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Екип на в. „Строител“

Нужна е дългосрочна инвестиционна 
програма за Северна България. Около това 
се обединиха участниците в Четвъртата 
международна конференция „Инвестиции и 
инфраструктура в Северна България“, орга-
низирана от Камарата на строителите в 
България (КСБ) и Искра Михайлова, предсе-
дател на Комисията по регионално развитие 
към Европейския парламент. Съорганизатор 
и медиен партньор на събитието, което се 
проведе в Луковит, бе в. „Строител“. 

Във форума участваха Искра Михайлова, 
председател на Комисията по регионално 
развитие към ЕП, инж. Илиян Терзиев, предсе-
дател на УС на КСБ, Красимир Живков, зам.-
министър на околната среда и водите, Мали-
на Крумова, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството, инж. Све-

тослав Глосов, член на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и почетен председател на 
КСБ, Корнелия Маринова, кмет на община Ло-
веч, Стамен Янев, изп. директор на Българ-
ската агенция за инвестиции, Валери Белчев, 
член на УС на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ ЕАД, областните 
управители на Монтана Росен Белчев, на Ве-
лико Търново - проф. д-р Лю бо мира Попова, на 
Русе - Галин Григоров, кметове и представи-
тели на общини. От страна на КСБ във фо-
рума се включиха инж. Благой Козарев, член 
на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ, 
председател на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, 
Валентин Николов, председател на Контрол-
ния съвет на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. 
директор на Камарата, членовете на УС на 
КСБ Иван Иванов, д-р ик.н. Николай Иванов и 
Любомир Пейновски, инж. Розета Маринова, 

член на УС на КСБ и председател на Комиси-
ята по професионална етика към КСБ, инж. 
Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ 
– Монтана, инж. Димо Мирчев, председател 
на ОП на КСБ – Силистра, Валентин Кръстев, 
председател на ОП на КСБ – Видин. Поздрави-
телен адрес до организаторите и участни-
ците изпрати министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова.

По време на събитието бяха разисквани 
актуални въпроси относно регионалната 
политика на Европейския съюз, настоящи 
и бъдещи инвестиции в сферата на инфра-
структурата, трансграничното сътруд-
ничество, потенциала и перспективите за 
строителния бранш в Северна България, 
възможностите за развитие на района, за 
публично-частни партньорства, механи-
змите за използване на финансови инстру-
менти.

КСБ

ТЕМА

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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КСБ награди 
отличниците от Випуск 
2018 на Строителния 
факултет на УАСГ

Предстои обявяване на 
процедура за над 1 млрд. лв. 
за ВиК сектора

 стр. 6-17

Около това се обединиха участниците в Четвъртата международна конференция, организирана 
от КСБ и Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП 

Валерия Калчева, ръководител 
на УО на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“: 

Столичната община 
представи инвестиционната 
си програма за 2018 г. пред 
ръководствата  
на КСБ и ОП на КСБ - София
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Емил Караниколов – министър на икономиката 

Президентът Румен Радев към дейците на науката, 
културата и изкуството: 

Свилена Гражданска 

„Духовността и знанието в България 
изживяват тежки времена, често недо-
оценени и обидно третирани. На Вас се 
падна отговорната мисия да ги пренесе-
те през тези изпитания.“ С тези думи 
президентът Румен Радев се обърна към 
гостите на традиционния прием в Нацио-
налния исторически музей по случай Деня 
на българската просвета и култура и на 
славянската писменост – 24 май. Сред 
тях бе и инж. Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ. Това съобщават от прес-
центъра на Президентството. 

„Ваше призвание е да бъдете буди-
тели на българския народ. Да съхраните 
една вековна култура и да я обогатите 
с таланта и труда си“, заяви държавни-
ят глава. Той изрази признателността 

си към българските учите-
ли, от които започва пътят 
към знанието на всеки чо-
век. „Приемам домакинство-
то на този прием като сим-
волично, защото буквите, 
езикът и културата са наш 
общ дом“, добави той.

С музикални изпълнения 
гостите на приема бяха поз-
дравени от хора на Нацио-
налното музикално училище 
„Любомир Пипков“, както и 
от квартет „Кодам“.

По-рано през деня президентът Румен 
Радев се включи в традиционното праз-
нично шествие за 24 май до паметника 
на светите братя Кирил и Методий. В 
него участваха министърът на обра-
зованието и науката Красимир Вълчев, 
кметът на София Йорданка Фандъкова, 
народни представители, учители и уче-
ници от различни столични училища и др.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

На 22 май т.г. в офиса на Об-
ластното представителство на Ка-
марата на строителите в България 
– Враца (ОП на КСБ - Враца), се про-
веде работна среща във връзка със 
сключените договори за обучение на 
учениците в дуалната система. На 
нея присъстваха инж. Росен Дудушки, 
председател на ОП на КСБ – Враца, 
Анелия Лалова – директор на Профе-
сионалната гимназия „Димитраки Хаджи-
тошин“, Враца, управителите на фирми-
те, в които ще се провежда практиката 
на младежите в реална работна среда. 
Бяха обсъдени сроковете, в които трябва 
да бъдат оформени заявленията за реали-
зацията на практика в компаниите. Раз-
гледана бе Наредба №1 от 08.09.2015 г. за 
условията и реда за провеждане на обуче-

ние чрез работа (дуално обучение) и бяха 
разяснени процедурите и нужните доку-
менти, които трябва да бъдат изготвени 
за всеки ученик, който ще премине такъв 
тип курс в строителните фирми. 

От есента на 2018 г. ще започне про-
веждането на практиката в реална ра-
ботна среда за 10 младежи в специалност 
„Вътрешни облицовки и настилки“.

Снимка авторът

Снимки Румен Добрев

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Инж. Тодор Топалски, 
председател на Управител-
ния съвет на Националния 
клуб на строителите вете-
рани (НКСВ), бе удостоен със 
званието „Почетен гражда-
нин на Враца”  с решение на 
Общинския съвет. Той беше 
номиниран за приноса му в 
областта на строителството и изграж-

дането на модерна градска среда.
Званието „Почетен гражданин“ 

се дава на физически лица с изклю-
чителни заслуги и особен принос в 
областта на хуманитарните дей-
ности, обществено-политическия, 
стопанския, социалния, културния 
и спортния живот на Враца.

Инж. Топалски получи поздрави-
телни адреси от инж. Илиян Терзи-
ев, председател на УС на Камара-
та на строителите в България, от  

в. „Строител“ и от НКСВ.

ДО
ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НКСВ 

Поздравит ел ен  адрес 
УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТОПАЛСКИ,

Приемете моите и на Управителния съвет на Камарата на строителите в 
България поздравления по случай удостояването Ви със званието „Почетен гражда-
нин“ на Враца. Това е отличие, което оценява неуморните Ви усилия през годините 
да променяте и развивате общината и региона. Реализирали сте десетки обекти, 
чието качество е символ на строително майсторство. 

Използвам случая да Ви благодаря за партньорството между КСБ и оглавява-
ния от Вас Национален клуб на строителите ветерани. Уверявам Ви, че НКСВ може 
да продължи да разчита на подкрепата на Камарата. 

Надявам се ползотворното ни сътрудничество да се запази и развива зана-
пред. Пожелавам Ви от все сърце крепко здраве и творческа енергия, за да продължи-
те все така сърцато да допринасяте за обединението на строителите ветерани! 

Нека Ви предстоят много поводи за радост и удовлетворение от постиг-
натото!

   
   С уважение,

София                  Инж. Илиян Терзиев 
29 май 2018 г.                     Председател на УС на КСБ



3СЕДМИЦАТАпетък, 1 юни 2018 Ñòðîèòåë

Емил Христов

Тричленен състав на 
Шесто отделение на Вър-
ховния административен 
съд (ВАС) отхвърли в свое 
решение жалбите на две 
физически лица и на Сдру-
жение „За земята – дос-
тъп до правосъдие“ срещу 
решение №3-3/2017 г. от 
19.10.2017 г. по Оценка 
за въздействие на окол-
ната среда (ОВОС) на 
министъра на околната 
среда и водите, съобщиха 
от пресцентъра на съда. 
Чрез решението е одо-
брено осъществяването 
на инвестиционно пред-
ложение „Подобряване на 
трасето на Лот 3.2 на 
Автомагистрала „Стру-

ма“ по Източен вариант 
Г10.50“, посочват още от 
пресцентъра на ВАС. 

Припомняме, че Висши-
ят експертен екологичен 
съвет (ВЕЕС) при Минис-
терството на околната 
среда и водите одобри 
осъществяването на ин-
вестиционното предло-
жение за изграждане на 
трасето на лот 3.2 от 
АМ „Струма“ по т.нар. 
Източен вариант Г10.50. 
Приблизителната стой-
ност на целия проект 
е около 1,2 млрд. лв. и 
включва строителство, 
надзор, отчуждения и др. 
Предвижда се разделяне 
на двете платна. Ляво-
то платно Кулата – Со-
фия се намира на няколко 

километра източно от 
Кресненското дефиле, ми-
нава източно край Сими-
тли, пресича път II-19 за 
Банско, минава между По-
лето и Брежани, западно 
от Мечкул, пресича пътя 
Стара Кресна – Ощава 
източно от Стара Кре-
сна. След това продължа-
ва западно от Влахи и се 
спуска след Кресна запад-
но от път Е-79. Дясното 
платно София – Кулата 
ползва пътя през дефиле-
то с малки подобрения и 
габарит 10,5 м с две лен-
ти и проектна скорост 
80 км/час и продължава по 
новия обходен път на Кре-
сна. Километър преди края 
на лот 3.2 лявото и дяс-
ното платно се събират в 

магистрален габарит Г29 
- две платна с по две лен-
ти в посока, и се включва 
в лот 3.3 - между Кресна 
и Сандански, който в мо-
мента се изгражда.

„Това ще бъде най-го-
лямата поръчка на пътен 
проект, която ще обявим 
тази година“, заяви в ин-
тервю за в. „Строител“ 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков. Индикативната 
стойност на строително-
монтажните работи на 
участъка между Крупник и 
Кресна е над 830 млн. лв. 
без ДДС.

Решението по делото 
е окончателно и не подле-
жи на обжалване.

ните дейности български институции по-
етапно бяха осъществени всички законови 
процедури, за да се стигне до същинската 
реализация на основния ремонт на участъка.

На водосвета, с който бе дадено офи-
циалното начало на проекта, присъстваха 
областният управител на Враца Малина 
Николова, кметът на Козлодуй Маринела Ни-
колова, изп. директор на ДП „Радиоактивни 
отпадъци“ Дилян Петров, представители на 
ЕБВР и др.

Дейностите на Околовръстния път 
включват пълната му рехабилитация, в това 
число и повдигане на нива на многобройните 
места с пропадания. Той ще се извърши в съ-
ответствие с одобрения от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ технически проект. 
Ремонтните работи ще се реализи-

рат от избрания изпълнител „Агромах“ 
ЕООД и ще продължат около 3 месеца. За 
осъществяването им ще се използват над 
10 пътностроителни машини, сред които 
уникалните за България рециклатори, кои-
то компанията притежава – специфично 
съоръжение, осигуряващо предвидената в 
проекта съвременна технология на студено 
рециклиране.

„Отсечката е от изключително значе-
ние за региона, затова сме мобилизирали 
човешки ресурс и техника, за да гарантира-
ме бързина и качество. Проектът включва 
много сериозна рехабилитация и реконструк-
ция на пътя, който в момента е в изключи-
телно лошо състояние“, е заявил по време 
на церемонията Виктор Велев, управител 
на „Агромах“ ЕООД. „Поели сме ангажимент 
за два месеца и половина да се справим с 
предизвикателството по този исторически 
ремонт на 11 км от пътната мрежа. Ще из-
ползваме модерна технология със студено 
рециклиране, което е гаранция за качество“, 
е добавил той. 

Рехабилитацията ще се извърши на два 
етапа. Първият включва отсечката от из-
хода към гр. Лом до Т-образното кръстовище 
при входната табела на Козлодуй. Участъ-
кът ще бъде изцяло затворен, а трафикът 
ще се насочи през обиколен маршрут в гра-
да. Ремонтът на втората отсечка ще се 
извършва в едно платно, като е предвидено 
трасето да бъде регулирано, включително с 
временна светофарна уредба. 

II-11 в участъка „Козлодуй – Хърлец“ (вто-
ри клас) e единственият републикански път, 
който свързва пряко крайдунавските насе-
лени места от гр. Видин до гр. Никопол. По 
трасето на II-11 преминава и част от пред-
видените маршрути за евакуация на насе-
лението от зоната за неотложни защитни 
мерки около АЕЦ „Козлодуй“. Също така по 
този участък се осигурява достъпът до 
площадка „Радиана“, на която предстои да 
бъде изградено националното хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци. 

Целта на проекта за рехабилитация на 
пътя е възстановяване и подобряване на 
транспортно-експлоатационните качест-
ва и носимоспособността на настилката.

Десислава Бакърджиева

На 23 май т.г. започнаха дейностите 
по основния ремонт на Околовръстния път 
на град Козлодуй, съобщават от фирмата 
изпълнител „Агромах“ ЕООД. Трасето е 
част от републиканския път II-11 с дъл-
жина 11 200 м – от Контролно-пропуска-
телния пункт „Хърлец“ на АЕЦ „Козлодуй“ 
до изхода за Лом, като в края на участъка 
предстои изцяло да бъде изградена прибли-
зително 1 км отсечка, която досега беше 
настлана само с каменна фракция. Проек-
тът е на стойност около 3,2 млн. евро и 
изцяло се финансира от Международния 
фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка 
за възстановяване и развитие (ЕБВР). Ин-
вестицията е одобрена от донорите на 
фонда, след като ДП „Радиоактивни от-
падъци“ успешно я защити като разход за 
част от необходимата инфраструктура за 
строителство на Националното хранили-
ще за ниско- и средноактивни радиоактив-
ни отпадъци. В рамките на около 3 години 
и половина под стриктния мониторинг на 
ЕБВР и отговорните за пътностроител-

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Община Враца обяви обществена поръчка 
за ремонт и възстановяване на пътища. Ин-
дикативната й стойност е 305 хил. лв. без 
ДДС. Чрез извършването на превантивни 
и възстановителни дейности се цели да се 
подобрят транспортно-експлоатационните 
качества и носимоспособността на настил-
ката, да се осигури доброто отводняване 
и да се гарантира безопасността на пътя. 
Търгът включва следните участъци: VRC1038 
- ( II-15, Враца - Борован) Мраморен - Голямо 
Пещене (VRC3027); VRC1028 - (III-101) Враца - 
с. Нефела; VRC1030, ( I-1, - Враца - Монтана) 
- Бели извор - Власатица (III-101); VRC1033 - 
(VRC1032, Враца - Върбешница) - Косталево; 
VRC1036 - (II-13, Криводол - Борован) – Деве-
не – Чирен - (I-15); VRC1042 - (III-1002, Враца 
- Леденика) – Згориград; VRC1034 - (III-1306, 
Горно Пещене - п.к.II-15) – Веслец; VRC1040 
- (II-15,Мраморен - Борован) – Баница - Мало 
Пещенe; VRC1041 - (II-15, Баница - Борован) – 
Оходен - (II-15); и VRC1032 - (I-1,Враца - Ме-
здра) - Гран. община (Враца - Мездра) - Вър-
бешница - Горна Кремена (III-103). 

Предвиденият срок за изпълнение на ра-
ботите е 60 дни. Офертите се подават до 
17. 00 ч. на 19 юни. 
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Свилена Гражданска

Темите за Западните 
Балкани, борбата с терори-
зма и Сирия са били акценти 
в разговора между премиера 
на България Бойко Борисов 
и президента на Руската 
федерация Владимир Путин 
в Кремъл. Това съобщиха от 
пресцентъра на Министер-
ския съвет. Премиерът е 
отбелязал, че това е трета-
та среща помежду им и е по-
сочил, че сега двете страни 
могат да си сътрудничат и 
по темата „Западни Балка-
ни“. Той е запознал Владимир 
Путин с приоритетите по 
време на председателство-
то ни на Съвета на ЕС и 
по-конкретно с изгражда-
нето на проекти за инфра-
структурна, транспортна и 
дигитална свързаност в ре-
гиона. „Русия винаги е имала 
своето влияние в Европа и 
затова е добре да знаете 
какви проекти правим. В 
сферата на сигурността и 
борбата с тероризма рабо-
тим много добре с Вашите 
служби, както и в областта 
на туризма и земеделието“, 
е отбелязал Борисов. Два-
мата са обсъдили и възмож-
ностите за разширяване на 
сътрудничеството в сфера-
та на сигурността както на 
европейско, така и на между-
държавно ниво.  

Владимир Путин е при-
ветствал премиера Борисов 
и е отбелязал, че се радва, 
че е приел поканата за ви-

зита в Москва. „Надявам 
се тази среща да създаде 
добри условия за развитие 
на нашите отношения“, е 
казал руският президент и 
е обяснил, че това може да 
се осъществи в сферата на 
икономиката, културата и 
духовните връзки. По време 
на двустранната среща от 
българската делегация са 
присъствали вицепремиер-
ът Томислав Дончев и ми-
нистърът на енергетиката 
Теменужка Петкова, а от 
руска - външнополитически-
ят помощник на президента 
Юрий Ушаков, министърът 
на промишлеността и тър-
говията Денис Мантуров и 
зам.-министърът на външ-
ните работи Александър 
Грушко.

„Относно това дали ще 
има втора точка на вход на 
газ през „Турски поток“ за 
България – това, което го-
ворихме и което президен-
тът Путин ни увери, е, че е 
разговарял с турския прези-
дент Реджеп Тайип Ердоган 
и нямат нищо против тази 
входна точка да бъде на 
българска граница“, е заявил 
премиерът Бойко Борисов по 
време на съвместната прес-
конференция с президента 
Путин. „Горивото ще бъде 
ползвано през газовия хъб 
във Варна. Пазарът и търсе-
нето определят количества-
та и цените. Нашата цел е 
да транспортираме и да сме 
на картата на газоразпре-
делителната мрежа. Освен 

руски газ в хъба трябва да 
постъпват още количества 
от Азербайджан, местен до-
бив на България и Румъния и 
втечнен газ от Катар“, е до-
бавил българският премиер. 

Президентът на Руска-
та федерация е посочил, че 
страната му е готова да се 
върне към проекта за стро-
ителство на АЕЦ „Белене“, 
а Борисов е подчертал, че в 
момента България разполага 
с два реактора и с площадка 
на централата и иска проек-
тът да работи на пазарен 
принцип, да може да се из-
държа  и да генерира не само 
печалба, но и сигурност.

По-рано българският 
премиер е разговарял и с 
министър-председате-
ля на Рус ка та федерация 
Дмитрий Медведев, като са 
обсъдили задълбочаването 
на търговско-икономическо-
то сътрудничество, както и 
в сферата на енергетиката, 
туризма и транспорта. 

Дмитрий Медведев е 
подчертал, че в последни-
те години партньорството 
между двете страни се ак-
тивизира. 

На срещата са при-
съствали вицепремиерът 
Томислав Дончев, минис-
търът на финансите Вла-
дислав Горанов, министърът 
на културата Боил Банов, 
министърът на енергети-
ката Теменужка Петкова и 
министърът на туризма Ни-
колина Ангелкова, които са в 
официалната делегация. 

Свилена Гражданска

Европейската комисия 
(ЕК) предлага повече сред-
ства за България в рамки-
те на политиката на сбли-
жаване в бюджета на ЕС 
след 2020 г. Предвидената 
стойност е 10 081 635 710 
евро по текущи цени. Това 
стана ясно по време на 
пресконференция на Юрки 
Катайнен, вицепрезидент 
на ЕК, отговарящ за зае-
тостта, растежа, инвес-
тициите и конкурентос-
пособността, и Корина 
Крецу, еврокомисар по ре-
гионална политика. През 
следващия програмен пери-
од се планира в кохезионна-
та програма на Съюза да 

се постави акцент върху 
ключовите инвестицион-
ни приоритети - иновации, 
подкрепа за малките пред-
приятия, цифрови техно-
логии и модернизиране на 
промишлеността. Освен 
това ще бъдат предоста-
вени средства за прехода 
към нисковъглеродна, кръ-
гова икономика и борбата 
с изменението на климата.

За да се намалят нера-
венствата и да се помогне 
на регионите с ниски дохо-
ди и слаб растеж да навак-
сат изоставането си, БВП 
на глава от населението 
остава водещият крите-
рий при разпределянето 
на средствата. Въвеждат 
се и нови - младежка без-

работица, ниско равнище 
на образование, изменение 
на климата и приемане и 
интегриране на мигранти. 
Опростява се достъпът 
до финансиране, за да има 
по-малко административ-
ни формалности и по-об-
лекчени процедури за кон-
трол на предприятията и 
предприемачите, които се 
възползват от финансира-
не от ЕС

Комисията предлага 
и засилване на връзката 
между политиката на сбли-
жаване и структурните 
реформи по Европейския 
семестър, за да се създа-
де благоприятна среда за 
растежа и предприятията 
в Европа.

Елица Илчева

„Един от много важните за Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) резултати 
от Националната програма за енергийна 
ефективност за многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС) е този, че тя е осигури-
ла заетост на около 70 хил. лица както от 
строителните фирми, така и консултанти, 
проектанти, инженери и производители 
на материали“. Това заяви зам.-министъ-
рът на регионалното развитие и благоу-
стройството Малина Крумова по време на 
международната конференция „Устойчиви 
градове – нови възможности и предизви-
кателства пред общините“, организирана 
от „Хабитат България“. Крумова обясни, че 
най-късно до средата на 2019 г. се очаква 
да приключат дейностите по обновяване-
то на всички 2022 блока в страната, които 
се финансират по НПЕЕМЖС. „Преди това 
ще предложим и новия модел, по който про-
грамата за саниране ще продължи. В МРРБ 
сме убедени, че общините трябва да запа-

зят активната си роля в бъдещото й упра-
вление“, посочи тя. По думите й в кратко-
срочен план до 2025 г. освен за въвеждане 
на алтернативен източник на финансира-
не трябва да се мисли и за диференцирана 
подкрепа според различията на регионите 
в страната, а не по унифициран модел. „Ва-
жно е да се заложи и приоритизация, която 
да насочи програмата към икономически 
изостаналите региони, градовете с най-
мръсен въздух, поощряване към включване 
в ТЕЦ и др. Бъдещата схема трябва да ак-
центира сградите да се снабдяват с мерки 
за енергийна ефективност, отговарящи на 
клас “B”, разширяване на обхвата с дейнос-
ти като опазване на въздуха, подмяна на 
отоплителни и горивни инсталации. Освен 
това трябва да се включат и еднофамил-
ните жилищни сгради и залагане на повече 
мерки с възобновяеми енергийни източници 
и подмяна на ВиК системите“, подчерта 
зам.-министър Крумова.

„Трябва да мислим комплексно за градо-
вете и да разсъждаваме от гледна точка 
на всеки един човек“, посочи тя.

Свилена Гражданска 

Системното обжалване 
на обществените поръчки 
за големите жп проекти 
поставя под риск ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура 2014 – 2020“ 
(„ОПТТИ 2014 – 2020“). Това 
е заявила ръководителят на 
Управляващия орган (УО) на 
програмата инж. Галина Ва-
силева по време на девето-
то заседание на Комитета 
за наблюдение на „ОПТТИ 
2014 - 2020“, съобщиха от 
пресцентъра на Министер-
ството на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията. Инж. 
Василева е допълнила, че е 
необходимо да бъдат на-
правени спешни промени в 
Закона за обществените 
поръчки, в противен случай 
държавата рискува да за-
губи значителни средства 
от европейските фондове 
до 2020 г. Тя е коменти-
рала още, че до момента 
няма сключен договор за 
строителство в участъ-
ка Елин Пелин – Костенец, 
а проектът е в процес на 
обжалване вече 11 месеца. 
„Идентифицираме пред-
ложението като рисково, 
защото времето до края 
на програмния период не 

е достатъчно за приключ-
ване на мащабните стро-
ителни дейности по тази 
жп линия“, е посочила инж. 
Василева и е допълнила, че 
има възможност да се за-
върши само един от трите 
лота на проекта в остава-
щия срок, а за другите два 
вероятно дейностите ще 
бъдат реализирани частич-
но.

„Втората фаза на про-
екта Пловдив – Бургас се 
изпълнява по график и На-
ционална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ 
обяви тръжна процедура за 
участъка Оризово - Михай-
лово, който е най-сложният 
и предвижда изместване на 
трасето от съществува-
щата жп линия“, е подчер-
тала Василева. По думите 
й предстои обявяване на 
търгове за обновяване на 
няколко жп гари и за изграж-
дане на ETCS (European 
Train Control System) по ос-
новни жп направления в 
страната.

По отношение на лот 
3.2 на АМ „Струма“ е ста-
нало ясно, че Върховният 
административен съд 
окончателно е отхвърлил 
три жалби по ОВОС и из-
пълнението на проекта 
може да продължи. Пред-

стои обявяване на процеду-
ра за строителство в най-
кратки срокове. „Въпреки 
сериозния напредък в из-
граждането на лот 3.1 от 
автомагистралата и тук 
могат да се появят рискове 
за изпълнението, свързани 
с откритите нови археоло-
гически разкопки“, е отчела 
Василева и е съобщила, че 
тунел „Железница“ може да 
бъде завършен до 2021 г., 
ако има избран изпълнител 
до края на 2018 г. Ръково-
дителят на УО на „ОПТТИ 
2014 – 2020“ е коментира-
ла още, че по тази приори-
тетна ос (ПО 2) заложени-
те средства за проектите 
надвишават свободния фи-
нансов ресурс с почти 400 
млн. евро, което изисква 
навременно решение.

Изп. директор на „Ме-
трополитен“ ЕАД проф. 
д-р инж. Стоян Братоев 
е отчел изпълнението на 
проекта за изграждане на 
третия метродиаметър, 
като е подчертал, че стро-
ителството върви съглас-
но заложените срокове. Ин-
формирал е, че в момента 
се провежда търг за проек-
тиране на следващо разши-
рение на линия 3 до район 
„Слатина“, което включва 6 
км трасе и 6 нови станции.

Мирослав Еленков

„Ще предложим създа-
ването на един-
на стратегия 
за  енергийна 
ефективност в 
туризма. Тема-
та е изключи-
телно важна за 
сектора, който 
е на трето мяс-
то като дял при 
формирането на 
икономиката на 
ЕС“. Това каза министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова на Международ-
на конференция за макро-
регионално сътрудничест-
во в областта на туризма 
и енергетиката. В съби-

тието участваха минис-
търът на енергетиката 
Теменужка Петкова, проф. 

Самуеле Фурфари, съвет-
ник в Генерална дирекция 
„Енергетика“ в ЕК, и меж-
дународни експерти. Ка-
марата на строителите в 
България бе представена 
от инж. Николай Николов, 

зам.-председател на УС на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ - Бургас.

„За България туризмът 
е изключително важен и 
приоритетен сектор. Де-
лът му в БВП на страната 
е около 13%. Приходите от 
чуждестранни туристи за 

2017 г. са 6,9 млрд. лв., кое-
то е ръст с 9,3% спрямо 
2016 г.“, добави министър 
Ангелкова. 
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Росица Георгиева
Ренета Николова 

По инициатива на Об-
ластното представител-
ство (ОП) на КСБ – София, 
ръководствата на най-го-
лямата структура на Ка-
марата и на КСБ проведо-
ха работна среща с кмета 
на София г-жа Йорданка 
Фандъкова и нейния екип. 
В срещата участваха инж. 
Илиян Терзиев, председател 
на Управителния съвет (УС) 
на КСБ, Владимир Житен-
ски, зам.-председател на 
УС на КСБ, инж. Любомир 
Качамаков, член на Изпъл-
нителното бюро (ИБ) и УС 
на КСБ, председател на ОП 
на КСБ – София, член на 
СД на в. „Строител“, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ 
и УС на КСБ, член на СД на 
в. „Строител“, ръководител 
на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“, членовете 
на УС на КСБ Любомир Пей-
новски и Иван Иванов, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, инж. Петьо 
Димитров, член на ОС на ОП 
на КСБ - София, инж. Егмонт 
Якимов, председател на Ко-
мисията по професионална 
етика към ОП на КСБ – Со-
фия, членът на комисията 
Милтен Рътаров, Захари 
Попчев, член на Контрол-
ния съвет към ОП на КСБ 
– София, Албена Ангелова 
от „ГБС Инфраструктурно 
строителство“, Ренета Ни-
колова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“ 
и ПР на КСБ. От страна на 
Столичната община заедно 
с кмета Йорданка Фандъко-
ва се включиха зам.-кмето-
вете по направления „Ин-
вестиции и строителство“ 
Ирина Савина, по „Зелена 
система, екология и земе-
ползване“ Йоана Христова, 
по „Транспорт и транспорт-
ни комуникации“ Евгени Кру-
сев и главният архитект и 
ръководител на Направле-
ние „Архитектура и градо-
устройство“ арх. Здравко 
Здравков. По време на сре-
щата беше представена 
инвестиционната програма, 
която се реализира в столи-
цата през 2018 г., както и 
проекти, които предстои да 
се изпълняват в следващи-
те години.

В началото кметът 
Фандъкова благодари на 
представителите на КСБ 
за ползотворното сътруд-
ничество. Тя подчерта, че 
общината изпълнява отно-
во мащабна инвестиционна 
програма, която включва 
както възстановяване на 
инфраструктурата, така и 
реализиране на нови обекти. 

„В София по проекти 
на Столичната община 
работят десетки компа-
нии - по-големи и по-малки. 
Само по изграждането на 
метрото строителите са 

над 30, главни изпълнители 
и подизпълнители, а с дос-
тавчиците стават много 
повече“, подчерта Йорданка 
Фандъкова. „Ние сме голям 
инвеститор като община 
и не трябва да забравяме, 
че влагаме публични сред-
ства - на гражданите на 
София и на Европа. Контро-
лът при изразходването на 
тези средства трябва да 
бъде изключително серио-
зен. Хората искат от нас 
не само да развиваме града, 

но и да изпълняваме качест-
вено проектите. А качест-
вото зависи от всички Вас 
и аз разчитам на отговор-
ните български компании, 
които не само успешно да 
реализират обектите, но 
и да помогнат, като дадат 
предложения за подобряване 
на качеството на работа“, 
допълни кметът. 

„На днешната среща ще 
представим проектите за 
2018 г., но и плановете ни за 
2019 г. Сигурни сме, че стро-
ителният бранш се интере-
сува от нашите намерения“, 
каза още Фандъкова. 

550 млн. лв. са осигурени 

в бюджета на София за 

изпълнение на инфраструк-

турни проекти,

60% от тях са безвъз-
мездни европейски сред-
ства, а останалите 40% са 
от собствените приходи на 
общината. Основните при-
оритети и през 2018 г. са 
транспорт и транспортна 
инфраструктура, образова-
ние, енергийна ефективност, 
опазване на околната среда 
и подобряване на качество-
то на атмосферния въздух. И 
през тази година изгражда-
нето на метрото остава во-
дещият обект в столицата. 
За него са предвидени 330 
млн. лв. Продължава строи-
телството на 12 км линии с 
12 нови станции. 

„Това е не само най-го-
лемият транспортен, но 
и най-важният екологичен 
проект. С изградените 
досега линии подземната 
железница спестява около 

75 хил. т годишно вредни 
емисии, а след влизането 
в експлоатация на третия 
лъч разчетите са, че ще бъ-
дат икономисани 90 хил. т 
годишно“, съобщи Фандъко-
ва и добави, че трафикът 
намалява чувствително в 
зоните, където преминава 
метрополитенът. 

Над 124 млн. лв. ще бъдат 

инвестирани в ремонт на 

улици и булеварди,

обновяване на трасета 
в кварталите, на трамвай-
ни линии и мостови съоръже-
ния. Един от знаковите про-
екти за настоящата година 
е обновяването на ул. „Граф 
Игнатиев“ и прилежащите 
територии. Средствата за 
изпълнение са осигурени от 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ 
и от бюджета на СО. Пред-
стои разширението на бул. 
„Тодор Каблешков“ в учас-
тъка от бул. „Цар Борис III“ 
до „Кауфланд“. Продължава 
изграждането на локалните 
платна на Северна скорост-
на тангента на Софийския 
околовръстен път при с. 
Требич. Ще стартира ра-
ботата по кръстовището 
на бул. „Климент Охридски“ 
и бул. „Андрей Ляпчев“. През 
тази година ще бъдат до-
вършени дейностите по бул. 
„Монтевидео“ в отсечката 
до бул. „Никола Петков“. 
Продължава обновяването 
на бул. „Шипченски проход“. 
Планирани са ремонти по 
някои от по-големите улици 
в кварталите. Предстои да 
започне реконструкцията 

на трамвайните трасета 
по бул. „Цар Борис III“ и по ул. 
„Каменоделска“. 

Планирани са мащабни 
дейности в парковете в 
града. През тази година ще 
се изпълнява първи етап от 
изграждането на парк „Вър-
топо“ в район „Младост“. 
Заложено е провеждането 
на процедура за реализира-
нето на втория етап. 

„Модернизирането на об-
разователната инфраструк-
тура е един от приоритети-
те на Столичната община“, 
каза Йорданка Фандъкова и 
поясни, че предстои завърш-
ването на сградите на три 
детски градини. 

Столичната община има 

готовност за започване на 

дейностите за изграждане 

на 8 нови здания.

„През 2018 г. ще завър-
шим първата фаза от раз-
ширението на сградата на 
Първа английска езикова 
гимназия. Вече осигурих-
ме средства за следващия 
етап на строителството, 
като ще бъдат изградени 
два нови корпуса и спортна 
зала. Това е инвестиция в 
децата на София“, подчер-
та Фандъкова. Още няколко 
обекта ще се изпълняват 
през тази година - изграж-
дането на физкултурен 
салон в 149 СУ „Иван Ха-
джийски“ в район „Овча ку-
пел“, трапезария в 104 ОУ 
„Захари Стоянов“, салон в 
37 СУ „Райна Княгиня“ в „Лю-
лин“. 19 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани във въвежда-
нето на мерки за енергий-

на ефективност в учебни 
заведения. Средствата са 
осигурени от Националния 
доверителен екофонд към 
Министерството на окол-
ната среда и водите. 

Предстои започването 
на ремонта на Зона 4 от 
градския център. Тя включва 
площада пред храм-памет-
ник „Св. Александър Невски“, 
пл. „Народно събрание” и 
прилежащите улици и гра-
динки. 

От страна на ОП – Со-
фия, инж. Любомир Качама-
ков благодари на кмета на 
София Йорданка Фандъкова 
и на екипа й за провежда-
нето на срещата. „Сто-
личната община е един от 
най-големите възложители 
на работа за бранша. Бла-
годарим Ви за възможност-
та да получим информация 
от първоизточника. Искам 
да Ви уверя, че в лицето на 
ОП на КСБ – София, имате 
партньор, на който можете 
да разчитате“, каза той. 

Председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
също изказа благодарност 
за проведената среща. 
„Това, което ми направи впе-
чатление на предишната ни 
среща преди около два ме-
сеца, беше изразеното от 
Вас опасение за справянето 
с огромния обем строител-
ство, който предстои пред 
бранша. Оттогава досега 
ние посетихме доста от 
нашите Областни предста-
вителства и трябва да Ви 
кажа, че същото е положе-
нието и в другите части на 
страната. Затова Ви бла-
годаря за днешната среща, 
а и за работния диалог, кой-
то имаме, защото инфор-
мацията и комуникацията 
дават една предвидимост 
на това, което предстои, и 
възможност на фирмите да 
се подготвят и да планират 
нужните им ресурси, каза 
председателят на УС на 
КСБ. Той отново коменти-
ра въпроса за прогнозните 
цени на търговете. „Нека 
да има бюджет, но той не 
трябва да е задължителен 
и не трябва да е повод за 
отстраняване на фирмите 
от процедурите, защото 
има много неща, които до-
веждат до това разходите 
по обектите да растат“, 
посочи инж. Терзиев. „За-
едно трябва да намерим 

Снимки в. „Строител“

начин да решим и проблема 
с дежурните обжалвачи, 
защото те пречат на Вас, 
на нас и на развитието на 
столицата”, каза още инж. 
Терзиев. „Винаги можете да 
разчитате на ОП на КСБ - 
София, и на цялата Камара, 
че ще си свършим работата 
качествено и в срок“, под-
черта още той. 

„Ключово е да направим 
така, че капацитетът на 
изпълнителите да е доста-
тъчен, за да може да се ре-
ализират обектите качест-
вено и в срок, като за мен 
качеството е приоритет“, 
каза Йорданка Фандъкова. 

Владимир Житенски, 
зам.-председател на УС на 
КСБ, заяви, че процесът по 
отчуждаване на имоти, не-
обходими за реализирането 
на проекти, е предизвика-
телство както за общи-
ната, така и за бранша. 
„Камарата може да предос-
тави писмени предложения 
за облекчаването на проце-
са, които Вие и Вашият екип 
да обсъдите”, подчерта 
Житенски. Той акцентира 
и върху друг важен въпрос, 
свързан с разпределянето 
на отговорността и санк-
циите. „Санкцията трябва 
да е солидарна. Обикновено 
в публичното пространство 
виновни са инвеститорът и 
строителят - те отнасят 
негативизма. Но доста чес-
то вината за неизпълнение-
то е в другите звена от 
процеса, те обаче комфорт-
но седят на сянка“, комен-
тира зам.-председателят 
на Камарата. „Столичната 
община е добър възложител, 
ако можем да сме от помощ, 
сме насреща“, каза в заклю-
чение Житенски. 

„Ако имате предложения 
за законодателни промени, 
ние сме готови да ги диску-
тираме и да ги подкрепим, 
ако са в интерес на изпъл-
нението на проектите на 
София. Винаги сме на раз-
положение да провеждаме 
работни срещи. Важно е да 
коментираме начините, по 
които ще се справяме с пре-
дизвикателствата пред нас 
- обжалвания, отчуждения, 
липса на кадри, качество на 
изпълнение, подобряване на 
дейността чрез подготов-
ката на процедурите. За 
мен е важно да има макси-
мална публичност и прозрач-
ност, за да може най-добре 
да си вършим работата. 
Благодаря още веднъж на 
отговорните компании за 
тяхната дейност и за соци-
алните инициативи, които 
подкрепят в това число из-
граждането на паметници, 
детски площадки и др.“, каза 
кметът Фандъкова.

На проведената среща 
зам.-кметовете на СО Ири-
на Савина, Йоана Христова 
и Евгени Крусев представи-
ха обектите, които пред-
стои да се реализират в 
техните ресори. Подробно 
за тях, както и какво споде-
ли гл. арх. на София Здравко 
Здравков, четете в следва-
щия брой на в. „Строител”.
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„Благодаря Ви за при-
съствието и участието в 
тази изключително важна 
среща, която имам чест-
та да организирам заедно 
с КСБ. Имам скромно съ-
действие за нея и се гор-
дея с това, тъй като през 
последните години 

заедно с Камарата успяхме 

да реализираме поредица 

от срещи, които са от 

голямо значение както за 

процеса на инвестиции в 

България, така и за ролята 

на КСБ в общия инвестици-

онен процес 

и инвестиционната 
политика на страната“. 
Това заяви Искра Михай-
лова,  председател на 
Комисията по регионал-
но развитие (КРР) към 
Европейския парламент 
(ЕП). Тя припомни, че през 
различните години във 
форумите са участвали 
тогавашният генерален 
директор на Главна дирек-
ция „Регионална и урбанис-
тична политика“ към Евро-
пейската комисия Валтер 
Дефа, Вазил Худак, вице-
президент на Европейска-
та инвестиционна банка, 
вицепрезидентът на Евро-
пейската комисия с ресор 
„Работни места, растеж, 
инвестиции и конкурен-
тоспособност“ Юрки Ка-
тайнен. „По време на тези 
срещи очертахме основ-
ните направления, в които 
КСБ може да съдейства в 
процеса на взимане на ре-
шения за инвестиционна-
та политика на България. 
Направихме изключител-
но успешна дискусия в ЕП 
в Брюксел с представи-
телите на КСБ, по време 
на която разговаряхме с 
вицепрезидента на ЕК с 
ресор еврото и социалния 
диалог, отговарящ също 
за финансовата стабил-

ност, финансовите услуги 
и съюза за капиталови па-
зари Валдис Домбровскис. 
Тя даде страничен отте-
нък на нашите обсъждания 
и ни позволи да разширим 
хоризонта на дебатите 
тук, в България по отно-
шение на възможностите, 
които дава цялата ком-
плексна политика на ЕС 
за инвестиции, водещи до 
промени, носещи европей-
ска добавена стойност и 
променящи качеството на 
живот на европейските 
граждани“, подчерта Ми-
хайлова и добави, че фору-
мът в Луковит е от друг 
тип. „Изключително много 
благодаря и на местните 
власти, на г-жа Корнелия 
Маринова, кмет на Ловеч, 
на проф. д-р Попова, облас-
тен управител на Велико 
Търново, за участието. 
Искахме да се ориентира-
ме към Северна България. 
Тя включва три региона за 
планиране според карта-
та към днешна дата. Ко-
гато говорим за бъдеще, 

ще чуем г-жа Малина Кру-
мова, зам.-министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството, и 
ще имаме възможност да 
коментираме това каква 
ще бъде съдбата на райо-
ните след 2020 г.“, обясни 
председателят на КРР и 
добави, че тези региони 
са сред т.нар. изостава-
щи. Тя припомни, че преди 
месец Световната банка 
е докладвала пред комиси-
ята свое последно проуч-
ване за влиянието на евро-
пейската инвестиционна 
политика върху региони-
те и отново е отчела, 
че в тях – не само тези в 
Северна България, но и в 
други части на Съюза, има 
три основни проблема, 
които могат да бъдат по-
ставени в различен ред, но 
трябва да се при е мат ком-
плексно. Единият е лоша-
та инфраструктура. Вто-
рият е ниското качество 
на предоставяните услуги 
за гражданите. Третият е 
свързан с качеството на 
образованието и връзката 
между него, професионал-
ното обучение и възмож-
ностите за реализация 
на територията на тези 
области. Според анализа-
торите не е от значение 
как се подреждат тези по-
казатели. „Винаги сборът 
е неприятен, ако те са с 
отрицателен знак. Днес 
ние се фокусираме върху 
един от тях - инфраструк-
турата и инвестициите в 
нея. Това е от компетент-
ностите на КСБ и изклю-
чително много благодаря 
на Камарата за подхода, 
който последователно 
следва - не очаквания за 
някакви проекти, които 
да се случат и да бъдат 
анализирани, а активно 
участие в изграждането 
на политиката и създа-
ването на възможности 
за реализация на обекти. 
Убедена съм, че не един 
проект може да реши бъ-
дещето на даден регион, 
а комплексният подход и 

обща група от предложе-
ния, взаимосвързани в це-
лите си, могат да проме-
нят качеството на живот 
на хората в Северна Бъл-
гария. Много разчитам, че 
по време на срещата ще 
чуем позициите на всич-
ки участници. За мен ще 
бъде от огромна полза“, 

каза Михайлова и посочи, 
че в ЕП предстои да се 
дискутират както Мно-
гогодишната финансова 
рамка след 2020 г., така 
и новите регламенти за 
европейските структур-
ни фондове по регионал-
на политика. „Когато съм 
получила предложенията, 
вижданията, становища-
та на хората, които са 
активно ангажирани и от-
говарят за тези процеси в 
България, ще имам повече 
доводи, за да защитя една 
регионална политика, коя-
то да бъде тясно свърза-
на с изискванията на кон-
кретни територии в ЕС, в 
това число и за Северна 
България. 

Благодаря Ви още веднъж 

за участието. Благодаря 

на зам.-министрите за 

любезното съдействие и 

най-вече на КСБ за ползот-

ворното партньорство и 

добрите инициативи“, 

заяви тя. 
„За мен е огромна чест 

възможността да участ-

вам в откриването на 
конференцията. Искам да 
благодаря на моите коле-
ги от Управителния съвет 
на Камарата, както и на 
всички представители на 
централната и местни-
те власти, които са тук“. 
Това каза инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС 

на КСБ, при откриването 
на Четвъртата междуна-
родна конференция „Инвес-
тиции и инфраструктура в 
Северна България“. „Позво-
лете ми в началото да от-
правя специални поздрави 
към г-жа Искра Михайло-
ва, инициатор и двигател 
на тази среща не само 
сега, но и от доста годи-
ни. Искам да подчертая, 
че за четвърта поредна 
година Камарата и г-жа 
Михайлова съвместно ор-
ганизираме форуми по зна-
чими за бранша теми. За 
първи път обаче форумът 
е ориентиран към конкре-
тен регион на страна-
та – Северна България, и 
това съвсем не е случай-
но“, подчерта той. „Мно-
го политики и стратегии 
са изготвяни за региона. 
За съжаление без видими 
резултати. Регионът ос-
тава един от най-слабо 
развитите в България и 
в Европа със сериозни де-
мографски проблеми, ни-
ско ниво на инвестиции, 
висок процент на безра-
ботица. Тази ситуация 
естествено се отразява 

негативно и върху стро-
ителния бранш в района“, 
обясни инж. Терзиев. „Цел-
та на този форум е, пър-
во – от председателя на 
Комисията по регионално 
развитие към Европейския 
парламент г-жа Михайло-
ва да чуем най-важното за 
приоритетите, заложени 
в новата Многогодишна 
финансова рамка (МФР) 
след 2020 г. Второ – очак-
ваме да разберем от от-
говорните институции 
– Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ), Министерството 
на околната среда и води-
те (МОСВ), от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) – какви са инвести-
ционните намерения за 
Северна България в сфе-
рата на пътната и еколо-
гичната инфраструктура, 
по отношение на енер-
гийната ефективност и 
развитието на градската 
среда. Очакваме да чуем 
информация за конкрет-
ни проекти с графици за 
реализацията им. Трето 
– с нас са представители 
на Фонда на фондовете и 
Българската агенция за 
инвестиции – от тях оч-
акваме информация както 
за това какви са инвести-
ционните възможности за 
Северна България, така и 
какви са възможностите 
за финансова подкрепа, 
от които могат да се 
възползват строителни-
те фирми“, поясни инж. 
Терзиев.

„За нас като Камара е от 

изключително значение 

да работим за това пред 

бранша да има ясна дългос-

рочна перспектива между 

7 и 15 години за предсто-

ящите проекти в сектор 

„Строителство“, 

да има предсказуемост 
на инвестициите, вклю-
чително и чрез създаване 
на национални фондове. И 
това касае както цялата 
страна, така и планира-
нето по региони. Нашата 
позиция е, че една така-
ва дългосрочна политика, 
финансово обезпечена, 
ще даде възможност на 
бранша да планира свои-
те технически и човеш-
ки ресурси, ще създаде 
условия за стабилност“, 
акцентира председате-
лят на КСБ. „Конкретно за 
Северна България ние счи-
таме, че би било добре да 
се помисли за изготвяне 
на цялостна дългосрочна 
програма за инфраструк-
турата, в това число и на 
финансирането й. Подобна 
програма би довела до съ-
живяване на региона“, каза 
той. „Намирам организи-
рането на конференцията, 
която събира предста-
вители на централната 
и местната власт и на 
строителния бранш, за 
добър знак за нашето 

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев
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общо желание да търсим 
заедно решения по акту-
алните за Северна Бълга-
рия теми. Присъствието 
и ангажиментът на г-жа 
Михайлова показват и ев-
ропейското измерение на 
необходимостта от раз-
витието на регионите. 
Пожелавам ползотворна 
дискусия на форума и очак-

вам, че в края му ще излез-
ем с градивни съвместни 
предложения“, заяви инж. 
Терзиев, председател на 
УС на КСБ.

„Имам честта и от-
говорността да пред-
ставлявам на тази маса 
местната власт в един 
кръг от проблеми, които 
са от особено значение за 
всички жители на Север-
на България и общините 
ни. Много важно е, че тук 
има представител на АПИ 
– инж. Светослав Глосов. 
Няма как да говорим за 

инфраструктура без тях-
ното активно участие в 
целия този процес“, каза 
Корнелия Маринова, кмет 
на Ловеч, и добави, че е 
факт лошото състояние 
на инфраструктурата в 
Северна България, която 
значително изостава от 
Южна. „И ние самите си 
даваме сметка като из-

брани от хората, че няма 
по-голяма спирачка за ико-
номическия растеж от 
недоброто й състояние. 
Затова сме изключително 
благодарни на г-жа Михай-
лова като председател на 
КРР към ЕП, на МРРБ, на 
МОСВ и на КСБ, че заед-
но обсъждаме един кръг 
от проблеми, решаване-
то на които ще повиши 
качеството на живот на 
нашите съграждани“, под-
черта Маринова. „Аз съм 
учител по образование. 
Както нашата азбука е в 

основата на една строй-
на система на всичко, кое-
то правим в живота си и 
творим, така много ми се 
иска инфраструктурата 
в един момент да пред-
ставлява същата тази 
стройна система, и то в 
Северна България, и то по 
начин, който да позволява 
на всички наши съгражда-
ни да пътуват свободно и 
да се чувстват сигурни и 
уверени, защото движе-
нието е живот“, каза тя. 
„С подадена ръка, с общи 
усилия, с визия за бъде-
щето - онова, което МФР 
ще начертае, и с новите 
условия в следващите про-
грамни периоди ние наис-
тина ще можем 

с Ваша помощ - на стро-

ителите - да постигаме 

целите, с които сме се 

ангажирали пред нашите 

съграждани“, 

поясни Маринова и 
приветства усилията 
на правителството на 
Република България за 
това, което се прави през 
този програмен период 
по ОП „Околна среда“, по 
ОП „Региони в растеж“. 
„Това, което се реализира 
през периода, ще подобри 
градската среда и инфра-
структурата и ще бъде 
една голяма крачка, но все 
още недостатъчна. Нека 
да гледаме с перспектива 
в бъдещето“, каза кметът 
на Ловеч.

Зам.-министърът на 
околната среда и водите 
Красимир Живков изне-
се информация за инвес-
тициите, направени по 
ОП „Околна среда 2007 
– 2013“, и предвидените 
през програмния период 
2014 – 2020 г. по програ-
мата в Северна България. 
По думите му регионът 
не е забравен, за което 
говорят цифрите и фа-
ктите. По Приоритетна 
ос 1 „Води“ по „ОПОС 2014 
– 2020“ към настоящия 
момент са сключени 24 
договора за обща стой-
ност 946 млн. лв. 17 от 
тях са инфраструктурни 
за 836 млн. лв., като те 
са получили безвъзмездна 
финаносва помощ за малко 
над 620 млн. лв. Предстои 
скоро да бъде обявена 
процедура за изграждане 
на ВиК инфраструктура-
та. „Много ми се иска да 
кажа, че 

от общите инвестиции 

приблизително 1/3 са насо-

чени в Северна България 

както през изминалия про-

грамен период, така и през 

настоящия.

Отговорността за 
привличане на средства е 
на бенефициентите – кон-
солидираните ВиК опера-
тори и общините“, добави 
той.

Малина Крумова, зам.-
министър на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, представи 
развитието на вече стар-
тиралите проекти във 
ВиК инфраструктурата 
и информира за предсто-
ящите,  които трябва 
да бъдат обявени по ОП 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“ и програмите за 
трансгранично сътрудни-
чество България – Сър-
бия и България – Румъния 
в Северна България. Тя 
обърна внимание, че бли-
зо 1,6 млрд. лв. по „ОПОС 
2014 – 2020“ са предвиде-
ни за инвестиции във ВиК 
за агломерации над 10 хил. 

жители. Крумова напра-
ви кратко представяне 
и на състоянието на На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради ( НПЕЕМЖС). 
По нея са стартирали 
дейности по 497 сгради, 
въведени са в експлоата-
ция 267 обекта в Северна 
България. Общият размер 
на инвестициите по про-
грамата в региона е близо 
393 млн. лв., или почти 20% 
от общо определения фи-
нансов ресурс в размер на 
2 млрд. лв. 

„Ние трябва да започнем 

да мислим за публичните 

инвестиции като нещо, 

което допринася за още 

вложения. 

Поставяме акцент 
върху публично-частните 
партньорства, създава-
нето на възможности за 
привличане на по-големи 
инвестиции, на по-голям 

капитал. Това е тенден-
ция, която се засилва“, 
подчерта Малина Крумова.

По думите на инж. Све-
тослав Глосов, член на УС 
на АПИ и почетен предсе-
дател на КСБ, 

стратегически приори-

тет е доизграждането на 

АМ „Хемус“. 

Той обясни, че в момен-
та се изпълнява участъ-
кът от Ябланица до п.в. 
„Боаза“, като са реализи-
рани вече 15%. Скоро ще 
стартира и строител-
ството на отсечката 
от п.в. „Белокопитово“ до 
п.в. „Буховци“ с дължина 
16,3 км. Сред останалите 
приоритетни пътни про-
екти са АМ „Русе – Вели-
ко Търново“, обходът на 
Габрово, тунелът под връх 
Шипка, направлението Ви-
дин – Ботевград. 

Стамен Янев, изп. ди-

ректор на Българската 
агенция за инвестиции, 
представи стимулите за 
вложения в Северна Бъл-
гария. Той подчерта, че 
е от изключителна важ-
ност връзката на местно 
ниво между кметовете и 
областните управители. 
„Инфраструктурата е от 
важно значение за привли-
чане на нови капитали в да-
ден район“, подчерта той. 

Пред участниците във 
форума Валери Белчев, 
член на УС на Фонда на 
фондовете, обясни, че 

скоро ще бъдат определени 

финансовите посредни-

ци, които ще управляват 

фондовете за градско 

развитие по ОП „Региони в 

растеж“, 

които са за над 350 
млн. лв. Средствата са 
разпределени в три лота: 
един за Северна Бъл-
гария на стойност 130 
млн. лв., един за Южна – 

135 млн. лв., и един за Со-
фия -  87 млн. лв. Ще бъдат 
финансирани три типа 
проекти - енергийна ефек-
тивност, градско разви-
тие и туризъм и културно-
историческо наследство.

В края на конферен-
цията Искра Михайлова, 
председател на КРР към 
ЕП, заяви, че по отноше-
ние на изпълнението на 
оперативните програми 
България се намира по 
средата спрямо остана-
лите страни от Европей-
ския съюз. По думите й 16 
държави са поискали вече 
препрограмиране на свои-
те програми, защото няма 
да изпълнят заложените 
цели. Тя съобщи, че след 
2020 г. страната ни ще 
може да разчита на сред-
ства за екологична инфра-
структура, градска среда, 
миграция и сигурност. 

След това протече ра-
ботна дискусия. 
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Красимир Живков, зам.-министър на околната среда и водите:

Ще се опитам да направя 
анализ от позицията на Минис-
терството на околната среда и 
водите за процесите, които се 
случват по ОП „Околна среда“ – 
за инвестициите, направени през 
изминалия период, и какво пред-
стои през настоящия. 

Северна България не е забравена, 

за което говорят цифрите и 

фактите.

Но за нас е най-важно какви 
инвестиции ще има занапред, 
какво ще се реализира. Целта е 
едно по-добро качество на живот 
на хората в страната, конкрет-
но в северната й част. Мисля, че 
процесите се случват. Там, къде-
то има изоставане, трябва да се 
навакса. Г-жа Искра Михайлова, 
председател на КРР към ЕП, каза, 
че проблемите в Северна Бълга-
рия са идентифицирани. Важно е 
процесите по сектори да бъдат 
осъществени в срок, за да не мо-
жем да говорим, че Северна или 
Северозападна България са изо-
ставащ регион. 

По Приоритетна ос 1 „Подобря-

ване и развитие на инфраструк-

турата на питейни и отпадъчни 

води и подобряване на качество-

то на атмосферния въздух“ на 

„ОПОС 2007 - 2013“

успешно са изпълнени 221 
проекта с усвоена безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) в раз-

мер на 2,4 млрд. лв. Реализирани 
са 40 инфраструктурни проекта. 
В Северна България са направени 
инвестиции за 800 млн. лв. Из-
градени или реконструирани са 
50 пречиствателни станции за 
отпадъчни води. Общият брой 
жители, ползващи се от подобре-
нията във ВиК сектора, са 889 
хил., като 390 594 са в населени 
места, разположени в северната 
част на страната. Изградени са 
над 2600 км ВиК мрежа, от тях 
1200 км са на територията на 
Северна България. 

По Приоритетна ос 2 „Подо-
бряване и развитие на инфра-
структурата за третиране на 
отпадъци“ по „ОПОС 2007 - 2013“ 
са финансирани 48 проекта. 
От тях 47 са изпълнени. Един 
в община Бяла, област Русе, е 
обявен за нефункционален, тъй 
като не са усвоени средствата 

и не е приключила процедурата 
по време на програмния пери-
од. Изградени са 19 регионални 
системи за управление на отпа-
дъците. Девет от тях са в Се-
верна България, като усвоената 
БФП е в размер на 213 млн. лв. 
Населението, което обслужват 
регионалните системи, е над 4 

млн., от които над 1 325 300 са 
жителите от населените мес-
та, разположени в Северна Бъл-
гария. Изградени са 19 депа – 9 
от които в северната част на 
страната – Ботевград, Видин, 
Луковит, Плевен, Габрово, Вели-
ко Търново, Аксаково, Левски и 
Добрич. Направени са 9 прето-
варни станции. В резултат на 
проектите са рекултивирани и 
закрити общо 7 общински стари 
депа, като само две са в Север-
на България. Чрез средства от 
Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда са рекултивира-
ни 23 депа в Северна България. 

Проектите по „ОПОС 2014 - 2020“

По Приоритетна ос 1 „Води“ 
към днешна дата са сключени 24 
договора на обща стойност 946 

млн. лв. 17 от тях са инфраструк-
турни за 836 млн. лв., като те са 
получили БФП за малко над 620 
млн. лв. По ос 1 са реализирани 
успешно три инфраструктурни 
проекта – пречиствателните 
станции за отпадъчни води на 
Шумен, Раднево и Банско. Общи-
ят брой на хората, ползващи се 
от тези обекти, е 167 хил. ек-
вивалент жители. В процес на 
изпълнение са 14 проекта. Сред 
тях 9 са т.нар. ранни на общини-
те Асеновград, Добрич, Плевен 
- Долна Митрополия, Приморско, 
Айтос, Елхово, Пловдив, Тутракан 
и Чирпан. Общата им стойност 
е над 561 млн. лв., като осигуре-
ната БФП е 413 млн. лв. Обхвана-
тите жители са 853 416. Работи 
се и по 5 фазирани проекта за 
изграждане на ВиК инфраструк-
тура, чието изпълнение е стар-
тирало по „ОПОС 2007 - 2013“ с 
бенефициенти общините Варна, 
Видин, Враца, Тервел (Ямбол е в 
Южна България), като общата 
им стойност е 275,5 млн. лв., и по 
„ОПОС 2014 - 2020“ са отделени 

207,3 млн. лв. Общият размер на 
финансовата подкрепа за Север-
на България по Приоритетна ос 1 
„Води“ към 23 май т.г. възлиза на 
336 179 665,08 лв. Тук се включ-
ват 8 проекта за изграждане на 
пречиствателни станции за от-
падъчни води за Шумен, Тервел, 
Видин, Варна (кк Златни пясъци), 
Плевен - Долна Митрополия, До-
брич, Враца и Тутракан. Ще се 
извърши ремонт и строител-
ство на ВиК мрежи в петте об-
щини – Добрич, Тутракан, Враца, 
Плевен - Долна Митрополия, Ва-
рна. Броят на жителите, които 
ще се възползват от подобрено 
водоснабдяване, е 184 818, а от 
проектите за отпадъчни води – 
480 795 жители. 

По Приоритетна ос „Отпа-
дъци“ в процес на изпълнение са 
15 инфраструктурни проекта за 
108,6 млн. лв. От тях инвестиции-
те, насочени в Северна България, 
включват изграждане на компос-
тиращи инсталации, съоръжения 
за предварително третиране на 
отпадъците в Монтана, Оряхо-

во, Троян и Разград. Общият брой 
жители, които ще се възползват 
от реализирането на тези проек-
ти, е 247 хил., а размерът на без-
възмездната помощ в Северна 
България по тази ос към 22 май 
възлиза на 27,6 млн. лв.

Подписваме договор за проек-
тиране и изграждане на компос-
тираща инсталация за разделно 
събиране на зелени отпадъци с 
общините Берковица и Вършец. 
Дейността ни е насочена към из-
пълнение на целите на България 
за намаляване на депонираното 
количество отпадъци, премина-
ване към кръгова икономика, из-
ползване на отпадъците като 
ресурс. 

По „ОПОС 2014 - 2020“ предстои 

да бъде обявена процедура за 

изграждане на ВиК инфраструк-

турата по Приоритетна ос 1 

„Води“. 

Бенефициенти по нея ще бъ-
дат общините с население над 10 
хил. еквивалент жители. В процес 
на изпълнение са регионалните 
прединвестиционни проучвания, 
като за Северна България се 
предвиждат инвестиции в До-
брич, Балчик, Каварна, Албена, 
Силистра, Русе, Варна, Враца, 
Видин, Шумен. Ще се осъществя-
ват проекти за подобряване на 
ВиК мрежата, изграждане и ре-
монт на пречиствателни стан-
ции. Предстои разработване на 
6 нови регионални прединвести-
ционни проучвания за 23 млн. лв. 

Благодарим за партньорство-
то на Камарата на строителите 
в България и на г-жа Михайлова. Не 
се спирам на другите оси по наша-
та програма, ще спомена само, че 
по тази за превенция на свлачища-
та имаме вече подписан договор с 
община Луковит. Много ми се иска 
да кажа, че от общите инвести-
ции приблизително 1/3 са насочени 
в Северна България както през из-
миналия програмен период, така и 
през настоящия. Отговорността 
за привличане на средства е на бе-
нефициентите – консолидираните 
ВиК оператори и общините. Важно 
е да се използват всички възмож-
ности, за да има инвестиции и 
проекти в различните сектори.
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Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Поставената тема на 
форума е изключително 
актуална. Не трябва да за-
бравяме, че икономическо-
то развитие на държавата 
не е просто статистика. 
Всички ние сме наясно, че 
Югозападна България е 
изключително добре раз-
виващ се регион. Въпреки 
това и там има общини и 
населени места, в които 
хората страдат от същи-
те проблеми като в Се-
верозападна България или 
най-бедните общини от 
Североизточния регион. За-
това е много важно да има 
целенасочена политика. 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
стартира процес за ново 
райониране на страната, 
който е първата стъпка в 
тази посока. Имаме амби-
цията да изградим много 
по-стройна система на об-
щински, областни, регио-
нални, национални планове, 
които да дадат основата. 
Напълно съм съгласна, че 
политиката трябва да е 
интегрирана, комплексна, 
а не на парче. Когато се 
работи на парче, няма как 
да привличаме инвестиции. 

В Европа има две тен-
денции. Едната от тях 
е средствата да бъдат 
ориентирани според резул-
татите. В този контекст 
ние имаме огромен интерес 
и важна задача да гаран-
тираме, че инвестициите 
ще бъдат насочени в пра-
вилните места, така че да 
генерират допълнителен 
капитал, да развиват биз-
неса, да създадат трудо-
ва заетост и да направят 
всеки един регион конку-
рентоспособен. Другата 
тенденция е 

съобразяването на инвести-

циите със спецификите на 

регионите. 

Ние трябва да започнем 
да мислим за публичните 
инвестиции като нещо, 
което допринася за още 
вложения. Поставяме ак-
цент върху публично-част-

ните партньорства (ПЧП), 
създаването на възможнос-
ти за привличане на повече 
инвестиции, на по-голям 
капитал. Това е тенденция, 
която се засилва. Поради 
тази причина е важно е да 
има целенасочена политика 
за развитие на регионите, 
включваща насърчаването 
на устойчиви ПЧП и форми-
рането на фондове, които 
да привличат допълнителни 
финансови средства. Об-
щините трябва да започ-
нат да мислят по-глобално. 
В тази връзка забелязвам 
една трайна тенденция 
- всяка община, за да из-
пълни прединвестицион-
ните проучвания във ВиК 
сектора, търси ПЧП, за да 
си осигури необходимите 
средства. Ресурсът е огра-
ничен. Говорейки за води, 
няма как да не спомена, че 
близо 1,6 млрд. лв. по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“) са предвиде-
ни за инвестиции във ВиК 
отрасъла за агломерации 
от над 10 000 жители. От 
тях 41% са насочени към 
Северна България. Това е, 
защото тези инвестиции 
са базирани на нужда. Не е 
важно какъв е процентът, 
а дали той отговаря на по-

требностите. На терито-
рията на Северна България 
в областите Видин, Враца, 
Русе, Добрич, Силистра, Ва-
рна и Шумен се предвижда 
да бъдат отделени близо 
665 млн. лв. за изграждане 
и реконструкция на външ-
ни водопроводи, разпре-
делителна водопроводна 
и канализационна мрежа, 
пречиствателни станции 
и други. Надявам се, че в 
най-скоро време ще можем 
да се похвалим със стар-
тирането на проекти и в 
Ловеч и Монтана. Още вед-
нъж искам да подчертая, 
че ВиК инвестициите са 
изключително важни.

Ако трябва да говоря 
в цифри, за 2017 г. са по-
дписани споразумения за 
трансфер между МРРБ и 
общини 

за ВиК обекти и дейности 

от Северна България на 

стойност 10,3 млн. лв. 

За 2018 г. към насто-
ящия момент са сключени 
споразумения с други 6 об-
щини в региона, като тях-
ната стойност е за близо 
5,5 млн. лв. През тази годи-
на са предвидени също за 
финансиране от бюджета 
от „ОПОС 2014 – 2020“ още 

8 ВиК обекта. Говорим за 
подготовка и строител-
ство на територията на 
7 общини на стойност 2,9 
млн. лв. Тук искам да доба-
вя, че новият закон за ВиК 
предвижда да се създаде 
фонд, който да работи по 
подобие на оперативната 
програма на регионален 
принцип. Надявам се той да 
бъде достатъчно устойчив, 
за да може да се захранва 
с външно финансиране от 
структури като Европей-
ския инвестиционен фонд 
и Световната банка. Иска 
ми се да успеем да реали-
зираме тази инициатива, 
защото ще бъде от голяма 
полза за всички заинте-
ресовани страни. Именно 
това е тази предвидимост 
на инвестициите, за която 
Камарата на строители-
те в България настоява от 
много време и на която ние 
също много държим.

Както за пътищата, 
така и за ВиК сектора 
предвид нарастването на 
нуждите се 

изисква дългосрочно плани-

ране не за 2 или 3 години, а за 

40 - 50 г. 

По отношение на ВиК 
инфраструктурата това е 

изключително важно. С про-
мените в климата много 
по-често ще ставаме сви-
детели на феномени като 
засушаване и недостиг на 
вода, но и извънредни ситу-
ации като наводнения, кои-
то ще създават тежест 
върху инфраструктурата. 
Поради тази причина тряб-
ва по-интегриран подход, 
включително и междусе-
кторно интегриране. Ние 
имаме задължение като 
публични органи, правещи 
политиката, да започнем да 
мислим глобално за водния 
сектор. Един бъдещ обект 
не трябва да бъде само за 
водоснабдяване, но и за хи-
дроенергетика и за полива-
не, а и за осъществяване 
на адекватни връзки, вклю-
чително и в контекста на 
кръговата икономика, така 
че да имаме едно ефектив-
но и устойчиво използване 
на този така ограничен 
природен ресурс.

Искам да кажа няколко 
думи и за другите програ-
ми, които МРРБ управлява. 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС) продъл-
жава да се изпълнява. На 
територията на Северна 
България са стартирали 
дейности по 497 блока. Въ-
ведени в експлоатация са 
267 сгради. 

Общите инвестиции по 

НПЕЕМЖС в Северна 

България възлизат на близо 

393 млн. лв. 

или над 20% от целия 
финансов ресурс на програ-
мата, който е 2 млрд. лв. 
Най-много договори за целе-
во финансиране са сключе-
ни в областите Варна - 57, 
Добрич – 53, и Габрово – 50. 

В момента работим 
активно и за създаване и 
популяризиране на Нацио-
налната жилищна стра-
тегия. Имаме желанието 
да направим по-устойчив 
и дългосрочен модел за 
обновяване на жилищните 
сгради в България. Амби-
цията ни е да работим с 

30-годишен хоризонт. За 
да я реализираме, ще е 
необходимо съфинансира-
не от собствениците на 
имоти, което предвижда-
ме да се увеличава с вре-
мето. 

Разбира се, няма как да 
пропусна и ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. За Се-
верна България са сключе-
ни 182 договора за безвъз-
мездна финансова помощ 
на стойност 717,7 млн. лв. 
за изпълнение на инфра-
структурни проекти. Мо-
дернизирани са обекти на 
образователната инфра-
структура, като техният 
брой е 160, от които 113 
училища, 46 детски градини 
и 1 филиал на университет. 
Обновените обекти, свър-
зани със социалната инфра-
структура, са 54 бр. Ремон-
тирани бяха и 78 булеварда, 
улици и пешеходни зони, 19 
площада, 6 подлеза, надле-
зи и мостове. Създадени 
бяха 3 велоалеи, 19 парка и 
градинки и 10 междублоко-
ви пространства и детски 
площадки. Бяха подобре-
ни линии на обществения 
транспорт с обща дължи-
на от 104,9 км. До края на 
оперативната програма 
предстои да бъдат обнове-
ни спирки, монтирани 204 
информационни табла и 50 
светофара. В момента се 
рехабилитират второклас-
ни и третокласни пътища, 
сред които Варна – Добрич 
– Кардам, Търговище – Раз-
град, Враца - пещерата Ле-
деника и др. 

В контекста на реги-
оналното планиране са и 
програмите за трансгра-
нично сътрудничество. Те 
подпомагат обмяната на 
опит и насърчават инвес-
тициите. Техният обхват 
трябва да бъде разширяван 
все повече. За района на 
Северна България по двете 
трансгранични програми 
INTERREG - ИПП „Бълга-
рия – Сърбия 2014 – 2020” 
и INTERREG V-A „Румъния 
– България 2014 – 2020” са 
финансирани 218 проек-
та на обща стойност от 
237 млн. лв. 

   : 
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Инж. Светослав Глосов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
и почетен председател на КСБ:

За  мен  е  чест  да 
участвам в Четвъртата 
международна конферен-
ция „Инвестиции и ин-
фраструктура в Северна 
България“. През 2018 г. 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) навърши 
135 години, което я прави 
най-старата агенция в 
България. Тя работи ак-
тивно за развитието на 
пътния сектор в страна-
та. Приоритетите на АПИ 
са доизграждането на ав-
томагистрала „Струма“, 
пътните проекти „Кало-
тина – София“, „Видин – 
Ботевград“, „Русе – Велико 
Търново“ и довършването 
на обхода на Габрово. С из-
ключение на АМ „Струма“, 
всички тези обекти се из-
пълняват със средства от 
държавния бюджет. Искам 
да подчертая, че 

всички предвидени големи 

инфраструктурни проек-

ти целят развитието на 

Северна България, 

за  да  се  постигне 
ефектът, последвал из-
граждането на аутоба-
ните „Тракия“ и „Марица“. 
През годините винаги се е 
търсил начин двете части 
на България да се разви-
ват паралелно. Още през 
1971 г. Министерският 
съвет взима решение да 
се изгради магистрален 
пръстен, който да свърз-
ва направленията София – 
Пловдив – Бургас – Варна 
и София – Плевен – Бяла 
– Попово – Девня – Варна. 
Това са 1000 км. За съжа-
ление 50 години по-късно 
изпълнението на този про-
ект е едва наполовина. 

Ще започна  по-де-
тайлното представяне 
на важните за Северна 
България пътни участъци 
с АМ „Хемус“. Доизграж-
дането на магистралата 
е стратегически приори-
тет, защото държавата 
е длъжник на тази част на 
страната по отношение 
на развитието на пътна-
та инфраструктурата. 
Важно е аутобанът до Ва-
рна да се изгради бързо и 

това трябва да стане до 
2025 г. Приблизителната 
дължина на АМ „Хемус“ е 
420 км, като в експлоата-
ция са 165 км. За цялостно-
то доизграждане остават 
още 255 км. В момента 
се изпълнява участъкът 
от Ябланица до „Боаза“ 
- 9,3 км. За първите два 
месеца от стартиране 
на строителството са 
реализирани около 15%. В 
най-кратък срок предстои 
да започне и изграждането 
на отсечката от п.в. „Бе-
локопитово“ до п.в. „Бухов-
ци“ с дължина 16,3 км. За 
този обект има изготвен 
проект, който ще бъде 
внесен за издаване на раз-
решение за строеж, така 
че очаквам в рамките на 
може би 2 месеца да запо-
чне същинската работа по 
него. И двата обекта са 
на инженеринг, тоест из-
пълнителят първо проек-
тира, а след това строи. 
Планираме тази година да 
стартират и процедурите 
за избор на изпълнители и 
на строителен надзор за 
отсечката от Боаза до 
пресичането с път II-35 
Плевен – Ловеч с дължина 
50 км. Тя е разделена на 
три подучастъка – Боаза – 
п.в. „Дерманци“ (с дължина 

14 км и индикативна стой-
ност 129 млн. лв. без ДДС), 
п.в. „Дерманци - п.в. „Кале-
ник“ (18 км - 165 млн. лв. 
без ДДС) и п.в. „Каленик“ 
до пресичането с път II-
35 Плевен – Ловеч (18 км 
- 163 млн. лв. без ДДС). В 
момента се извършва про-
ектирането, като целта 
ни е да бъде максимално 
оптимизирано трасето 
на магистралата в съот-
ветствие с релефа, през 
който ще премине. Това 
не е никак лесна задача, 
защото намирането на 
правилно трасе се оказа 
доста сложно. Въпреки 
всичко работим усилено 
по всичките части на ма-
гистралата. Общата ин-
дикативната стойност за 
тези три участъка е 457 
млн. лв. без ДДС, които ще 
бъдат осигурени от дър-
жавния бюджет. 

Отсечката  на  АМ 
„Хемус“ от пътя Плевен - 
Ловеч до I-5 Русе - Велико 
Търново също ще се реали-
зира на инженеринг. Гово-
рим за 85 км, които са раз-
делени на 3 подучастъка. 
Процедурите за избор на 
изпълнители ще старти-
рат тази година, а стро-
ителството им трябва да 
започне през 2019 г. Инди-

кативната стойност на 
тази отсечка е около 700 
млн. лв. без ДДС. 

Следващият 

стратегически проект в 

Северна България е авто-

магистрала „Русе - Велико 

Търново“. 

Общата й дължина 
е 133 км. Тя започва от 
Русе при моста на р. Ду-
нав и достига до Дебелец. 
С изграждането на тази 
магистрала и тунела под 
Шипка ще повишим безо-
пасността на движение 
по транспортен коридор 
9, както и връзките между 
Северна и Южна България. 
На 11 януари Висшият екс-
пертен екологичен съвет 
към Министерството на 
околната среда и води-
те одобри комбинирания 
вариант на трасе. За съ-
жаление има обжалва-
не на доклада по Оценка 
на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) и 
ще се наложи да изчакаме 
решението на съда. Много 
интересни са жалбите по 
този ОВОС. Единият жал-
боподател се оплаква, че 
трасето минава близо до 
селото, а другият, че е да-
лече от него. Амбицията 

ни е тази година да обя-
вим тръжните процедури 
на инженеринг за участъ-
ците от Русе до обхода 
на Бяла (с дължина 40 км 
и индикативна стойност 
283 млн. лв. без ДДС) и са-
мия обход на Бяла (35 км - 
265 млн. лв. без ДДС). Или 
общата дължина е 75 км, 
а индикативна стойност 
557 млн. лв. без ДДС. В 
момента в тези две от-
сечки имаме доста висока 
концентрация на пътно-
транспортни произшест-
вия (ПТП). Заради това ние 
трябва колкото се може 
по-скоро да изградим ма-
гистралата. В проекта на 
аутобана са предвидени 4 
тунела по лявото платно 
и 2 по дясното, както и 
22 моста и виадукта. За 
връзка с републиканските 
и общински пътища ще 
има 18 пътни възела, 12 
селскостопански надлеза, 
9 селскостопански подлеза 
и 8 площадки за отдих.

Обходът на Габрово е друг 

проект, по който АПИ 

работи, 

като това е един от 
най-сложните ни обекти. 
До края на годината тряб-
ва да приключи изгражда-
нето, както и на 540 м ту-
нел. Съоръжението ще е с 
една тръба и две летни на 
движение. Изпълнява се по 
австрийски метод. Проко-
пани са 526 м и остават 
още 14 м за пробиването 
на тунела. Предвижда се 
нов уникален мост с дъл-
жина от 640 м. Той вече се 
строи по метода на кон-
золно конструиране. Това 
е генерална репетиция за 
изпълнението на бъдещо-
то трасе на лот 3.2 на АМ 
„Струма“, където също ще 
има такива големи виа-
дукти. Досега в България 
има само едно подобно 
съоръжение на АМ „Хемус“ 
при тунел „Правешки ха-
нове“. Обходът на Габрово 
осигурява пътна връзка с 
бъдещия тунел под Шипка. 
Той ще подпомогне транс-
портните потоци в посока 
север - юг. 

За строителството на 

тунел под връх Шипка има 

интерес от страна на чуж-

ди инвеститори. 

Ще бъдем щастливи, 
ако бъде реализиран под 
формата на публично-част-
но партньорство. На всич-
ки е ясно, че изграждането 
на подобно съоръжение 
ще облекчи движението, 
ще подпомогне връзките 
север - юг и ще увеличи 
пропускателната способ-
ност на пътя. Тунелът ще 
е най-дългият в България 
към момента – 3,2 км. Това 
е приоритетен проект в 
управленската програма 
на правителството. 

Направлението Видин 
- Ботевград също е един 
изключително важен за ра-
йона проект. Това е трасе с 
голямо струпване на тежки 
автомобили, с висока кон-
центрация на ПТП и натова-
рен участък за преминава-
не. През март стартирахме 
обществената поръчка за 
избор на изпълнител на 
отсечката от Мездра до 
Ботевград с обща дължина 
33 км. Участъкът е разде-
лен на два лота, за да може 
изграждането да завърши 
по-бързо. През втората по-
ловина на годината ще бъ-
дат обявени процедури и за 
52 км от Видин до Ружинци. 
Трасето ще бъде разделено 
на три части - Видин до Ди-
мово, обходът на Димово и 
отсечката Димово - Ружин-
ци. Целта е да се заобико-
лят големите населени мес-
та. В момента се работи и 
по останалите участъци 
от направлението. Цялото 
трасе е с дължина 167 км, а 
стойността е 1,6 млрд. лв. 
Целта ни е до 2020 г. да из-
градим и най-тежките от-
сечки. Финансирането ще 
бъде от държавния бюджет. 
Знаете, предстои внедря-
ване на ТОЛ системата, 
която ще заработи следва-
щата година. Очакваме да 
генерира средства за из-
граждане и поддържане на 
пътната инфраструктура. 
Половината от приходите 
ще отиват за строител-
ството на нови пътища, а 
другата част - за обновява-
нето на съществуващите. 

Говорейки за Северна 
България, искам да кажа, 
че в област Плевен през 
2017 и 1018 г. са вложени 
18 млн. лв. за подобряване 
на пътната безопасност. 
С 14,6 млн. лв. от Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ се 
рехабилитират 12,8 км от 
пътя Плевен - Ловеч, как-
то и 9,5 км от участъка 
Червен бряг - Чомаковци. 
Агенцията не е изостави-
ла този регион. Работи се 
и по обходния път на Ловеч, 
финансиран със 17 млн. лв. 
по „ОПРР 2014 – 2020“. 

АМ „Хемус“ от път II-35 Плевен-Ловеч до път I-5 Русе-Велико Търново 

Т. г. ще стартират процедурите за инженеринг на още 3 подучастъка с дължина 85 км:

от път II-35 Плевен-Ловеч до път III-301 Александрово-Летница – 28 км
Индикативна стойност – 230 млн. лв. без ДДС

от път III-301 Александрово-Летница до път III-303 Бутово-Павликени – 24 км
Индикативна стойност – 197 млн. лв. без ДДС

от път III-303 Бутово-Павликени до път I-5 Русе-Велико Търново– 33 км
Индикативна стойност – 271 млн. лв. без ДДС

Направление Видин-Ботевград 
Обща дължина - 167 км

През март т. г. стартираха процедури за 
инженеринг на участъците:

Мездра-Ботевград лот 1 – 19,3 км
Индикативна стойност – 123 млн. лв. без ДДС

Мездра-Ботевград лот 2 – 13,4 км
Индикативна стойност – 178,8 млн. лв. без ДДС

Т. г. ще стартират процедури за инженеринг
на участъците :

Видин-Ружинци от км 3 до км 33 – 30 км

Видин-Ружинци от км 33 до км 47 – 13,6 км

Видин-Ружинци от км 47 до км 58 – 11 км
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Стамен Янев, изп. директор на Българската 
агенция за инвестиции: 

Валери Белчев, член на УС на „Фонд мениджър 
на финансови инструменти в България“ ЕАД:

„Българската аген-
ция за инвестиции (БАИ) 
е изпълнителна агенция 
към Министерството на 
икономиката. Имаме две 
основни задачи - да пре-
зентираме България като 
инвестиционна дестина-
ция и когато има конкрет-
ни бизнес интереси, да ги 
подпомогнем. От изключи-
телна важност е връзка-
та на местно ниво между 
кметовете и областните 
управители. В последна-
та година има сериозен 
инвеститорски интерес 
към Северна България. В 
този район в периода 2017 
- 2018 г. БАИ е сертифици-
рала 12 проекта за 405,3 
млн. лв. с потенциал да 
разкрият 1089 работни 
места“. Това заяви Ста-
мен Янев, изп. директор 
на БАИ, по време на Чет-
въртата международна 
конференция „Инвестиции 
и инфраструктура в Се-
верна България“. 

Според Янев през по-
следните 10 години към 
Южна България e имало 
по-голям интерес. Ос-
новната причина е, че 
там инфраструктурата 
е по-добре развита, кое-
то предполага наличието 
на повече работна сила. 
„Работната ръка е важен 
фактор. По последни данни 
безработицата в България 
е 5,3 - 5,5%. За сравнение в 
Чехия и Словакия тя е око-
ло 2%. Това може да се при-
еме като ефект, чрез кой-
то да привличаме повече 
инвестиции. Българското 
законодателство насър-
чава предприемачите, ако 
решат да правят вложения 
в регион с висока безрабо-
тица. Някои инвеститори 
се насочват към Северна 
и Северозападна България, 
защото в тези локации с 
висока безработица има-
ме допълнителен данъчен 
стимул по отношение на 
производствените пред-
приятия и икономическите 
дейности. Ако предприя-
тията реинвестират пе-
чалбата си в тези райони, 
те могат да бъдат осво-
бодени от данъчно облага-
не. За последната година 
акумулираният ресурс по 
отношение на това осво-
бождаване е в размер на 16 
млн. лв. Според изисквани-
ята следва да се направи 
инвестиция в двоен раз-
мер на освободения данък. 
На тази база може да се 
очакват допълнителни 
33 млн. лв., които ще бъ-
дат ориентирани към 
Северна и Северозапад-
на България. Тази насър-
чителна мярка се отнася 
повече за производствени 
фирми и тя е открита до 
2020 г. Надявам се още 
компании да се възползват 
от нея“, сподели той. 

„За успеха на една ин-

вестиция от значение 
са работната ръка, ни-
ските разходи и рискът, 
насърчителните мерки и 
достъпът до пазари. Но 
най-важното е да насър-
чим дадена инвестиция. 
Една възможност, която 
БАИ предоставя на пред-
приемачите, е получава-
нето на сертификат. От 
нея може да се възползва 
всеки - не само чуждес-
транни, но и български 
инвеститори. Класовете 
за сертифициране на ин-
вестиционни проекти са 
А, Б и Приоритетен. Една 
от насърчителните мерки 
при Приоритетния клас е 
създаването на публич-
но-частни партньорства. 
Тази възможност стиму-
лира развитието на биз-
нес отношенията и това 
се отразява на община-
та, на района, разкриват 
се нови работни места“, 
обясни Янев. Той подчер-
та, че БАИ като цяло е 
фокусирана върху това 
да привлича високотех-
нологични производства 
в България. Секторите, 
набелязани от държавата 
като високотехнологични, 
се ползват с предимство и 
имат по-ниски финансови 
изисквания за получаване 
на сертификат. „Локаци-
ята на съответните ин-
вестиционни намерения 
също е важен критерий за 
сертифициране. Целта е 
да има хармонизиране на 
районите, да няма разлика 
между големите и малки-
те градове, да се стиму-
лира развитието на всяка 
община и хората да пови-
шават своя стандарт на 
живот“, каза още Стамен 
Янев. 

„Като член на Коми-
тета за наблюдение на 
Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“ 
(„ОПИК 2014 - 2020“) бих 
искал да Ви информирам, 
че до края на юни тече 
процедура за подобряване 
на производствения капа-
цитет в малки и средни 
предприятия. До края на 
ноември ще бъде отворе-
на процедура за развитие 
на иновационни клъстери, 

а в началото на 2019 г. ще 
бъде обявена друга за сти-
мулиране внедряването на 
иновации в предприятия-
та. Предстоят интересни 
процедури по „ОПИК 2014 
- 2020“ и бизнесът може 
да се възползва от тях. 
БАИ е на разположение да 
предостави информация“, 
подчерта Янев. Той посочи, 
че в Северозападна Бълга-
рия 16 общини са приели 
наредба за привличане и 
насърчаване на инвести-
циите, в която се опреде-
лят условията и редът за 
издаване на сертификат 
за инвестиция клас В от 
съответните местните 
власти. „Администрации-
те могат да стимулират 
малки по размер вложения 
с общинско значение, като 
БАИ е на разположение, за 
да подпомога този про-
цес“, заяви още Янев.

По време на проведе-
ната дискусия предсе-
дателят на Комисията 
по регионално развитие 
към Европейския парла-
мент Искра Михайлова 
попита дали когато чужд 
инвеститор проявява ин-
терес към България, той 
поставя въпроса за със-
тоянието на инфраструк-
турата, която може да 
ползва. „Инфраструкту-
рата е съществена част 
от цялостното решение 
по отношение на инвес-
тиционното намерение. 
Това е първият и основен 
въпрос. С подобряването 
й се виждат и резултати-
те. Ние имаме частично 
изградена инфраструкту-
ра в Северна България. Към 
настоящия момент рабо-
тим по три ключови инвес-
тиции. Едната вероятно 
ще се реализира в Плевен. 
Втората е в Ловеч“, обяви 
Стамен Янев. 

Според Янев инфра-
структурата създава въз-
можност за изпълнение на 
инвестиционни проекти. 
„Ако имаш добра инфра-
структура, може да бъ-
деш мобилен, да приемаш 
работа на 50 - 60 км. Това 
създава по-добри перспек-
тиви за хората и бизнеса“, 
каза още изп. директор на 
БАИ.

„Фондът на фондовете 
беше упрекван, че говори 
в бъдеще време. За малко 
повече от две години ус-
пяхме да изградим капа-
цитет за управлението 
на финансовите инстру-
менти, съфинансирани от 
Европейските Структурни 
и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ). Сега вече гово-
рим в настояще, тъй като 
можем да кажем, че изпъл-
няваме целите, които сме 
си поставили“. Това каза 
Валери Белчев, член на УС 
на „Фонд мениджър на фи-
нансови инструменти в 
България“ ЕАД, по време 
на Четвъртата междуна-
родна конференция „Инвес-
тиции и инфраструктура в 
Северна България“. 

„Дейността на „Фонд 
мениджър на финансови 
инструменти в България“ 
ЕАД е да структурира фи-
нансови инструменти, да 
провежда прозрачни проце-
дури за избор на финансови 
посредници, към които впо-
следствие крайните полу-
чатели да се обръщат, за 
да получат финансиране. 
С една дума, ние не рабо-
тим директно с крайни-
те получатели. Фонд на 
фондовете, представлява 
обособен в банкови сметки 
ресурс, обединяващ всич-
ки средства по финансови 
инструменти, съфинан-
сирани от ЕСИФ, а „Фонд 
мениджър на финансови 
инструменти в България” 
е дружеството, което уп-
равлява Фонда на фондове-
те“, сподели Белчев. 

„В момента провеж-
даме процедура за избор 
на финансови посредни-
ци, които да управляват 
три фонда за градско 
развитие, с публичен ре-
сурс над 350 млн. Сред-
ствата са разпределени 
в три лота: един за Се-
верна България на стой-
ност 130 млн. лв., един за 
Южна – 135 млн. лв., и един 
за София - 87 млн. лв. Ще 
бъдат финансирани три 
типа проекти - енергий-
на ефективност, град-
ско развитие и туризъм 
и културно-историческо 
наследство“, добави той. 
„Очакваме проектите да 
бъдат част от интегри-
раните планове за градско 
възстановяване и разви-
тие. Историята показва, 
че този елемент може да 
бъде едно от предизвика-
телствата при управление 
на финансовите инстру-
менти в определени райо-
ни - някои градове са били 
по-предвидливи при райо-

нирането и са включили 
по-голяма част от тери-
торията си в плановете. 
Това дава възможност по-
вече проекти да попаднат 
в съответния допустим 
географски обхват. Очак-
ва се финансираните про-
екти да изпълнят и някои 
други обществено значими 
критерии – като например 
намаляване на вредните 
емисии, отваряне на нови 
работни места и т.н. 
Проектите за туризъм 
и културно-историческо 
наследство са интересна 
част от целия ресурс. На 
територията на България 
съществуват около 200 
обекта на културно на-
следство от национално и 
световно значение. Очак-
ва се ние да предоставим 
ресурс, свързан с развитие 
на средата около тези 
обекти с оглед подобря-
ване на туристическата 
инфраструктура, която 
съответно да допринесе 
за стимулирането на кул-
турния туризъм. За пър-
ви път тук се позволява 
административно да се 
случи смесване на ресурс 
от грантове и финансови 
инструменти. Проект-
ните предложения ще се 
оценяват от гледна точка 
на справедливата им нор-
ма на възвръщаемост. На 
тази база ще се определя 
коефициентът на разпре-
деление между грантовия 
ресурс и финансовия ин-
струмент. Индивидуални-
ят бюджет е доста се-
риозен. В състояние сме 
да осигурим кредити до 

20 млн. евро за индивидуа-
лен проект за градско раз-
витие и до 5 млн. евро за 
туризъм и културно-исто-
рическо наследство“, заяви 
Валери Белчев.

Той поясни още, че до 
средата на юни тази го-
дина ще се водят прего-
вори с кандидатите за уп-
равление на средствата 
за градско развитие, а до 
началото на есента те 
трябва да подадат финан-
совите си оферти. Едно от 
изискванията към финансо-
вите посредници е да доба-
вят минимум 30% частен 
ресурс, като очакванията 
са да се постигне по-ви-
сок лостов ефект. „Една 
от характеристиките на 
финансовия инструмент е 
наличието на гаранционна 
част, покриваща процент 
от риска по раздадените 
заеми“, каза още г-н Бел-
чев, като добави, че „Бла-
годарение на Фондовете 
за градско развитие се оч-
аква значително подобре-
ние на градската среда и 
живота на хората, тъй 
като тези фондове се оч-
аква да имат положителен 
ефект върху икономиката“. 
Г-н Белчев завърши презен-
тацията си и допълни, че  
„. . .сега е моментът, в 
който общините и друже-
ствата трябва да запо-
чнат да подготвят про-
ектите си, за да имат 
готовност да кандидат-
стват веднага след като 
Фонд на фондовете обяви 
кои са финансовите посре-
дници за трите фонда за 
градско развитие“. 
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Искра 
Михайлова, 

председател 
на Комисията 
по регионално 
развитие към 

ЕП: 
В края на миналата го-

дина в България пристигна 
на посещение делегация на 
Комисията по регионално 
развитие (КРР) към Евро-
пейския парламент (ЕП). 
Тогава коментирахме мно-
го бурно възможностите 
за прилагане на финансови 
инструменти и промени-
те във финансовия ре-
гламент, т.нар. омнибус. 
Имаше колеги докладчици 
по него, които не бяха при-
върженици на финансовите 
инструменти. В България 
ние им показахме прилага-
нето им по JESSICA – в ле-
чебно заведение, в учебно 
заведение и за бизнес ин-
кубатори. Резултатът бе, 
че благодарение на опита 
на страната ни с финан-
совите инструменти ние 
имаме напредък по проме-
ните на омнибус. Прие се, 
че те са работещи и ста-
ват все по-работещи в Ев-
ропейските структурни и 
инвестиционни фондове. 
Все повече проекти ще бъ-
дат осъществявани, като 
се комбинират грантове и 
финансови инструменти, 
които гарантират иконо-
мическата целесъобраз-
ност на предложението и 
защо не и понякога нацио-
нално финансиране. Само 
така ние бихме могли да 
увеличим ресурса, който 
да влагаме в инфраструк-
тура. В противен случай 
ще останем ограничени.

Засега ни е предста-
вен само проектът на ЕК 
за Многогодишната фи-
нансова рамка (МФР) за 
след 2020 г. Очакваме да 
получим предложенията за 
регламентите по струк-
турните фондове и някъде 
до 10 юни всички законода-
телни предложения за след 
2020 г. 

За  периода  2014  – 
2020 г. мога да кажа, че 
според информацията, коя-
то получавам редовно от 
ЕК, България е в средната 
група в изпълнението на 
оперативните програми 
за 2014 - 2020 г. Средното 
за ЕС е 17%, а страната 
ни е 16%. Това ни кара да 
мислим, че се справяме до-

бре в рамките на възмож-
ното, особено като се има 
предвид, че много късно 
започна прилагането на 
оперативните програми. 
Очевидно някои от тях, 
особено ОП „Околна среда“, 
ще имат най-активно из-
пълнение от края на тази 
година, т.е. предстоят да 
се обявят обществените 
поръчки тогава. Ще има 
търгове и в началото на 
2019 г. Това означава из-
пълнение на програмата 
в последните години на 
периода, което ще про-
дължи по системата n+2. 
Повтаряме за съжаление 
опита от предходния пла-
нов период. Това ще доне-
се много голяма тежест 
върху строителния бранш, 
защото цялата отговор-
ност за навременното, 
качественото и в срок из-
пълнение на обектите ще 
падне върху строителите. 

ЕК преди месец пред-
стави анализ на бюджет-
ното изпълнение на Евро-
пейските структурни и 

инвестиционни фондове 
през 2017 г. Документът 
е много интересен, окура-
жаващ, но заедно с това 
поставящ много въпроси, 
тъй като той засяга всич-
ки страни членки, в това 
число и България. Според 
него 2017 г. е с повишено 
ниво на плащания, но ку-
мулативно всички те са 
40,9 млрд. евро, което е 
доста малка част от бю-
джета на структурните 
фондове, който е над 350 
млрд. евро. Това е добро 
изпълнение, като се имат 
предвид планираните раз-
ходи за 2017 г., тъй като 
всички страни са заложи-
ли плащания за всяка кон-
кретна година. България е 
изпълнила 88% от плани-
раните за 2017 г. Заложи-
ли сме доста ниско ниво и 
благодарение на това се 
справяме добре. Средно 
за ЕС то е 80%, което оз-
начава, че сме малко над 
него. През 2017 г. приклю-
чи предишният програмен 
период 2007 - 2013 г. На 31 

март 2017 г. бяха предаде-
ни окончателните отче-
ти. Благодарение на това 
в Европа има разплатени 
3 млрд. евро за приключ-
ване на стария период. 
България е получила също 
и от тях. Това ни дава въз-
можност да имаме добро 
ниво на разплащания, но 
общото забавяне в ЕС ни 
кара да бъдем много вни-
мателни, говоря като цяло 
за КРР, защото има два 
риска. Единият е, който 
споменах по отношение 
на водните проекти - да 
се реализират в последни-
те години при много сбити 
графици, при изключител-
но тежки условия за изпъл-
нителите и при голям риск 
за качеството и призна-
ването на разходите. На 
второ място съществува 
много голям риск, ако се 
концентрират плащания-
та в последните години на 
периода, да се създаде не-
достиг от пари в ЕК, т.е. 
да не могат да бъдат въз-
становени всички извър-
шени разходи. През 2014 г., 
когато се приключваше 
предишният период, този 
пакет неразплатени на-
правени плащания беше в 
размер, който беше немис-
лим за покриване – над 50 
млрд. евро. ЕК се справи. 
Това обаче за строител-
ния бранш е много голям 
риск. То означава предвиж-
дане на национален ресурс 
за разплащане на обекти 
и предполага ритмичност. 
Когато става дума за из-
пълнението на програми-
те от този период, бих 
апелирала Камарата на 
строителите в България 
да настоява за ясни гра-
фици и предвидимост при 
плащанията и гарантира-
не на национален ресурс за 

покриването им при заба-
вяне от ЕК. Това се нала-
га, защото програмите се 
забавиха и в един период 
след 2019 г. всички ще ги 
изпълняват масово и ще 
искат плащания. Тогава 
средствата могат и да 
не достигнат. Това е риск, 
с който ние трябва да се 
съобразяваме и който е 
от голямо значение при из-
пълнението на проектите. 
Добрата новина е, че 

българските управляващи 

органи са признати,

включително и за „Про-
грамата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020“, 
което означава, че нямаме 
право на отлагане. Всички 
проекти могат да тръг-
нат, стига да има пред-
ложения и желания за тях. 
Все още 4,8% от управля-
ващите органи на ЕС не 
са одобрени. България се 
справя много добре, но в 
контекста на общото за-
бавяне на Съюза. 

16 страни членки са 
използвали правото си на 
препрограмиране. Те са 
преценили, че някои от 
програмите, договаряни 
през 2013 г., не могат да 
бъдат реализирани във 
вида, в който са предви-
дени. Сред тях са Белгия, 
Чехия, Дания, Естония, Ир-
ландия, Гърция, Хърватска, 
Италия, Кипър, Холандия, 
Словения и т.н. 

България не е в този 
списък и тя твърдо дър-
жи на изпълнението на 
оперативните програми 
така, както те са заложе-
ни. Това ние можем да го 
отчитаме като абсолют-
на предвидимост, което 
е добре за строителния 
бранш, но от друга страна 

бихме поставили въпроса, 
ако се появи някъде риск, 
има ли готовност да се 
препрограмира. Ако това 
трябва да се направи, е 
нужно да се случи сега - 
през 2018 г. 

Подборът на проекти 
общо за ЕС е на ниво 45% 
от капацитета на опера-
тивните програми. Бъл-
гария е на същото ниво. 
Авансовите плащания за 
страната са 5%, междин-
ните – 11%, а за ЕС са 
съответно 5,3% и 11,1%. 
Това е напълно нормално. 

За периода 2007 – 2013 г. 

България има много добро 

изпълнение на програмите 

благодарение на усилията 

на строителния бранш в 

последните години. 

Надхвърляме 90% от 
плащанията, остават 
само 2,6% неразплатени, 
за които се борим. Средно 
за ЕС процентът на нераз-
платените и непризнати 
плащания е 3,4%. България 
стои много добре по този 
показател.

Това, което казваме на 

всички страни членки - нуж-

но е ускоряване и спешно 

препрограмиране, ако то е 

необходимо, 

за да не се изгубят 
пари, както и опростява-
не на механизмите, за да 
можем да достигнем по-
високо ниво на изпълне-
ние. Трябва да се включи и 
ефективната употреба на 
финансовите инструмен-
ти, за да разширим обхва-
та на ресурса, който въ-
вличаме при реализацията 
на публичните проекти. 
Това е абсолютно необхо-
димо за сегашния период. 

Проектът на МФР след 
2020 г. бе представен в на-
чалото на май и буди мно-
го въпроси и разнопосочни 
становища както от по-
литическите фракции в 
ЕП, така и от страните 
членки. Мога да кажа, че 
през 2015 - 2016 г. се чува-
ха много гласове, че няма 
никаква нужда от струк-
турни фондове за инфра-
структура. Те идваха от 
държави, които отдавна 
са решили проблемите си 
в сектора – Холандия, Бел-
гия, Дания, Швеция. Това 
са страни, които поставя-
ха под въпрос самото съ-
ществуване на структур-
ните фондове. След това 
минахме през периода, ко-
гато се говореше за много 
скорости и тогава имаше 
идея да се създадат фон-
дове, предназначени за на-
шите държави, които мал-
ко изостават. Това беше 
доста рисково за нас, за-
щото щяхме да получим 
много ограничен ресурс 
и да се отделим напълно 
от останалата част на 
Съюза, което представля-
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ват различните скорости. 
В резултат на много деба-
ти и усилия в ЕП и ЕК тази 
идея не се реализира. Мога 
да кажа, че тук има значе-
ние и Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС, защото страната ни 
го пое в последните кри-
тични месеци преди пуб-
ликуването на рамката и 
тя се ангажира с няколко 
големи инициативи, които 
показаха ясно отношение 
към това, дали има нужда 
от структурни фондове 
или не. Състоя се конфе-
ренция на високо равнище 
в София на финансовите 
министри на ЕС, на която 
отново чухме позицията 
на Дания и Холандия. Но 
заедно с това създадохме 
един общ фронт с Порту-
галия, Испания, Италия и 
Австрия, която е бъдещ 
председател на Съвета 
на ЕС, с държави, които 
застанаха на нашата по-
зиция, че ние имаме нужда 
от структурните фондо-
ве. Председателството 
на България изигра поло-
жителна роля за това да 
имаме тази финансова 
рамка. Предложението на 
МФР прехвърля решението 
за скоростите от ЕК към 
държавите членки. Дава 

един много широк кръг от 
опции – не разделя на ста-
ри и нови страни, всички 
са включени в програмите, 
въпросът е на капацитет 
и възможности, визия и на 
желание. 

На второ място 

проектът на МФР за след 

2020 г. е много по-гъвкав. 

Той позволява прехвър-
ляне от едно перо в друго, 
комбинация на различните 
пера в бюджета. Дава се 
много силен фокус върху 
европейската добавена 
стойност. Когато става 
дума за инфраструктура, 
казвам категорично, че 
чрез грантове, т.е. без-
възмездна финансова по-
мощ, ще бъдат подкрепя-
ни само такива проекти, 
които имат отношение 
към общата европейска 

инфраструктура. Ако една 
магистрала не влиза в при-
оритетите на ЕС за опре-
делен период, говоря за АМ 
„Хемус“, тя няма да може 
да бъде финансирана от 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове. 
Но се отварят много дру-
ги възможности. Тя може 
да бъде реализирана по 
други начини. Това разгра-
ничаване на европейската 
добавена стойност заедно 
с гъвкавостта на бюдже-
та дава повече опции. Има 
по-големи ограничения за 
крайните бенефициенти, 
но това ще го видим при 
представянето на окон-
чателните регламенти и 
наредбите и решенията 
на управляващите органи. 

Има един спорен мо-
мент – връзката между по-
мощта от структурните 
фондове и върховенството 
на закона. Това се предла-
га от ЕК и означава, че ако 
ЕС реши, че една страна 
не спазва върховенство-
то на закона, може да спре 
структурните фондове 
към нея. Например Полша 
приема закон, който за-
бранява абортите – ще се 
спрат структурните фон-
дове. Унгария не зачита 
демократични ценностти 

и отново има спиране. Тук 
трябва да кажа, че всички 
политически сили в ЕП ка-
заха, че това не може да 
стане, защото в крайна 
сметка ще страдат бе-
нефициентите. За това, 
че едно правителство в 
Полша взима определено 
решение, фермерите там 
няма да получават помощ 
от ЕС или заради полити-
ката на правителството 
на Унгария студентите 
от страната няма да мо-
гат да кандидатстват по 
програмата „Еразъм +“, 
общините няма да полу-
чават финансиране и т.н. 
Предложението на ЕК е 
доста авангардно и то е, 
че когато една страна е 
критикувана за неспаз-
ване на върховенството 
на закона, структурните 
фондове, предназначени за 
нея, минават на централ-

но управление от Комиси-
ята. Това според колегите 
ще осигури крайният бе-
нефициент да получи под-
крепа, но ще лиши нацио-
налните правителства от 
отговорност и от възмож-
ност да управляват тези 
средства. Това е един от 
въпросите, по който ще 
има много дебати. Очак-
вам позицията на Съвета. 

Не на последно място 

проектът на МФР се от-

личава с много опростена 

структура.

Ясно се виждат при-
оритетите и по тях за 
инфраструктура България 
би могла да очаква под-
крепа в направленията: 
изследвания и иновации, 
сближаване и ценности, 
когато става дума за тра-
диционното регионално 
развитие, природни ресур-
си – опазване на околната 
среда. Страната ни би 
могла да получи средства 
за инфраструктура и от 
фондовете за миграция и 
управление на границите, 
сигурност и отбрана и 
една доста разработена 
програма „Добросъсед-
ство и свят“ за трансгра-
нични проекти със Запад-

ните Балкани. България 
е водеща, когато става 
дума за реализация на та-
кава инфраструктура. 

Предложението  за 
МФР след 2020 г. дава 
възможност за използва-
не на Европейския фонд за 
стратегически инвести-
ции, известен като плана 
„Юнкер“. Той ще подкре-
пя проекти за енергийна 
ефективност, екологични, 
за ВиК обекти, предложе-
ния, които имат икономи-
ческа логика и биха поз-
волили възвръщаемост на 
инвестициите. 

За да имаме успешно 
развитие на инвестици-
ите, на първо място ни 
трябва планиране, и то 
интегрирано. Някои от 
Вас могат да си спомнят 
периода, когато правихме 
стратегии за регионално 
развитие или когато раз-

работвахме планове за 
развитие. Бяхме амбици-
рани да съчетаваме про-
ектите и да ги свързваме. 
Сега като че ли минахме 
на етапа, когато правим 
фрагментарни проекти, 
за да усвоим пари. Без 
стратегическо планиране 
няма да се справим. На-
дявам се, че Камарата на 
строителите в България 
ще подкрепи такъв подход, 
защото той гарантира 
устойчивост и предвиди-
мост. Само така можем да 
знаем какво ще се случва 
и кои предложения ще бъ-
дат подкрепени и кои - не. 
Не всичко може и тряб-
ва да бъде реализирано с 
европейски ресурс, има-
ме частни инвеститори, 
финансови инструменти, 
потенциала на национал-
ните фондове. 

С радост чух за бъде-
щия фонд за водния сек-
тор от зам.-министър 
Крумова. Това би позволи-
ло комбиниране на ресур-
са и свобода за дейности 
от страна на области и 
общини и планиране на 
техните проекти. Има 
предложения, които не мо-
гат да бъдат подкрепени 
с европейски средства, не 
навсякъде са факт водни-
те асоциации. Това озна-
чава ли, че хората в тези 
региони няма да получават 
добра услуга? Не. Те ще я 
получават, защото тя ще 
бъде подкрепена по друг 
начин, като, разбира се, 
това ще доведе до промя-
на на цената на услугата. 

Проектите, които имат 

трансгранично естество, 

са от голямо значение за 

ЕС. 

По-голямата част от 
предложенията, подкре-
пени от плана „Юнкер“, са 
такива. Те се случват в 
райони, където границата 
се използва не като пре-
пятствие, а като потен-
циал за развитие. Река Ду-
нав е една от най-дългите 
граници в ЕС. Цяла Север-
на България граничи с нея 
и се обръщам към местни-
те власти от региона да 
се включат в програми-
те, касаещи района око-
ло реката. Това ще бъде 
качествена крачка по от-
ношение на използването 
на Програмата за транс-
национално сътрудничест-
во „Дунав“ в бъдеще. Тя ще 
бъде една от силните про-
грами. 

Очаквам с голям инте-
рес съвместната работа 
с Камарата на строители-
те в България и съм убеде-
на, че можем да създадем 
общо послание на базата 
на тази среща и на послед-
ващи дискусии в други ре-
гиони и да предадем това 
послание на бранша, както 
и очакванията за бъдещи 
инвестиции в България.   

Инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ:

Искра Михайлова:

Това, което 
чухме по време 
на конференци-
ята, е много по-
лезно не само за 
КСБ, но и за цяла 
Северна Бълга-
рия. Разбрахме 
какви са програ-
мите и какви ин-
вестиции ще бъдат направени. Това е изключително 
важно. От значение беше да разберем в какви направ-
ления правителството възнамерява да вложи сред-
ства за развитието на Северна България до края на 
програмния период - пътна инфраструктура, воден 
сектор, саниране на сгради. 

Важно е да се развие пътната инфраструктура, 
за да може да се направи по-добра връзка между Се-
верна и Южна България. Това е едно от основните 
неща, които всички очакват. Разбира се, и остана-
лите инвестиции - за саниране, по ОПРР, също са от 
голямо значение. Около 30 - 40% от инвестициите 
по ОПОС се очаква да бъдат направени в Северна 
България. Трябва своевременно да бъдат излагани 
проблемите, които пречат за усвояването на тези 
средства. В тази връзка ръководството на КСБ про-
веде работни срещи с почти всички институции, 
които имат отношение към строителството. Сред 
най-належащите предизвикателства пред бранша е 
успешното реализиране на проектите по европейски-
те програми. Това трябва да се случи плавно и свое-
временно. Също така някои закони трябва да бъдат 
оптимизирани. Голям проблем пред бранша е липсата 
на квалифицирани кадри. Ако успеем да решим 2 - 3 от 
тези въпроси през 2018 г. би било прекрасно. 

В предходните издания на форума са участвали 
зам.-председатели на ЕК, директори на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции и на Генерална 
дирекция „Регионална политика“. На събитието в 
Луковит се концентрирахме върху проблемите на 
Северна България. Участваха кметове, областни 
управители, представители на строителни фирми. 
Проведе се откровена дискусия. Повдигнаха се ва-
жни теми, по които трябва да се вземат решения. 

По време на форума се открояваше желанието 
за стратегическо комплексно планиране на инвес-
тициите на територията на Северна България. 
Посланието от страна на КСБ, на МРРБ, на МОСВ, 
областни управители, кметове и строители е имен-
но да има такова стратегическо планиране, което 
да позволи предвидимост на инвестициите. По този 
начин ще има възможност за спокойна работа от 
страна на строителните фирми и реален ефект от 
реализираните проекти. Всичко това ще доведе до 
положителна промяна на качеството на живот в ре-
гиона. Големите проекти трябва да бъдат обвързани 
с подкрепящи ги по-малки. Когато говорим за голям 
обект, какъвто например е тунелът под Шипка, той 
трябва да бъде свързан със серия от други пътни 
проекти, както и такива в здравната, образовател-
ната, социалната инфраструктура, които да под-
крепят подобна голяма инвестиция. Аналогичен е 
случаят с АМ „Хемус“. Тя сама по себе си не би могла 
да бъде ефективна, ако няма връзки с първокласни 
пътища, а те от своя страна с второкласни и тре-
токласни. 

Надявам се, че както и досега, КСБ ще бъде ак-
тивен партньор на българското правителство в 
подготовката на периода след 2020 г.

АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА 
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Красимир Живков, зам.-министър на околната среда и водите:

Инж. Светослав Глосов, член на УС на АПИ 
и почетен председател на КСБ:

Малина Крумова, зам.-министър на регио-
налното развитие и благоустройството:

Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч:

Живко Недев, изп. директор 
на „Хидрострой“ АД:

Четвъртата меж-
дународна конференция 
„Инвестиции и инфра-
структура в Северна 
България“ беше изклю-
чително успешна. Ис-
кам да изкажа благо-
дарност на г-жа Искра 
Михайлова, председа-
тел на Комисията по 
регионално развитие 
към Европейския парла-
мент, както и на Кама-
рата на строителите 
в България и в. „Стро-
ител“. Форумът беше 
много навременен, за-

щото тук дискутирах-
ме всички въпроси и 
проблеми, които стоят 

на дневен ред пред Се-
верна България в раз-
личните сектори и в 

рамките на програмния 
период 2014 - 2020 г. 
За нас е важно какви 
са потребностите на 
хората, а също и какви 
са даденостите, за да 
може да има развитие 
по отделни програми и 
съответно резултати.  

Разбира се, благоус-
трояването на региона 
е главната цел – инвес-
тициите във ВиК про-
екти и околна среда, 
които са насочени към 
подобряване качество-
то на живот.

Конференцията е много до-
бро начинание, започнато от 
КСБ със съдействието на г-жа 
Искра Михайлова. Четвъртото й 
издание е посветено на Северна 
България, защото това е най-не-
развитият район на страната. 
Важно е областните управите-
ли, кметовете на общини и пред-
ставителите на строителния 
бранш да видят какви намерения 
има държавата за развитието 
на региона. 

Всички теми, които се об-
съждаха по време на събити-
ето, бяха от голямо значение 

- както пътната, така и ВиК 
инфраструктурата. Правител-
ството е насочило инвестици-
ите в тези сектори, за да може 
Северна България да се изравни 
с Южна. Виждате какво разви-
тие има южната част на стра-
ната след изграждането на АМ 
„Тракия“ и създаването на индус-
триалните зони. По този начин 
се привлича и работна ръка, на 
която може да се осигури добър 
стандарт на живот. Убеден съм, 
че с развитието на пътната ин-
фраструктура това ще се случи 
и в Северна България. 

Основните пътни проекти, 
които ще помогнат за прогреса 
на северната част на страната, 
са АМ „Хемус“, връзката между 
Русе и Велико Търново, както и 
участъкът Видин - Ботевград 
и връзката с АМ „Хемус“, а от 
там и с останалите автомаги-
страли.   

Добрите отзиви, 
които бях чувала за 
предишните издания на 
конференцията, ме мо-
тивираха да участвам 
сега. Видях на практи-
ка това, което очаквах 
- пълно представяне на 
всички програми, които 
са в процес на реализа-
ция, както и онова, кое-
то предстои в бъдеще. 
Благодарение на това 
събитие, организира-
но от КСБ, г-жа Искра 
Михайлова и в. „Строи-
тел“, може да се напра-
вят прогнози, които да 
сбъднат очакванията 
на хората от бранша. 
Ние, представителите 
на общините, също сме 
особено заинтересова-
ни тези прогнози да се 
реализират. Защото 
хората по населените 
места сме реалните 
ползватели, а с изпъл-
нените проекти ще се 
повиши качеството на 
живот. 

Всички теми, които 
бяха коментирани по 
време на конференци-

ята, са изключително 
важни. И инвестиции-
те във водния сектор, 
и тези в пътна инфра-
структура, и в енер-
гийна ефективност. 
Това са все въпроси, 
касаещи жителите на 
общините, а и всички 
наши сънародници. 

Важно беше да се 
постави акцент на 
състоянието на Север-
на България, защото тя 
изостава значително и 
на практика в момен-
та не е толкова при-
влекателно място за 

инвестиции. Само то-
гава, когато подобрим 
състоянието на инфра-
структурата, броят на 
инвеститорите ще се 
увеличи. 

Смятам, че вече 
стартиралите проек-
ти в региона трябва 
да бъдат реализирани 
в оптимални срокове. 
Трябва да има целена-
сочена инвестиционна 
програма. Подкрепям 
идеята да има национа-
лен фонд, с който да се 
подпомагат инвести-
циите в стратегиче-

ски обекти. Това е осо-
бено важно за водния 
сектор. За областите 
като община Ловеч, 
които нямаме консо-
лидиран ВиК оператор, 
трябва да се намери 
решение, за да може да 
се направят предпро-
ектни проучвания и да 
се вложат достатъчно 
инвестиции. Качество-
то на питейната вода 
и доброто състояние 
на ВиК е от първосте-
пенно значение. 

Бих искала да поз-
дравя ръководството 
на КСБ и за визионер-
ската политика, която 
провежда. Ние, общи-
ните, разчитаме из-
ключително много на 
тяхната активна роля 
в подготовката на ка-
дри, в осигуряването 
на качествени стро-
ители, както и в това 
да имаме комуникация 
и  взаимодействие . 
Имаме нужда от добри 
изпълнители, които да 
реализират обектите 
на високо ниво. 

Смятам, че е изключител-
но полезно КСБ да провежда 
подобни мероприятия. Давам 
много висока оценка на форума, 
предвид участниците и инфор-
мацията, която получихме за 
проектите у нас и за актуал-
ните политики на  Европейския 
парламент. Темите на конфе-
ренцията бяха разпределени 
в няколко панела. Лично за мен 
най-голям интерес представля-
ваше пътната инфраструктура. 
Знае се, че тя е кръвоносната 
система на всяка икономика. За-
това е важно да бъде завършена 
АМ „Хемус“, както и участъкът 

Велико Търново - Русе. По този 
начин ще се създадат условия за 
развитие на регионите, за ин-
вестиции и за публично-частни 
партньорства.   

Прави впечатление, че с вся-
ка следваща година тази кон-
ференция се превръща във все 
по-важен дискусионен форум, на 
който се обсъждат актуалните 
предизвикателства пред стро-
ителния бранш. Разбира се, те-
мите са фокусирани предимно 
върху инвестициите, но на това 
събитие говорихме за много по-
интегриран и комплексен подход 
по отношение развитието на 
регионите. Това изисква разви-
тие и на човешкия капитал, и на 
услугите. 

Една от важните теми, кои-
то бяха дискутирани по време 
на форума, е бъдещата рамка 
за финансиране на европейско 
ниво. Структурните фондове ще 
се фокусират върху това да се 
търси максимална ефективност 
при изпълнението на инвестици-
ите. Това е изключително важно 
и от гледна точка на държавния 
ресурс, тъй като той е сил-
но ограничен, а в същото вре-
ме трябва да покрие различни 
сектори и отрасли. Ако искаме 
наистина да постигнем добро 
икономическо и социално раз-
витие, да задържим младите в 
България, трябва да разпределим 
този ресурс по начин, който да 

постига максимални резултати. 
Основно за развитието на 

Северна България е да се осигу-
ри адекватна инфраструктура 
- пътища и ВиК. Важните про-
екти, върху които МРРБ се фо-
кусира, са завършването на АМ 
„Хемус“, участъците Русе - Вели-
ко Търново и Видин - Ботевград, 
както и двата тунела „Петро-
хан“ и „Шипка“. По отношение на 
ВиК инфраструктурата имаме 
седем области, които вече са с 
изготвени предпроектни проуч-
вания. В тях са определени при-
оритетните инвестиции по от-
ношение на населените места. 
Ще бъдат взети под внимание и 
нуждите на по-малките райони. 

Бих искала да благодаря за 
честта отново да бъда гост на 
този форум. Надявам се да ме 
поканите и в бъдеще.

АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА

По организацията и отразяването на събитието работи 
екип на в. „Строител“: Румен Добрев, Калоян Станчев, Момчил 
Михайлов, Мартин Славчев, Емил Христов, Росица Георгиева, 
Свилена Гражданска, Ренета Николова
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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова 

      0897 912308 – Галя Герасимова

      news.stroitel@gmail.com

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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A long-term investment 
program for Northern Bulgar-
ia is needed. On this agreed 
the participants in the Fourth 
International Conference “In-
vestments and Infrastructure in 
Northern Bulgaria” organized 
by the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) and Iskra Mi-
haylova, Chair of the Commit-
tee on Regional Development 
at the European Parliament 
(EP). Co-organizer and media 
partner of the event, which 
took place in Lukovit, was 
Stroitel Newspaper. 

The forum was attended 
by Iskra Mihaylova, Chair of 
the Committee on Regional 
Development at the European 
Parliament, Eng. Iliyan Terziev, 
Chairman of the MB of BCC, 
Krasimir Zhivkov, Deputy Minis-
ter of Environment and Water, 
Malina Krumova, Deputy Min-
ister of Regional Development 
and Public Works, Eng. Sveto-
slav Glosov, member of the MB 
of Road Infrastructure Agency 
and Honorary Chairman of 
BCC, Kornelia Marinova, May-
or of Lovech Municipality, Sta-
men Yanev, Executive Direc-
tor of InvestBulgaria Agency, 
Valeri Belchev, member of the 
MB of Fund Manager of Finan-
cial Instruments in Bulgaria 
EAD, the District Governors 
of Montana Rosen Belchev, 
of Veliko Tarnovo Prof. Dr. 
Lyubomira Popova, of Ruse 
Galin Grigorov, mayors and 
representatives of municipali-
ties. On the part of BCC in the 
forum participated Eng. Bla-
goy Kozarev, member of the 
Executive Bureau and the MB 
of BCC, Chairman of section 
“Hydrotechnical Construction, 
Water Supply and Sewerage 
Systems”, Valentin Nikolov, 
Chairman of the Supervisory 
Board of BCC, Eng. Miroslav 
Maznev, Executive Director of 
the Chamber, the members of 
the MB of BCC Ivan Ivanov, Dr. 
Ec. Sc. Nikolay Ivanov and Ly-

ubomir Peynovski, Eng. Roseta 
Marinova, member of the MB 
of BCC and Chair of the Com-
mittee on Professional Ethics 
at BCC, Eng. Danka Kirilova, 
Chair of the Regional Office 
of BCC – Montana, Eng. Dimo 
Mirchev, Chairman of the Re-
gional Office of BCC – Silistra, 
Valentin Krastev, Chairman of 
the Regional Office of BCC – 
Vidin.

During the event were 
discussed topical issues re-
lated to the regional policy of 
the European Union, present 
and future investments in in-
frastructure, cross-border co-
operation, the potential and 
prospects for the construction 
sector in Northern Bulgaria, 
opportunities for development 
of the region, for public-private 
partnerships, mechanisms for 
the use of financial instru-
ments.

“Thank you for your pres-

ence and participation in this 
extremely important meeting 
which I have the honor to or-
ganize together with BCC. I 
have a modest cooperation for 
it and I am proud of it since in 

recent years 

Together with the Chamber 

we managed to realize a series 

of meetings which are of 

great importance both for the 

investment process in Bulgaria 

and for the role of BCC in the 

overall investment process 

and the investment policy 
of the country.” This was stat-
ed by Iskra Mihaylova, Chair 
of the European Parliament’s 
Committee on Regional Devel-
opment (REGI). She reminded 
that during the years in the 
forums participated the then 
Director General of the Euro-
pean Commission’s Directorate 
General for Regional and Ur-
ban Policy Walter Defa, Vazil 
Hudak, Vice-President of the 
European Investment Bank, the 
Vice-President of the European 
Commission for Jobs, Growth, 
Investment and Competitive-
ness Jyrki Katainen. “During 
these meetings we outlined the 
main directions in which BCC 
could assist in the decision-
making process for Bulgaria’s 
investment policy. We held a 
very successful discussion in 
the European Parliament in 
Brussels with the BCC repre-
sentatives, during which we 

talked with the Vice-President 
of the European Commission 
responsible for the Euro and 
Social Dialogue, also in charge 
of Financial Stability, Financial 
Services and Capital Markets 
Union Valdis Dombrovskis. It 
gave a side-note of our dis-
cussions and allowed us to 
broaden the debate horizon 
here, in Bulgaria, with regard 
to the opportunities that all the 
EU’s comprehensive policy 
gives for investment leading to 
changes that bring about Euro-
pean added value and change 
the quality of life of European 

citizens,” said Mihaylova add-
ing that the forum in Lukovit is 
of another type. “I also thank 
very much the local authorities, 
Mrs. Kornelia Marinova, Mayor 
of Lovech, Prof. Dr. Popova, 
District Governor of Veliko 
Tarnovo, for their participation. 
We wanted to focus on North-
ern Bulgaria. It includes three 
planning regions according to 
the map to date. When we talk 
about the future, we will hear 
Mrs. Malina Krumova, Deputy 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works, and 
we will have the opportunity to 
comment on what the fate of 
the regions will be after 2020,” 
said the Chair of the Regional 
Development Committee and 
added that these regions are 
among the so-called lagging 

behind. She reminded that a 
month ago the World Bank re-
ported to the Commission its 
latest study on the impact of 
the European investment policy 
on the regions and reiterated 
that not only those in Northern 
Bulgaria but also in other parts 
of the Union there are three 
main problems that can be set 
in different order but should be 
accepted in a complex way. 
The first one is the poor in-
frastructure. The second one 
is the poor quality of services 
provided to citizens. The third 
one is related to the quality of 

education and the relationship 
between it, vocational training 
and the opportunities for reali-
zation on the territory of these 
areas. According to analysts, it 
does not matter how these in-
dicators are ranked. “The sum 
is always unpleasant if they 
are negative. Today we focus 
on one of them – infrastruc-
ture and investment in it. This 
is the competence of BCC and 
I thank very much the Chamber 
for the approach which it con-
sistently follows – not expecta-
tions for any projects that will 
happen and will be analyzed 
but an active participation in 
the policy development and 
creation of opportunities for 
the realization of sites. I am 
convinced that not one project 
can decide the future of a re-

gion but a complex approach 
and a common set of propos-
als, interconnected to their 
goals can change the quality of 
life of people in Northern Bul-
garia. I very much expect that 
during the meeting we will hear 
the positions of all the partici-
pants. It will be of great ben-
efit to me,” said Mihaylova and 
pointed out that the EP will be 
discussing both the post -2020 
Multiannual Financial Frame-
work and the new regulations 
for the European Structural 
Funds under Regional Policy. 
“When I have received the 

Participants in the Fourth International Conference organized by BCC and Iskra Mihaylova, Chair of the  



cedure for construction of the 
water supply and sewerage in-
frastructure is expected to be 
announced soon. “I would like 
to say that 

of the total investment, 

approximately 1/3 are directed 

to Northern Bulgaria both in the 

past programming period and 

the present.

The responsibility for at-
tracting funds lies with the 
beneficiaries. – the consoli-
dated water and sewerage op-
erators and the municipalities,” 
he said.

Malina Krumova, Deputy 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works, pre-
sented the development of the 
already started projects in the 
water supply and sewerage 
infrastructure and informed 
about the forthcoming ones to 

be announced under OP Re-
gions in Growth 2014 – 2020 
and the Cross-Border Coop-
eration Programs Bulgaria – 
Serbia and Bulgaria – Roma-
nia in Northern Bulgaria. She 
pointed out that about BGN 1.6 
billion under OPE 2014 – 2020 
are provided for investments in 
water and sewerage systems 
for agglomeration for over 10 
thousand inhabitants. Krumo-
va made a short presentation 
also of the state of the National 
Energy Efficiency Program for 
Multifamily Residential Build-
ings (NEEPMRB). Under the 
program activities have started 
on 497 buildings and 267 sites 
in Northern Bulgaria have been 
put into operation. The total in-
vestment of the program in the 
region is nearly BGN 393 mil-
lion or nearly 20% of the total 
financial resource worth BGN 
2 billion. 

“We must start thinking 

about public investments as 

something that contributes to 

more investment. 

We pu t  emphas i s  on 
public-private partnerships, 
the creation of opportunities 
to attract larger investments, 
more capital. This is a growing 

trend,” said Malina Krumova.
According to Eng. Sveto-

slav Glosov, member of the MB 
of RIA and Honorary Chairman 
of BCC, 

strategic priority is the 

completion of Hemus 

Motorway. 

He explained that the sec-
tion from Yablanitsa to the road 
junction Boaza is currently be-
ing implemented, with 15% al-
ready realized. Soon the con-
struction of the section from 
road junction Belokopitovo to 
road junction Buhovtsi with 
a length of 16.3 km will start. 
Among the other priority road 
projects are: the Ruse – Veliko 
Tarnovo Motrway, the Gabrovo 
passage, the tunnel under 
Shipka peak, Vidin – Botevgrad 
direction. 

Stamen Yanev, Executive 
Director of Invest Bulgaria 
Agency, presented the incen-
tives for investments in North-
ern Bulgaria. He stressed that 
the local relationship between 
mayors and district governors 
was of utmost importance. “In-
frastructure is important for at-
tracting new capital in a given 
area,” he said.

Valeri Belchev, member of 
the MB of the Fund of Funds, 
explained to the participants in 
the forum that

the financial intermediaries 

who will manage the urban 

development funds under OP 

Regions in Growth will soon be 

determined 

that are for BGN 350 mil-
lion. They are divided into 
three. The first is for Northern 
Bulgaria – BGN 130 million, for 
Southern Bulgaria – BGN 135 
million, and for Sofia – BGN 87 
million. Projects for improving 
the urban environment, in the 
sphere of energy efficiency 
and tourism will be realized.

At the end of the confer-
ence Iskra Mihaylova, Chair 
of the Committee on Regional 
Development at the European 
Parliament, said that in terms 
of the implementation of the 
operational programs Bulgaria 
is in the middle of the Euro-
pean Union. According to her, 
16 countries have asked for 
reprogramming their programs, 
because they will not meet the 
set goals. She said that after 
2020 our country will be able to 
rely on funds for environmental 
infrastructure, urban environ-
ment, migration and security. 

Then a discussion took 
place. 
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suggestions, views, opinions 
of the people who are actively 
involved and responsible for 
these processes in Bulgaria, 
I will have more arguments to 
defend a regional policy that is 
closely related to the require-
ments of specific territories 
in the EU, including Northern 
Bulgaria.

Thank you once again for 

your participation. I thank the 

Deputy-Ministers for the kind 

cooperation and especially BCC 

for the fruitful partnership and 

the good initiatives,”

she said. 
“It is a great honor for me 

to participate in the opening of 
the conference. I want to thank 
my colleagues from the Man-
agement Board of the Cham-
ber, as well as all representa-
tives of the central and local 
authorities who are here,” said 
Eng. Iliyan Terziev, Chairman 
of the MB of BCC, at the open-
ing of the Fourth International 
Conference “Investments and 
Infrastructure in Northern Bul-
garia”. “Please allow me at 
the beginning to send special 
greetings to Mrs. Iskra Mihay-
lova, initiator and engine of 
this meeting not only now but 
also for many years. I would 
like to stress that for the fourth 
consecutive year the Cham-
ber and Mrs. Mihaylova jointly 
organize forums on important 
topics for the branch. For the 
first time, however, the forum is 
focused on a particular region 
of the country – Northern Bul-
garia, and this is by no means 
accidental,” he said. “Many 
policies and strategies have 
been drawn up for the region. 
Unfortunately, there are no vis-
ible results. The region remains 
one of the least developed in 
Bulgaria and in Europe with 
serious demographic problems, 
low investment levels, high un-
employment rate. This situation 
naturally affects negatively the 
construction section in the re-
gion,” explained Eng. Terziev. 
“The purpose of this forum is 
first of all – to hear from the 
Chair of the Committee on 
Regional Development at the 
European Parliament Mrs. Mi-
haylova the most important pri-
orities set in the new Post 2020 
Multiannual Financial Frame-
work,” he added. “Secondly, we 
expect to know from the institu-
tions – the Ministry of Regional 
Development and Public Works 
(MRDPW), the Ministry of En-
vironment and Water (MEW), 
the Road Infrastructure Agency 
(RIA) – what the investment in-
tentions for Northern Bulgaria 
are in the sphere of road and 
environmental infrastructure in 
terms of energy efficiency and 
urban development. We expect 
to hear information about spe-
cific projects with schedules 
for their implementation. Third-
ly, here there are representa-
tives of the Fund of Funds and 
the InvestBulgaria Agency – we 
expect from them information 
both about the investment op-

portunities for Northern Bulgar-
ia and what are the financial 
support opportunities that the 
construction companies can 
take advantage of,” said Eng. 
Terziev.

“For us, as a Chamber, it is 

very important to work for the 

sector to have a clear long-term 

perspective between 7 and 15 

years for the upcoming projects 

in sector Construction,” 

to have predictability of 
investment, including through 
the creation of national funds. 
This concerns both the whole 
country and regional plan-
ning. Our position is that such 
a long-term policy, financially 
secured, will enable the sec-
tor to plan its technical and 
human resources, will create 
conditions for stability,” the 
Chairman of BCC said. “Spe-
cifically, for Northern Bulgaria 

we believe that it would be 
good to consider developing 
a comprehensive long-term 
infrastructure program, includ-
ing its funding. Such a program 
would bring about a revival of 
the region,” he said. “I find or-
ganizing the conference which 
brings together representa-
tives of the central and local 
authorities and the construc-
tion industry, as a good sign of 
our common desire to seek to-
gether solutions to the current 
topics for Northern Bulgaria. 
Mrs. Mihaylova’s presence and 
commitment also show the Eu-
ropean dimension of the need 
for development of the regions. 
I wish a fruitful discussion at 
the forum and I expect that at 
the end we will come up with 
constructive joint proposals,” 
said Eng. Terziev, Chairman of 

the MB of BCC. 
“I have the honor and re-

sponsibilit y to present the lo-
cal authorities in a round of 
issues that are of particular 
importance to all the inhabit-
ants of Northern Bulgaria and 
our municipalities. It is very 
important that there is a RIA 
representative – Eng. Svetoslav 
Glosov. There is no way to talk 
about infrastructure without 
their active participation in the 
whole process,” said Kornelia 

Marinova, Mayor of Lovech, 
and added that the poor con-
dition of the infrastructure in 
Northern Bulgaria is a fact, 
which is considerably lagging 
behind Southern Bulgaria. “And 
we ourselves realize as chosen 
by the people that there is no 
bigger brake on economic 
growth than its poor state. 
That is why we are very grate-
ful to Mrs. Mihaylova as Chair 
of the Committee on Regional 
Development at the European 
Parliament, the MRDPW, MEW 
and BCC that we are discuss-
ing together a whole range of 
problems, the solution of which 
will improve the quality of life 
of our fellow citizens,” said 
Marinova. “I am a teacher in 
education. Just as our alpha-
bet is the basis of a system of 
everything we do in our lives 

and create so much I want the 
infrastructure at one point to 
represent the same system, in 
Northern Bulgaria, in a way that 
allows all our fellow citizens to 
travel freely and to feel secure 
and confident because move-
ment is life,” she said. “With a 
hand in hand, with common ef-
forts, with vision for the future 
– what the MFF will draw and 
with the new conditions in the 
next programming periods we 
will really be able 

with your help – the builders 

– to achieve the goals we 

have committed to our fellow 

citizens,” 

Marinova explained and 
welcomed the efforts of the 
Government of the Republic of 
Bulgaria for what is being done 
during this programming peri-
od under the OP Environment, 
under OP Regions in Growth. 
“What is being done during the 
period will improve the urban 
environment and infrastructure 
and will be a big step but still 
insufficient. Let us look with 
perspective in the future,” said 
the mayor of Lovech. 

Deputy Minister of Envi-
ronment and Water Krasimir 
Zhivkov provided information 
on the investments made un-
der the OP Environment 2007 – 
2013, and the foreseen during 
the programming period 2014 
– 2020 under the program in 
Northern Bulgaria. In his words, 
the region is not forgotten as 
the figures and facts speak 
of. Under Priority Axis 1 Wa-
ter under OPE 2014 – 2020 to 
the present moment have been 
signed 24 contracts for a total 
of BGN 946 million. A total 17 
of them are infrastructure for 
BGN 836 million, and they have 
received grants for a little more 
than BGN 620 million. A pro-

 Committee on Regional Development at EP, agreed on this 



18 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 1 юни 2018

Свилена Гражданска 

Г-жо Калчева, как про-

тича изпълнението на 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020“ 

(„ОПОС 2014 – 2020“)? 

Към настоящия мо-
мент са обявени 32 про-
цедури за общо над 1,8 
млрд. лв., което предста-
влява 53% от ресурса на 
програмата. Сключени 
са договори за малко над 
1,008 млрд. лв. ,  което 
са 29% от бюджета на 
„ОПОС 2014 – 2020“. Пре-
доставена е финансова 
помощ за изпълнението на 
над 70 контракта. По При-
оритетна ос (ПО) 1 „Води“, 
която е с най-големия ре-
сурс и с най-съществения 
компонент на инвестиции, 
към 21 май имаме сключе-
ни 24 договора за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) 
за над 729 млн. лв., като 
17 от тях са инфраструк-
турни и са за около 620 
млн. лв. Към момента ус-
пешно реализирани са три 
инфраструктурни проек-
та. Изградени и въведени 
в експлоатация са пречис-
твателните станции за 
отпадъчни води на Шумен, 
Раднево и Банско. В процес 
на изпълнение са 14 пред-
ложения за строителство, 
реконструкция, рехабили-
тация на ВиК инфраструк-
тура. Девет от тях са 
т.нар. ранни ВиК проекти, 
които се осъществяват 
от общините Асеновград, 
Добрич, Плевен, Приморско, 
Елхово, Айтос, Пловдив, 
Тутракан и Чирпан. Оста-
налите пет са фазирани 
от предходния програмен 
период 2007 – 2013 г. и ре-
ализацията им продължава 
и към днешна дата. Те са 
на общините Варна, Видин, 
Враца, Тервел и Ямбол. В 
процес на изпълнение са 
и три проекта по ПО 1 
„Води“, които са в основа-
та на бъдещите инвести-
ции във ВиК сектора. Два 
от тях са с бенефициент 
Министерство на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
и са за изготвяне на ре-
гионални прединвести-
ционни проучвания (РПП), 
въз основа на които ще 
се отвори процедурата за 
реални вложения в отрасъл 
„ВиК“. Третият отново е 
на МРРБ и касае укреп-
ване на капацитета на 
бъдещите бенефициенти 
– ВиК операторите. Сто-
личната община изпълнява 

един проект, който също 
е свързан с изработване-
то на прединвестиционни 
проучвания за територия-
та й. 

Предстоящото по ПО 1 
„Води“ е фокусирано в три 
основни направления. Най-
голям акцент се поставя 
върху обявяването на про-
цедурата за изграждане-
то на ВиК инфраструк-
тура на стойност над 1 
млрд. лв. По нея бенефици-
енти ще бъдат 14 консоли-
дирани ВиК оператора, за 
които МРРБ изготвя реги-
онални прединвестицион-
ни проучвания. Ще обявим 
и две други процедури. 
Едната е за изработване 
на нови Планове за упра-
вление на речните басей-
ни, които ще са основата 
за бъдещите инвестиции. 
За целта предвиждаме 
да отделим 24 млн. лв. 
Ще предоставим и още 
23 млн. лв. БФП на МРРБ, 
които ще са за изготвяне 
на РПП за шест новокон-
солидирани ВиК оператора 
– София-област, Габрово, 
Велико Търново, Хасково, 
Търговище и Плевен. Тех-
ните проекти включени в 
регионалните прединвес-

тиционни проучвания мо-
гат да бъдат финансирани 
в началото на следващия 
програмен период или още 
в този при условие, че има 
наличен ресурс и време те 
да се реализират. 

На какъв етап е реали-

зацията на предложения-

та по ПО 2 „Отпадъци“?

Имаме съществен на-
предък към този момент 
по отношение на догова-
ряне на ресурса и на обя-
вяване на процедурите по 
оста. Отворени са проце-
дури по ПО 2 „Отпадъци“ 
за над 579 млн. лв., което 
представлява 100% от бю-
джета й. 16 са сключените 
договори за предоставяне 
на средства. Единият е 
финансово споразумение 
с „Фонд мениджър на фи-
нансовите инструменти 
в България“ ЕАД (ФМФИБ) 
за финансиране в сектор 
„Отпадъци“. Останалите 
15 са инфраструктурни 
проекти, изпълнявани от 
общини за изграждане на 
инсталации за компости-
ране, предварително тре-
тиране и на анаеробни ин-
сталации за производство 
на биогаз от биоразгради-

ми отпадъци. На 17 май 
обявихме и процедурата 
за директно предоставя-
не на БФП за проектиране 
и строителство на ин-
сталация за комбинирано 
производство на енергия 
в София с оползотворя-
ване на RDF гориво. Това 
е третата фаза от ин-
тегрирания проект за 
управление на отпадъци 
на Столичната община 
(СО). Предстои СО да по-
даде предложение. Целите 
ни са в рамките на тази 
година същото да бъде 
разгледано и оценено от 
нас и съответно изпра-
тено на ЕК за одобряване, 
защото проектът е голям. 
Стойността му е над 157 
млн. евро. 

През този програмен 

период по „ОПОС 2014 

– 2020“ има отделени 

средства за финансови 

инструменти. Вече спо-

менахте тези по ПО 2 

„Отпадъци“. Разкажете 

повече по темата. 

По „ОПОС 2014 – 2020“ 
сме предвидили използ-
ването на финансови ин-
струменти по ПО 1 „Води“ 
и ПО 2 „Отпадъци“. По 

първата приоритетна 
ос фокусът на ресурса е 
насочен главно към ВиК 
операторите, за да оси-
гурят самоучастието си 
при изпълнението на про-
ектите. Очаквам през 
следващите седмици да 
подпишем споразумение с 
ФМФИБ. След това фон-
дът следва да избере фи-
нансови посредници, които 
да работят с ВиК опера-
торите. 

Вече споменах, че сме 
сключили финансово спо-
разумение по ПО 2 „От-
падъци“, което е на стой-
ност 52 млн. лв. Подписано 
е в началото на 2017 г. Из-
вестно време след сключ-
ването му и последвалите 
проучвания и пазарни те-
стове от страна на ко-
легите от Фонда на фон-
довете беше установено, 
че дизайнът на самия ин-
струмент не отговаря 
на пазарните интереси и 
нужди. Поради тази при-
чина в момента актуали-
зираме инвестиционната 
стратегия, в резултат на 
което очакваме да бъде 
избран продукт, който да 
е по-атрактивен за биз-
неса. 

Какво отчитате по 

ос 4 „Превенция и упра-

вление на риска от навод-

нения и свлачища“?

Към този момент има-
ме сключени четири дого-
вора за предоставяне на 
БФП. Единият е с бене-
фициент Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ 
към Министерството на 
вътрешните работи. По 
него ще бъдат изградени 
6 центъра за подготовка 
на населението за реакция 
при наводнения. Реализа-
цията на проекта проти-
ча с нормални темпове. 
Вторият е с бенефициент 
Дирекция „Управление на 
водите“ на Министер-
ството на околната среда 
и водите (МОСВ) за осъ-
ществяване на първата 
фаза на създаването на 
системата за управление 
на водите в реално време 
за поречието на р. Искър. 
Целта е превенция и под-
готовка на населението 
при възникване на кризис-
на ситуация. През периода 
април – май сключихме и 
два договора с бенефици-
енти Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ и община 

Валерия Калчева, ръководител на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“: 

Разчитаме изключително много на опита и помощта на Камарата на строителите в България
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 ръко-
водителите на УО за постигнатото до момента и бъдещите предизвикателства. 2018 г. е ключова за развитието на програмите, защото през нея ще 
им бъде направена междинна оценка. В миналите три броя публикувахме официално предоставена информация от УО на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“,  
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, а в настоящия ще Ви запознаем с данните 
по ОП „Околна среда 2014 – 2020“.

Луковит за укрепване на 
активни свлачища по об-
щинска и републиканска 
пътна мрежа. Важно е да 
подчертаем, че за мерки 
за укрепване и противо-
действие на свлачищни 
процеси са налични 65 
млн. лв. По тази процедура 
може да се кандидатства 
до 28 юни т.г. Очакваме 
още 6-7 предложения да 
бъдат подадени до тога-
ва. Имаме и отворена про-
цедура с разполагаем бю-
джет 20 млн. лв. и срок за 
кандидатстване 1 октом-
ври т.г., която е насочена 
основно за инвестиции 
за укрепителни меропри-
ятия по язовирни стени. 
Отново се цели превенция 
от риска от наводнения. 
Предстои да получим про-
ектните предложения от 
общините. 

Подобряването на ка-

чеството на атмосфер-

ния въздух е определено 

като основен приоритет 

на МОСВ. За целта има и 

отделна ос по „ОПОС 2014 

- 2020“. 

Освен че е главна за-
дача на министерството, 
качеството на атмос-
ферния въздух е и широко 
дискутирана тема през 
последните месеци. По 
приоритетната ос са на-
лични 111 млн. лв. Доколко 
битовото отопление на 
твърдо гориво е основен 
източник на замърсяване 
с фини прахови частици, 
средствата ще бъдат на-
сочени към финансиране 
на дейности за преодоля-
ването на този проблем. 
Планираме ресурсът да 
бъде обявен на два етапа. 
На първата фаза бюдже-
тът ще бъде за общини, 
които имат максимална 
проектна готовност към 
днешна дата. Амбициите 
ни са в края на лятото да 
сме отворили процедура-
та, за да може първите 
местни власти да се полз-
ват от финансирането на 
мерките преди началото 
на зимния сезон. Втората 
част от ресурса ще бъде 
пуснат евентуално в нача-
лото на следващата годи-
на. Дейностите, които ще 
подпомагаме, са свързани 
основно с подмяна на ин-
дивидуални устройства в 
домакинствата за битово 
отопление на дърва и на 
въглища. Ще е допустимо 
присъединяване към газоп-
реносна и топлопреносна 
мрежа там, където има 
изградена, и подмяна на 
самите уреди с такива, 
които са по-високо енер-
гийно ефективни (ЕЕ) и 
отговарят на всички съ-

временни изисквания за 
екологичност при тяхна-
та експлоатация. Могат 
да бъдат печки на пелети, 
климатици и други устрой-
ства, които имат опреде-
лен клас ЕЕ. 

Какво се случва по 

Приоритетна ос 3 „На-

тура 2000 и биоразноо-

бразие“? 

Имаме четири проекта 
в процес на изпълнение с 
бенефициенти структури 
на МОСВ – Националната 
служба за защита на при-
родата и Изпълнителната 
агенция по околната сре-
да. Очакваме по-голямата 
част от бюджета да бъде 
обявена тогава, когато 
бъде чисто регулаторно 
определен подходът за 
управление на мрежата 
„Натура 2000“ и имаме из-
градени органи, които да 
бъдат ангажирани изцяло 
в процеса. Ще се предос-
тавят средства за изпъл-
нение на консервационни 
мерки за опазване на ви-
дове и местообитания. 

Какви средства са 

разплатени към насто-

ящия момент по „ОПОС 

2014 – 2020“? 

Разплатени са над 237 
млн. лв., което предста-
влява 6,8% от бюджета на 
програмата, в това чис-
ло влизат и авансовите 
плащания към бенефици-
ентите. Верифицираните 
разходи са за около 5% от 
ресурса, близо толкова са 
и сертифицираните. 

Как оценявате изпъл-

нението на „ОПОС 2014 

– 2020“?

Оперативната програ-
ма е най-тясно свързана с 
политики на национално и 
европейско ниво в област-
та на използването на 
природни ресурси по най-
ефективен начин с фокус 
върху това, ползвайки ги, 
да не нарушим крехкия 
баланс между хората и 
заобикалящата ги околна 
среда. Всички знаем, че 
проектите, които се ре-
ализират по „ОПОС 2014 
– 2020“, са в голямата си 
част инфраструктурни. 
Тяхното осъществяване 
изисква сериозен ресурс 
от време. Опитът показ-
ва, че един инфраструкту-
рен проект от генезиса на 
идеята за неговото осъ-
ществяване до финалното 
му въвеждане в експлоата-
ция отнема средно около 
пет години. Всички тези 
неща са фактори, които 
допринасят за сравнител-
но по-бавните темпове на 
изпълнение на „ОПОС 2014 
– 2020“ към настоящия 
момент. Това не е първи-
ят програмен период за 
нас. Базираме се на опита 
ни от предходния 2007 – 
2013 г. Когато сравнява-
ме ситуацията към онзи 
момент и сега, можем да 
видим, че нещата се дви-
жат планово и регулярно. 
Опитът ни показва, че 
най-същественият темп 
на реализация на програ-
мата идва в края на про-
грамния период. Към днеш-
на дата и предвид всички 
тези обстоятелства мога 
да кажа, че се движим с 

нормално темпо. 

Какви са предизви-

кателствата при осъ-

ществяването на проек-

тите по програмата? 

Те до голяма степен 
са свързани с това, кое-
то преди малко споменах 
за естеството на „ОПОС 
2014 – 2020“. Реализацията 
на проектите изисква се-
риозна координация и кому-
никация между множество 

заинтересовани страни в 
рамките на МОСВ, с други 
публични институции, не 
на последно място между 
Управляващия орган (УО) 
и всички потенциални и 
настоящи бенефициенти. 
Това означава, че ние от 
УО трябва да сме изклю-
чително гъвкави и да об-
щуваме много активно със 
заинтересованите страни, 
за да можем да обезпечим 
нормалното протичане на 
целия процес по изпълне-
нието на проекта и то да 
стане срочно, качествено 
и законосъобразно. 

Какво предстои до 

края на годината? 

Няколко са основните 
акценти. На първо място 
е обявяването на процеду-
рата за инвестиции във 
ВиК сектора. В активна 
комуникация сме с МРРБ. 
Плановете ни са тя да 
стартира до края на юни. 

Работим и по Приори-
тетна ос 5 „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух“. Там сме се 
фокусирали върху дизайна 
на процедурите за подо-
бряване на качеството на 
атмосферния въздух. Уси-
лията ни продължават да 
бъдат насочени в посока 
подпомагане на бенефици-
ентите, така че проекти-
те да се изпълняват сроч-
но и с нормални темпове и 
да не допускаме забавяне 
при верифицирането на 
разходите по тях. Все още 

имаме съществена разли-
ка между договорените 
и верифицираните сред-
ства, което показва, че 
самите проекти са в по-
ранен етап на изпълнение. 

Как протича взаимо-

действието Ви с Кама-

рата на строителите в 

България и кога типови-

те документи за сектор 

„ВиК“ ще започнат да се 

използват? 

КСБ винаги е  била 
партньор на МОСВ. Раз-
читаме изключително 
много на опита и помо-
щта им. Именно поради 
тази причина съвместно 
с тях разработихме обра-
зци на стандартизирани 
документи. На финала на 
съгласувателната проце-
дура сме с всички заинте-
ресовани страни, в това 
число МРРБ и Министер-
ството на земеделието, 
храните и горите, които 
чрез Програмата за раз-
витие на селските райони 
биха могли да се ползват 
от типовата документа-
ция. През изминалите дни 
имахме среща с КСБ по 
въпроса. Надявам се, че 
заедно с обявяването на 
процедурата за ВиК опера-
торите ще имаме одобре-
ние и на стандартизирани 
документи, за да могат 
бъдещите бенефициенти 
да пуснат обществените 
поръчки на възможен най-
ранен етап, така че да не 
се губи време. 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и председателят на Управителния съвет 

на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов са подписали договор за пре-

венция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа. Проек-

тът предвижда изпълнение на строително-монтажни работи за геозащитни дейности на два 

от определяните като най-неотложни обекти. Първият е по отсечката Видин – Кула - Връшка 

чука до границата на Република България. Вторият е на републикански път III-1306 по маршрут 

Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица - Горно Пещене – Враца - Борован. С изпълнението на пре-

вантивни действия на двата обекта ще се предотврати рискът от свлачища за десетки хиляди 

жители и пътуващи. По „ОПОС 2014 – 2020“ са осигурени над 3,3 млн. лв. Срокът за изпълнение на 

проекта е 23 месеца. 

Преди дни министърът на околната среда и водите Нено Димов е подписал договори за изграж-

дане на инсталации за отпадъци в общините Доспат и Пловдив по „ОПОС 2014 – 2020“. Контрак-

тът с Доспат е за строителство на инсталации за компостиране и за предварително третира-

не на битови отпадъци. Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с 

капацитет 2150 т годишно. Съоръжението за предварително третиране ще преработва 6400 т 

смесено събрани битови отпадъци годишно. Двете инсталации ще обслужват над 40 хил. жите-

ли на територията на общините Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница. Общият размер на 

инвестицията е близо 9,7 млн. лв. По „ОПОС 2014 – 2020“ се осигурява БФП в размер на 7,3 млн. лв. 

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Договорът с Пловдив е за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 

и биоразградими битови отпадъци. Съоръжението ще е с капацитет 15 хил. т годишно и ще 

обслужва 345 хил. жители. Проектът е на стойност над 9 млн. лв., като по „ОПОС 2014 – 2020“ са 

отпуснати близо 6 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване в 
ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

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

Протокол № 1118/03.05.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

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

Легенда: 

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване  

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

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

106596743 Скай Строй ЕООД 1799 София, жк „Младост“ 2, ул. 
„Свети Киприян“, бл. 292

Николай Валентинов 
Рунев

ПВп

111008533 ТЕХНО АРТ ЕООД 3400 Монтана, ул. „Арда“ №20 Евгени Бориславов 
Георгиев

ПВп

115155281 ЛАКАЛ ЕООД 4000 Пловдив, бул. „Н. Вапца-
ров“ №136, ет. 1

Атанас Димитров 
Трендафилов

ПВп

125572818 ВАНИ-99 ЕООД 7700 Търговище, ул. „Иван Асен“ 
№8

Мария Кирилова 
Генчева

ПВп

175449280 АЙ ЕНД ЕМ ГРУП 
ЕООД

1172 София, жк „Дианабад“, ул. 
„132-ра“ №18, ет. 5, ап. 10

Маргарит Стефа-
нов Атанасов

ПВп

201275058 АГРОМОНТАЖ 
ЕООД

7539 с. Калипетрово, Промиш-
лена зона Изток №217

Асен Стефанов 
Стефанов

ПВп

201345236 ЕЛИТ КОМФОРТ 
ЕООД

8112 Рудник, ул. „Кирил и Мето-
дий“ №56

Мустафа Ибрям 
Мустафа

ПВп

201683558 АРТЕМИС-СОФИЯ 
АТАНАСОВА ЕТ

2843 Кресна, с. Долна Градеш-
ница, ул. Тринадесета №9

София Георгиева 
Атанасова

ПВп

202314393  КОРЕКТ ИНВЕСТ 
2012 ЕООД

6300 Хасково, ул. „Стара плани-
на“ №6-12, вх. А, ет. 1, ап. 1

Жана Стефанова 
Михайлова

ПВп

202716096 БАРЪШ - 91 ЕООД 6710 Нови пазар, ул. „Шеста“ 
№32

НИЯЗИ БЕКИР РАИФ ПВп

202820440 МИТИКОМ ФРАНС 
ООД

1756 София, ул. „Канарче“ №6, 
вх. В, ап. 9

Митко Тенев Митев ПВп

203187219 Кота 17 ЕООД 6000 Стара Загора, жк „Желе-
зник“, ул. „Сърнена гора“ №35, 
ет. 2, ап. 3

Дончо Неделчев 
Дончев

ПВп

203877348 МГБ БИЛД ЕООД 1298 София, р-н „Надежда“,  
кв. „Требич“, ул. „Леденика“ №1

Венцислав Николаев 
Тишев

ПВп

203925693 СТУКО ЕООД 9357 Одринци, ул. „Шест“ №5 Радостин Атанасов 
Радев

ПВп

204010264 КА ВА СТРОЙ 
ЕООД

2140 Ботевград, ул. „Мадара“ 
№13

Ката Маринова 
Михайлова

ПВп

204499314 ИНЖЕНЕРИНГ 77 
ЕООД

1330 София, жк „Красна поля-
на III“, бл. 343, вх. В, ап. 64

Добромир Нинков 
Дилов

ПВп

205037257 СТРОЙ КОРЕКТ 
2018 ЕООД

7500 Силистра, ул. „Янко Тодо-
ров“ №28, ет. 3, ап. 9

Йордан Илиев Дими-
тров

ПВп

205062050 СИТИ СТРОЙ 63 
ЕООД

1000 София, ул. „Позитано“ №9, 
Бизнес сграда 1, вх. Б, ет. 4, 
офис 11

Стефка Симеонова 
Владова

ПВп

101526851 БУЛ СТРОЙ ИН-
ВЕСТ ЕООД

1700 София, ул. „Професор Алек-
сандър Балабанов“ №2A, ап. 3-1

Красимира Макси-
мова Накева

РОб

102833771 Бургасцвет - 90 - 
Танев ЕООД

8000 Бургас, ул. „Алеко Богори-
ди“ №16

Васил Вълков Танев РОб

102835306 САТУРН 2 ООД 8000 Бургас, ЮПЗ, ул. „Старт“ 
№3

Атанас Иванов 
Стамболиев

РОб

102982256 НИКС ЕООД 8500 Айтос, ул. „Рали Кехайов“ 
№7

Николай Русев Колев РОб

119662925 АВТО СТРОЙ ООД 6000 Стара Загора, кв. „Индус-
триален“ №1

Стоил Иванов 
Иванов

РОб

121386759 ДЕДАЛ - 1995 ООД 1504 София, ул. „Любен Караве-
лов“ №9

Валентин Кънев 
Кънев

РОб

131008947 ВАК - 02 ООД 2000 Самоков, ул. „Христо 
Йончев“ №7А

Арангел Илиев 
Конярски

РОб

200562468 Вера Строй ЕООД 1700 София, ул. „Христо Вака-
релски“ №1, ет. 3, ап. 18

Велин Хариев Велев РОб

200748088 ДАД СТИЛ ЕООД 4230 Асеновград, ул. „Борова“ 
№4

Васил Йорданов 
Пенчев

РОб

200851056 Стройинвест 2009 
ООД

4000 Пловдив, ул. „Петър Сто-
ев“ №52

Йовка Атанасова 
Тодорова

РОб

201533149 ЕНЕЛ СТРОЙ ООД 5100 Горна Оряховица,  
ул. „Дружба „ №1

Евгений Христов 
Христов

РОб

202121433 СГ МИНЕРАЛ ЕООД 8000 Бургас, ул. „Генерал Гурко“ 
№30, ет. 1

Валентина Иванова 
Георгиева

РОб

202297723 НЕКСТ БИЛД ЕООД 1404 София, жк „Гоце Делчев“, 
ул. „Риккардо Ваккарини“ №8, 
ет. 1, офис 6

Владимир Севдали-
нов Гюнелиев

РОб

203660202 НИКОКОП БГ ЕООД 2760 Разлог, ул. „Гоце Делчев“ 
№59

Емануил Костадинов 
Терзиев

РОб

204191265 ДЖЕЙ АР ИНЖЕ-
НЕРИНГ ЕООД

4023 Пловдив, бул. „Санкт 
Петербург“ №38

Васил Василев Па-
пучаров

РОб

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

ГЕОРГИ КИРИЛОВ 
ГЕОРГИЕВ

РОб

131483135 БОЖКОВ - БИЛД 
ООД

2000 Самоков, жк „Самоково“, 
бл. 28, вх. А, ет. 4, ап. 15

Васил Димитров 
Божков

РОб

200360121 АРЕТЕ СТРОЙ 
ЕООД

1309 София, бул. „Александър 
Стамболийски“ №205

Пламен Тихомиров 
Трифонов

РОб

201606693 ЕВРОХИДРОСИ-
СТЕМИ EАД

1606 София, ул. „Проф. Боньо 
Ангелов“ №4, ет. 3

Валери Иванов Кара-
дачки

СОб

203034725 ДОБИ СТРОЙ 
ЕООД

3530 Замфирово, ул. „Замфир 
Попов“ №24

Николина Димитро-
ва Добрилова

СОб

117625228 ГТМ ЕООД 7015 Русе, ул. „Никола Й.  
Вапцаров“ №21, бл. 11, вх. 8, 
ет. 4, ап. 10

Евгени Николов 
Георгиев

СОб

123751772 ТЕНСТРОЙ ООД 6052 с. Могила Теньо Костов Узунов СОб

200687450 ЕЛМИТ ЕООД 9020 Варна, жк „Възраждане“, 
бл. 34, вх. 2, ап. 32

Севдалина Дими-
трова Солакова

СОб

175153662 ИНФЮЖЪН ООД 1712 София, жк „Младост“, бл. 
313, вх. 1, ет. 10, ап. 76

Иван Минчев Иванов ПВп 

175249066 ГАЯ ПРОПЪРТИС 
ЕООД

1000 София, р-н Оборище,  
ул. „Цар Симеон“ №37

Димитрина Стоило-
ва Джостова

ПВп 

200016234 ПАЛАС ТРАН-
ССТРОЙ ЕООД

4690 Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ 
№19

ЙОАНА БИСЕРОВА 
ЧЕРНАРЕВА

ПВп 

200089061 МГ АНГЕЛОВ ЕООД 1618 София, жк „Красно село“, 
ул. „Царица Елеонор“ №12,  
ет. 2, ап. 5

Марио Георгиев 
Ангелов

ПВп 

201411825 ИНТЕРА ТРЕЙД 
ЕООД

1309 София, ул. „Зайчар“ №60 Георги Лазаров 
Кацов

ПВп 

201895372 НЕРО СИСТЕМ 
ООД

2850 Петрич, ул. „Атанас  
Маджаров“ №14

Росен Атанасов 
Молов

ПВп 

202516494 ЦСИ-ЦВЕТАНА 
СТРАХИЛОВА 
ЕООД

2300 Перник, ул. „Иван Вазов“, 
бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 4

Цветана Димитрова 
Страхилова

ПВп 

202793819 ПРОТЕРМ ИНВЕСТ 
ЕООД

1220 София, р-н „Надежда“,  
жк „Надежда 2“, ул. „Екзарх 
Стефан“ №62

Румен Руменов Бал-
канджиев

ПВп 

202885744 БУЛГАРГРУП ИНЖЕ-
НЕРИНГ ЕООД

1233 София, бул. „Сливница“ 
№115

Петър Николаев 
Помаков

ПВп 

203262611 ЕМБИЛД ЕООД 1618 София, жк „Овча купел“,  
ул. „675“ №39

ЕМИЛ БИСЕРОВ 
СЕРБЕЗОВ

ПВп 

203475171 ЕС ДЖИ ЕЛ ГРУП 
2012 ЕООД

8240 Несебър, кк „Слънчев 
бряг“, вила „ИТА“, вх. А, ет. 1, 
магазин 2

ВЕРЖИНИЯ КРАСИ-
МИРОВА ИКОНО-
МОВА

ПВп 

203516796 И. П. Ж. КОНСУЛТ 
ЕООД

1592 София, жк „Дружба“ 1,  
бл. 74, партер

Иван Жеков Пачев ПВп 

203546992 БИЛД ИНЖЕНЕ-
РИНГ 09 ЕООД

1404 София, ул. „Тулча“ №46,  
ет. 1, ап. 1

Стоян Станиславов 
Стоянов

ПВп 

203736454 ДАВИД 2015 ЕООД 2140 Ботевград, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ №49А

Радка Василева 
Спасова

ПВп 

203873862 МАРКОМ  
ТРЕЙДИНГ ООД

1505 София, жк „Редута“,  
ул. „Никола Караджов“ №4, вх. А, 
ет. 6, ап. 13

Данчо Веселинов 
Марков

ПВп 

204503129 НИКИ СТРОЙ 17 
ЕООД

9000 Варна, р-н „Приморски“, 
ул. „Любен Каравелов“ №3, 
партер

НИКОЛАЙ РАШКОВ 
ВАСИЛЕВ

ПВп 

204666180 ИНТЕРА БИЛД ИН-
ЖЕНЕРИНГ ЕООД

1113 София, ул. „Незабравка“ 
№25

Пламен Павлов 
Василев

ПВп 

204771668 ДЖОЙ ТРЕЙДИНГ 
1 ООД

1799 София, жк „Младост 2“,  
ТЦ РУМ МЛАДОСТ 2, офис 52

Маргарита Дими-
трова Сотирова

ПВп 

204843733 Мо Груп 2017 ЕООД 9000 Варна, жк „Трошево“,  
бл. 32, вх. Г, ет. 3, ап. 53

Огнян Георгиев 
Хаджиев

ПВп 

205027672 БИЛДТОП3 ЕООД 1000 София, жк „Овча купел“,  
ул. „Любляна“ №34, вх. Б, ап. 36

Жеко Иванов Асенов ПВп 

205040926 НИБОСТРОЙ - Б 
ЕООД

6000 Стара Загора,  
ул. „Г. С. Раковски“ №144, вх. А, 
ет. 5, ап. 54

Ивелина Желева 
Босолова

ПВп 

205047867 БАУМАКС ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

2900 Гоце Делчев, ул. „Иван 
Скендеров“ №2

Атанас Стоянов 
Каракиев

ПВп 

205050571 МАУЕРБРЮДЕР 
ЕООД

4218 с. Цалапица, ул. „Иван 
Богоров“ №4

Любка Иванова Мол-
лова Гъчмова

ПВп 

205072938 КАПРИЗ БЪЛГАРИЯ 
ООД

6600 Кърджали, ул. „Георги 
Кондолов“ №22

Аян Айдън Аптула ПВп 

999999133 УИНТРОП ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕНД КОНТРА-
КТИНГ ЛИМИТИД

Ирландия, Дъблин, D22CD74 
Търнпайк Бизнес Център,  
Офис 7, Търнпайк лейн №22

Анн Мари Дуули ПВп 

101746655 КИРИЛ СМИЛЯНОВ 
ТОДОРОВ ООД

2850 Петрич, ул. „Стоян Търна-
джиев“ №9

Кирил Смилянов 
Тодоров

РОб

112522459 ТЕХНО - КОНСУЛТ 
2000 ЕООД

1517 София, жк „Суха река“,  
бл. 29, вх. буква „3“, ет. 1, ап. 2

Николай Иванов 
Вълев

РОб

120561796 ЮНИМЕКС ООД 4900 Мадан, ул. „Обединение“ 
№5

Антон Бисеров 
Тинков

РОб

121057952 ЛИРЕКС БГ ООД 1784 София, жк „Младост3“,  
бл. 306, вх. 2

Димитринка Ивано-
ва Илиева

РОб

128618085 ГАЛИС ЕООД 8690 с. Зимница, ул. „Сан Сте-
фано“ №26

Курти Тодоров 
Куртев

РОб

130841857 ПЕГАС 2002 ЕООД 2299 Владо Тричков, ул. „34-та“ 
№1

Християн Огнянов 
Пейчев

РОб

147109071 АДЕЛ - М ЕООД 8000 Бургас, жк „Изгрев“,  
бл. 86, вх. 3, ет. 6, ап. 12

Милко Красимиров 
Петров

РОб

175328503 БМ - ГРУП - ИНЖЕ-
НЕРИНГ ЕООД

1680 София, ул. „Звъника“ №10 Алберт Николов 
Александров

РОб

200687450 ЕЛМИТ ЕООД 9020 Варна, жк „Възраждане“, 
бл. 34, вх. 2, ап. 32

Севдалина Димитро-
ва Солакова

РОб

201658836 НЕОПЕТ ООД 6000 Стара Загора, ул. „Двана-
десети пехотен полк“ №1,  
вх. А, ет. 5, ап. 17

Недко Стойнов 
Иванов

РОб

202694924 ПЛАНЕКС ИНФРА-
СТРУКТУРА ООД

5000 Велико Търново,  
ул. „Магистрална“ №3, ет. 4

Кристиян Пламенов 
Дешков

РОб

204293218 Д. Г. К. ООД 1612 София, ул. „Хайдушка гора“ 
№28

Димитър Емилов 
Дойчинов

РОб

814211360 НАДЕЖДА-Надежда 
Христова ЕТ

5000 Велико Търново, ул. „Моско 
Москов“, №17

Надежда Алексан-
дровна Христова

РОб

126066624 ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ 
АД

6300 Хасково, ул. „Патриарх 
Евтимий“ №1

Калин Кирилов Про-
данов

РОб

201677879 РУСЕ СТРОЙГРУП 
ООД

7000 Русе, ул. „Панайот Хитов“ 
№3, офис. 1

Пламенка Йорданова 
Иванова

РОб

201847252 ВИНС ИН ХОК 
EООД

9700 Шумен, ул. „Алеко Кон-
стантинов“ №8

Ярослав Димов 
Христов

РОб

112069222 ПЪТСТРОЙ ООД 4400 Пазарджик, ул. „Веслец“ 
№11

Йордан Василев 
Бончев

СОб

201635474 СЪБЛАЙМ ЕООД 9000 Варна, р-н „Одесос“,  
ул. „Тракия“ №10, ет. 2, ап. 1

Антим Минчев 
Атанасов

СОб

127588059 ГАРАНТ СТРОЙ 
ООД

9700 Шумен, ул. „Васил Левски“ 
№55, ет. 2, ап. 2

Николай Сандев 
Янакиев

СОб

131199590 ЕЛЕКТРОАС - 1 
ЕООД

1326 София, жк „Обеля-2“,  
бл. 201, вх. А, ет. 3, ап. 7

Росица Дончева 
Стоянова

СОб

175147969 ТИРИЗИС ЕООД 1421 София, ул. „Лозенска пла-
нина“ №24, ап. 11

Йордан Димитров 
Козарев

СОб

201714893 СИТИХОУМ ЕООД 9000 Варна, ул. „Генерал Колев“ 
№76, ет. 6, ап. 16

Керанка Христова 
Липчева

СОб
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ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

040081800 Инж. Владимир 
Терзийски ЕТ

4400 Пазарджик, ул. „Антим I“ 
№10

Владимир Георгиев 
Терзийски

ПВп 

101023120 ЕТИКОМ ООД 2850 Петрич, ул. „Рокфелер“ 
№108

ИВАН ЕВТИМОВ 
КОЛЕВ

ПВп 

115871932 ГРЕЙДЕР ЕООД 4003 Пловдив, ул. „Победа“ №72 Петър Трендафилов 
Пенелски

ПВп 

126643976 СТАВИО ООД 6400 Димитровград,  
ул. „Панайот Хитов“ №21

Пламен Статлев 
Панев

ПВп 
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В Университета по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) се прове-
де церемония по връчване 
на дипломите на абсолвен-
ти от януарската сесия 
на 2018 г. на Строителния 
факултет (СФ). Събитието, 
което се състоя в зала „Аула 
Максима”, беше открито 
от проф. д-р инж. Фантина 
Рангелова, декан на СФ, в 
присъствието на проф. д-р 
инж. Иван Марков, ректор 
на УАСГ, Руен Панчев, член 
на Изпълнителното бюро и 
УС на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) и 
председател на Съвета на 
директорите на „Строи-
телна квалификация” ЕАД, 
преподаватели, гости и ро-
дители. 

„Вие научихте и постиг-
нахте много. Затова от 
днес за мен сте колеги ин-
женери. Това е задължава-
що. Строителната профе-
сия е за цял живот. Искам да 
Ви пожелая професионални 
успехи, щастие в личен план 
и да не забравяте пътя към 
Вашия университет”, заяви 
проф. Рангелова.

На свой ред проф. д-р 
инж. Иван Марков припом-
ни, че в последните години 
той чете лекции само на 
студенти от Строителния 
факултет и в този смисъл 
се чувства особено съпри-

частен към абсолвентите, 
които очакват да получат 
дипломите си. „Няма да 
крия, че при всички подобни 
тържества като ректор 
и като Ваш преподавател 
изпитвам и малко тъга 
от раздялата с Вас. Това 
е разбираемо. Но от друга 
страна - учението е през 
целия живот. Затова аз 
ще бъда щастлив, когато 
срещна някой от Вас, който 
и в строителната практика 
по-нататък потърси помо-
щта на своята Алма матер. 
И ние, Вашите учители, ще 
откликнем веднага - за раз-
говор, за консултации или 
просто да изпием заедно по 
едно кафе като добри прия-
тели, като съмишленици в 

една вечна професия“, каза 
в словото си проф. Марков. 
Той допълни, че наред с тех-
ническия аспект на обра-
зованието УАСГ развива у 
бъдещите инженери умения 
да реализират и управляват 
мащабни строителни обек-
ти и процеси, като спазват 
строги екологични изисква-
ния и включват безконфлик-
тно сградите и съоръжени-
ята в природната среда. „В 
този смисъл УАСГ осигурява 
висше инженерно-строител-
но образование на високо 
равнище с възможности за 
следдипломна квалификация 
и специализация. Трябва да 
имате самочувствие на 
знаещи и можещи хора. И не 
Вие, а строителният бизнес 

ще дойде при Вас, защото 
марката на нашия универ-
ситет е авторитетна”, за-
върши проф. Марков.

По време на церемони-
ята от КСБ бяха връчени и 
грамоти и парични награди 

на отличниците от Випуск 
2018 на Строителния фа-
култет на УАСГ, които бяха 
общо шест. 

„Изключително ми е 
приятно да Ви съобщя ре-
шението на Камарата на 

строителите в България 
да награди няколко от най-
изявените отличници на 
факултета. Безспорно сте 
щастливи в деня на успеш-
ното Ви завършване. Но 
искам да Ви уверя, че този 
ден е радостен и за стро-
ителния бранш, който в 
момента изпитва огромна 
необходимост от млади, 
висококвалифицирани и об-
разовани кадри. Ръководни 
и изпълнителски. От утре 
Вие идвате при нас на 
строителните обекти и аз 
Ви приветствам в нашите 
редици, в редиците на стро-
ителите на нова България”, 
заяви Руен Панчев и раздаде 
отличията на КСБ на заслу-
жилите млади строителни 
инженери.

Във Висшето транс-
портно училище „Тодор 
Каблешков” се проведе 
тържество по повод ди-
пломирането на Випуск 
2018. Над 150 абсолвенти 
получиха своите дипломи 
с образователно-квали-
фикационна степен „ма-
гистър” на плаца пред 
Ректората, където беше 
издигната празничната 
трибуна. Началото на 
академичната церемония 
даде проф. д-р инж. Нико-
лай Георгиев, зам.-ректор 
по учебната дейност на 
ВТУ, в присъствието на 
ректора на ВТУ проф. д-р 
инж.-икон. Даниела Тодо-
рова. Сред официалните 
гости бяха зам.-минис-
търът на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
Велик Занчев, инж. Бисер 
Минчев, главен ревизор по 
безопасността на Нацио-
нална компания „Железо-
пътна инфраструктура”, 
Наталия Тулуш, мениджър 
„Човешки ресурси”  на 
„Джи Пи Груп“ АД, и др.

„Времето, прекарано в 
нашия университет, ще 
остане за Вас не само 
като незабравим спо-
мен, но и като години на 
натрупване на знания и 
умения, необходими в бъ-

дещия Ви професионален 
път”, каза проф. Георгиев 
и даде думата за привет-
ствие на проф. Даниела 
Тодорова. 

„Това събитие макси-
мално Ви приближава към 
следващите върхове във 
Вашето развитие - като 
специалисти в сектор 
„Транспорт” и в икономи-
ката на страната. Във 
ВТУ „Тодор Каблешков” 
Вие получихте най-важно-
то - знания и онзи необхо-
дим импулс за развитие в 
днешното трудно и отго-
ворно време. И запомнете 
- знанията се натрупват 
и усвояват през целия 
Ви съзнателен живот на 

професионалисти. Наше-
то желание винаги е било 
да Ви вдъхнем смелост и 
мотивация за по-ната-
тъшното Ви развитие. 
Ние вярваме във Вас”, 
подчерта проф. Тодорова. 

„Сектор „Транспорт“ 
има нужда от млади хора с 
добро образование, които 
носят в себе си желание-
то за развитие“. С тези 
думи зам.-министър Ве-
лик Занчев се обърна към 
магистрите и подчерта 
престижа на транспорт-
ния университет. „Някои 
от Вас вече успешно 
работят в системата 
на Министерството на 
транспорта, информа-

ционните технологии 
и съобщенията, за Вас 
това е втора магистър-
ска степен. Щастлив съм 
от факта, че сте избра-
ли да усъвършенствате и 
обогатите Вашите зна-
ния“, отбеляза още зам.-
министърът и пожела на 
випускниците да наме-
рят своето поле за про-
фесионална реализация в 
България. „Транспортният 
отрасъл е динамичен и се 
развива изключително 
бързо, затова добрите 
перспективи пред Вас са 
много и се надявам да се 
възползвате от тях по 
най-добрия начин“, каза в 
заключение Велик Занчев.

Наталия Тулуш също 
поздрави свежото попъл-
нение в транспортния 

бранш. „Ако сте харесва-
ли това, което сте учили 
през годините в универ-
ситета, вярвайте, че ще 
обичате и това, което 
след много малко време 
ще работите. Преслед-
вайте мечтите си. Ра-
ботодателите харесват 
амбициозните хора”, зая-
ви тя.

Благодарствено слово 
от името на завършващи-
те произнесе първенецът 
на випуска Милена Ата-
насова от специалност 
„Мрежова и информацион-
на сигурност“. „От името 
на Випуск 2018 г. искам да 
благодаря на транспорт-
ния университет, на не-
говите преподаватели за 
знанията, които ни пре-
дадоха през годините на 

обучение. Благодаря Ви за 
достойния пример, който 
бяхте за нас, и за тези, 
които идват след нас.”

Тържеството бе повод 
да бъдат обявени и връче-
ни наградите на ректора 
за активно участие на 
студенти и докторанти 
в учебната и научноизсле-
дователската дейност на 
ВТУ и в Младежкия научен 
форум „Аз знам и мога 
2018”. Отличени бяха и 
инж. Панто Пантев, дъл-
гогодишен преподавател 
в катедра „Електроснаб-
дяване и електрообза-
веждане в транспорта”. 
Призът „Преподавател на 
ВТУ“ взеха доц. д-р инж. 
Елисавета Ташева, доц. 
д-р Драго Михалев и доц. 
д-р инж. Веселин Стоянов. 
За „Млад преподавател на 
ВТУ“ бяха обявени гл. ас. 
д-р. инж. Виолина Вельо-
ва, инж. Любомир Секулов 
и гл. ас. д-р инж. Невена 
Бабунска – Иванова от ка-
тедра „Транспортно стро-
ителство и съоръжения”.

След края на церемо-
нията бе спазена тра-
дицията академичното 
ръководството и пър-
венците и отличниците 
на випуска да засадят в 
двора на университета 
дърво, което ще расте и 
се развива заедно с моми-
четата и момчетата от 
„Випуск 2018”.

Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. Даниела Тодорова и 

зам.-министър Велик Занчев

Руен Панчев приветства абсолвентите от името на КСБ

Снимки авторът
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Страницата 
подготви
Росица Георгиева

„Приключват процеду-
рите за избор на изпълни-
тел за модернизиране на 
училища и детски градини 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 - 2020“). 
Надявам се още това лято 
дейностите в 17 от тях да 
започнат“. Това заяви кме-
тът на Столичната общи-
на Йорданка Фандъкова по 
време на проверката на 
строителството на раз-
ширяването на сградата 
на Първа английска гимна-
зия и 112 ОУ „Стоян Заи-
мов“. Тя беше придружена 

от зам.-кмета по направ-
ление „Инвестиции и стро-
ителство“ Ирина Савина и 
от кмета на район „Обо-
рище“ Васил Цолов. Из-
пълнител на първия етап 
на проекта е „Радми 90“ 
ООД. Фандъкова обясни, 
че до края на юни трябва 
да приключат дейностите 
по него. Те са на стойност 
1,7 млн. лв. „Предстои ре-
ализирането на втората 
фаза от проекта. Столич-
ният общински съвет одо-
бри за целта да отпусне 
3,9 млн. лв. от Специали-
зирания общински прива-
тизационен фонд. Заложе-
но е обособяването на над 
20 нови стаи в сградата 
на двете училища, както 

и на спортна зала. Сред-
ствата са от приватиза-
цията на „Общинска бан-
ка“ АД, които аз настоях 
да бъдат изразходвани за 
изграждане на нови учебни 
заведения в София“, обяс-
ни кметът и подчерта, 
че от администрацията 
са насочили вниманието 
си към районите, в които 
има недостиг на места-
та в детските градини - 
„Красно село“, „Триадица“, 
„Витоша“, „Младост“. „Съ-
средоточаваме се и върху 
училищната мрежа в гра-
да, за да може да осигурим 
условия за едносменен ре-
жим на работа, което за 
мен е много важно“, каза 
още Фандъкова. 

Свилена Гражданска

„Тази година продължаваме из-
граждането на канализация в Горна 
баня - м. Сливница в район „Люлин“, и 
започваме в м. Кръстова вада-запад 
със средства от Предприятието за 
управление на дейностите по опаз-
ване на околната среда. Благодаря 
на министъра на околната среда и 
водите Нено Димов и екипа на МОСВ, 
които подкрепиха тези проекти на 
София.“ Това заяви кметът на Сто-
личната община Йорданка Фандъкова 
по време на форума „Новите инвес-
тиции във ВиК инфраструктурата“. 

24 млн. лв. е инвестиционната 
програма на „Софийска вода“ АД за 
изграждане и реконструкция на ВиК 
за 2018 г. Продължава строител-
ството на канализация в квартали-
те „Бенковски“, „Симеоново“, „Модер-
но предградие“ и „Горубляне“. Заедно 
с ремонтите в централна градска 
част се подменя и канализация от 
началото на миналия век. Предвижда 
се и реконструкция на ВиК в район 
„Красно село“ по ул. „Георги Софий-
ски“, ул. „Яков Крайков“ и локално 
платно на бул. „Ген. Е. Тотлебен“. 
Изграждат се и се реконструират 
ВиК съоръжения в район „Оборище“ 
по ул. „Веслец“, по ул. „Цар Симеон“ 
и ул. „Екзарх Йосиф“ и в „Средец“ по 
ул. „Георги Бенковски“. „В „Сердика“ се 
ремонтира водопровод по ул. „Първа 
Българска армия“, добави Фандъкова. 
„Освен това заложихме допълнител-

но 1,5 млн. лв. на година в новото 
споразумение със „Софийска вода“, 
които да бъдат инвестирани по пре-
ценка на общината. Тази година съм 
поискала тези средства да се насо-
чат към изграждане на колектора по 
ул. „Филип Кутев“ – изключително 
важно съоръжение за кварталите в 
района“, обясни тя. 

„Работим по прединвестиционно-
то проучване, с което ще предложим 
проектите, които да се финансират 
по ОП „Околна среда 2014 - 2020“ 
(„ОПОС 2014 – 2020“) през 2019 г. 
Нашето очакване е да се включим 
с предложения на стойност 400 
млн. лв. Те са крайно недостатъчни 
за реализация на всички обекти на 
територията на Столичната общи-
на“, информира Фандъкова. „Нямахме 
възможност да кандидатстваме по 
Програмата за развитие на селски-

те райони, която позволи на много 
малки населени места да изградят 
канализация. На наша територия има 
34 села и на практика те все още са 
бели петна за оперативните програ-
ми. Имам уверението на министъра 
на регионалното развитие и благо-
устройството Николай Нанков и на 
заместника му Малина Крумова, че 
се работи за тяхното компенсиране 
чрез създаването на нова програма“, 
съобщи кметът на София.

„Сериозното предизвикателство 
пред нас и пред всички общини е, че 
за да кандидатстваме по „ОПОС 
2014 – 2020“, трябва да приключим 
отчуждителните процедури, за кои-
то са нужни огромни средства от 
бюджета“, поясни Фандъкова и до-
пълни, че между 2009 г. и 2017 г. са 
изградени и реконструирани 200 км 
ВиК мрежа.

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков 

Двама възпитаници на Техническия университет в 
София са първите финалисти в състезанието „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти, което стартира през 
настоящата учебна година. Сертификатите им са били 
връчени в навечерието на Деня на българската просвета 
и култура и на славянската писменост от регионалния 
мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал. Това съобщиха 
от пресцентъра на компанията. 

Първо място е заел Мартин Ралчев, който е студент 
в четвърти курс по „Електроенергетика“. Той е участ-
вал в проекта „ЧЕЗ Академия“ и в националния конкурс 
„Иноватори на бъдещето“ – стажанти 2016 г. „Енерге-
тиката провокира в мен искрен интерес, защото ми 
предостави възможност да приложа творчески и нес-
тандартен подход към разрешаването на проблемите, 
свързани с енергийни загуби“, е заявил Мартин Ралчев по 
време на втория финален кръг в конкурса – събеседване 
с кандидатите.

Вторият носител на стипендия от ЧЕЗ за учебната 
2017 - 2018 г. е студентът от трети курс по специал-
ност „Електротехника“ Мартин Михайлов. „През 2017 г. 
стажувах в „ЧЕЗ Разпределение“. Благодарение на това 
се срещнах с много хора, които със своя хъс и труд ме 
мотивираха да продължавам да се развивам в сферата на 
електроенергетиката“, е обяснил Мартин Михайлов по 
време на събеседването.

В „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ могат да кандидат-
стват всички възпитаници от технически висши учебни 
заведения на територията на Западна България. Всяка 
година компанията ще предоставя стипендии на изявени 
студенти, класирани на конкурсен принцип и на база обя-
вените критерии, които са публикувани на сайта www.
stipendiant.com. „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти 
е част от дългосрочната политика на дружеството за 
насърчаване на професионалното образование в България 
и е продължение на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ 
за ученици, стартирал през 2012 г.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска соб-
ственост по три обособени позиции“

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи на 
обект: „Реконструкция и възстановяване на ВИК мрежи“, Симеоновград“

Наименование: „Реконструкция и ремонт на общинска образова-
телна инфраструктура – ДГ „Приятели“ в гр. Куклен“

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи 
във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструк-
ция и рехабилитация на общински пътища на територията на община 
Сатовча“

Възложител: Община Кубрат
Oсн. предмет: 45260000
Прогнозна стойност: 586 799.65 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/06/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Кубрат, гр. 
Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1

Дата: 15/06/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: С. Любенова - мл. експерт ОП
Факс: +359 08487-3205
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №1
Адрес на възложителя: www.kubrat.bg
Телефон: +359 08487-2020
E-mail: kubrattown@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=847305&mode=view

Възложител: Община Симеоновград
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/06/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в заседателна зала 
№14, ет. 2 в сградата на Община Симеонов-
град, пл. „Шейновски“ №3, Симеоновград

Дата: 15/06/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Мими Дачева, Гергана Димова
Факс: +359 3781-2006
Адрес: пл. „Шейновски“ №3
Адрес на възложителя: http://www.simeonov-
grad.bg
Телефон: +359 3781-2341
E-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=847339&mode=view

Възложител: Община Куклен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 459 430.93 лева
Краен срок за изпълнение: 31/12/2025
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/06/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Куклен, ул. „Алек-
сандър Стамболийски" №43, Община Куклен, 
заседателна зала, ет. 3

Дата: 18/06/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Тодор Лозанов
Факс: +359 31152065
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №43
Адрес на възложителя: www.kuklen.org
Телефон: +359 31152120
E-mail: kmet@kuklen.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=847284&mode=view

Възложител: Община Сатовча
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 5 630 786.14 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/06/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на общински съвет Сатовча, находяща 
се в административната сграда на община 

Сатовча
Дата: 28/06/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Мария Самарджиева, Зоя Ай-
вазова
Факс: +359 075412095
Адрес: ул. „Тодор Шопов“ №37
Адрес на възложителя: www.satovcha.bg
Телефон: +359 075412116 / +359 0879121763
E-mail: satovchabl@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=848497&mode=view

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

2018-2019 
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„Акод“ ЕООД търси фирма за извършване 
на строително-ремонтна дейност на сграда, паметник на културата, 

намираща се в центъра на гр. София. 

За контакт и оферти: 0896/636600 и acod@abv.bg

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ,

Вашите съратници, членовете на Управителния и Контролния съвет на НКСВ, 
най-сърдечно Ви поздравяват с удостояването Ви със званието „Почетен гражданин“ 
на гр. Враца.

Този жест е израз на уважение на гражданите на Враца за Вашия принос в строи-
телството на града и областта и признание за Вашия труд като един от заслужилите 
строители на съвременна България.

Пожелаваме Ви крепко здраве, успехи във всяко едно начинание и дълги години да 
се радвате на уважението на Вашите съграждани.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

Инж. Виктор Шарков 
Инж. Стоян Шатов
Акад. Ячко Иванов
Инж. Саркис Гарабедян
Инж. Велико Десов
Инж. Никола Василев

Ген. Борис Анакиев
Надежда Петрова
Инж. Йордан Божков
Инж. Димитър Панов 
Иван Тодоров

Инж. Пламен Пергелов
                               Председател 
                               на Съвета на директорите 
                               на  „Вестник Строител“ ЕАД

Ренета Николова
               Прокурист и 
               главен редактор 
               и ПР на КСБ

София, 29 май 2018 г.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТОПАЛСКИ,
Приемете най-искрени поздрави от Съвета на директорите на „Вестник 

Строител“ ЕАД и от екипа на изданието по случай удостояването Ви със звание-
то „Почетен гражданин“ на Враца. Това е заслужено признание за положения от 
Вас труд през десетилетията за развитието на града и района. Редица сгради и 
съоръжения, по които сте работили през годините, ще се използват и от бъдещи-
те поколения. Участвали сте и продължавате да подкрепяте редица обществени 
инициативи. 

Използваме случая да Ви уверим, че сътрудничеството между в.  „Строи-
тел“ и НКСВ ще продължи да се развива с бързи темпове. Членовете на оглавя-
ваната от Вас организация са уважавани гости на най-авторитетното браншово  
издание. 

Пожелаваме Ви от сърце здраве и още много успехи! 
   С уважение,

ДО
ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НКСВ
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Имоти за милиони излъчват финес с бели интериори и ненатрапчив лукс

Елица Илчева

Две сгради, строени 
преди почти 100 години 
– в далечната 1920-а го-
дина, за луксозни част-
ни резиденции, тези дни 
се въртят в световни-
те агенции, защото си 
сменят собствениците 
срещу милиони. С инте-
риорите си доказват те-
зата на онези дизайнери, 
които твърдят, че бялото 
никога не излиза от мода 
и е единственият цвят, 
който дава гаранции за 
вечност и изискан стил. 
Общото в излъчването 
им днес е съчетанието на 
белотата с естествено 
дърво и модерни мебели, 

подбрани без следа от из-
лишна помпозност. Засво-
дените тавани и обемите, 
които бягат от формата 
на кутии с прави ъгли, 
също носят очарование, 
на което трудно може да 
се устои.

Продава се вилата на Ал 

Капоне в Маями 

Факт е,  че когато 
говорим за белия цвят, 
трудно можем да го асо-
циираме по някакъв начин 
с Ал Капоне (бел. ред. - ис-
тинското му име е Алфонс 
Габриел Капоне). Именно 
той обаче характеризира 
интериора на някогашна-
та лятна резиденция в 
Маями, Флорида, на най-
известния гангстер на 
Америка. Кръстникът я 
купува през 1928 г. Само 
за да построи изкуствена 
пещера, двуметрова огра-
да с прожектори, системи 
за сигурност и постовете 

за пазачи отделя 200 хил. 
долара, което за онова 
време е колосална сума. 
Капоне не се наслаждава 
дълго на имота си, защо-
то през 1931 г. е осъден 
за укриване на данъци на 
11 години затвор, а през 
1947 г. умира от сърдечен 
арест. Пет години по-къс-
но неговата вдовица про-
дава къщата. Вилата сега 
може да бъде купена за 15 
млн. долара.

Домът е построен през 

1920 г. в колониален стил 

с бяло боядисани външни и 

вътрешни стени

и просторни засводени 
галерии. Разположен е на 
остров Палм Джумейра и 
разполага със собствен 
плаж. Основната сграда 
има четири спални и пет 
бани. От едната страна 
завършва на брега на зали-
ва Бискейн, а от другата в 
непосредствена близост 

има 10-метров открит ба-
сейн и това създава усе-
щането, че къщата плува 
в морето. Просторна те-
раса откъм две от спал-
ните дава изглед към зали-
ва. Постовете за пазачи, 
построени за защита на 
Ал Капоне, впоследствие 
са превърнати от нови-
те собственици в къщи 
за гости с по две спал-
ни и баня. Днес вилата е 
уютен дом с всички удоб-
ства и модерен дизайн. 
Обновяването е направено 
така, че да не се засегне 
архитектурата, както и 
основните елементи от 
оригиналния интериор. 
Все пак стопаните са 
държали да запазят въз-

можно най-много от това, 
до което се е докосвал 
легендарният гангстер. 
Сега от външната страна 
сградата изглежда почти 
същата, каквато е била в 
края на 1920-а. Запазени 
са стаята в черно и зла-
то, аранжирана в стил ар 
деко, плафониерите, ка-
мината в хола и главният 
вход.

Леонардо ди Каприо се 

настани в нов дом в Лос 

Анджелис

В  г а н г с т е р с к а т а 
лента на Скорсезе The 
Departed („От другата 
страна“) актьорът не е 
от страната на събратя-
та на Капоне, а в ролята 
на ченгето новобранец 
Били Костиган, внедрения 
човек в бандата, ръково-
дена от главата на Коза 
Ностра в Ню Йорк – Франк 
Костело. Ако обаче реши 
да играе Капоне, той със 

сигурност ще се чувства 
уютно в бившата му рези-
денция, чийто интериор 
като усещане доста се 
доближава до последната 
покупка на Леонардо ди 
Каприо. Според таблоиди-
те съвсем наскоро той 
се е съгласил да плати 
4,9 млн. долара за луксозно 
имение в предградията на 
Лос Анджелис, Калифорния 
– на близо 5000 км от Ма-
ями и от другата страна 
на континента. Домът е 
притежаван от певеца, 
DJ и композитор Ричард 
Мелвил Хол, известен под 
артистичния си псевдо-
ним Моби. А след като 
луксозният имот намери 
не по-малко звезден сто-
панин, тези дни бе показан 
и интериорът. Впрочем за 
Лео купуването и продаж-
бата на недвижимости не 
е нещо необичайно. Нео-
чакваното според инфор-
мациите обаче е това, 
че той така е харесал 
жилището, че е решил да 
се установи  трайно там. 
Имението, строено през 
1920 г., е с площ от над 
430 кв. м. Закупено е през 
2016 г. от Моби за 3,4 млн. 
долара и напълно преобра-
зено отвътре. 

Днес това е модерен 

18-стаен апартамент с 

много бяло,

дървени подове и сте-
ни, мрамор в кухнята и 
банята и дизайнерски ме-
бели, някои от които вече 
доста популярни. Изобщо, 
ако се вгледате в инте-
риора, ще забележите, че 
тук сякаш нищо не може 
да Ви изненада, но всичко 
е така деликатно изпипа-
но в детайл, че наистина 
влезете ли веднъж, няма 
да пожелаете да си тръг-
нете. Домът разполага с 
пет спални, килер, парна 
баня и стая за йога. Навън 
има плувен басейн и зона 
за отдих с барбекю.

Вилата на Ал Капоне в Маями

Новият дом на 

Леонардо ди Каприо в 

предградията на Лос 

Анджелис
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Тя ще е в състояние да се спуска на 18 м дълбочина
Страницата 
подготви
Емил Христов

Специалисти от Лабо-
раторията за компютърни 
науки и изкуствен инте-
лект към Масачузетския 
технологичен институт 
са представили Софи, уп-
равлявана дистанционно 
роботизирана риба, спо-
собна да плува сред кора-
лови рифове и рибни па-
сажи, без да предизвиква 
смут сред морските оби-
татели. Иновативната 
машина ще разполага и с 

Логистичната компания UPS ще започне пилотно 
тестване на автопарк от 35 електрически превоз-
ни средства за доставка на пратките си в Лондон и 
Париж. За целта те са обединили усилия с фирмата 
Arrival. Всеки един от автомобилите ще има капаци-
тет на батерията, позволяващ пробег от 240 км с 
едно зареждане, като акумулаторът ще може да се 
презареди за 30 минути.

UPS очаква да пусне превозните средства в сто-
лиците на Англия и Франция до края на 2018 г. „Това е 
сътрудничество, което ни позволява да разработим 
нови начини за намаляване на емисиите“, е отбелязал 
Лука Уейк от компанията. От думите му става ясно, 
че логистичният гигант работи за насърчаване на 
иновациите в автомобилната индустрия. „Ние пома-
гаме да се стимулира търсенето на тези нови техно-
логии. Резултатът е по-безопасен и по-чист автопарк 
за общностите, за които ние извършваме доставки“, 
е подчертал още Уейк.

Във френската столица бяха възобновени прекъс-
натите преди шест месеца изпитания на летящи над 
р. Сена таксита. Проектът е подкрепян от кмета на 
Париж Ан Идалго от самото му начало. Водните так-
сита Sea Bubbles („Морски балончета“) представля-
ват малки плавателни съдове, задвижвани с електри-
чество. Техен конструктор е френският изобретател 
и мореплавател Ален Тебо. При изграждането им е из-
ползван разработеният от него принцип на подводни 
криле („хидроптер“) - потопени във водата дъги от фи-
бростъкло, които благодарение на скоростта задър-
жат съда на около 50 см над вълните. „При тях няма ни-
какъв шум, вълни и не се отделят въглеродни емисии“, 
е заявил Тебо. В края на октомври 2017 г. той изглежда 
се беше отказал заради административни проблеми 

и се бе насочил 
към чужбина, 
където също 
популяризира 
своите транс-
портни сред-
ства. Първият 
прототип бе 
тестван на 16 
юни 2017 г.

Китайският производител на смартфони Huawei ра-
боти върху създаването на геймърски смарт часовник. 
Информацията е на холандския уеб-ресурс LetsGoDigital, 
който даде и линк към подадения патент. Идеята пред-
вижда употребата на джаджата като самостоятелна 
игрова конзола. Това е много по-различно от използва-
нето му като допълнителен манипулатор за различните 
игри. Всички управляващи компоненти на конзолата са 
поставени на каишката. Нейната площ е достатъчна 
за поместването на стик и бутони. 

Новият патент на Huawei може да окаже голямо 
влияние на индустрията на часовниците. Очевидно е, 
че малкият екран с размер на диагонала 1,5-2,0 инча 
е недостатъчен за работа със сензорния екран. От 
тази гледна точка вграждането на управлението в 

каишката на ча-
совника изглежда 
логично.

Смарт часовни-
кът Huawei Watch 
Game може да се 
появи в магазини-
те през следващи-
те две години.

Процесорният 
гигант Intel плани-
ра да разшири про-
изводството си в 
Израел. Очаква се 
скоро местното 
правителство да 
одобри споразуме-
нието с компания-
та. От Intel са подготвили инвестиция в размер на 5 
млрд. долара, които ще бъдат използвани за разширяване 
на предприятието в град Кирят Гат в южната част на 
страната. Предвидено е да се създадат 250 нови работ-
ни места за местните специалисти. 

В сделката са заложени данъчни отстъпки за Intel до 
2027 г., както и правителствен транш от над 1 млн. до-
лара. Израелският отдел на Intel е основан през 1974 г., 
когато има щат само от 5 души. Сега в него са заети 
около 11 хил. специалисти. Това прави Intel един от най-
големите работодатели в сферата на високите техно-
логии в Израел. През 2017 г. Intel е експортирал от тази 
страна продукти и услуги за 3,6 млрд. долара, което е 
около 8% от целия IT пазар на държавата. Освен това 
именно в израелските лаборатории бяха създадени про-
цесорите Pentium MMX, мобилните Pentium M и десктоп 
чипове Core 2 Duo.

Британски учени увеличи-
ха якостта и издръжливост-
та на бетона, като добавиха 
разтвор на графена към клю-
човите му съставки. Създа-
деният с подобна добавка 
материал се оказал със 146% 
по-здрав от традиционните бетонни конструкции. Спе-
циалисти от университета в Ексетър смятат, че доба-
вянето на графен към циментова смес за изграждане на 
основите на сгради и други тежки бетонни конструкции 
ще позволи да се увеличат значително якостта и живо-
тът им. До голяма степен това е обусловено и от други 
свойства - графеновият бетон е показал уникални за про-
мишлените конструкции резултати, свързани с непропус-
кането на каквато и да било влага.

Химици от университета на Колорадо разработи-
ха нов вид пластмаса, която на теория може да бъде 
рециклирана безкрайно. Създадена от екипа на проф. 
Юджийн Чън, тя има много от характеристиките на 
обикновената като здравина, трайност и топлоустой-
чивост, но за разлика от нея лесно се преобразува в 
основните молекули. Многократното рециклиране не 
влошава качествата й. 
Процесът на химическо 
рециклиране на новия 
материал протича без 
токсични химикали или 
интензивни процедури 
и е подходящ за индус-
триално производство 
на стоки.

До края на година-
та Китай планира да 
осъществи космически 
старт на апарата „Ча-
нъе-4“, който трябва да 
направи меко кацане на 
обратната страна на 
Луната. Междупланетна-
та станция ще засади на 
повърхността й семена 
от картофи и други рас-
тения. Озеленяването на 
естествения спътник на 
Земята е предвидено в 
рамките на експеримента 

„Лунна мини-биосфера“. 
За осъществяването му 
на него ще бъдат доста-
вени в специални оловни 

капсули семена от кар-
тофи, а също така и яйца 
от копринена пеперуда. 
Специално установените 

камери за видео наблюде-
ние ще проследят покъл-
ването на растенията 
и ще предават записите 
на китайска лаборатория 
на Земята. Мисията на 
лунния апарат „Чанъе-4“ е 
един от най-амбициозни-
те космически проекти на 
страната за тази година. 
В совалката са поставе-
ни и автоматична лунна 
станция и луноход, който 
ще бъде използван за гео-
ложки проучвания.

вградена камера, предназ-
начена за подводни сним-
ки и видеа с висока раз-
делителна способност. 
Рибата е бяла и тежи 
1,6 кг, като е дълга 47 см 
и е проектирана така, че 
да наподобява маневрите 
на истинските си посес-
трими. Софи използва за 
навигация изкуствен мус-
кул - гъвкавата си опашка, 
изработена от силициев 
еластомер. Деликатно-
то й придвижване подпо-
магат и две странични 
перки. 

Софи се  управлява 
чрез водоустойчив джой-
стик от гмуркач, който 
може да се намира на 
разстояние до 21 метра 
от нея. Тя е тествана в 
басейн на Масачузетския 
технологичен институт, 
в крайбрежни води и в ко-

ралов риф в южната част 
на Тихия океан. Рибата е в 
състояние да плува до 40 
минути и да се спуска на 
дълбочина до 18 м. 

С ъ щ е с т в у в а щ и т е 
роботи за подводни из-
следвания обикновено са 
привързани към лодки и 
се задвижват от гребни 
винтове или реактивни 
двигатели, които внасят 
смут в естествената 
среда. За разлика от тях 
Софи плува деликатно 
заедно с живите риби и 
други морски обитатели, 
без да ги стряска и под-
тиква към бягство. Освен 
за заснемане на подводни 
кадри тя може да се из-
ползва за изследване на 
замърсяването в край-
брежни води и за картог-
рафиране на подводната 
среда. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Виртуозният цигулар 
Дейвид Гарет обяви, че за 
огромно негово съжаление 
е принуден да отложи кро-
соувър концертите си от 
турнето Explosive-Live в 
София на 6 юни и в Букурещ 
на 8 и 9 юни. Причината е 
програмата по възста-
новяването му от тежка 
дискова херния. Новата на-
срочена дата за София е 29 
септември.

Въпреки че състояние-
то на артиста се подобря-
ва, докторите са му нало-
жили още няколко месеца 
пълен покой, за да може да 
се възстанови и изявите му 
на сцената да са вълнува-
щи както за него, така и за 
публиката.

Дейвид изключително 
съжалява, че няма да може 
да зарадва българските си 
фенове с първи концерт на 
уречената дата - 6 юни, и е 

дълбоко благодарен за без-
прецедентната лоялност, 
подкрепа и разбиране, коя-
то среща у своите почита-
тели вече няколко месеца.

„Прогнозата на лека-
рите за мен е много поло-
жителна и очакват пъл-
но възстановяване, но за 
съжаление те все още не 
ми позволяват да изляза 
на сцена. В момента най-
важното е да се грижа за 
себе си и да дам на тялото 
си необходимото време за 
излекуване. Въпреки че се 
подобрявам, за съжаление 
това означава също, че 
трябва да анулирам пове-
чето концерти. Оценявам 
високо многобройните Ви 
послания и желания за мое-
то възстановяване, както 
и Вашето разбиране и мога 
само още веднъж да Ви бла-
годаря за окуражителните 
и добри думи“, споделя Дей-
вид Гарет.

Билетите за 6 юни ва-
жат без презаверка за но-
вата дата - 29 септември 

(събота), в зала „Арена Ар-
меец“, София. Всички, кои-
то желаят да ги върнат, 
могат да го направят до 
16 юни (включително) от 

касите, където са ги взе-
ли, а за тези, закупени он-
лайн - в централния офис 
на Eventim.bg на ул. „6-ти 
септември“ 58, ет. 1.

Годината е 1557-а. Красивата Доня Грасия 
държи в ръка фиала с отрова и прави последна 
равносметка на живота си, прекаран в гонения и 
бягство. Родена в Португалия, приела по принуда 
християнството, тя не изоставя своята вяра и е 
принудена да бяга в Антверпен, после във Венеция, 
а след това във Ферара, за да намери радушен при-
ем в Цариград от султан Сюлейман Великолепни. 
Омъжена по еврейския обичай за свой роднина – 
чичо си – с цел запазване на богатството, Грасия 
остава вдовица едва 24-годишна. А на плещите й 
ляга отговорността за едно от най-големите със-
тояния на Европа – банковата и търговска импе-
рия „Мендес“. Мнозина предричат залеза на импе-
рията под ръководството на една жена в мъжкия 
свят на Европа, но се оказва, че зад красивото 
чело на тази жена се крие интелигентен предпри-
емач и стратег с желязна ръка, а зад дребната и 
крехка фигура – необуздана енергия и неутолимо 
желание за живот. И „Мендес“ множи богатства-
та си, корабите на флотата й кръстосват Ста-
рия свят, носейки подправки, източни тъкани и 
скъпоценности, а банката й отпуска кредити на 
крале и държави, дори на могъщия Сюлейман. 

Но тази невероятна жена, дошла сякаш от бъ-
дещето, не живее само заради парите. Напротив 
– те са средството, за да помогне на своя народ. 
Благодарение на нейните пари хиляди евреи на-
мират нов дом в чужда страна, за да избегнат 
гоненията. Тогава идва злощастната 1557-а, кога-
то рухва най-мащабният спасителен план на Доня 
Грасия и предателство я докарва до нежеланието 
да продължи да живее. Фиалата с отрова е ре-
шението. Но в този момент на вратата застава 
мъжът, когото Доня Грасия е мислила отдавна за 
мъртъв - любовта на нейния живот...

Валдтраут Левин е немска авторка от еврей-
ски произход, известна най-вече със своите ис-
торически романи. През шейсетте години работи 
като драматург и либретист. През седемдесетте 
напуска държавната работа и се отдава изцяло 
на писането. Авторка е на около 40 исторически 
романа, за които е получила множество отличия, 
сред които и Националната награда за литера-
тура на Германската демократична република. 
Романът „Доня Грасия Наси. Еврейката от Цари-
град“ е едно от най-известните й произведения, 
претърпяло няколко издания.

Новата дата е 29 септември

Традиционният китарен фести-
вал Sofia GuitArt Fest, който тази 
година ще се проведе между 8 и 10 
юни, вече е част от нова европейска 
платформа, която събира 14 подобни 
събития. 

Програмата за обмен EuroStrings 
насърчава професионалното разви-
тие на младежите, свирещи на ки-
тара, както и тенденции за устой-
чивост на форумите в областта на 
класическата музика. 

Тя подкрепя младите таланти, 
като предлага на победителите 
възможност за участие в между-
народни състезания и достъп до 
нови музикални пазари. Младежите 
се стимулират да се състезават в 
конкурса на EuroStrings, като имат 
шанс да спечелят награди, които 

им позволят да развият световна 
кариера. Първият конкурс за побе-
дителите бе по време на Загреб-
ския китарен фестивал между 3 и 7 
април 2018 г.

На тазгодишното издание на 
Sofia GuitArt Fest ще вземат учас-
тие петима от младите кита-
ристи, победители от Хърватия. 

Това са Антеро Пелика (Финлан-
дия), Никлас Йохансен (Дания), 
Петер Гиран (Унгария), Андреа 
Роберто (Италия) и Боян Дойчев 
(България), които ще дадат нача-
лото на фестивала с общ концерт 
в залата на Национална музикал-
на академия „Проф. Панчо Влади-
геров”.

Тазгодишното издание 
на събитието ще се 

проведе между 8 и 10 юни

М л а д  и м и г р а н т  е 
прострелян при опит за 
незаконно преминаване 
на границата. Уплашен и 
шокиран, раненият Ари-
ан мистериозно се сдо-
бива със способността 
да левитира. Захвърлен 
в бежански лагер, той е 
измъкнат от там от док-
тор Щерн, който цели да 
експлоатира невероят-
ната тайна на младежа. 
Гонени от разгневения 
директор на лагера Ласло, 
бежанците продължават 
да се изплъзват на косъм 
в търсене на убежище и 

пари. Вдъхновен от изклю-
чителните способности 
на Ариан, Щерн решава да 
му се довери в един свят, 
където чудесата се про-
дават за жълти стотин-
ки...

Филмът се превръща в 
драматична история със 
свръхестествени елемен-
ти, която поставя важни 
въпроси и се фокусира 
върху главния герой, как-
то и върху усложненията, 
с които дарбата му го об-
ременява.

„Когато бях на 14 го-
дини, четох книга със за-

главие „Летящото момче“. 
Тогава се запитах дали да 
вярвам на прочетеното 
или не. Исках да създам 
такава история, която 
кара хората да си задават 
същия въпрос: „Трябва ли 
да вярвам на онова, което 
виждам? Или не трябва?“. 
Става дума за връзката 
на зрителя с показвано-
то на екрана. Отидох в 
бежански лагер преди че-
тири години и доста се 
развълнувах. Три седмици 
снимах там. Проблемът 
е особено сложен, но на 
мен всичко ми изглеждаше 

твърде жестоко, сякаш 
срещу мен имаше огле-
дало, което отразяваше 
въпроса: „Какво можем да 

имаме и какво не?“. Посте-
пенно тези два елемен-
та се превърнаха в една 
идея... „Какво ще стане, 

ако един бежанец може да 
лети?“, е споделил унгар-
ският режисьор Корнел  
Мундруцо.
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Светослав Загорски

Сан Антонио e седми-
ят по големина град в Съ-
единените американски 
щати (САЩ) и вторият в 
щата Тексас. Той прите-
жава характерните чер-
ти на повечето селища в 
тази част на страната - 
ниска гъстота на застро-
яване и обширна площ. Гра-
дът обаче е изключително 
популярна туристическа 
дестинация. Посещава се 
ежегодно от над 26 млн. 
души заради множество-
то забележителности, 
сред които испанските 
мисии, мисията Аламо, 
комплексът „Ривър Уолк“, 
Кулата на двете Амери-
ки. Хиляди се стичат тук 
всяка година и заради едно 
от най-големите ежегод-
ни родеа, провеждани в 
САЩ. За любителите на 
баскетбола е важен фак-
тът, че градът е дом на 
четирикратния шампион 
на Националната баскет-
болна асоциация – „Сан 
Антонио Спърс“.

През 1691 г. група от 
испански изследователи 
и мисионери достигат до 
селище на индианци. Дата-
та е 13 юни - празникът на 
свети Антоний от Падуа. 
Това е причината испанци-
те да нарекат мястото и 
реката Сан Антонио в не-
гова чест. Те основават 
мисията Сан Антонио де 
Валеро Мисион. Целта й е 
да се затвърди испанска-
та доминация над Тексас 
спрямо френското влия-
ние в съседна Луизиана. 
Сан Антонио постепенно 
прераства в най-голямото 
испанско селище в района, 
след което става столица 
на мексиканската провин-
ция Тексас. 

През 1836 г. се води 

битката при Аламо,

която има за цел изво-
юването на независимост-
та на Тексас от Мексико. 
Днес всяка туристическа 
обиколка в Сан Антонио за-
почва от тук. Това е и едно 
от най-вълнуващите исто-
рически места в САЩ. Тук 
през 1836 г. 198 доброволци 
се бият срещу войските 
на мексиканския диктатор 
Антонио Лопес де Санта 
Ана и издържат обсадата 
цели 13 дни. Героизмът на 
мъже като Дейви Крокет и 
Джим Бови въодушевяват 
войниците на Сам Хюс-
тън, които разбиват мек-
сиканците месец пo-късно. 
Битката при Аламо обаче 
си остава единствено-
то загубено сражение от 
американците във войната 
за независимост на Тексас. 
Генерал Сам Хюстън впо-
следствие става първият 
и третият президент на 
Република Тексас (1836 - 
1845). На него е кръстен 
и градът. За Джим Бови 
се смята, че е изобрета-
телят на знаменития нож 
„Бови“.

Църквата, издигната 
на мястото, където е била 
битката, днес е един от 
най-посещаваните турис-
тически обекти в Амери-
ка, а „Сан Антонио Кевълри 
Мюзиъм“ проследява бойно-
то минало на града.

През  1845  г .  САЩ 
включват Тексас като 
американски щат, което 

довежда до избухването 
на Мексикано-американ-
ската война (1846 - 1848). 
Въпреки победата на САЩ 
населението на Сан Анто-
нио е намалено с две тре-
ти. Впоследствие градът 
отново се възстановява, 
като ключово значение за 
това изиграва построена-
та до тук железопътна ли-

ния през 1877 г.
Много интересен за 

туристите е и центърът 
на Сан Антонио - Downtown 
Area. Тук са катедралата 
„Сан Фернандо“, театъ-
рът „Маджестик“, Пазар-
ният площад, Дворецът 
на испанския губернатор и 
хотелът Menger. 

Катедралата  

„Сан Фернандо“,

наричана още Кате-
дралата на Дева Мария от 
Канделария и Гуадалупе, е 
разположена в центъра на 
Сан Антонио срещу глав-
ния площад на града. Тя е 
седалището на архиепис-
копа. Куполът служи като 
културен и географски 
център на Сан Антонио. 
Храмът е вписан в Нацио-
налния регистър на исто-
рическите места и е един 
от най-старите в САЩ.

М н о го  л ю б оп и т н а 
сграда е хотел Fairmount, 
построен през 1906 г. Той 
е вторият по-стар в Сан 
Антонио след Menger и е в 
световните рекорди на Ги-
нес като една от най-теж-
ките сгради, които някога 
са преместени непокътна-
ти. Fairmount е поставен 
на новото си място на три 
километра на юг от Аламо. 
Преместването продължа-
ва четири дни през 1985 г. 
и струва 650 хил. долара.

Популярна дестинация е 

Кулата на двете Америки, 

която е висока 230 м и 
на върха й има ресторант. 
Построена е през 1968 г. по 
случай световното изложе-

ние „Хемисфеър“. До 1996 г. 
това е най-високата на-
блюдателна кула в САЩ, 
след което е изместена от 
тази в Лас Вегас.

Друга интересна сгра-
да е пететажният магазин 
в стил ар деко „Дилардс“. 
Това е едно от най-прият-
ните места в централна-
та бизнес зона на града.

Една от най-посеща-
ваните атракции е „Ри-
вър Уолк“, или „Пасео дел 
Рио“. Това е оживена и 
възхитително живописна 
еспланада по двата бря-
га на тясната и бавна р. 
Сан Антонио. Зоната се 
простира на около 5 км под 
гигантски кипариси и пал-
ми, тропическа зеленина и 

цъфтящи храсти. 
„Ривър Уолк“ се е поя-

вила като служебен про-
ект на администрацията, 
завършен през 1941 г. Тя е 
обновена само преди десет 
години и днес край нея се 
редят кафенета, ресто-
ранти, магазини и хотели.

Край най-стария  и 
най-хубавия завой е хотел 
„Мансион дел Рио“, перлата 
в короната на „Ривър Уолк“. 
Помещаващ се в сградата 
на мъжко училище и ко-
леж от ХIХ век в испански 
стил, той е възроден като 
елегантно място за отдих 
с фонтани във вътрешния 
двор. Ресторантът му „Лас 
Канариас“ по името на пър-
вите колонисти от Испан-
ските Канарски острови, 
е най-открояващият се в 
района. 

Преди Коледа над 82 
хил. мигащи лампи озаря-
ват старинните фасади и 
мостове на „Ривър Уолк“. В 
края на април и началото 
на май целият град спира 
за фиеста „Сан Антонио“. 
Това са десет дни неспи-
рен купон, фойерверки и 
забавления, които имат за 
свой връх три процесии – 
Битката на цветята и два 
парада на баржи по реката.

Музикалната среда в 
Сан Антонио е изпъстре-
на с много стилове – реха-
но, фламенко и фолклорико. 
Но най-впечатляващи са 
известните изпълнения на 
оркестрите от мариачи.

Изглед към града

Катедралата „Сан Фернандо“

Мемориалът на загиналите при битката при Аламо

Разходка с лодка по „Ривър Уолк“

Съдебната палата на Сан Антонио Испанската мисия „Сан Хосе”
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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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Баскетбол

Тенис

Плажен футбол

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

С наближаването на последните кръгове на Бъл-
гарската строителна футболна лига (БСФЛ) бит-
ката за челните места става все по-оспорвана във 
Висшата лига и Първа дивизия. 

Временният водач във Висшата лига „Инфра Хол-
динг“ се изправи срещу отбора на „Контракт Сити“. 
В отсъствието на основния голмайстор Иво Велчев 
на терена се появи нова звезда за „Холдинга“ и това 
бе Георги Асенов, който реализира хеттрик за побе-
дата на тима си с 5:1. Другите два гола бяха дело 
на Димитър Димитров, а почетното попадение за 
„Контракт Сити“ вкара Ерсин Георгиев.

„Бокал“ и „Ромстал ХЕС“ записаха нови победи, 
надигравайки „Артекс“ и „Монтаж Строителни Кон-
струкции“.

Отборът на „Бокал“ спечели с 6:1 мача срещу „Ар-
текс“, като 4 попадения бяха дело на Георги Боянин, 
който е едноличен водач в голмайсторската листа 
на Висшата лига със 17 точни удара. Другите два 
гола за „бокалци“ реализираха Расим Рашид и Георги 
Братованов. Единственото попадение за „Артекс“ в 
срещата бе на Владимир Великов.

Без двама от основните си футболисти тимът 
на „Ромстал ХЕС“ записа много трудна, но важна по-
беда с 3:2 над „Монтаж Строителни Конструкции“ 
благодарение на головете на Румен Цанов, Цветан 
Стефанов и Павлин Петров, а за МСК точни бяха 
Петър Койчев и Аврам Раклеов. 

След като в предишния двубой „Каммартон Бълга-
рия“ загуби от „Ергодом“, сега ролите се размениха 
и „каммартонци“ се поздравиха с победата с 5:2. До 
42-рата минута отборът на „Каммартон“ бяха назад 
с резултата с 1:2 след голове на Цветан Милотинов 
за „Каммартон“ и Юлиян Колев за „Ергодом“ и автогол 
на Максим Симов, но само в рамките на 5 минути 
„каммартонци“ вкараха 4 безответни попадения, по 
две на Георги Кънчев и Цветан Милотинов. По този 
начин те стигнаха до победата. 

В борбата за челни места в Първа дивизия участ-
ват четири отбора – „Пайп Систем“, „Рутекс“, Ада-
мант Сървис Груп“ и „Кордеел България“. Тимът на 
„Рутекс“ спечели мача срещу „Строителния техни-
кум“ по категоричен начин с резултат 7:0, като над 
всички с хеттрик се отличи Борислав Стефанов, Пе-
тър Ванков вкара два, а по-един отбелязаха Евгени и 
Теодор Стефанови.

„Адамант Сървис Груп“ продължават с поредна по-
беда, отбелязвайки над 15 попадения във вратата на 
АПИ, които върнаха само две. За „чистачите“ точни 
бяха Никола Яначков (4) и Илия Гущеров (4), Трендафил 
Тенев (3), Георги Русев (2) и по-един на Ивайло Ата-
насов и Цветомир Моллов, а за „агентите“ - Васил 
Михайлов (2).

В рамките на два дни момчетата от „Кордеел 
България“ записаха 2 победи, които ги върнаха в игра-
та в борбата за призовите позиции. Първата бе сре-
щу тима на „Строителния техникум“ с резултат 9:2, 
а втората - срещу „Кондекс“ с 8:4. В първия двубой 
имената сред голмайсторите си записаха Борислав 
Даскалов (3) и Милен Кръстев (3), Данаил Матеев (2) 
и Петър Халачев (1) за „Кордеел“, а за „техникума“ Ки-
рил Минчев и Калоян Христов. Във втория точни пред 
противниковата врата за „Кордеел“ бяха Борислав 
Даскалов (5), Милен Кръстев (2) и Денис Крол, а за 
„Кондекс“ с хеттрик се отличи Явор Стоянов, а Ни-
колай Иванов отбеляза един.

Спортното съоръжение бе ремонтирано основно за първи 
път след построяването му през 1961 г.

Мартин Славчев

Министърът на мла-
дежта и спорта Красен 
Кралев e открил обнове-
ния стадион в Кърджали, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на ведомството. На съ-
битието са присъствали 
и председателят на На-
родното събрание Цвета 
Караянчева, областният 
управител Никола Чанев, 
кметът инж. Хасан Азис, 
изп. директор на Българ-
ския футболен съюз (БФС) 
Борислав Попов, зам. из-
пълнителният директор 
на БФС Антон Попов, пре-
зидентът на ФК „Арда“ 
Петър Пешев и депутати 
от района. 

Спортното съоръже-
ние, което смени името 
си от „Дружба“ на „Арена 
Арда“, бе ремонтирано ос-
новно за първи път след 
построяването му през 
1961 г. Вложените сред-
ства са около 2 млн. лв. 
Извършено е обновяване 
на футболното игрище и 

на настилката на лекоат-
летическата писта, как-
то и на трибуните за зри-
тели. Изцяло ремонтирани 
са прилежащите сгради и 
е направено благоустрой-
ство на територията на 
комплекса. Чрез осигу-
ряването на съвременна 
спортна инфраструктура 
стадионът вече отгова-
ря на националните и ев-
ропейски стандарти за 
провеждането на футбол-

ни състезания и мачове в 
Кърджали. 

„За нас е изключител-
но важно да осигурим 
възможно най-добрите 
условия не само за елит-
ните състезатели, но и за 
подрастващите“, е заявил 
министър Красен Кралев 
по време на откриването. 
Той е обяснил, че прави-
телството изпълнява по-
следователна политика за 
изграждане и реновиране 

на спортната база в цяла-
та страна. 

Кралев е поздравил 
отбора на „Арда“ (Кър-
джали), който по думите 
му е направил изключи-
телно силен сезон в Юго-
източната трета лига и 
заслужено ще играе в про-
фесионалния футбол през 
следващата година. „Арда“ 
за пръв път в историята 
си спечели и Купата на 
Аматьорската лига. Ми-
нистърът на младежта и 
спорта е бил категоричен, 
че това не е последната 
инвестиция на държавата 
в града. „Правителството 
на Бойко Борисов пое анга-
жимент, че освен обновен 
стадион в Кърджали ще 
има и нова многофункцио-
нална зала, като кабине-
тът ще осигури проект и 
3,5 млн. лв. за изграждане-
то й. Там ще може да се 
тренира баскетбол, волей-
бол, борба, бокс. Надявам 
се в рамките на една го-
дина строежът да приклю-
чи“, е коментирал той. 

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, 

председателят на НС Цвета Караянчева, областният 

управител Никола Чанев, кметът Хасан Азис и представители 

на БФС са присъствали на официалното откриване

Шампионът на Националната баскетболна асоциа-
ция (НБА) „Голдън Стейт Уориърс“ ще защитава тит-
лата си. „Воините“ се класираха на четвърти пореден 
финал, след като постигнаха трудна, но изключително 
сладка победа със 101:92 (19:24, 24:30, 33:15, 25:23) над 
„Хюстън Рокетс“ в решаващия 7-и мач в „Тойота Сен-
тър“, печелейки по този начин серията с 4:3 успеха в 
своя полза. 

Огромна заслуга за триумфа на „Уориърс“ имаше звез-
дата на тима Стеф Къри, който завърши мача с 27 точ-
ки, 9 борби и 10 асистенции. Голяма роля за шампионите 
в тази среща обаче имаше Кевин Дюрант с неговите 34 
точки, 5 борби и 5 асистенции. Много силен мач изигра 
и Клей Томпсън, завършил двубоя с 19 точки. 

За „Рокетс“ Джеймс Хардън отбеляза 32 точки, 23 
добави Ерик Гордън, а с 20 се отличи Клинт Капела.

България вече научи съ-
перниците си в Дивизия „Б“ 
на Евролигата по плажен 
футбол. Нашите се паднаха в 
една група с Чехия, Норвегия 
и Андора. Мачовете ни ще се 

играят в Назаре, Португалия, където в момента тече 
Шампионската лига в този спорт. 

За първи път в историята си нашите са водачи на 
група, след като през миналата година преодоляха по-
тока и се класираха за финалите на турнира. Двубоите 
в Назаре ще се играят от 7 до 9 юли. Групите са общо 
четири, като победителите в тях се класират за фи-
налите на надпреварата. Там ще участват още трите 
втори най-добри отбора и последният от Дивизия „А“.

Първата ни ракета при мъже-
те Григор Димитров се пребори за 
мястото си в третия кръг на „Ро-
лан Гарос“. Той надигра съперника си 
Джаред Доналдсън с 6:7 (2), 6:4, 4:6, 
6:4, 10:8 в мач, продължил цели 4 часа 
и 22 минути. 

Това още на този етап е един от 
най-дългите двубои в Париж тази 
година, като Димитров все пак се 
оказа по-добър, за да преодолее вто-
рия кръг, а в следващата фаза ще 
се изправи срещу Фернандо Верда-
ско. Любопитното е, че испанецът 
също прекара 4 часа и половина на 
кортовете във френската столица 
за първата си победа в турнира.

Димитров допусна изоставане в 
първия сет, но компенсира с пробив 
във втория. В третата част обаче 
началният му удар не бе на особена 
висота и това позволи на рядко бър-

кащия Доналдсън да стигне 
до брейк за 6:4 и съответ-
но 2:1. Димитров обаче пак 
показа дисциплина в чет-
въртия сет и оползотвори 
единствения си шанс за 
пробив, а в по-продължител-
ната заключителна част на 
мача и двамата тестваха 
докрай физическите си за-
паси. 

Срещу Вердаско хаско-
влията ще се опита за първи път 
в кариерата си да преодолее трети 
кръг на „Ролан Гарос“, като на ос-
минафиналите евентуално може да 
срещне Новак Джокович.

Шампионът през 2016 г. Новак Джокович (Сърбия) се класира 
за третия кръг на Откритото първенство на Франция по те-
нис. Поставеният под номер 20 Джокович пласира 39 печеливши 
удара и победи испанския квалификант Жауме Мунар със 7:6(1), 
6:4, 6:4 за 2:18 часа.

Мунар, 155-и в света в момента, стартира мача с пробив, 
но със серия от четири поредни гейма белградчанинът обърна 
до 4:1, а при 5:3 сервираше за сета, но също допусна грешка. В 
последвалия тайбрек Джокович изяло доминираше и даде само 
точка на съперника.

Сърбинът пропиля ранен пробив във втората част, но успя 
да стигне до втори брейк за 5:4, след което затвори сета при 
собствен сервис. В третата част бившият номер 1 в света 
Джокович реализира единствен пробив за 4:3, който се оказа 
решаващ.

Шампионка-
та от Открито-
то първенство 
на Австралия 
Каролине  Во -
жняцки се класи-
ра без проблеми 
за третия кръг 

на „Ролан Гарос“. Датчанката победи за по-малко 
от час испанката Джорджина Гарсия-Перес с 6:1, 
6:0. Гарсия-Перес имаше сериозни болки в крака 
през целия мач и това й попречи да окаже каква-
то и да било съпротива на бившата водачка в 
световната ранглиста.

Страницата подготви Теодор Николов
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Ned Ship Group и швед-
ският дизайнер Денис 
Ингемансон представиха 
нова концепция за супер-
яхта с екологична функ-
ционалност. Проектът 
е наречен Green Explorer 
(„Зеленият изследовател”) 
и е специално предназна-
чен, за да прави изследва-
ния във водата. Ned Ship 
Group са признати май-
стори в производството 
на яхти с нулеви емисии 

и лодки, задвижвани от 
слънцето. В Green Explorer 
те използват различни 
източници на енергия за 
намаляване на въглерод-
ния отпечатък, защита-
вайки околната среда. Все 
още не е разкрита цялата 
информация за конфигура-
цията на двигателя, но 
компанията обяви, че ще 
разполага с 

хибридна електроенергий-

на система, 

способна да достигне 
максимална скорост от 15 
възела. На покрива ще има 

соларни клетки с площ 150 
кв. м, като платформата 
за хеликоптери може да се 
преобразува, за да се доба-
вят още 60 кв. м слънчеви 
клетки. На борда има още 

прибиращи се вятърни и 
вълнови турбини, както и 
системи за рециклиране. 
Дизайнът включва моде-
рен мезонет над палубата 
на капитана с 360-граду-
сов изглед към океана. Тъй 
като съдът е проектиран, 
за да прави проучвания, 
има и

обособен център  

за гмуркачи, 

който разполага с под-
водници и декомпресион-
на камера. На яхтата ще 
бъде възможно настаня-
ването на максимум осем 
души в четирите каюти 
за гости. Екипажът на 
Green Explorer ще е от 
седем души, като всеки 

от тях ще разполага със 
собствена каюта, а за ка-
питана е предвидена двой-
на стая.

Съдът е направен от 
стоманен корпус с ком-
позитна надстройка и е 
дълъг 65 м. Това го прави 
свръхсигурен. Независимо 
дали минава през по-груби 
райони като Антарктика 

или Аляска, или плава през 
огромни вълни в Баренцово 
море, яхтата е способна 
да издържи пътуването. 

Цялото оборудване се 
съхранява на закрито и 
няма опасност от загуба 
на хеликоптера при бурно 
време. 

Бразилският произво-
дител на самолети 

Embraer Х също представи 

нов проект – 

първата си „такси 
машина“, която предлага 
електрическа концепция 
за вертикално излитане и 
кацане. От Embraer се на-
дяват тя да бъде приета 
наред с големите авиа-
ционни имена като Bell 
Helicopter в системата на 
енергоспестяващите так-
сита, които се очаква да 
влязат в градовете след 
2020 г.

Футуристичният са-
молет ще използва осем 
електрически ротора, раз-
делени между две подпори, 
монтирани от двете му 
страни. Тези вертикално 
ориентирани ротори ще 
му позволят 

да излети и да се приземи 

като хеликоптер, 

което му дава гъвка-
востта, която трябва, за 
да бъде наистина удобен 
за клиентите. Веднъж из-
качил се във въздуха, той 
се задвижва напред от 
голям витлов двигател, 
монтиран на гърба (по-
добно на Kitty Hawk Cora). 
Тъй като всички мотори 
на борда са електриче-
ски, моделът на Embraer X 
трябва да работи тихо, за 
да се гарантира, че техни-
те въздушни таксита не 
пречат на хората. Засега 
се смята, че в самолета 
ще има четирима пътни-
ци, както и пилот.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Блондинка към друга:

- Муци, мога да си 
представя щъркел да 
донесе бебе, ама паяк да 
вдигне кола - умът ми не 
го побира...

Изплатени са 
още 44 млн. лева по 

марка 10
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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. 

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

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е из-
вестна и утвърдена на българския пазар 
като производител на свързващи елемен-
ти за водопреносни мрежи и системи за 
питейно-битово водоснабдяване и напои-
телни системи:

✓ Чугунени отливки – фасонни части и 
водопроводна арматура – жиба, фланцови 
съединения, скоби водовземни, чугунени 
фланци, капаци шахтови, скари шахтови, 
охранителни гърнета за спирателен кран 
и др.

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169 
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52 
e-mail:orudica@mail.bg   web:www.orudica.com
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ


