до изравняването, което щеше да 
е достатъчно, но усилията им не дадоха резултат.

Отборът на Симоне Индзаги направи страхотен се-
зон, но накрая изпусна билета си за Лигата на богатите. 
„Интер“ от своя страна се завръща в Шампионската 
лига след шест сезона отсъствие. Тимът на Лучано Спа-
лети завършва кампанията си в Серия „А” на четвърто-
то място с актив от 72 точки, с колкото останаха и 
„лациалите”, които имаха нужда от точка, за да запазят 
заветната четвърта позиция. 

Отборът на 
„Волфсбург“ запази 
мястото си в пър-
ва Бундеслига, след 
като спечели и вто-
рия мач от баражи-
те за оставане/
влизане в елита на 
Германия. „Вълците“ 

сразиха третия от редовния сезон във втора Бундеслига 
„Холщайн Кил“ с 1:0 като гост в реванша и с общ резултат 
4:1 спечелиха баража. „Волфсбург“ се превръща в специалист 
в оцеляването, след като за втора поредна година успява да 
се спаси от изпадане именно в баражите. Отборът успя да 
неутрализира домакините и удържа двете нули на таблото 
до 75-ата минута, когато нанесе своя фатален удар за 1:0, 
като автор на попадението стана защитникът Робин Кно-
хе. Голът на Жошуа Гивалоги през първото полувреме беше 
отменен поради засада след консултация на рефера Даниел 
Зийберт със системата VAR.

Вече е факт. 
„Пирин“, а не „Ви-
тоша“ (Бистри-
ца), е директни-
ят изпадащ от 
родната Първа 
професионална 
лига.  Благоев-
градчани загубиха с 1:2 реванша от финалния плейоф 
за оставане в елита и след общ резултат 2:2, но с по-
малко отбелязани голове на чужд терен, се озоваха във 
Втора лига. Успехът на бистричани ги изпрати на ба-
раж за оставане/влизане в Първа лига срещу втория във 
Втора лига – „Локомотив“ (София).

Резултата откри Радко Мутафчийски в 60-ата ми-
нута, а след 180 секунди Григор Долапчиев удвои. Вто-
рото попадение обаче не трябваше да бъде зачетено, 
тъй като нападателят на „Витоша“ бе в явна засада. 
Страничният съдия вдигна флагчето и състезателите 
на „Пирин“ спряха да играят, но главният рефер Ста-
нислав Тодоров не се съобрази с решението на своя 
колега. Те все пак върнаха един гол чрез Костадин Ни-
чев, но като цяло играха по-слабо от своя съперник и в 
крайна сметка загубиха мача и мястото си в групата 
на майсторите.

Стана ясен изборът на футболистите от Първа и 
Втора лига за най-добър играч и треньор през сезон 
2017 - 2018. В тройката на специалистите изненадващо 
не попадна нито един от наставниците на първите три 
отбора в крайното класиране – „Лудогорец“, ЦСКА-Со-
фия и „Левски“, а Златомир Загорчич, който спечели ку-
пата на България със „Славия“, изобщо не бе номиниран. 
Победител стана Николай Киров - завършил с „Ботев“ 
(Пловдив) на пето място. Негови подгласници са Алек-
сандър Томаш (4-ти с „Берое“) и Илиан Илиев („Верея“ и 
„Черно море“).

За най-добър футболист в българското първенство 
пък бе избран Тодор Неделев. Втори остана Мартин 
Камбуров, а трети - Фернандо Каранга. Приза за най-
добър млад играч получи Кирил Десподов (ЦСКА-София), 
след него останаха Антонио Вутов („Левски“) и Серкан 
Юсеин („Ботев“ Пловдив). За най-прогресиращ състеза-
тел бе отличен Андреа Христов („Славия“).
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Емил Христов

Първият по рода си 
термален аквапарк „Пер-
сенк”  в Девин отвори 
врати за посетители за 
втора поредна година. На-
чалото на сезона бе отбе-
лязано с невероятно музи-
кално шоу и изискана гала 
вечеря. Събитието започ-
на с водосвет, извършен 
от Негово Високопреподо-
бие Архимандрит Висари-
он, архиерейски намест-
ник на Смолянска духовна 
околия. След което воде-
щите Иван и Андрей поз-
дравиха гостите. Сред 
присъстващите имаше 
бизнесмени и популярни 
лица от родния шоу елит.

Комбинацията от на-
питка около басейна, при-
ятната компания и 

елегантните изпълнения 
на музикална формация 
„Интро” 

допринесоха за доброто 
настроение на всички още 
в самото начало. Гостите 
на партито имаха възмож-
ността да се насладят 
и на съчетанието на та-
лантливите малки грации 
от СКХГ „Локомотив Со-
фия“, както и на бляскаво 

водно шоу, поднесено от 
дамите от СК по синхрон-
но плуване към Национална-
та спортна академия.

Изисканата вечеря се 
състоя в модерния и сти-
лен ресторант-градина 
„Модър”, намиращ се в 
комплекса. На нея привет-
ствия направиха зам.-об-
ластният управител на 
Смолян Андриян Петров и 
кметът на община Девин 

Красимир Даскалов. Бога-
тата музикална програма 
включи и изпълнения на 
Емилия Валенти, Сунай Ча-
лъков, бaлет „Магаданс“ и 
„Петте сезона“.

Финалният щрих на ве-
черта беше 

бляскаво светлинно шоу, 

което озари нощното 
небе над китния родопски 
град.

Водният комплекс раз-
полага с шест басейна с 
минерална вода, а пързалки-

те и водните атракциони 
обещават много усмивки 
и веселие за малки и голе-
ми. В термален аквапарк 
„Персенк” всеки посетител 
може да се наслади на ре-
лаксиращ масаж в СПА зо-
ната, намираща се в него. 
Заведенията предлагат бо-
гат избор от разхладител-
ни напитки, а в градината 
на ресторанта се намират 
беседки с възможност за 
самостоятелно приготвя-
не на храна.

Термален  аквапарк 
„Персенк” носи името на 
звездната фамилия на „SPA 
Хотел Персенк 5*”, символ 
на модерна обстановка, 
съчетана с перфектно об-
служване, и е неустоимо 
предложение за незабрави-
ма лятна ваканция.
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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

Блондинка звъни  
в сервиз за компютри.

- Извинете, повреди 
ми се на компютъра 
поставката за чаша  
за кафе. Може ли да дойде 
някой да я поправи?

- Но компютърът няма 
поставка за чаша!

- Как да няма, като натисна 
едно копче и тя изскача.

Предстоят 
ремонти в 
учебните 

задания на 
университета 
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РЕКЛАМНА 
ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова
                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018
6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 
Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 
РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


