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Мартин Славчев
Ренета Николова

На 21 юни в Габрово се проведе заседа-

ние на разширения Управителен съвет на 

Камарата на строителите в България (УС 

на КСБ). Дневният ред включваше доклад 

относно състоянието на строителството 

и проблемите в региона, избор на предста-

вители за участие в комисии за съвместна 

работа с институциите и министерства-

та, както и предложения за нови председа-

тели на секции „Енергийна инфраструктура“ 

и „Високо строителство“ към КСБ. Обсъдени 

бяха предложение за нови правила при изгот-

вянето на план-сметките на Областните 

представителства на Камарата (ОП на 

КСБ) и концепция за развитие на политика-

та на КСБ в областта на професионалното 

образование, обучение и квалификация. 

Част от програмата бе и посещението 

на строителни обекти. Сред тях бе един от 

най-сложните и приоритетни пътни проек-

ти – обходът Габрово. 

„Територията на Габровска област е 

наситена с обекти с образователна и кул-

турна стойност. Тя е привлекателна за на-

ционален и международен туризъм поради 

близостта на Стара планина, чистата при-

рода и свежия планински въздух, природните, 

исторически и етнографски забележително-

сти, уникалните архитектурни комплекси, 

изключителните антропогенни ресурси и 

културните събития от международно и на-

ционално значение“. Това заяви Богомил Пет-

ков, председател на ОП на КСБ – Габрово, и 

домакин на събитието.
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Посетен бе един от най-мащабните инфраструктурни проекти у нас – обходът на града

Инж. Тодор Топалски, 
председател на УС 
на НКСВ:
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За мен е огромна 
чест да бъда удостоен 
със званието „Почетен 

гражданин на Враца“
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Инж. Николай Чомаковски, изп. 
директор на „Пайп Систем“ АД, 
член на УС на КСБ:

Като строителен 
мениджър искаме да дадем 
на инвеститора една 
пълна и прозрачна услуга 
на най-добрата стойност 
и в желания срок
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Георги Сотиров

Осем от завършващите 32-ма с от-

личие професия „Строителен техник“ от 

Софийската гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Христо Ботев“ 

(СГСАГ „Христо Ботев“) бяха наградени от 

Областното представителство на Кама-

рата на строителите в България - София 

(ОП на КСБ - София). Призовете бяха връ-

чени от инж. Петьо Димитров, член на Об-

ластния съвет на ОП на КСБ - София. От-

личените възпитаници на СГСАГ „Христо 

Ботев“ са Александър Павлов, Благовест 

Петков, Дана Пейчинова, Ивайло Йорданов, 

Мириам Шах, Марио Широв, Христо Динев 

и Иван Венков. 

Инж. Димитров поздрави випускниците 

от името на ОП на КСБ - София, като под-

черта, че и той е завършил СГСАГ „Хрис-

то Ботев“. „Пожелавам Ви да реализирате 

мечтите си“, обърна се той към абитури-

ентите. 

„Учението е процес, а не еднократен 

акт. Никога не спирайте да учите. Поста-

райте се да надминете добрите си пре-

подаватели“, заяви инж. Доротея Дончева, 

директор на училището. 

Свилена Гражданска

Две стипендии връчи Областното 

представителство на Камарата на стро-

ителите - Бургас (ОП на КСБ - Бургас), на 

двама ученици от Професионалната гимна-

зия по строителство, архитектура и геоде-

зия „Кольо Фичето“ (ПГСАГ „Кольо Фичето“). 

Получиха ги първенецът на випуска Весела 

Славева от XIIе клас и Салим Салим от XIIв. 

Това съобщиха от ПГСАГ „Кольо Фичето“. 

Всяка година ОП на КСБ – Бургас, гласува 

стипендия за възпитаник на гимназията, 

която да се използва за продължаване на 

образованието му. Тази година бяха опреде-

лени двама носители на наградата. „Стро-

ителството има нужда от млади хора. Ча-

каме Ви да се върнете в Бургас и ще Ви 

помагаме кой с каквото може“, е заявил инж. 

Недялко Недялков, член на Областния съвет 

на ОП на КСБ – Бургас. 

Весела Славева две поредни години за-

воюва първи медали на Националната па-

норама на професионалното образование в 

дисциплината „Озеленяване и цветарство“.   

9-има отличници бяха наградени с приз 

„Перспективен строител“, който бе връчен 

от инж. Дамян Камбуров, председател на 

Управителния съвет на Регионалния клуб 

на строителите ветерани. Това са Весела 

Славева, Радина Кехайова, Николай Тодоров, 

Шюкрие Хасан, Салим Салим, Теодора Ко-

стова, Мария Рангелова, Елиана Димитрова 

и Пламена Чакърова. 

Снимки авторът

Снимки ПГСАГ

Мартин Славчев

Кабинетът одобри ре-

шението на министъра 

на транспорта, инфор-

мационните технологии 

и съобщенията Ивайло 

Московски за откриване 

на процедура за опреде-

ляне на концесионер на 

летище София. Това съ-

общиха от пресцентъра 

на Министерския съвет. 

С решението се утвърж-

дава обявлението за от-

криване на процедурата и 

документацията за конце-

сията. 
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Свилена Гражданска

С решение на министъра на регио-

налното развитие и благоустройството 

Николай Нанков за председател на Упра-

вителния съвет (УС) на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) е назначен инж. 

Светослав Глосов. Това съобщиха от 

пресцентъра на Министерството на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ). Инж. Глосов е почетен 

председател на Камарата на строите-

лите в България. 

Инж. Дончо Атанасов остава член на 

УС на агенцията. Той ще продължи да е 

ангажиран с новото строителство на 

участъци от републиканската пътна 

мрежа, както и с поддръжката, ремонти-

те и рехабилитацията на вече същест-

вуващите трасета.

Рокадата в УС на АПИ идва след молба 

на инж. Атанасов, посочват от МРРБ.

Мартин Славчев
Ренета Николова

С изискана церемония 

беше открит един от най-

модерните комплекси на лук-

созните марки Jaguar и Land 

Rover в Източна Европа. 

Центърът на „Мото-Пфое“ 

е изграден по най-новите 

стандарти на британските 

производители. Намира се 

в София, в непосредствена 

близост до „детелината“ на 

бул. „Ботевградско шосе“, 

където Северната ско-

ростна тангента се влива 

в Столичния околовръстен 

път. Изпълнител на проекта 

е „АТ Инженеринг 2000” ООД. 

Сред гостите на събитие-

то бяха инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

инж. Николай Чомаковски, 

член на УС на КСБ и Ренета 

Николова, прокурист и гл. 

редактор на в. „Строител“ и 

ПР на КСБ.

Комплексът е с 6000 м2 

разгърната застроена площ, 

шоурумът е около 1000 м2, а 

сервизът - 1400 м2. Разпола-

га със 140 паркоместа, кли-

ентски зони за конфигурира-

не на автомобили, за отдих и 

избор на аксесоари. Новият 

център е еталон на краси-

вия и неподражаем британ-

ски дизайн и стил от най-

висока класа. Проектиран е 

да отговори на предизвика-

телствата от бъдещето на 

автомобилната индустрия – 

електро автомобили и авто-

номно шофиране. Оборудван 

е със супермощни зарядни 

станции, готови за изцяло 

електрическите модели на 

марките.

„Бих искал да изкажа 

специална благодарност на 

строителя – фирма „АТ Ин-

женеринг 2000“ ООД и спе-

циално на нейния управител 

инж. Илиян Терзиев“, заяви 

Атанас Фурнаджиев, упра-

вител на „Мото-Пфое Груп“.

„Сега започва нашата 

революция в представяне-

то на премиум моделите в 

портфолиото на компания-

та. До края на тази година 

ще има още два комплекса 

на Jaguar  Land Rover по мо-

дела на този в София – еди-

ният във Варна, а другият в 

Пловдив“, сподели той.

„Всеки от комплексите 

на Jaguar Land Rover се от-

личава със своята визия. На-

чалото на строителството 

започна през април 2017 г. и 

приключи в началото на май 

2018 г. Този обект е първият 

по рода си в България“, каза 

специално за в. „Строител“ 

управителят на „АТ Инжене-

ринг 2000“ ООД инж. Илиян 

Терзиев. 

„Една от моите мечти 

е да изграждам уникални 

обекти, каквито никой досе-

га не е правил. Това ми носи 

удовлетворение“, каза още 

инж. Терзиев. 

Свилена Гражданска

Със заповед на министъра на регио-

налното развитие и благоустройство-

то Николай Нанков от 20 юни т.г. за 

изп. директор на Агенцията по геоде-

зия, картография и кадастър (АГКК) е 

назначена Виолета Коритарова. Това 

съобщиха от пресцентъра на Минис-

терството на регионалното развитие 

и благоустройството (МРРБ). Досе-

гашният изп. директор инж. Михаил 

Киров продължава работа в Службата 

по геодезия, картография и кадастър 

като началник в Ловеч. 

Виолета Коритарова е експерт с 

опит в областта на геодезията и ге-

оинформационните системи, инвес-

тиционното планиране, поземлените 

имоти и регистри. Тя е дългогодишен 

служител на АГКК, като преди това е 

работила в Министерството на земе-

делието и горите и в Министерството 

на образованието и науката. От МРРБ 

информират, че най-важната задача в 

работата на Виолета Коритарова ще 

бъде подобряването на обслужването 

на клиентите на агенцията, за да може 

опашките в офисите да намалеят зна-

чително.

Снимки Румен Добрев

Управителният съвет (УС) на Камара-

та на строителите в България привет-

ства назначаването на инж. Светослав 

Глосов от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството Николай 

Нанков на позицията председател на УС 

на АПИ. Инж. Светослав Глосов е реали-

зирал два изключително успешни манда-

та като председател на КСБ, през които 

той работи неуморно за утвърждаване 

авторитета на българския строител, в 

защита на интересите на бранша и по-

требителите на строителни услуги. При-

носът му за подобряване на строително-

инвестиционния процес, създаването на 

конкурентна бизнес среда в сектора, за 

ясни правила и прозрачни процедури е без-

спорен. За заслугите му към бранша инж. 

Глосов единодушно бе избран за почетен 

председател на КСБ и впоследствие номи-

ниран от Камарата за член на УС на АПИ. 

Във връзка с опитите на определени 

медии за злонамерени внушения и опетня-

ване името и авторитета на инж. Глосов 

Управителният съвет на КСБ счита за 

необходимо да изрази своята позиция. 

КСБ представлява строителния бранш 

у нас, средните и малките фирми в който 

са над 85%. Да се твърди, че инж. Глосов е 

представлявал или представлява интере-

сите само на „големите“ компании, е, меко 

казано, несериозно. Като председател на 

Камарата инж. Глосов винаги е работил 

със специално внимание към проблемите 

на малките и средните фирми, поради кое-

то е имал и има тяхната подкрепа. 

Считаме, че твърденията, че назна-

чението е свързано с търговете за ре-

монт и поддръжка на Републиканската 

пътна мрежа, са преднамерени, а целта 

им е в общественото пространство да 

се насаждат съмнения относно работа-

та на АПИ, която оперира с европейски и 

публични средства. Какви и чии интереси 

стоят зад медийните атаки, не можем да 

коментираме, но агресивната кампания, 

основана на Fake news, е доказателство, 

че такива са налице. 

УС на КСБ благодари на всички медии, 

които обективно отразиха новината за 

избора на инж. Глосов и демонстрира-

ха професионализъм и журналистическа 

етика. 

КСБ изразява своята увереност в без-

спорните авторитет и професионализъм 

на инж. Светослав Глосов. Убедени сме, че 

под неговото ръководство АПИ ще рабо-

ти отговорно и прозрачно в интерес на 

българската държава и на гражданите. 

През годините на дейността си в бранша 

инж. Глосов е доказал своята честност, 

безпристрастност и скромност и е спе-

челил доверието на колегите си. 

Ние заявяваме, че в лицето на Кама-

рата инж. Глосов ще има надежден парт-

ньор в реализирането на поставените 

цели. КСБ изразява готовност за диалог 

по всички теми, касаещи пътната инфра-

структура, както и възможност да пре-

достави експертно мнение по актуални 

за бранша въпроси, проекти, програми, 

инициативи. 

Пожелаваме на инж. Глосов здраве и 

успехи във високоотговорната му и об-

ществено значима работа!

УС на КСБ

Инж. Терзиев с Атанас 
Фурнаджиев, управител на 

„Мото-Пфое Груп“
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Свилена Гражданска 

На Портала  за  об -

ществени консултации на 

Министерския съвет са 

публикувани предложения 

за промени в Закона за об-

ществените поръчки. Ста-

новища по тях могат да се 

подават до 14 юли т.г. В 

мотивите е записано, че с 

тези изменения се целят 

установяване на норма-

тивни правила и условия 

за поетапно въвеждане и 

прилагане на електронна 

платформа за възлагане 

на обществени поръчки в 

страната, както и въвеж-

дане в националното зако-

нодателство на задълже-

ние за възложителите да 

получават и обработват 

електронни фактури във 

връзка с изпълнение на дого-

вори по търговете, в съот-

ветствие с изискванията 

на Директива 2014/55/ЕС. 

С предложените текстове 

се унифицира практиката 

по прилагане на ЗОП чрез 

прецизиране на отделни 

правила и изисквания на 

закона и подобряване на съ-

трудничеството между ор-

ганите по предварителен и 

последващ контрол по него, 

включително с укрепване на 

някои техни функции.

Голяма част от проме-

ните са свързани с въвеж-

дането на електронната 

платформа. Допусната е 

възможност централните 

органи за покупки да из-

ползват свои платформи, 

като са регламентирани 

принципните изисквания 

към тях по отношение на 

свързаност с национална-

та. По-детайлни правила 

за платформата ще бъдат 

разписани в Правилника за 

прилагане на ЗОП, тъй като 

там се съдържат конкрет-

ните процедурни изисква-

ния.

Предвидено е повиша-

ване на стойностните 

прагове по чл. 20 от ЗОП 

съобразно с новите евро-

пейски стойности, в сила 

от 1 януари 2018 г. Така за 

строителство те се уве-

личават от 5 млн. лв. на 

10 млн. лв., а за доставки и 

услуги - от 264 033 на 280 

хил. лв. Предложено е преци-

зиране на кръга на лицата, 

които са задължени да де-

кларират т.нар. лични об-

стоятелства при участие 

в поръчки. Той се свежда до 

законните и упълномощени 

представители на стопан-

ския субект и до членовете 

на неговите управителни и 

надзорни органи. Когато в 

тях членуват юридически 

лица, обстоятелствата 

се декларират само от фи-

зическите лица, които ги 

представляват по право и 

по пълномощие.

Въвежда се задълже-

ние за възложителите да 

публикуват на профила на 

купувача договорите за по-

дизпълнение, а в Регистъра 

на обществените поръчки 

- обявление с информация за 

всички допълнителни спо-

разумения към договорите 

независимо от правното 

основание за тяхното из-

менение.

Свилена Гражданска

От „Метрополитен“ 

ЕАД обявиха обществена 

поръчка за изготвяне на 

идеен проект за откло-

нение от първата метро-

линия от метростанция 

(МС) „Люлин“ до Софийския 

околовръстен път с две 

подземни спирки и паркинг. 

Търгът е във връзка със 

заложеното развитие на 

метромрежата в Общия 

градоустройствен план 

на София, предвиждащ 

трасето на първия лъч да 

се отклони под бул. „Цари-

ца Йоана“. Индикативната 

стойност е 800 000 лв. без 

ДДС. Офертите се пода-

ват до 17.00 ч. на 26 юли 

т.г. 

В обема на обществе-

ната поръчка се включва 

разработването на идеен 

проект за подземно ме-

тротрасе с дължина около 

1600 м, два броя станции 

– МС 1 и МС 2, с по два 

странични вестибюла и 

странични перони с дъл-

жина по 105 м и ширина 

4 м, участък за оборот и 

топъл резерв на метро-

съставите преди край-

ната МС 2. Също така 

трябва да се изготви и 

проект за бул. „Царица 

Йоана“ между бул. „Панчо 

Владигеров“ и бул. „Добри-

нова скала“ с дължина око-

ло 1100 м по част „Пътни 

работи“, вертикална пла-

нировка и организация 

на движението, както и 

идеен проект за подземен 

паркинг с входни и изход-

ни рампи, разположен над 

метроучастъка между 

МС 1 и МС 2 и северно 

от тунелната отсечка в 

габарита на бул. „Царица 

Йоана“. 

Десислава 
Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) старти-

ра обществена поръчка за 

производство, доставка и 

монтаж на пътни знаци с 

постоянни и променливи 

размери на вертикална 

сигнализация на републи-

канските пътища за след-

ващите 5 години. Това съ-

общиха от пресцентъра 

на институцията. От АПИ 

уточняват, че настоящи-

те договори с дружества-

та изтичат през 2018 г.

Търгът е на обща ин-

дикативна  стойност 

15 млн. лв. без ДДС и се 

финансира от бюджета 

на агенцията. Обществе-

ната поръчка е в 6 обосо-

бени позиции по районите 

на планиране в страната:

- Обособена позиция 

№1 – Северозападен ра-

йон, включващ областите 

Видин, Враца, Монтана, 

Ловеч и Плевен.

- Обособена позиция 

№2 – Северен Централен 

район, в който са обла-

стите Велико Търново, 

Габрово, Разград, Русе и 

Силистра. 

- Обособена позиция 

№3 – Североизточен ра-

йон, съставен от Варна, 

Добрич, Шумен и Търгови-

ще. 

- Обособена позиция 

№4 – Югоизточен район, 

включващ областите Бур-

гас, Сливен, Стара Загора 

и Ямбол. 

- Обособена позиция 

№5 – Южен Централен ра-

йон, в който са области-

те Кърджали, Пазарджик, 

Пловдив, Смолян и Хасково. 

- Обособена позиция 

№6 – Югозападен район, 

където са областите Бла-

гоевград, Перник, Кюстен-

дил и София.

Индикативната стой-

ност на всяка позиция е 

2,5 млн. лв. без ДДС. Сро-

кът за подаване на офер-

тите от кандидатите е 

30 юли.

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018:

Емил Христов

„Една от големите ползи от 

председателството ни на Съве-

та на ЕС е, че променихме имиджа 

и познаването на България“. Това 

заяви министърът за Българско-

то председателство на Съвета 

на ЕС 2018 Лиляна Павлова на 

дискусия „Българското председа-

телство на Съвета на ЕС 2018 – 

резултатите“, която се проведе 

в НДК. На събитието присъст-

ваха вицепремиерът Томислав 

Дончев и вицепремиерът по пра-

восъдната реформа и министър 

на външните работи Екатерина 

Захариева. 

„По време на председател-

ството проведохме 284 събития, 

35 хиляди делегати посетиха 

страната, а очаквахме 20 хиля-

ди. 2000 души се грижиха за си-

гурността и логистиката. 1550 

експерти ръководиха заседанията 

у нас и в Брюксел“, обясни минис-

тър Павлова. Според нея приори-

тетите на страната ни са били 

достатъчно гъвкави, като са да-

дени възможности да сме напъл-

но в крак с действителността и 

проблемите на деня. „Вярвам, че 

девизът на Българското предсе-

дателство беше адекватен и ре-

левантен на случващото се у нас 

и в Европа“, посочи министърът.

„От приетите от Естония 

105 досиета България е затвори-

ла 78, а по другите постигнахме 

напредък“, отчете още тя. Като 

най-голямата гордост на екипите 

Лиляна Павлова отбеляза пробива 

в социалната сфера с приемането 

на директивата за командирова-

нето на работниците и единно-

то заплащане. „Завършихме 9 от 

общо 13 досиета в тази сфера, а 

по някои от тях нямаше съгласие 

повече от 2 години“, посочи тя. 

За вицепремиера Томислав 

Дончев подборът на теми за 

председателството е бил из-

ключително сполучлив и удачен. 

Според него българските админи-

страции са се справили отлично. 

„Истинската оценка може да бъде 

направена след няколко месеца, ко-

гато се види какъв е ефектът“, 

коментира той. 

 „Българите са оптимисти по 

отношение усилията и направено-

то от политиците. Страната е 

получила международен престиж. 

Българите са реалисти по отно-

шение на напредъка на страната. 

Темата „Западни Балкани“ е оце-

нена като успех, но по останали-

те приоритети има още работа“. 

Това каза управляващият парт-

ньор на агенция „Алфа Рисърч“ 

Боряна Димитрова като извод от 

направено социологическо проуч-

ване.

Повече за постигнатото по 
време на Българското предсе-
дателство на Съвета на ЕС на 
стр. 16-17.

Снимка Румен Добрев
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„Повишаване на енергийната ефективност на „Интерхолд“ 
ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване“ 
BG16RFOP002-3.001-0565-С01 е проект, финасиран по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“, про-
цедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и 
средни предприятия“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за Регионално развитие.

Главната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност 
в производствения процес на компанията. Тя ще бъде постигната 
чрез въвеждането на енергоефективни машини, както и чрез подо-
бряване на организацията и управлението на енергийните ресурси. 

Очакваните резултати са постигане на устойчив растеж на „Ин-
терхолд“ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет и 
енергийната ефективност, както и намаляване на енергийната ин-
тензивност на производството. Тези фактори в своята съвкупност 
ще повишат конкурентоспособността на дружеството. 

В рамките на проекта, след изготвяне на доклад за енергиен одит, 
ще бъде придобито ново производствено оборудване, ще бъдат из-
вършени услуги за въвеждане и сертифициране на стандарт БДС EN 
ISO 50001/EN ISO 50001.

Проектът стартира на 24.11.2017 г. и е на обща стойност 
940 728,76 лв., от които 567 806,91 лв. съфинансиране от ЕФРР, 
100 201,22 лв. национално съфинансиране и 272 720,63 лв. съфинанси-
ране на бенефициента. Очаква се проектът да приключи на 24.02.2019 г. 

„Интерхолд“ изпълнява проект за енергийна 
ефективност, въвежда енергоефективни машини 
и нова организация на енергийните ресурси

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия (ЕК) стар-

тира програмата в областта на ци-

фровите технологии за Западните 

Балкани, която ще подкрепи прехода 

на региона към цифрова икономика и 

ще направи достъпни ползите от нея 

за гражданите. Началото на иници-

ативата бе дадено по време на дву-

дневния форум Цифрова асамблея 2018, 

която бе част от календара на Българ-

ското председателство на Съвета на 

ЕС. Събитието откриха еврокомисарят 

по цифрова икономика и общество Ма-

рия Габриел и премиерът Бойко Борисов 

заедно с министъра на транспорта, 

информационните технологии и съ-

общенията Ивайло Московски и вице-

президента на Европейския парламент 

Евелин Гебхарт. Сред официалните 

гости бяха кметът на София Йорданка 

Фандъкова, министърът на правосъдие-

то Цецка Цачева, както и министри от 

държавите членки на ЕС, от Албания, 

Македония, Босна и Херцеговина, Сър-

бия, Косово и Черна гора и др.

„Цифровата промяна е определящи-

ят нашето време процес, който носи 

иновации в полза на гражданите, но и 

редица предизвикателства. ЕК е извър-

вяла дълъг път за цифровата промяна 

на ЕС, но предстои още много“, заяви в 

приветствието си Мария Габриел. По 

думите й програмата в областта на 

цифровите технологии за Западните 

Балкани ще гарантира, че гражданите 

разполагат с необходимите умения, 

за да посрещнат потребностите на 

новата икономика, и ще спомогне за 

модернизацията на публичната адми-

нистрация, повишаването на нивото на 

киберсигурността, разширяването на 

свързаността, подобряването на сто-

панския климат.

„Българското председателство по-

ложи големи усилия за приобщаването 

на страните от Западните Балкани 

към европейската цифрова икономика“, 

подчерта министър Ивайло Московски. 

По думите му асамблеята е мястото 

да бъде отбелязано направеното през 

последните шест месеца в облас-

тта на телекомуникациите и ци-

фровите технологии. „Основното 

постижение е Единният цифров 

пазар, който има 500 милиона по-

тенциални участници. Вече има 

ясни очертания и правила“, заяви 

той. Московски припомни, че са 

финализирани изключително слож-

ни въпроси и са придвижени напред 

законодателните предложения на ЕК в 

няколко направления. „Постигнахме по-

литическо споразумение по най-важния 

законодателен акт за развитието на 

сектора в Европа – Кодекса за елек-

тронните съобщения“, каза още Ивайло 

Московски.

Според премиера Бойко Борисов ци-

фровите технологии са сфера, в която 

страните от Балканите имат възмож-

ност да докажат на света, че могат да 

бъдат лидери. „Имаме силите и инвес-

тициите. Затова и поставяме образо-

ванието на първо място, за да растат 

децата ни образовани и дигитално гра-

мотни“, заяви той. Борисов подчерта, 

че паралелно с изграждането на жп ли-

ниите, магистралите и пристанищата 

трябва да се поставят и оптичните 

кабели, за да се подготви развитието 

на дигиталната инфраструктура. 

Мирослав 
Еленков

„Започва по-

даването на про-

ектни предложе-

ния по Деветата 

конкурсна сесия на 

Националния инова-

ционен фонд. Компаниите и научните организации могат 

да кандидатстват с иновативни проекти с бюджет до 

500 хил. лв.“. Това е заявил зам.-министърът на икономи-

ката Александър Манолев на среща с бизнеса и научните 

среди в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Ми-

нистерството на икономиката. По настоящата сесия 

наличният финансов ресурс е 5 млн. лв.

Според зам.-министър Манолев регионалната иконо-

мика показва все по-добри резултати, което е доказател-

ство, че компаниите са активни и търсят възможности 

да генерират по-голям растеж. „По данни на Национал-

ния статистически институт произведеният брутен 

вътрешен продукт за област Благоевград през 2016 г. 

отбелязва ръст от 4,2% и достига 2,5 млрд. лв. Все още 

не разполагаме с обработените данни за 2017 г., но оч-

акванията ни са за запазване на тренда“, допълни той и 

акцентира, че това е една от малкото области в стра-

ната, в които чуждестранните преки инвестиции не са 

отбелязали спад в годините на кризата и достигат близо 

1 млрд. лв.

Снимка Румен Добрев

Мартин Славчев

Министерският съ-

вет отмени  Решение 

№250 от 2012 г. за отмя-

на на Решение №259 от 

2005 г. за определяне на 

енергиен обект „Ядрена 

централа на площадка 

„Белене“ като обект с 

национално значение и 

на Решение №260 на МС 

от 2005 г. за изграждане 

на ядрена централа на 

площадка „Белене“. Ак-

тът на правителството 

е изготвен във връзка с 

взетото на 7 юни т.г. от 

Народното събрание ре-

шение за възобновяване 

на действията по тър-

сенето на възможности 

за изграждане на АЕЦ 

„Белене“ съвместно със 

стратегически инвести-

тор на пазарен принцип 

и без предоставяне на 

държавна гаранция, чрез 

отделяне на активите и 

пасивите за проекта АЕЦ 

„Белене“ в отделно про-

ектно дружество. Това 

съобщиха от пресцентъ-

ра на правителството.   

Кабинетът възложи на 

министъра на енергети-

ката Теменужка Петкова 

да възобнови действията 

по търсене на възмож-

ности за изграждането 

на АЕЦ „Белене“ съвмест-

но със стратегически 

инвеститор на пазарен 

принцип. Очаква се енер-

гийният министър да ор-

ганизира, координира и 

контролира провеждането 

на преговори с потенциал-

ни инвеститори и произ-

водители на оборудване. 

Петкова следва да разра-

боти процедура за избор 

на стратегически инвес-

титор и да предложи въз-

можности за структури-

рането на проекта в срок 

до 31.10.2018 г., както и 

периодично да информи-

ра Министерския съвет 

и Народното събрание за 

предприетите действия 

и конкретните резултати 

от преговорите. 
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Ренета Николова

Г-н Георгиев, нека да 
обясним в началото как-
во означава съкращение-
то КПКОНПИ, как беше 
създадена комисията, 
какви структури обеди-
ни, какви са нейните пра-
вомощия и целта й?

 В България съществу-

ваха различни органи, кои-

то да се борят с корупция-

та. Такива бяха Комисията 

за отнемане на незаконно 

придобито имущество, 

Комисията за предотвра-

тяване и установяване 

на конфликт на интере-

си, някои структури от 

ДАНС, които имаха задача 

да разкриват корупцион-

ни престъпления по висо-

ките етажи на властта, 

също така Регистърът 

на лицата, заемащи ви-

сши държавни длъжности 

към Сметната палата, 

Центърът за превенция и 

противодействие на орга-

низираната престъпност 

и корупцията, по-известен 

като БОРКОР. 

Установи се, че ефек-

тивността на всички 

тези 5 органа, като из-

ключим Комисията за 

отнемане на незаконно 

придобито имущество, за-

щото за нея имаше много 

добри думи в докладите на 

ЕК, не е достатъчна. Не 

че работят зле, но не си 

говорят помежду си. За да 

бъде ефективна борбата 

с корупцията, законода-

телят прецени, че всички 

те трябва да се обеди-

нят в една структура и 

да могат да обменят ин-

формация. Мога да Ви дам 

един такъв практически 

пример. При звеното за 

превенция на корупцията, 

бившето БОРКОР, имаше 

проблем - то беше дос-

та откъснато от прак-

тиката. А сега, когато 

имаме случай и устано-

вим определени проблеми, 

информацията веднага 

се предава на звеното  

БОРКОР, което да създаде 

превантивни мерки. Кога-

то видим в частния слу-

чай кое дава възможност 

за корупция, предаваме 

тази информация на ор-

гана, който има задача да 

изготви превантивни мер-

ки срещу корупцията, той 

разработва такива мерки 

- законодателни или други, 

според ситуацията и по 

този начин възможността 

за корупционни практики 

се затваря. Всички орга-

ни се обединиха в едно, за 

да може информацията, 

с която те разполагат, 

да циркулира между тях 

и за да може да се рабо-

ти ефективно в борбата 

срещу корупцията. Това е 

всъщност новата Коми-

сия за противодействие 

на корупцията и отнема-

не на незаконно придобито 

имущество. Обединяване 

на пет антикорупционни 

органа, с изключение на 

Прокуратурата, която 

пък е единственият орган 

в България, който може 

да повдига обвинения. На 

Прокуратурата ние из-

пращаме уведомление, ако 

установим достатъчно 

данни за престъпление, и 

те образуват досъдебно 

производство, каквито 

случаи вече имаше.

Колко са сигналите, 
които са постъпили в ко-
мисията? Може ли да ка-
жете откъде са получени 
и за какви нарушения на 
закона касаят? 

Сигналите, които са 

получени в комисията към 

миналата седмица, са 213. 

Те са отвсякъде - от други 

държавни органи, от граж-

дани, от длъжностни лица. 

Сигналите са от най-раз-

личен характер. Има и 

такива, които са негодни 

- например, съседът ми по 

цял ден лежи и спи в къщи, 

а кара скъпа кола и живее 

в много луксозно жилище 

- сигурно е корумпиран, 

проверете го. Трябва да 

кажем, че ние не можем да 

проверяваме такива сиг-

нали. Нашето правомощие 

е да проверяваме сигнали 

за корупция по високите 

етажи на властта. В чл. 6 

на Закона за противодей-

ствие на корупцията и за 

отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) са изброени 

всички лица, които ние 

проверяваме - президент, 

вицепрезидент, админи-

страция на президента, 

министър-председател, 

министри, зам.-министри, 

председатели на комисии, 

областни управители, об-

щински съветници, кме-

тове, магистрати, съдии, 

прокурори, следователи и 

др., това са хората, които 

ние проверяваме. Реално 

ние за изминалите години 

сме имали някакви резул-

тати в борбата с коруп-

цията по ниските етажи 

на властта. Но пробле-

мът е именно с високите 

нива. Затова законодате-

лят създаде КПКОНПИ, за 

да може да се извършват 

проверки и да се устано-

вява корупция по високите 

етажи на властта. Само 

тези лица сме компетент-

ни да проверяваме.

Има ли вече приклю-
чили разследвания на ко-
мисията и с какъв резул-
тат?

Да, има вече приклю-

чили разследвания, въпре-

ки че комисията в този 

състав беше сформирана 

в края на април. Тогава 

бяха избрани членовете, 

които аз предложих на 

НС. Но вероятно Вие знае-

те за получилия се шумен 

арест на кмета на общи-

на „Младост”. Това беше 

един от първите случаи 

на  КПКОНПИ.  При нас 

беше подаден сигнал за 

корупция, ние моментално 

реагирахме, започнахме 

използване на СРС-та, от-

делно събирахме сведения 

от различни лица и в край-

на сметка се стигна до 

задържането със 70 хил. 

евро подкуп. Подкупът, 

който беше поискан, беше 

повече от половин милион 

за 3 - 4 сгради на този биз-

несмен, като кметицата 

си е калкулирала цена на 

кв. м. Реално стойността, 

изчислена на кв. м, е сти-

гала 1 млн. евро, но е на-

правена отстъпка за коли-

чество, последната сума е 

била половин милион евро. 

70 хил. евро е първоначал-

ната вноска, за да може 

да бъде разрешен първият 

казус по един от обекти-

те. Така или иначе това 

се случи и както виждате, 

аз съм много обнадежден, 

че след нас и в Пловдив 

колеги по подобен начин 

задържаха корумпирани 

служители с взети пари 

като подкуп, имаше една 

сериозна реализация сре-

щу юрисконсулт в община, 

имаше и няколко други слу-

чая. Мога смело да кажа, 

че това, което се направи 

в първите месеци на тази 

година - толкова интен-

зивно и с толкова видими 

реализации на задържане 

на хора с пари на място, - 

мисля, че в България не се 

е случвало досега.

Какъв е механизмът 
за отнемане на незакон-
но придобитите сред-
ства и какво се случва 
с тях? Те къде отиват? 
Хората се интересуват 
какво става с тези сред-
ства, които са отнети?

Отнемането на неза-

конно придобито имуще-

ство е един процес, който 

продължава в България от 

2012 г. Бившата комисия 

за отнемане на незакон-

но придобито имущество, 

на която аз бях председа-

тел, отнемаше не само 

средствата и предмета 

на престъплението, а се 

правеше и една провер-

ка 10 години назад. Ако 

бъде установено несъот-

ветствие повече от 150 

хил. лв., тогава се отнема 

имущество. Благодарение 

на работата на старата 

комисия, която сега се по-

ема от новата КПКОНПИ, 

имаме 752 случая за отне-

мане, които вече са внесе-

ни в съда, като стойност-

та на исковете е за малко 

над 3 млрд. лв., което е 

доста сериозна сума. От 

началото на съществува-

нето на Комисията реално 

са отнети малко повече 

от 116 млн. лв. 

Какво се случва с това 

имущество, е важен въ-

прос. Той не касае дей-

ността на нашата коми-

сия, той касае дейността 

на един междуведомствен 

съвет - от зам.-министри 

от различни министер-

ства, които преценяват 

дали това имущество да 

се изнесе на публична про-

дан, или да се използва за 

социални цели. Моето виж-

дане е, че изнасянето на 

публична продан невинаги 

е добра идея, защото към 

това имущество невинаги 

има голям интерес. Поня-

кога хората се страхуват. 

Ако имуществото е било 

собственост на някой от 

известните криминални 

босове, ясно е, че купувай-

ки такава собственост, 

рискуваш да си навлечеш 

проблеми. Имаме и случай, 

когато сме отнемали пре-

красни скъпи къщи на ало-

измамници, но в не много 

желани квартали в София 

или провинцията. Това са 

райони, в които не е прес-

тижно да имаш имот, а и 

съседите, да кажем, не са 

много надеждни. Една та-

кава къща може да струва 

200 - 300 хил. лв., защото 

това са огромни палати, 

но заради квартала няма 

кой да даде такива пари. 

От тази гледна точка 

казвам, че трябва да се 

направи една сериозна 

преценка и част от тези 

имоти да се предоставят 

за социални нужди. Има 

няколко такива примери, 

но са малко - в Пловдив в 

сграда, която е отнета 

от едно криминално лице, 

сега се помещава част от 

данъчната служба. Също 

Службата по вписванията 

в Несебър и полицейското 

управление в едно малко 

градче. Но това са редки 

случаи, а трябва да ста-

нат по-чести. 

Има и друга причина 

тези отнети от нас нед-

вижимости да не се изкар-

ват на публична продан. 

Случвало се е лицето, от 

което сме отнели имота, 

да отиде и да си го купи 

отново. Това демотивира 

и нашите служители. Те 

казват: толкова се борим 

в продължение на години, 

защото това е триин-

станционно съдебно про-

изводство, и в един мо-

мент лицето, от което е 

отнет имотът, идва и си 

го купува обратно. Може 

би имаме дефицити в тази 

сфера. Новият закон пред-

вижда нашата комисия в 

целия процес на отнемане 

в полза на държавата да 

управлява тези движими и 

недвижими вещи. Когато 

лицата знаят, че автомо-

билите или имотите им 

могат да бъдат отнети, 

не се грижат за тях като 

добър стопанин, но това 

новият закон го променя. 

Предстои изграждането 

на дирекция в нашата 

комисия, за да може дви-

жимите и недвижимите 

вещи, които отиват в 

полза на държавата, да са 

в едно добро състояние, 

автомобилите - също.

П р о з рач н о с т т а  е 
важна за работата на 
всяка една институция, 
както и обществената 
подкрепа. Вие как ще ра-
ботите за тях и къде ще 
търсите подкрепа?

Обществената под-

крепа ще я търся сред 

хората. За съжаление в 

Пламен Георгиев, председател на Комисията за противодействие на корупцията          

Снимка Румен Добрев

С КСБ ще дискутираме създаване на бърза връзка за подаване на сигнали при корупционни практики
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         и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

нашата държава довери-

ето в институциите е 

много ниско. Имаше едно 

проучване - в Германия 

доверието в полицията е 

над 80%. Ако тук бъде на-

правено такова проучва-

не, цифрите ще са много 

по-различни. Това важи и 

за съдебната власт, и за 

държавната администра-

ция като цяло. Единстве-

ният път, за да бъдем ние 

успешни, е да имаме под-

крепата на хората. Ако не 

подават сигнали за коруп-

ция до нас българските 

граждани, колкото и уси-

лия да полагаме, ние няма 

как да бъдем ефективни. 

Трудно е, но стъпка по 

стъпка ще се опитваме 

да градим доверие, за да 

може хората да повяр-

ват в нас, да повярват, 

че това е една работеща 

структура, която реално 

се бори с корупцията, за 

да може, когато се сблъс-

кат с корупция, да дойдат 

и да подадат сигнали до 

нас. А прозрачност та я 

търся и съм казал това 

още в концепцията, коя-

то представих пред НС 

и въз основа на която бях 

избран за председател на 

КПКОНПИ и такива са мо-

ите планове. Периодично 

- през месец, два или три, 

ще даваме пресконферен-

ция и ще отговаряме на 

абсолютно всички поста-

вени въпроси, доколкото 

може да се отговори, за-

щото някои информации 

няма как да ги предоста-

вим на медиите, тъй като 

бихме попречили на раз-

криването на корупционни 

деяния. 

Отделно от това пла-

нирам да се създаде към 

нашата комисия един 

Граждански съвет от не-

правителствени органи-

зации, който в периоди-

те между това публично 

оповестяване на свърше-

ното ще осъществява 

граждански контрол върху 

работата на КПКОНПИ. 

По този начин мисля, че 

ще се постигне максимал-

на прозрачност - от една 

страна, гражданското 

общество ще наблюдава 

какво се върши, от друга, 

ще предоставяме инфор-

мация на периодични прес-

конференции за медиите. 

Моите планове са да сме 

максимално прозрачни и 

публични. Когато няма от 

какво да се притесняваш 

и можеш да обясниш вся-

ко свое действие, тогава 

няма какво да криеш.

Има ли неща в законо-
дателството, които в 
момента пречат на Ва-
шата работа, и трябва 
ли да бъдат променени?

Това е една болна тема 

и ще кажа защо. Едно от 

нещата, които според мен 

трябва да бъдат промене-

ни, е правото да задържа-

ме. Стана едно лавино-

образно коментиране на 

нещо толкова простичко 

и ясно. Наистина ние може 

би сме единствената 

структура в света, която 

разкрива престъпления, 

а няма право да задържа. 

Ако ние видим едно лице 

да дава подкуп на друго 

лице, трябва да се оба-

дим на органите, които 

могат да задържат, за 

да дойдат и да го задър-

жат. Това е, меко казано, 

абсурдно. Ситуациите 

не са толкова опросте-

ни. Но дори и в нормална 

ситуация, какъвто беше 

случаят с кмета на „Мла-

дост”, се наложи да бъдат 

включени десетки лица от 

най-различни институции, 

защото ние нямаме право 

да задържаме. Трябваше 

да бъде ангажирана група-

та по задържания в МВР 

и други. А колкото повече 

хора участват в една та-

кава реализация, рискът 

от теч на информация е 

по-голям. Ако ние имахме 

право да задържаме, тога-

ва информацията щеше да 

бъде ограничена до служи-

телите в нашата комисия, 

които работят по случая. 

А те далеч не са толкова 

много. 

На първо време това е 

едно от нещата, които за 

мен трябва да бъде проме-

нено. Разбира се, ако има 

съгласие сред депутати-

те. Смешно е институция 

с разследващи функции да 

прави граждански арести 

като обикновен гражданин 

- никъде по света го няма 

това. И ние тук говорим 

за задържане в рамките на 

24 часа, т.нар. полицейско 

задържане. Задържане за 

по-голям срок само Про-

куратурата може да го 

прави - въз основа искане 

до съда за 72 часа и след 

това като мярка за не-

отклонение. Ние искаме, 

когато някой бъде хванат 

на място да извършва пре-

стъпление, да може да го 

задържим и след това да 

придвижим материалите 

до Прокуратурата. Спо-

ред мен това е случаен 

пропуск на законодателя 

и се надявам той да бъде 

отстранен.

Това води до след-
ващия ми въпрос - как 
службата може да стане 
по-ефективна. Очевид-
но трябва да й се дадат 
тези оперативни право-
мощия?

Не знам защо от зако-

на е отпаднало да имаме 

сътрудници в различните 

институции, които да 

донасят сведения за нас. 

Може би това е проблем, 

който е свързан с мина-

лото ни, с доносниците 

от едно време. Но как да 

разкриваш корупция, кога-

то нямаш право да имаш 

сътрудници в министер-

ства, сред магистрати-

те? Нали това са хора-

та, които биха могли да 

ни дадат информация. В 

противен случай разчи-

таме да дойде някой и да 

ни потърси. Това също 

е път, но ако искаме да 

сме по-ефективни, тога-

ва трябва да ни се даде 

възможност, която имат 

аналогичните структури. 

ДАНС има възможност да 

има сътрудници, ГДБОП 

също, а институцията, 

която бори корупцията 

по високите етажи на 

властта, няма такава 

възможност. Има някои 

такива правомощия, кои-

то непонятно защо ана-

логични структури на 

нашата ги имат, а ние ги 

нямаме. Дори дирекцията 

от ДАНС, която се вля в 

комисията, е имала съ-

трудници, а сега, когато 

идва да се бори с коруп-

цията по високите етажи 

на властта, тези възмож-

ности са й отнети. Не 

знам защо и не мога да си 

го обясня, но има такива 

неща, които са пропусна-

ти в закона. Ако те бъдат 

подобрени, ще можем да 

бъдем по-ефективни. 

Аз си мисля, че незави-

симо че сме институция, 

която е формирана през 

април, вече се вижда, че 

имаме желание и работим 

с много бързо темпо. Ко-

гато дойдат резултати-

те, мисля, че ще убедим 

всички, че усилията ни са 

единствено и само в полза 

на държавата, за да се бо-

рим с корупцията. Тогава 

и депутатите ще са по-

склонни да ни предоста-

вят правомощия, каквито 

всички останали анало-

гични структури имат. 

Как гражданите ще 
могат да сезират коми-
сията за корупционни 
практики, с които се 
сблъскват? Стана ясно, 
че за съседите това не 
става, но за институци-
ите?

Като подават сигнали. 

Имаме имейл на нашата 

страница, може да входи-

рат сигнала и на място в 

деловодството. Ние га-

рантираме секретност на 

подалия сигнала. Нашият 

закон казва, че ако по няка-

къв начин подалият сигнал 

претърпи вреди, тогава 

му се полага обезщете-

ние. Например ако загуби 

работата си въз основа 

на това, че е подал сигнал 

срещу началника си, съдът 

е длъжен да го възстанови 

и да му се изплатят обез-

щетения за всички пре-

търпени вреди. Но това, 

което мога да гаранти-

рам и за което сме взели 

мерки, е, че всеки сигнал 

се завежда в секретно де-

ловодство. До него няма 

достъп и не се знае име-

то на подателя. От там-

нататък ние започваме 

действия и всички агенти, 

които работят по сигна-

ла, също запазват името 

на подателя. В противен 

случай отговорност носим 

всички ние, включително 

и аз. Това беше решение-

то, което законодателят 

прие, че няма да се работи 

по анонимни сигнали, но 

ще се работи при опазва-

не на тайната на подалия 

сигнала. 

Отделно може да се 

самосезираме по инфор-

мации в медиите - вест-

ници и електронни медии. 

Предстои изготвяне на 

вътрешни правила, в кои-

то всичко това ще бъде 

подробно разписано. Преди 

дни приключи обществе-

ното обсъждане на нашия 

устройствен правилник. 

Това е нормативен акт 

и е задължително да има 

обществено обсъждане. 

След като бъде приет, ще 

започне разработването 

на всички вътрешни ак-

тове, за да може да ни се-

зират граждани, медии при 

ясно установени правила.

Какво се случва, ако 
получите анонимен сиг-
нал?

Както споменах, за-

конодателят прие, че ня-

маме право да работим 

по анонимни сигнали. Ако 

дойде сигнал, който не е 

подписан от човек с него-

вите имена, адрес - в този 

случай ние нямаме право 

да работим и такъв сиг-

нал ще бъде прекратяван. 

Създаването на нега-
тивна нагласа към коруп-
цията трябва да започва 
от ранни години и да се 
възпитава в децата. Ре-
алистично ли е поставя-
нето на една такава цел 
у нас?

 Не само че е реалис-

тично, но според мен е 

безкрайно наложително. 

В държавите, където има 

успех в борбата с коруп-

цията, например сканди-

навските страни, където 

корупционните нива са 

най-ниски в Европа, там 

има една огромна нетър-

пимост към корупция. Ако 

се разбере, че един човек 

дори е разследван за ко-

рупция, обществото ре-

агира силно негативно, 

отдръпва се от него. До-

като може би в тези дос-

та дълги години на пре-

ход у нас някои ценности 

в нашето общество бяха 

изгубени. Аз обичам да 

давам примери. Например 

в едно училище има дете, 

което е на хора, за които 

се спряга, че се занима-

ват със сенчест бизнес 

или с корупция, и то има 

доста сериозни матери-

ални възможности - носи 

скъп телефон или дрехи, 

другите деца, вместо да 

чувстват негативизъм 

към това - те се възхи-

щават. В България като 

че ли е притъпен нега-

тивизмът, когато има 

корупция. Това е нещото, 

което трябва да се про-

мени в нашето мислене. 

Аз считам, че в училища-

та трябва да има антико-

рупционно образование. То 

даже може да започне още 

в детската градина с ри-

сунки, с най-прости неща, 

за да може постепенно да 

се възпитава негативи-

зъм към това явление. Ре-

зултатите ще се видят 

след поколения - не след 

2 - 3 - 5 години, а след 20 

- 30 години. Но ако искаме 

да сме ефективни в бор-

бата с корупцията, то-

гава трябва да започнем 

да променяме съзнанието 

си. Това е рецептата за 

успех в тези държави, 

в които споменах. Там 

има много силно развито 

гражданско общество с 

много силно развито чув-

ство за непоносимост 

към корупцията. 

Планирате една сре-
ща с КСБ, която ще се 
състои през юли. Какви 
ще бъдат темите, по 
които ще говорите?

Трябва да направим та-

кава среща, за да може да 

им разкажем за новия ан-

тикорупционен орган, те 

да разберат каква е иде-

ята, да могат да бъдат 

уведомени всички, които 

се занимават със строи-

телство, че от тук ната-

тък ще може да търсят 

нашето съдействие, кога-

то има някакви проблемни 

ситуации. Такъв беше слу-

чаят с бизнесмена и кме-

та на „Младост”. Трябва 

да работим доста плътно 

заедно. Имаме сигнали за 

кметове, които по различ-

ни начини стопират стро-

ителство. Най-логично е, 

ако има такъв проблем, 

фирмите да могат да по-

ръсят защита от браншо-

вата си организация, а тя 

да се обърне към нас. Ми-

сля дори, че това може да 

прерасне в някакво спора-

зумение между Камарата 

и комисията. Когато има 

такива ситуации, да е на-

лице една бърза връзка за 

подаване на сигнали и да 

се реагира. 

За нас да си взаимо-

действаме с браншовите 

организации и неправител-

ствения сектор е много 

важно. Ние планираме и 

изграждане на антико-

рупционен портал, къде-

то да може да се подават 

всякакви информации за 

корупция. Преди време 

имаше такъв, но той ра-

боти една година и беше 

закрит. А сега обмисляме 

антикорупционен портал с 

жива връзка, с човек пред 

компютъра, който като се 

подаде сигналът, да казва: 

благодаря за сигнала, ще 

Ви уведомим в рамките на 

два дни какво се случва, и 

да насочва хората, да се 

вижда, че има ангажира-

ност. Да си говориш с ма-

шината не е толкова до-

бре, колкото с човек. Вече 

има работна група, която 

да разработи портала. 

Надявам се, да сработят 

нещата.

Поемането на поста 
председател на  КПКОНПИ 
е предизвикателство и 
за самия Вас. Какво си 
пожелавате да постиг-
нете?

 Пожелавам си след 6 

години, когато се обърна 

назад, да мога да изляза и 

да се разходя с гордо вдиг-

ната глава и да кажа: ето, 

ние постигнахме това. 

Да знам, че съм свършил 

работата, за която съм 

тук. Ако моят мандат, 

мандатът на тази коми-

сия е успешен, аз мисля, 

че това ще е полезно за 

цялата държава. Борбата 

с корупцията като че ли в 

последните години е клю-

чът към всичко. 

Разговаряйки с посла-

ници на чужди държави, 

те казват: в България 

има много добри условия 

за инвестиции. В край-

на сметка данъците са 

ниски и ние се приближа-

ваме до офшорните зони 

с тези 10% данък, които 

имаме, и пак като че ли 

инвестициите не са задо-

волителни в обема, в кой-

то ни се иска да бъдат. 

Те са споделяли с мен, че 

именно това е пробле-

мът - корупцията. Чуж-

дите бизнесмени искат 

да правят бизнес в Бъл-

гария, но в един момент 

се оказва, че на тях им се 

искат пари под масата, 

а те нито са свикнали, 

нито искат да дават. Ако 

ние успеем да решим поне 

част от проблемите с 

корупцията, които има в 

нашата страна, аз мисля, 

че държавата като цяло 

ще тръгне напред. След 6 

години, дай Боже, да мога 

да посоча редица случаи, 

по които сме успели да 

се справим с корупцията, 

а след това да дойдат и 

новите попълнения, които 

да продължат по нашия 

път. 
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 от стр. 1

„В ОП на КСБ – Габро-

во, в момента членуват 50 

строителни фирми. В Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС) са вписани 63 ком-

пании, като от тях 37 са 

габровските, 16 са на те-

риторията на Севлиево, 9 

са от Трявна и 1 от Дряно-

во. Областното предста-

вителство разполага със 

свой офис в нова сграда 

в централната градска 

част“, каза Петков. Той 

сподели, че усилията на ОП 

са насочени към осъщест-

вяването на основната 

функция  на КСБ - да защи-

тава правата и интереси-

те на своите членове и на 

потребителите на строи-

телни услуги.

По време на заседа-

нието на разширения УС 

на КСБ бяха избрани пред-

ставители за участие в 

комисиите за съвместна 

работа с институции-

те и министерствата. 

В комисията, която ще 

осъществява контакти с 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството, бяха 

включени инж. Илиян Тер-

зиев – председател на УС 

на КСБ, инж. Николай Нико-

лов – зам.-председател на 

УС на КСБ и председател 

на ОП на КСБ – Бургас, 

Любомир Пейновски – член 

на УС на КСБ и на СД на 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД, инж. Мирослав 

Мазнев – изп. директор 

на Камарата, и арх. Лидия 

Станкова - началник-отдел 

„Анализи, строителство, 

професионална квалифи-

кация и мониторинг“ (АС-

ПКМ) към КСБ. С Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

ще работят инж. Симеон 

Пешов – почетен пред-

седател на КСБ, Велико 

Желев – член на Изпълни-

телното бюро (ИБ) и на УС 

на КСБ, Мирослав Манолов 

– член на УС на КСБ, инж. 

Николай Иванов - член на 

УС на КСБ, инж. Росен Ко-

лелиев – член на УС на КСБ, 

инж. Мирослав Мазнев, изп. 

директор на КСБ, и арх. Ли-

дия Станкова. Комисията 

към Министерството на 

околната среда и водите 

включва инж. Илиян Тер-

зиев, инж. Благой Козарев 

- член на ИБ и на УС на 

КСБ, Любомир Пейновски, 

член на УС, инж. Мирослав 

Мазнев, изп. директор и 

арх. Лидия Станкова. Пред-

ставители на Камарата за 

съвместна работа с Ми-

нистерството на транс-

порта, информационните 

технологии и съобщенията 

са Велико Желев – член на 

ИБ и УС на КСБ,  инж. Любо-

мир Качамаков, член на ИБ 

и на УС на КСБ и председа-

тел на ОП на КСБ – София, 

Мирослав Манолов, член на 

УС на КСБ, инж. Виолета 

Ангелиева и Елена Недева, 

експерти в отдел АСПКМ. 

В комисията за работа с 

Министерството на земе-

делието и храните влизат 

Руен Панчев - член на ИБ 

и на УС на КСБ, Валентин 

Николов – председател 

на Контролния съвет на 

КСБ, и инж. Емил Гигов 

-  гл. експерт в отдел  

АСПКМ. С Министерство-

то на енергетиката ще 

работят инж. Калин Пе-

шов – зам.-председател 

на УС на КСБ и инж. Йоана 

Бетова - експерт в отдел 

АСПКМ, а с Министер-

ството на образованието 

и науката - Руен Панчев, 

Любомир Пейновски и Мар-

тина Кръстева - експерт 

в отдел АСПКМ. В комиси-

ята за Министерството 

на културата са включени 

Владимир Житенски - зам.-

председател на УС на КСБ, 

и арх. Лидия Станкова, а в 

тази за Министерството 

на труда и социалната по-

литика - Руен Панчев, Лю-

бомир Пейновски и Марти-

на Кръстева. 

Бяха избрани нови пред-

седатели на секции „Енер-

гийна инфраструктура“ 

и „Високо строителство“ 

към КСБ. Ръководител на 

„Енергийна инфраструк-

тура“ вече е инж. Георги 

Емилов, зам.-председател 

на Комисията за водене-

Снимки Румен Добрев
то, поддържането и полз-

ването на ЦПРС за трета 

група строежи, а на „Висо-

ко строителство“ –  инж. 

Стефан Тотев, изп. дирек-

тор на „Джи Пи Груп“ АД. 

В рамките на заседа-

нието бяха приети и нови 

членове на КСБ и бяха из-

ключени 4 фирми. 

Прог ра мат а  н а  УС 

включваше и посещението 

на строителни обекти. Ръ-

ководството на Камарата 

се запозна и с напредъка по 

реализацията на един от 

най-големите инфраструк-

турни проекти, които се 

реализират в момента в 

страната - обхода Габро-

во. Посетена бе и първата 

у нас проектирана и изпъл-

нена по техническите изи-

сквания за пасивна сграда 

детска градина (ДГ) „Слън-

це“.

Проект „Обход на гр. Габро-
во“ – Фаза 1 - участък от 
км. 0+000 до км. 20+124.50 и 
етапна връзка от км. 0+000 
до км. 3+130.

Обектът е част от 

Трансевропейски коридор 

№IХ Букурещ – Русе – Ди-

митровград – Александру-

полис и е възлова точка при 

движението в посока север 

– юг. Изпълнител е консор-

циум „ПСВТ“, съставен от 

„Пътни строежи-Велико 

Търново“ АД, „Хидрострой“ 

АД, „Пътинженерингстрой-

Т“ ЕАД. Строителният 

надзор осъществява ДЗЗД 

„Обединени консултанти“ 

с партньори: „Трансконсулт 

БГ“ ООД, „Рубикон Инжене-

ринг“ ООД и „Трафик Хол-

динг“ ЕООД. Авторският 

надзор е на „Пътпроект“ 

ЕООД.  

Повече за обхода на 
Габрово четете на стр. 11. 
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ОП на КСБ – Габрово, осъществява добри профе-

сионални контакти с местната власт, структури-

те на ДНСК и с другите браншови организации. За 

строителните фирми  общините са едни от най-

големите възложители. 

Важно за работещото партньорството между 

местните власти и представителите на бранша e 

да бъдат полагани усилия в посока контрол на из-

пълнението, съпроводено с гаранции и ангажимент 

към качеството. 

Основна инициатива на ОП на КСБ – Габрово, е 

проведената  за трета поредна година в Дряново 

среща на професионалните гимназии по строител-

ство и архитектура „Достойни наследници на Колю 

Фичето“ под патронажа на КСБ. С всяка година бро-

ят на гимназиите, които присъстват, се увеличава. 

Големите предизвикателства пред строителния 

бранш в региона, които са сходни на тези в оста-

налата част на страната, са борбата със сивия 

сектор и липсата на квалифицирана работна ръка. 

Благоприятните страни на областта за разви-

тието на икономиката са географското и кръсто-

пътното местоположение и транспортната обез-

печеност. Проблемно е състоянието на общинската 

пътна мрежа. Поради недостатъчни средства за 

поддръжка и ремонт голяма част от транспортна-

та инфраструктура е силно амортизирана. 

По отношение на енергийната ефективност 

през последните години почти всички сгради, които 

подлежат на задължително обследване, са преми-

нали процедурата и в повечето от тях са прило-

жени напълно или частично съответните необхо-

дими мерки. Общо 23 жилищни блока в Габрово са 

обновени до момента по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. Сключените договори за целево финанси-

ране са 37, а сградите в процес на обновяване - 14. 

Към момента интерес е заявен от над 200 сгради, 

а 171 са със сключен договор между Сдруженията на 

собствениците (СС) и кмета на община Габрово и 

са депозирани пред Българската банка за развитие. 

В Севлиево в момента се изпълняват 23 обекта, а 

напълно завършени са 7 блока. Общините Трявна и 

Дряново изостават в реализирането на тази про-

грама, но и там има сключени договори за няколко 

обекта.

Богомил Петков, председател 
на ОП на КСБ – Габрово:

Състоя се среща на ръководството на КСБ с ОП на Камарата в Габрово, 
в която се включиха и представители на местната власт

Мартин Славчев
Ренета Николова

Продължава поредица-

та от работни срещи на 

ръководството на Кама-

рата на строителите в 

България с Областните 

представителства на 

КСБ. Поредната такава 

бе с ОП на КСБ – Габрово. 

Гости на срещата бяха 

представители на мест-

ната власт. Камарата 

бе представена от инж. 

Илиян Терзиев, председа-

тел на УС на КСБ, Бого-

мил Петков, председател 

на ОП на КСБ – Габрово, 

инж. Любомир Качамаков, 

член на Изпълнително-

то бюро и на УС на КСБ, 

председател на ОП на 

КСБ – София, и вицепре-

зидент на Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC), 

изп. директор инж. Ми-

рослав Мазнев, инж. Ро-

сен Колелиев, член на УС, 

Атанас Кошничаров, член 

на Контролния съвет, 

председатели  на  ОП, 

представители на фирми, 

членове на КСБ, от реги-

она, Ренета Николова, ПР 

на КСБ, прокурист и гла-

вен редактор на „Вест-

ник Строител“ ЕАД. На 

срещата присъстваха 

областният управител 

Невена Петковa, кметът 

на Габрово Таня Христо-

ва, зам.-кметът на Тряв-

на Николина Николова и 

директорът на „Инспек-

ция по труда“ – Габрово, 

Катя Колева.

А кцент на  среща-

та беше борбата срещу 

сивия сектор. Ръковод-

ството на  Камарата 

и представителите на 

местната власт се обе-

диниха около идеята, че 

заедно трябва да пред-

приемат действия срещу 

изпълнението на строи-

телни работи от фирми 

без регистрация в ЦПРС. 

Председателят на ОП на 

КСБ – Габрово, Богомил 

Петков приветства гос-

тите с „Добре дошли“, 

след което даде думата 

на областния управител 

Невена Петкова. 

„Присъствието Ви тук 

е важно, както и Вашата 

роля във всички онези ин-

фраструктурни обекти, 

които са от значение за 

региона“, заяви Петкова. 

„Срещата с ръковод-

ството на КСБ е значима 

за нас - общините, които 

участваме в инвести-

ционния процес. В Габро-

во той беше засилен и се 

надявам, че този темп ще 

продължава благодарение 

на възможността Бълга-

рия да бъде подкрепена с 

финансов ресурс от евро-

пейските фондове. Тема-

та, която поставяте, е 

изключително важна. По-

неже става въпрос за си-

вия сектор, вероятно има 

неща, които заедно бихме 

могли да предприемем. 

Всяка община ще бъде из-

ключително силно заин-

тересована, когато във 

Ваше лице намира 

партньор и заедно 

търсим решения на 

проблеми, водещи 

до удовлетворение-

то на хората, кои-

то след това ще 

ползват обектите, 

които заедно създа-

ваме“, каза кметът 

на Габрово Таня Хри-

стова. 

От страна на 

КСБ председателят 

на УС инж. Терзиев 

благодари за среща-

та и посочи, че за Кама-

рата добрите контакти 

с местната власт са при-

оритет. „Ще се радваме 

да бъдем запознати с ин-

вестиционната програма 

на общината, за да могат 

нашите фирми да се под-

готвят за предстоящите 

проекти, каза още инж.

Терзиев. „В момента се 

борим за промяна в зако-

нодателството, с която 

да бъде регламентирано, 

че не може дадена фир-

ма да работи на обект, 

ако не е регистрирана в 

ЦПРС и няма категориза-

ция в Камарата. Вписва-

нето изважда фирмите 

на светло и означава, че 

ще си плащат данъците 

и няма да има нелоялна 

конкуренция. Провели сме 

срещи по този въпрос с 

всички парламентарно 

представени политиче-

ски сили, с министерства, 

работодателски органи-

зации, синдикати“, инфор-

мира председателят на 

УС на КСБ. 

Изп. директор на Ка-

марата инж. Мирослав 

Мазнев запозна присъст-

ващите с другите пред-

ложения на Камарата, 

които целят оптимизи-

ране на строително-ин-

вестиционния процес. 

Сред тях - статутът на 

подизпълнителите, ти-

пизацията на тръжните 

документи, въвеждането 

на предквалификация за 

големите обекти с цел 

намаляване на обжалва-

нията.

 „Благодаря за покана-

та за участие в срещата. 

Всички имаме интерес на 

строителните обекти 

да се спазва законода-

телството, да се работи 

безопасно, хората да са 

с трудови договори и да 

са осигурени. Предпола-

гам, че ще намерим начин 

Вие да ни помогнете да 

насочим силите си там, 

където това е най-необ-

ходимо, а именно в сивия 

сектор. Така че приема-

ме всякакви сигнали, за 

да осъществим контрол“, 

заяви директорът на „Ин-

спекция по труда“ – Габро-

во, Катя Колева.

„Надявам се, че Ва-

шите усилия за промени 

в закона ще имат успех, 

защото иначе ни чакат 

проблеми и всички ще бъ-

дем потърпевши. Ние сме 

за правила и сме готови 

да ги спазваме. Мисля, че 

и НСОРБ ще Ви подкрепи. 

Ако тази промяна се на-

прави сега, след 5 години 

резултатите ще бъдат 

налице“, заяви в заключе-

ние кметът на Габрово 

Таня Христова.

Повече за инвести-
ционната програма на 
общината ще бъде публи-
кувано в следващ брой на  
в. „Строител“.

Снимки Румен Добрев

ДГ „Слънце“ е проектирана и изпълнена по тех-

ническите изисквания за пасивна сграда. Сертифи-

цирана е от института в Дармщат (Германия) и 

се явява първата в България нова обществена по-

стройка от този клас енергийна характеристика. 

Тя е официално открита през 2017 г.  ДГ „Слънце“ е 

изпълнена по проект „Региони на Пасивната сграда 

и възобновяемата енергия (PassReg) по програма 

„Интелигентна енергия за Европа“, в която Габрово 

е в сътрудничество с Центъра за енергийна ефек-

тивност „ЕнЕфект“.
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Ренета Николова

Г-жо Христова, участвахте 
в работна среща с ръковод-
ството на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ). 
Какви са Вашите впечатления 
и кои са основните теми, кои-
то дискутирахте? 

Впечатленията ми за секто-

ра са, че е решен да върви заед-

но и напред, да иска да се раз-

вива, да работи по правилата 

и да върши качествено своята 

дейност. Обсъждахме как можем 

да сме си взаимно полезни – как 

да работим по-добре заедно, да 

сме по-информирани за планове-

те си и дискутирахме липсата 

на кадри. Разговаряхме за сивия 

сектор и за конкурентоспосо-

бността. 

Какво включва инвести-
ционната програма на община 
Габрово в сферата на строи-
телството до края на година-
та и за следващата 2019 г.? 

През 2018 г. средствата, 

които инвестираме в публич-

на инфраструктура чрез об-

щинския бюджет, с помощта 

на европейски ресурс и дру-

ги източници са общо над 20 

млн. лв. Около 10 млн. от тях са 

европейско финансиране. Това 

включва благоустрояване на 

дворни пространства на дет-

ски заведения и институции, 

от образователната, социал-

ната и културната ни инфра-

структура, ремонт на детски и 

спортни площадки, проектиране 

на ново кръгово кръстовище и 

реконструкция на съществува-

що, модернизация на пешеход-

ни подлези, рехабилитация на 

пътни артерии и междублокови 

пространства, въвеждане на 

енергоефективни мерки в улич-

ното осветление в град Габрово, 

изграждане на изцяло нов път в 

индустриалната зона заради на-

личието на инвеститор клас А, 

поддръжка на общинската път-

на мрежа. 

В перспектива, включително 

с подкрепата на европейски ре-

сурс, планираме ремонти и енер-

госпестяващи мерки в Дома на 

културата „Емануил Манолов“ и 

в бъдещия Център за работа с 

деца „Радион Умников“, строи-

телство на къса връзка между 

улиците „Скобелевска“ и „Чарда-

фон“, благоустрояване на още 

междублокови пространства  

и др.

Какви проекти бяха завър-
шени наскоро и кои се изпълня-
ват в момента?

Финализираме няколко го-

леми обекта по проект „Габро-

во – инвестиции за изграждане 

на съвременна градска среда“. 

Това са благоустрояването на 

парк „Колелото“ и прилежащите 

квартални пространства, ре-

конструкцията на кръстовище 

„Шиваров мост“ и вътрешнок-

варталните пространства от 

бул. „Васил Априлов“, изгражда-

не на част от „Източна градска 

улица“. Реконструираха се улици, 

тротоари, площадки, паркинги, 

пешеходни връзки, ремонтира 

се един тунел. Кварталите при-

добиха съвсем различен облик - 

удобни, красиви и модерни. 

В процес на изпълнение е 

проектът „Развитие на устой-

чив градски транспорт на град 

Габрово“. Той включва 14 нови 

електробуси за градския транс-

порт, реконструкция на кръсто-

вище, два подлеза, предгаровия 

площад, подобряване пропускли-

востта на 5 от най-натоваре-

ните кръстовища в града, елек-

тронни информационни табели. 

Ще се преустройва една от 

централните спирки на град-

ския транспорт в „джоб“ над 

р. Янтра. 

В момента текат ремонт, 

модернизация и внедряване на 

енергоспестяващи мерки на две 

училища в града - „Св. св. Кирил 

и Методий“ и бившето „Цанко 

Дюстабанов“. Те ще придобият 

изключително модерен, удобен 

и иновативен облик, ще има ин-

терактивни дъски. Заложено е 

и благоустрояване на дворните 

площи. 

Как протича изпълнението 
на строително-монтажните 
работи по Националната про-
грама за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жи-
лищни сгради (НПЕЕМЖС) на 
територията на общината? 

35 жилищни сгради в Габрово 

са обновени по НПЕЕМЖС. Пред-

стои приключването на строи-

телните работи по последните 

две здания, тъй като в града с 

договори за целево финансиране 

по програмата са общо 37 бло-

ка. Най-активните строителни 

дейности бяха извършени през 

2017 г., когато бяха обновени 31 

от обектите. Очакваме следва-

щия етап на програмата, защо-

то интересът към нея в Габрово 

продължава. До преустановява-

нето приема на заявления през 

юли 2017 г. в общината постъ-

пиха документи от 242 сгради, 

чиито собственици желаят жи-

лищата им да бъдат санирани. 

В подкрепа и улесняване на 

проследяването на целия про-

цес за гражданите създадохме 

ГИС приложение за НПЕЕМЖС, 

чрез което те могат да следят 

промяната в статуса на блоко-

вете от създаване на сдружения 

на собствениците до изпълне-

ние на строителни дейности 

и въвеждане в експлоатация 

на обектите. Община Габрово 

беше първата в страната с по-

добно приложение, което привле-

че изключително голям интерес 

още с неговото публикуване - в 

първата си седмица то беше по-

сетено от над 1000 души. 

Кои от пътищата имат 
нужда от ремонт?

Знаете, че поддръжката им 

е непрекъснат процес в работа-

та на една община – винаги има 

много свършено и винаги има 

какво още да се направи. Основ-

ните пътища в града са в много 

добро състояние. Насочили сме 

усилията си към крайните квар-

тали и селата. В града успяхме 

да съвместим изграждането 

на ВиК инфраструктурата по 

Водния проект на Габрово с ре-

монт на улични и тротоарни на-

стилки, което в голяма степен 

промени облика на цели райони, 

а инвестициите с европейски 

ресурс в градската средата 

обновиха голяма част от улич-

ната мрежа. Поддържането на 

общинската пътна мрежа също 

e постоянна задача и тази го-

дина отново предвидихме ре-

сурс за ремонт на участъци от 

нея, включително и за улици в  

селата. 

Какво е състоянието на 
образователната инфраструк-
тура?

Краткият отговор е изклю-

чително добро! В Габрово бла-

годарение на средствата по 

оперативни програми и през 

двата програмни периода бяха 

реконструирани всички учили-

ща и детски градини, като в 

тях бяха въведени енергоефек-

тивни мерки. През тази година, 

както вече казах, довършваме 

последните две училища, които 

до този момент не бяха обхва-

нати - „Св. св. Кирил и Методий“ 

и бившето „Цанко Дюстабанов“, 

което пък наесен ще отвори 

врати освен като база с изклю-

чително модерна инфраструк-

тура и с иновативен модел на 

преподаване. Сред проектите, с 

които се гордеем, е и детската 

градина „Слънце“, която е пър-

вата пасивна публична сграда в 

България.

Как се развива туризмът 
на територията на община-
та?

Съгласно данните на Нацио-

налния статистически инсти-

тут (2016) годишната посе-

щаемост на музеите в община 

Габрово (сумарно) се нарежда по 

брой посещения на 3-то място 

в страната след тези в София и 

Велико Търново, което е в резул-

тат както на добре развитата 

музейна мрежа, така и на актив-

ната и разнообразна дейност 

и добър маркетинг. Музеите 

в Габрово вече не са статич-

ни сгради с експонати, които 

разглеждаш. Те предлагат 3D 

филми, интерактивни преживя-

вания, мапинг, творчески атели-

ета, игри, организират събития. 

Сравнително се запазват 

нивата спрямо миналата го-

дина, като при българите се 

наблюдава лек спад при реали-

зираните нощувки, докато при 

чужденците има ръст от 23%. 

Този растеж се свързва с пред-

ложенията от страна на туро-

ператорите, които показват 

интерес към дестинация Габро-

во. Същевременно се увеличава 

и броят на самостоятелно пъ-

туващите туристи, или т.нар. 

неорганизирани групи. 

Привличате ли външни ин-
веститори? 

Габрово се отличава с из-

ключително висока степен на 

индустриализация. Преработ-

ващата промишленост създава 

над половината от добавената 

стойност в общината. Концен-

трацията на заетост в индус-

трията е далеч над средните 

за България и ЕС стойности. 

Водещи подотрасли са машино-

строенето и инструментално-

то производство, които концен-

трират над 1/3 от работните 

места в промишлеността. Сред 

големите инвестиции тази го-

дина е „ЛС Тюбс“ АД. Друже-

ството произвежда екструди-

рани туби за козметичната, 

фармацевтичната, хранител-

но-вкусовата и химическата 

промишленост. „ЛС Тюбс“ АД е 

50% собственост на „СТС Пак 

Холдинг“ ООД (габровска фир-

ма, производител на ламинатни 

туби) и 50% на Lageen Tuboplast 

(израелска фирма, производи-

тел на екструдирани туби). В 

рамките на 3 години, до 2020 г., 

се предвижда дружеството да 

инвестира 10 847 000 лв. и да 

открие 68 нови работни места. 

Към днешна дата са открити 

23 работни места. Компанията 

притежава сертификат за ин-

веститор клас А, заради което 

правителството чрез Минис-

терството на икономиката 

осигури средства за ремонт на 

инфраструктурата в размер на 

419 748,24 лв. Тази година разши-

ри производството си и фирма 

„Габинвест“ – инвестира близо 9 

млн. лв. в новия си завод, който 

предстои да влезе в експлоата-

ция. Тя произвежда компоненти 

за ловни и въздушни оръжия и 

е дъщерно дружество на гер-

манската компания L&O Hunting 

Group GmbH.

Как протича взаимодейст-
вието Ви с Областното пред-
ставителство на КСБ в Габро-
во? 

Работим добре и мисля, че 

ще работим още по-добре след 

провелата се среща. Набелязах-

ме някои малки, но съществени 

стъпки напред в дейността си. 

Знаем, че проблемите са доста, 

но както дискутирахме, ако ча-

каме те да се решат генерално 

и със замах, няма да се получи. 

Пътят към успеха е малки и по-

следователни стъпки напред. 

Какво ще пожелаете на жи-
телите и гостите на Габрово? 

Слънчево и хубаво лято, в 

което да отделят време и за 

Габрово, защото тук ще им 

предложим много интересни 

събития. Ще отбележа само 

най-скорошните - Код „Зелено“ в 

парк „Маркотея“, чиято концеп-

ция е да живеем здравословно, 

интересно и творчески. Това е 

нашето събитие, посветено на 

Българското председателство 

на Съвета на ЕС, а паркът е 

изцяло реновиран – с нови алеи, 

цветя, детски площадки, езеро 

с фонтани. В началото на юли 

ще открием новия мост над 

р. Янтра, който е изключително 

интересен като архитектура 

и художествено осветление. 

Предвидили сме нощно свет-

линно парти, много различно от 

всички стандартни събития. 

Очакват ни френско кино в Бо-

женци, концерти на Теодосий 

Спасов и Владко Стефановски, 

на Фредерик Виал – акордеон, 

Тома Кордоли – бас, Йоан Сера 

– барабани, със специален гост 

Маги Алексиева – Мей… 

Габрово е прекрасна дести-

нация, която съчетава традиция 

и модерност, а като столица на 

смеха с шегата знае как да Ви 

усмихне и очарова! Габрово има 

ярък и вълнуващ дух, притега-

телна сила и способност да за-

владява така, че да те накара 

да го обичаш. Ако се съмнявате 

в това, елате на място, за да 

проверите.

Таня Христова, кмет на община Габрово: 

Снимка Община Габрово



11КСБпетък, 29 юни 2018 Ñòðîèòåë

Десислава 
Бакърджиева
Ренета Николова

Един от най-сложните 

и приоритетни пътни про-

екти, който се изпълнява 

в момента в страната, е 

обходният път на Габрово. 

Обектът е част от Транс-

европейски коридор №IХ Бу-

курещ – Русе – Димитров-

град – Александруполис и е 

възлова точка при движе-

нието в посока север – юг. 

Основните транспортни 

направления, които ще об-

служва при въвеждането 

му в експлоатация, са Русе 

– Велико Търново – Шипка 

– Стара Загора – Свилен-

град (Маказа) и Оряхово 

– Севлиево – Шипка – Ста-

ра Загора – Свиленград 

(Маказа). От успешното 

завършване на съоръже-

нието зависи изграждане-

то на тунела под Шипка. 

Реализацията на обхода на 

Габрово, която е разделена 

на четири етапа, старти-

ра през 2013 г. с финансира-

не по Оперативна програ-

ма „Транспорт 2007 – 2013“.  

Поради продължителното 

обжалване на решението 

по Оценката на въздейст-

вието върху околната сре-

да от неправителствени 

организации и  забавянето  

на отчуждителните про-

цедури на засегнатите 

имоти инфраструктур-

ният обект не можа да 

се възползва напълно от 

европейските средства и 

проектът бе дофинансиран 

със средства от държав-

ния бюджет. 

Въпреки предизвика-

телствата изпълнителят 

на обхода на Габрово Кон-

сорциум „ПСВТ” продължа-

ва да намира  решения и да 

изгражда качествено обек-

та, използвайки иноватив-

ни технологии, и днес може 

да се похвали със сериозен 

напредък на строително-

монтажните работи, кои-

то трябва да приключат 

през 2019 г. „ПСВТ” е със-

тавено от „Пътни стро-

ежи-Велико Търново” АД, 

„Хидрострой” АД, „Път-

инженерингстрой-Т” ЕАД. 

Строителният надзор осъ-

ществява ДЗЗД „Обедине-

ни консултанти” с партньо-

ри: „Трансконсулт БГ” ООД, 

„Рубикон Инженеринг” ООД 

и „Трафик Холдинг” ЕООД. 

Авторският надзор е на 

„Пътпроект” ЕООД.  

Техническите параметри

на обекта са двулентов 

път с габарит 10,5 м и про-

ектна скорост 70 - 80 км/

час. Проектът включва и 

изграждането на тунел с 

дължина 540 м в участъ-

ка между с. Чехлевци и кв. 

„Дядо Дянко“ от км. 12+420 

до км. 12+960, както и на 

4 пътни възела, 4 кръсто-

вища, 5 бр. мостове и ви-

адукти. Общата дължина 

на обхода е 23,254 км. От 

тях 10,94 км са рехабили-

тация и реконструкция на 

съществуващо трасе, а ос-

таналите 12,314 км са ново 

строителство. Към момен-

та са завършени два ета-

па от проекта. Първият е 

от км. 0+000 до км. 7+670 

с обща дължина 7,670 км. 

В рамките на етап I са 

рехабилитирани 7,670 км 

през 2013 г. Той започва от 

кръстовището, от което 

обходният път се отделя 

от път I-5 Велико Търново 

– Габрово, и завършва преди 

пътен възел „Поповци” на 

път II-44 Севлиево – Габро-

во. Етап II от км. 7+670 до 

км. 10+940,74 е с обща дъл-

жина 3,270 км и е приключил 

през 2015 г. В този участък 

е  изпълнена рехабилитация 

и реконструкция от пътен 

възел с път II-44 Севлиево 

- Габрово до с. Чехлевци 

(пътно кръстовище с път 

III-4404). Трасето на учас-

тъка минава западно от 

кв. „Войново” и завършва в  

с. Чехлевци.

В момента се реализират 
следващите два етапа. 

Т р е т и я т  е  о т 

км. 10+940,74 до км. 16+010 

с обща дължина 5,069 км и 

е изцяло ново строител-

ство. Отсечката е от 

пътно кръстовище с път 

III-4404, с. Чехлевци до пъ-

тен възел „Дядо Дянко” на 

Габрово (път III-5006). Етап 

IV също е ново строител-

ство и е от км. 16+010 до 

км. 20+124,50. Общата му 

дължина е 4,115 км - от 

пътен възел „Дядо Дянко” 

(път III-5006) на Габрово 

до кв. „Радецки“ (пътно 

кръстовище за етапна 

връзка до път I-5 – Шип-

ченски проход). Изпълнява 

се и нова етапна връзка от 

км. 0+000 (съвпадащ с км. 

20+124,50 от основното 

трасе) до км. 3+130 с обща 

дължина 3,130 км. Етапна-

та връзка служи за свърз-

ване на обхода на Габрово 

с Шипченския проход (РП 

I-5) и ще се ползва като ал-

тернативен маршрут при 

евентуално неотложно за-

тваряне на тунела под връх 

Шипка.

Велико Желев, член на УС на 
КСБ и собственик на „Хи-
дрострой“ АД, сподели, 

че като цяло обходният 

път на Габрово се характе-

ризира с труден планински 

терен, голям обем на из-

копно-насипните работи и 

множество инженерни съ-

оръжения – подпорни сте-

ни, водостоци, мостове и 

тунел.

Строят се два нови 

пътни възела – п.в. „Че-

хлевци” на км. 11+200 и 

п.в. „Дядо Дянко” на км. 

15+500. На п.в. „Поповци” на 

км. 7+800 са изградени две 

нови пътни връзки по на-

правление Шипка - Габрово 

и Севлиево - Велико Търно-

во, с което п.в. „Поповци” е 

завършен като възел тип 

„детелина”. В процес на 

изграждане са 4 нови мо-

ста с дължина 640 м, 130 м, 

197 м и 20 м, а също така 

са рехабилитирани 3 мо-

стови съоръжения – надлез 

над републикански път II-44 

Габрово - Севлиево, надлез 

над общински път и мост 

над р. Янтра. 

Най-интересен от инже-
нерно-техническа гледна 
точка е мостът 

на км. 11+800 с дъл-

жина 640 м, премостващ 

квартал „Борово - Велче-

вци”.

 „С оглед трудните 

теренни условия първона-

чалният проект за този 

мост, предвиждащ изграж-

дането му с 40-метрови 

90-тонни греди, беше пре-

работен по технологията 

за конзолно бетониране с 

два максимални отвора от 

по 160 м. Тази технология 

не е използвана в Бълга-

рия повече от 10 години, а 

от българска фирма - от 

2000 г. насам“, коментира 

инж. Румен Йовчев,  пред-

ставител на изпълнителя 

и един от признатите екс-

перти в мостостроенето. 

„По тази технология се из-

граждат стоманобетон-

ни мостове с най-големи 

отвори. Инсталацията е 

закупена от норвежка фир-

ма. С нея е направен мост 

в Норвегия с отвор 290 м 

и 145 м конзола“, допълни 

още  инж. Йовчев. 

Мостът е съставен 

от естакадна и конзолна 

част. Естакадната част 

започва от п.в. „Чехлевци” 

до стълб №8 и е изградена 

от 21-метрови предвари-

телно напрегнати греди, 

монтирани върху невисо-

ки стълбове. Конзолна-

та част премоства раз-

стоянието от стълб №8 

до устой №2 и преминава 

над ул. „Момина скала”, кв. 

„Борово - Велчевци” и р. 

Синкевица. Съставена е 

от два отвора по 160 м и 

два отвора по 80 м. Най-

високият стълб №10 е 60 

м над терена. Конзолната 

част е в процес на изграж-

дане, като към настоящия 

момент са реализирани 

10 сегмента от връхната 

конструкция на стълб №10 

и 4 сегмента от връхната 

конструкция на стълб №9.

Другото забележително 
съоръжение е тунелът 

на км. 12+420 с дължи-

на 540 м, преминаващ под 

Бакойския баир. Към на-

стоящия момент тунелът 

е пробит на пълен профил, 

изградена е първичната 

облицовка и се работи по 

вторичната, от която са 

завършени над 120 м.

„Обектът е наистина 

впечатляващ, а най-ху-

бавото е, че тези вну-

шителни съоръжения се  

изграждат от български 

строителни фирми. Това 

ни дава повод за гордост 

и самочувствие“, коменти-

ра председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Снимки в. „Строител“
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Мартин Славчев
Ренета Николова

Ръководството на КСБ 

проведе работна среща и с 

ОП на КСБ – Плевен. На нея 

присъстваха председате-

лят на Управителния съвет 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

изп. директор на Камарата 

инж. Мирослав Мазнев, инж. 

Любомир Качамаков, член на 

Изпълнителното бюро (ИБ) 

и на УС на КСБ, председа-

тел на ОП на КСБ – София, и 

вицепрезидент на Европей-

ската федерация на строи-

телната индустрия (FIEC), 

инж. Розета Маринова, член 

на ИБ, на УС и председател 

на Комисията по професио-

нална етика (КПЕ) към КСБ, 

Милен Илиев, председател 

на ОП на КСБ - Плевен, Ди-

митър Копаров, началник-

отдел „Организационна 

политика“ към КСБ, Ренета 

Николова, ПР на КСБ, проку-

рист и главен редактор на 

„Вестник Строител“ ЕАД, 

представители на фирми 

членове на КСБ от облас-

тта. Гости на срещата 

бяха арх. Невяна Иванчева, 

зам.-кмет по „Териториално 

развитие“ на община Плевен, 

главният инженер на общи-

ната Владислав Иванов, 

Борис Петков – директор 

на Дирекция „Инспекция по 

труда” – Плевен, и предста-

вители на РД НСК Плевен.

„Искам да поздравя но-

вото ръководство на Кама-

рата за усърдието и упори-

тостта, с които започнаха 

и провеждат конструктивна 

политика, допълваща досе-

га правеното от КСБ. Тази 

инициатива има за цел пред-

ставяне на проблемите пред 

бранша в различните обла-

сти и битка за законодател-

ни промени. Всичко това се 

отразява подробно на стра-

ниците на в. „Строител“, 

каза инж. Розета Маринова 

в началото на срещата. Тя 

сподели, че членове на ОП на 

КСБ – Плевен, са 61 фирми, 

а вписаните в Централния 

професионален регистър 

на строителя (ЦПРС) са 

86. „В Първа категория са 

14 компании, във Втора са 

10. Останалите са малки и 

средни фирми. Това мисля, че 

не учудва никого, защото на-

шият регион все повече се 

причислява към Северозапад-

ния икономически изостанал 

район. Работа за местните 

фирми осигуряват предим-

но частните инвеститори, 

особено земеделските про-

изводители, за което сме им 

благодарни.  Отношенията 

ни с областната управа, об-

щината и другите институ-

ции са диалогични. Срещаме 

нужното съдействие“, спо-

дели инж. Маринова.

Според нея сивата ико-

номика вреди на всички, за-

щото тя  привлича кадрите, 

прави нелоялна конкуренция 

на работещите законно 

фирми, дава дъмпингови цени 

при търговете. „КСБ рабо-

ти много за законодателни 

промени, които да проме-

нят ситуацията“, подчерта 

инж. Маринова. „Мисля, че 

ще е добре, ако се приемат 

и предложенията на КСБ по 

отношение на статута на 

подизпълнителите. При нас 

големите обекти се взимат 

от големи фирми, каквито 

в региона няма. Местните 

фирми са основно подизпъл-

нители. Цените за СМР са 

ниски“, обясни председате-

лят на КПЕ. 

Инж. Маринова посо-

чи, че ако спре нелоялната 

конкуренция и се залагат 

по-нормални стойности на 

СМР в търговете, нещата 

в бранша ще бъдат на по-

добро ниво.

„Искам да Ви кажа, че ко-

гато с инж. Мазнев поехме 

ръководството на КСБ, ние 

си поставихме десетина 

задачи. Сред тях може би 

на първо място е борбата 

със сивата икономика. Това 

може да стане чрез законо-

дателни промени. Провели 

сме разговори с Камарата 

на архитектите в България 

(КАБ) и Камарата на инже-

нерите в инвестиционното 

проектиране (КИИП) и се 

опитваме да излезем с общи 

идеи за промени в Закона за 

устройство на територия-

та (ЗУТ). Опитваме се да 

променим и Закона за об-

ществените поръчки (ЗОП), 

за да се преборим с дежурни-

те обжалвачи, които всички 

знаем какво причиняват на 

бранша“, каза председате-

лят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев. Той изтъкна и част 

от останалите проблеми, с 

които се сблъсква строи-

телният сектор – ниските 

цени и липсата на кадри. „Не 

знам как е при Вас, но в мно-

го общини се  обявяват тър-

гове, на които вече никой не 

се явява. Това е по обясними 

за нас причини. Правят се 

оценки на бюджета с цени 

от 2014, 2015 и 2016 г. Съ-

щевременно стойността на 

материалите през този пе-

риод се увеличи драстично. 

По отношение на проблема с 

кадрите провеждаме разго-

вори с Министерството на 

образованието и науката“, 

каза инж. Терзиев. 

„В ръководството на 

КСБ решихме да се фокуси-

раме върху няколко възлови 

неща, от които да започ-

нем, за да преодолеем част 

от предизвикателствата 

пред бранша“, заяви изп. ди-

ректор на Камарата инж. 

Мирослав Мазнев. Той се 

обърна към представители-

те на община Плевен. „Въз-

ложителите и строителите 

не сме две различни страни. 

За да се реализират Ваши-

те планове и проекти, те 

трябва да минат през нас. 

Знаем как, попаднали не на 

точния строител, нещата 

се изкривяват и всичко се 

проваля. Затова всички ние 

искаме да застанем с един-

на позиция. С почти всички 

институции, с които сме 

разговаряли, стигнахме до 

заключението, че трябва 

да работим заедно, да се 

използва експертизата на 

КСБ, която притежаваме, 

по актуални теми като 

реализацията на търгове, 

на обекти. Има специфики, 

които ние, строителите, 

ги преживяхме, и ако възло-

жителите се опрат на този 

наш опит, нещата ще се 

случват по-лесно“, каза инж. 

Мазнев.

„Нашата констатация 

е, че ЗУТ изчерпи своята 

възможност да работи. За 

17 години той е изменян над 

80 пъти. Законът трябва да 

се промени. Имаме предло-

жение той да се раздели на 

два закона с работни загла-

вия – Закон за териториал-

ното устройство и Закон 

за строителството, който 

да включва проектиране, 

надзор, строителство и 

въвеждане в експлоатация“, 

сподели той. 

Според инж. Мазнев 85% 

от фирмите членове на Ка-

марата в страната са мал-

ки и средни и те са именно 

подизпълнителите. „Искаме 

корекция в ЗОП относно 

подизпълнителите - те да 

бъдат вписвани преди кон-

кретното изпълнение на 

дейностите, а не при обя-

вяване на тръжната проце-

дура“, обясни инж. Мазнев. 

„Има и нещо друго, което за-

конът допуска в момента. В 

консорциумите е достатъч-

но един от изпълнителите 

да е вписан в ЦПРС и покрай 

него може да участват  вся-

какви други фирми. Затова 

ние настояваме всички фир-

ми, включени в даден консор-

циум, които ще изпълняват 

строителство, да са впи-

сани в ЦПРС“, подчерта изп. 

директор на Камарата. 

 „Проблемите са много, 

но ние ще разчитаме инфор-

мацията за тях да ни бъде 

изпращана като сигнали. 

Като отидем в министер-

ствата, да имаме предло-

жения за решения, защото 

представяйки само пробле-

ми, не правим нищо“, каза 

инж. Мазнев.  

Зам.-кметът по „Терито-

риално развитие“ на община 

Плевен арх. Невяна Иванчева 

уточни, че инвестиционна-

та програма е част от бю-

джета на общината. „Кога-

то разглеждахме основните 

ремонти на уличната мрежа, 

имахме направени количест-

вено-стойностни сметки 

за 2 млн. лв. Сега възлагаме 

изготвянето на много про-

екти, за които ще теглим 

инвестиционен кредит“, ин-

формира тя.

„Обектите, които са в 

инвестиционната програма 

на общината, ще продължат 

и през следващата година. 

Те сега се проектират. Към 

момента имаме прогнозни 

стойности. Проектите са 

много и не са за малки суми. 

Публикувани са на  сайта на 

общината“, заяви главни-

ят инженер на Плевен Вла-

дислав Иванов. 

След срещата с ОП на 

КСБ – Плевен, бяха посетени 

и няколко строителни обек-

та в града, реализирани с 

частно и с финансиране по 

еврофондовете - сграда на 

фирма „Таси“ ООД, разшире-

нието на административно-

производствения комплекс 

на „Димитров“ ООД и ремон-

тираният център на града. 

В сградата, която е из-

градена чрез частна инвес-

тиция на „Таси“ ООД, е ситу-

иран медицинският център 

„Екзакта Медика“. Разгърна-

тата застроена площ е 1700 

кв. м. Изпълнител е „Строй-

продукт“ ООД. 

Административно-про-

изводственият комплекс 

„Димитров“ ООД включва 

две модерни фабрики, кор-

поративна офисна сграда и 

клуб за работещите в ком-

панията. Строителството 

на последните две е в раз-

гара си. Те ще се изградят 

върху терен от близо 27 дка, 

като общата разгъната за-

строена площ е 14 650 кв. 

м. Изпълнител е ЕТ „Неш-И 

Ивайло Нешев“.

Административната 

сграда е модерна и инова-

тивна, с двойна стъклена 

фасада. Изградена е изцяло 

от еко материали – дървени 

подове, вътрешни стени от 

видим бетон.

За служителите в момен-

та се строят клуб-ресто-

рант и фитнес, футболно и 

баскетболно игрище, басейн 

с целогодишно затопляне и 

зона за релакс в красив еко-

логичен парков кът. В бъде-

щите проекти на компания-

та е създаването на детска 

градина и училище от най-

висок образователен клас, 

покриващи всички модерни и 

съвременни стандарти.

В центъра на Плевен е 

извършена реконструкция 

на Градската градина, реха-

билитация на Водната кас-

када, обновление на пл. „Сте-

фан Стамболов“, изграждане 

на пешеходни мостове, на 

нови детски и спортни пло-

щадки. Финансирането е по 

ОПРР. 

Снимки Румен Добрев

Арх. Невяна Иванчева, зам.-кмет по „Териториално развитие” на 
община Плевен, главният инженер на общината Владислав Иванов 
и Борис Петков – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – 
Плевен, участваха в работната среща с ОП на КСБ – Плевен

Административно-производственият комплекс „Димитров“ ООД

Пред сградата на фирма „Таси“ ООД Центърът на Плевен след извършената реконструкция



ЦПРС 13петък, 29 юни 2018 Ñòðîèòåë

Протокол № 1126/31.05.2018 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 - зали-
чаване

ЕИК Строител Адрес Представляващ Канд 
потв

040445499
РУМЕН МАРКОВ - ДЖОИНТ 
БИЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ ЕТ

1407 София, ул. „Банат“ №28, пар-
тер

Румен Георгиев Марков ПВп

101796291 СТОЯН СЛАВЕВ ЕООД
2708 с. Покровник, ул. „Тодор Алек-
сандров“ №42

Стоян Стефанов Славев ПВп

131111505 ТИФАНИ - ВК ЕООД
1000 София, р-н „Оборище“, ул. 
„Бачо Киро“ №10

Васил Прокопиев Николов ПВп

131175924 ТОТАЛ ТЕРМ ООД
1784 София, р-н „Младост“, бул. 
„Цариградско шосе“ №64, бл.11, 
вх. Б, ет. 2, ап. 37

Лъчезар Светославов Соф-
ронов

ПВп

175431567 ПЪТСТРОЙ БГ ЕООД 4700 Смолян, ул. „Родопи“ №99А
Даниела Славчева Мъсар-
лиева

ПВп

200727304 АРИС - 09 ЕООД
1574 София, жк „Слатина“, бл. 24, 
вх. Д, ет. 9, ап. 157

Стоян Георгиев Комитов ПВп

201464518 ТермоУютСтил ЕООД
8000 Бургас, жк „Меден рудник“, ул. 
„Черни връх“ №38

Людмил Стоянов Либчев ПВп

201750131 ИНЖСТРОЙ-2003 ЕООД 5800 Плевен, ул. „Свободата“ №7 Рослана Денкова Гицова ПВп

203243590 АРЧИНВЕСТ ООД
7700 Търговище, ул. „Рила“ №4, 
ет. 3, ап. 8

Ердал Изетов Йонгаджиев ПВп

203682120 Деконтех България ЕООД
1606 София, бул. „Ген. Е. И. Тотле-
бен“ №30-32, ет. 2

Ася Асенова Арсова ПВп

204002506 СЕПРО ЕООД
6600 Кърджали, бул. „България“ 
№101

Фикрет Джошкун Муса ПВп

204133879
СВ БИЛДИНГ КЪМПАНИ 
ООД

1415 София, жк „Драгалевци“, ул. 
„Нарцис“ №5

Венцислав Николаев Янков ПВп

204227531 НИП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 5800 Плевен, ул. „Мусала“ №5 Петьо Иванов Димитров ПВп

204497683 БАРИК БИЛД ЕООД
1612 София, ул. „Церова гора“ №12, 
ет. 2, ап. 4

Владимир Кирилов Стои-
менов

ПВп

204691453 АСТЕР БИЛД ООД
4002 Пловдив, бул. „Шести септем-
ври“ №112 А

Ангел Стефанов Рангелов ПВп

204719130 МАГС БИЛД ООД
9000 Варна, ул. „Архимандрит Фи-
ларет“ №9

Светлозар Николов Гочев ПВп

204827451 РОЯЛСТРОЙ АИГ ООД
1407 София, ул. „Светослав Мин-
ков“ №11

Илия Атанасов Гитев ПВп

204958810 РЕ ДОМ ЕООД
9000 Варна, ул. „Добри Войников“ 
№8, ет. 1, ап. партер

Бисер Динев Сивков ПВп

831752845 ТИДЕКС ЕООД
1527 София, ул. „Панайот Волов“ 
№26Б, офис 4 -5

Елена Тодорова Тодорова ПВп

030028945 ММС Инк ЕООД 9002 Варна, бул. „Княз Борис I“ №121 Владимир Йорданов Венков РОб

103541300 Братя Георгиеви ЕООД
9009 Варна, ул. „Радост“ № 1, бл. 5, 
вх. А, ет. 1

Ангел Костов Георгиев РОб

103780688 РИС ООД 
9000 Варна, ул. „Проф. Марин Дри-
нов“ № 42

Слав Дечев Славов РОб

104693344
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО АД

5000 Велико Търново, бул. „Бълга-
рия“ №27

Филип Маринчев Маринов РОб

124547139 ЕЛ - СИ - ТРЕЙД ООД
9300 Добрич, ул. „Климент Охрид-
ски“ №58А

ЕЛЕНА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙ-
НОВА

РОб

128591108 СМК - ИНВИКТУС ООД
8000 Бургас, ул. „Стара планина“ 
№1, бл.3, ет. 6, ап. 633

Георги Димитров Дими-
тров

РОб

130642168 Кота - 2001 ООД
1618 София, жк „Овча купел“, ул. „Ле-
чебен извор“ №1

Александър Цветанов Асе-
нов

РОб

201155233 ТРАНСЕЛСТРОЙ ЕООД
5100 Горна Оряховица, ул. „Панайот 
Цвикев“ №18, вх. А, ет. 1, ап. 2

Иван Любенов Неков РОб

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

Керанка Христова Липчева РОб

204202528 СК БРАНДЕРА ЕООД
4000 Пловдив, р-н „Централен“, ул. 
„4-ти януари“ №34, ет. 2, ап. 5

АТАНАС ВЛАДИМИРОВ 
СТАВРЕВ

РОб

204371955 РАМ-ВВ ЕООД
9000 Варна, ул. „Опълченска“ №27, 
офис 3

Мария Балева Русева РОб

204743897 Калитера ООД
9000 Варна, ул. „Густав Вайганд“ 
№10а, ет. 5, ап. 8

Илина Станиславова Ми-
ленкова

РОб

204499314 ИНЖЕНЕРИНГ 77 ЕООД
1330 София, жк „Красна поляна III“, 
бл.343, вх. В, ап. 64

Добромир Нинков Дилов РОб

101643235 ВИНСТРОЙ ООД 2760 Разлог, ул. „Даме Груев“ № 8
Стефан Георгиев Стефа-
нов

РОб

115010446 Тракия - РМ ЕООД
4004 Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ 
№136

Халина Малецка Пейчева РОб

112128158 ЕМИР - 99 ООД
4400 Пазарджик, ул. „Пловдивска“ 
№63

Тодор Иванов Ангелиев СОб

201144280
СТРОЙКОМПЛЕКТ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ПТ ЕООД

7000 Русе, ул. „Васил Петлешков“ 
№ 31

Петър Тодоров Топалов СОб

117043612 ЕЛ ЕООД 7004 Русе, ул. „Търговска“ №9 Стефан Спасов Стефанов СОб

131071498 Бревас ООД
1582 София, жк „Дружба-2“, бл.401А, 
ет. партер

Цветелин Евлогиев Василев СОб

160047781 АЙВАЗОВ ЕООД 4000 Пловдив, ул. „Поп Тачо“ №7 Георги Иванов Айвазов СОб

175089918 МАЕР ООД
1330 София, жк „Красна поляна II 
част“, бл.241, вх. Б, ет. 5, ап. 38

Росен Емилов Илиев СОб

200167332 КЕМПАРК СТРОЙ ЕООД 7000 Русе, ул. „Стара планина“ №9 Кямил Илхан Кямил СОб

201069542 КОНСУЛТ БГ 2010 ЕООД
4000 Пловдив, ул. „Велико Търново“ 
№4

Владимир Веселинов Же-
лязков

СОб

201119244 Ред Хоок ЕООД
9022 Варна, ул. „Димитър Димов“ 
№17

Камелия Руменова Желева СОб

202408636
СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ 
ЕООД

1592 София, жк „Дружба“, бл.10, вх. 
Г, ет. 8, ап. 16

Димитрина Димитрова 
Матева

СОб

203907599
БЕНИ СТРОЙ БИЛДИНГ 
ЕООД

7000 Русе, ул. „Петрохан“ №73, вх. 
4, ет. 6, ап. 16

Красен Игнатов Кирилов СОб

825194880 РИВАС ООД
4000 Пловдив, ул. „Д-р Александър 
Пеев“ №13

Владимир Веселинов Коруев СОб

201805777
Каменица строй 1 
ЕООД

2700 Благоевград, ул. „Пейо Яворов“ №43, 
ет. 2, ап. 8

Валери Божинов Чор-
баджийски

ПВп

201897932 СИБИ БИЛД ЕООД
2000 Самоков, жк „Самоково“, бл.30, вх. 
А, ет. 2, ап. 5

С и м о н а  Н и кол о в а 
Петрова

ПВп

202581855 Екко Си ЕООД
4000 Пловдив, бул. „Копривщица“ №49, 
ет. 5, ап. 15

Златомир Наумов Ша-
лабутов

ПВп

202721410 КАМАС БИЛД ЕООД
1574 София, жк „Христо Смирненски“, 
бл.2А, вх. А, ет. 4, ап. 12

Карамфил Андонов 
Асенов

ПВп

202851126 ХИТ БИЛДИНГ 3 ЕООД 2306 Перник, ул. „Победа“ №3
Георги Цветанов Пе-
тков

ПВп

203057817 УОЛМАСТЕР ЕООД
2500 Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 
№210

Николай Михайлов То-
доров

ПВп

203496137 АНЖСТРОЙ-1 ЕООД
1404 София, жк „Манастирски ливади“, 
бл.60А, вх. А, ет. 5, ап. 32

Анчо Маринов Андреев ПВп

203817842 КЛИМА ЛАЙФ ЕООД 2347 Кладница, ул. „Рудничар“ №17
Надежда Димитрова 
Николова

ПВп

203877202 НИК МИ СТРОЙ ЕООД 1000 София, ул. „Живко Николов“ №23
Захари Антонов Ди-
митров

ПВп

204009511 ФУЛ 2016 ЕООД
5000 Велико Търново, ул. „Сливница“ 
№80А

Атидже Алиева Хад-
жимустафова

ПВп

204184749
Е Л Е К Т Р О Ф И Н Е С 
СТРОЙ ЕООД

1324 София, ул. „Цветница“ №4А
Маруся Василева Си-
мова

ПВп

204359554 СТРОЙ М ГРУП ЕООД
3000 Враца, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 
№29, вх. А, ет. 4, ап. 11

Е л е н а  Н и к о л о в а 
Петрова

ПВп

204622717 ХАРЕС СТРОЙ ООД 4300 Карлово, ул. „Стражата“ №28
Савка Дафинова Ча-
лъкова

ПВп

204687775 Ам Хоум Билдинг ООД
6600 Кърджали, бул. „България“ №33, вх. 
В, ет. 1, ап. 5

Марин Сашев Влади-
миров

ПВп

102855006 СЕНТРАЛ ПАРК 1 ЕООД
8230 Несебър, ул. „Св.Св.Кирил и Мето-
дий“ №16

Силвия Димитрова 
Костадинова- Пет-
кова

РОб

103219192 Весела ООД 9000 Варна, ул. „Жеравна“ №7
Тихомир Костадинов 
Димитров

РОб

115068684 КОНИЕЛ ООД 4000 Пловдив, ул. „Богомил“ № 78, ет. 6 Георги Николаев Коцев РОб

201069542
КОН СУЛТ  Б Г  2 0 10 
ЕООД

4000 Пловдив, ул. „Велико Търново“ №4
Владимир Веселинов 
Желязков

РОб

202372115
БИЛДИНГ КОМФОРТ 
ЕООД

1592 София, жк „Дружба“ 1, бл.120, вх. Г, 
ет. 8, ап. 116

Андрей Станков То-
доров

РОб

203664898 КЕМ ИНВЕСТ ООД
8000 Бургас, жк „Лазур“, ул. „Батак“ №46, 
ет. 3, ап. 9

Красимир Димитров 
Керемедчиев

РОб

204015667 СТРОЙТЕС ЕООД 1434 София, ул. „Зелена круша“ №11
Ивайло Валентинов 
Христов

РОб

204101027 МУРЕКС БИЛД ЕООД 1528 София, ул. „Мюнхен“ №2
Красимир Любомиров 
Грозданов

РОб

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

Никола Александров 
Малкодански

РОб

828013901
Пътстроймонтаж 
ООД

7500 Силистра, ул. „Добруджа“ №1, ет. 5 Димо Петров Мирчев РОб

121236738 КОНДОР И СИЕ ЕООД 1330 София, ул. „Яне Сандански“, бл. 20Б Антон Данчев Кънев РОб

202965514 АЛГО - 07 ЕООД 2622 Яхиново, ул. „Г. С. Раковски“ №28
Иванка Георгиева Спа-
сова

РОб

106014456
ИНКОМС - Електронна 
и съобщителна техни-
ка - Милин камък АД

3000 Враца, бул. „Мито Орозов“ №18
Володий Георгиев Пе-
ков

СОб

107547553 АРИСТ ООД
5344 Габрово, с. Кози рог - СТОПАНСКИ 
ДВОР

Игнат Минчев Иванов СОб

112608099
ЕЛЕКТРОЕКСПРЕС 
ООД

4400 Пазарджик, ул. „Христо Ботев“ №12
Костадин Иванов Га-
нев

СОб

117543770
НАДИ -  КО СТРОЙ 
ЕООД

7005 Русе, ул. „Родопи“ №5, вх. 2, ет. 4, 
ап. 9

Надежда Иванова Кос-
тадинова

СОб

175399144 АВИ-БИЛДИНГ ООД
1336 София, жк „Люлин“ бл. 366, вх. 1, ет. 
4, ап. 71

Ана Василева Монова-
Минева

СОб

200753288
АКВА БИЛДИНГ КЪМ-
ПЪНИ ООД

2300 Перник, ул. „Рашо Димитров“, бл. 89, 
ет. 5, вх. А, ап. 12

Евелина Любомирова 
Рангелова

СОб

201424833

ЗАКОННО СТАБИЛНО 
ПРОФЕСИОНА ЛНО 
СТРОИТЕЛСТВО СТЕ-
ФАН ОТАШЛИЙСКИ 
ЕООД

1574 София, жк „Христо Смирненски“, бл. 
48, вх. А, ет. 3, ап. 3

С т е ф а н  И в а н о в 
Оташлийски

СОб

202123345 СТРОИТЕЛ АД ЕООД 4400 Пазарджик, ул. „Георги Райков“ №11
А Н Г Е Л  Ф И Л И П О В 
ТРЕНДАФИЛОВ

СОб

102667043
ТУРХИ - ТУРХУТ ИС-
МАИЛ ЕТ

8224 Кошарица, ул. „Първи май“ №39 Турхут Мухсин Исмаил СОб

103885408
ВЪЗРАЖДАНЕ 2004 
ЕООД

9000 Варна, ул. „Славянска“ №22, ет. 6-7, 
ап. 7

Светлозар Иванов 
Чорбаджиев

СОб

108555866 АЛАРКО и сие ЕООД
6600 Кърджали, кв. „ Възрожденци“ бл.53, 
ап. 73

Георги Мартинов Ал-
бенков

СОб

119625020 Дар - 55 ЕООД
8900 Нова Загора, ул. „Стефан Караджа“ 
№42

Пепа Иванова Попова СОб

121897376 МЕГАСТРОЙ - К ООД 1504 София, бул. „Дондуков“ №78 Георги Иванов Кюлев СОб

130159276 С.А.Г ГРУП ЕООД 1618 София, ул. „Ралевица“ №84
Младен Иванов Мла-
денов

СОб

131391612 ЛАСКОНИ ЕООД 1407 София, ул. „Бигла“ № 32, вх. Б, ап. 26
Славин Георгиев Лас-
ков

СОб

175288770
Алфасист инженеринг 
ООД

1000 София, бул. „Васил Левски“ №109
Веселка Петкова Ни-
колова

СОб

175317300
ХИДРОСТРОИТЕЛ-
СТВО БЛАГОЕВГРАД 
EООД

2700 Благоевград, ул. „Чакалица“ №2, 
вх. В

Веселина Пенчева По-
пова

СОб

200684397
АКВА ИНЖЕНЕРИНГ 
ГРУП ООД

1582 София, жк „Дружба“, бл.10, вх. Б, ет. 
2, ап. 5

Ангел Ангелов Бобев СОб

200793005 ВиК Мрежи ЕООД
8000 Бургас, жк „Лазур“, бл.20, вх. 2, ет. 
1, ап. 4

Желязко Димитров Ге-
оргиев

СОб

201238063
ГИД ИНЖ ЕНЕРИНГ 
ООД

1612 София, ул. „Царево село“ №11А, ет. 
2, ап. 7

Даниел Ивайлов Йор-
данов

СОб

201587353
ТАРГЕТ ИНЖЕНЕРИНГ 
КОНСТРАКШЪН БГ 
ООД

7000 Русе, ул. „Муткурова“ №37, вх. 1, 
ет. 5

Гюнел Шукриев Исма-
илов

СОб

202064548 АРГОБИЛДИНГ ЕООД 1164 София, ул. „Елин Пелин“ №45
Аргир Йорданов Ар-
гиров

СОб

202276782 Дайв Инженеринг ООД
9300 Добрич, ул. „Стоян Михайловски“ 
№5

Теодора Георгиева 
Жекова

СОб

202585177 СТОМИС 2002 ЕООД
9000 Варна, ул. „Райко Жинзифов“ №12, 
ет. 1

Стоянка Христова 
Василева

СОб

202592200 П.С.Н. ООД
6000 Стара Загора, бул. „Цар Симеон Ве-
лики“ №282, ет. 2, ап. 12

Стоян Павлов Сто-
янов

СОб

Протокол № 1131/14.06.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Адрес Представляващ Канд 
потв

115871266
МАРИНА ЕКСПРЕС 
2013 ЕООД

4000 Пловдив, р-н „Източен“, ул. „Славян-
ска“ №93, ет. 16

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИ-
РОВ АНТОНОВ

ПВп

121009167
НАРТЕКС - ИНЖЕНЕ-
РИНГ ООД

1680 София, р-н „Красно село“, ул. „Звъ-
ника“ №11

ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ 
ИВАНОВ

ПВп

121098244 ЕС БИ ЕЛ ООД
1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ 
№66, вх. А, ет. 1

Александър Иванов 
Георгиев

ПВп

131232510 БЛАБОРИС ЕООД
1421 София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ 
№102-106, офис 4

Милийо Драганов Ми-
лев

ПВп

148033655 ДИА - 33 ООД
9000 Варна, жк „Владислав Варненчик“, 
бл.407, вх. 7, ет. 6, ап. 116

Асен Радков Радков ПВп

175052841 ЗЕДА ЕООД
2000 Самоков, ул. „Христо Максимов“ 
№24

Валери Захариев Сто-
илков

ПВп

200162118 МАГИСТРОЙ ЕООД 4990 Неделино, ул. „Васил Коларов“ №123
Валентин Райчев Хад-
жиев

ПВп

200759501 ПОЛО-63 ЕООД 6850 Джебел, ул. „Тракия“ №7 Юнал Юзджан Ходжа ПВп

201202576
ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП ЕООД

9001 Варна, ул. „Воден“ №25, ет. 2, ап. 1
Димитър Кирилов Ди-
митров

ПВп

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.
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Ренета Николова

Инж. Чомаковски, в 
разгара на строителния 
сезон кои са най-интерес-
ните обекти, по реализа-
цията на които работи 
„Пайп систем“ АД? 

Обектът, който тази 

година искам да реализи-

рам в рамките на новото 

начинание на „Пайп Сис-

тем“ АД като „строите-

лен мениджър” или главен 

изпълнител,  е новата 

болница „Света София“ 

на д-р Мазнейкови. Тя се 

води разширение на ста-

рата, но всъщност е три 

пъти по-голяма от нея. 

Предвидено е двете час-

ти да имат топла връзка, 

която ще бъде изградена 

след официалното откри-

ване. Вярвам, че сграда-

та ще се впише чудесно 

в пейзажа в района. На 

покрива е предвидено да 

има ресторант. Смятам, 

че ще се получи много 

красиво. Обещал съм си, 

както и на инвеститора, 

до края на октомври тази 

година да вземем Акт 16 

и да въведем сградата в 

експлоатация. Вложили  

сме голяма част от уси-

лията си там, учим мно-

го нови неща, има много 

казуси, но пък успяхме да 

спечелим доверието на 

инвеститора. Заедно с 

арх. Цветан Петров, кой-

то работи по проекта, с 

екипа на „Пайп Систем“ и 

добрата организация, коя-

то съм направил на обек-

та, ще успеем да пуснем 

болницата в срок. Това 

е първата сграда, която 

реализираме сами като 

строителен мениджър. 

В момента сме част 

от градежа на един инте-

ресен хотел в Равда с РЗП 

48 хил. кв. м и 520 стаи, 5 

звезди. Намира се зад ак-

вапарка и ще носи името 

„Аква Парадайз“. Собстве-

ниците са установили, че 

70% и повече от хората 

не ходят до морето, а се 

забавляват на водните 

атракции, на басейните. 

И всъщност разширяват 

аквапарка, правят този 

много голям хотел, за да 

привлекат повече турис-

ти и да имат по-добри ре-

зултати. 

Друг подобен проект 

е хотел „Астория“ в кк 

Златни пясъци, който оба-

че няма да бъде готов за 

настоящия сезон. В София 

в момента един от най-

сериозните ни обекти е 

„Гаритидж Парк“. Това е 

мултифункционален за-

творен комплекс. До него 

правим новата сграда на 

„Телерик“ - Rich Hill. Про-

дължаваме също така с 

работата по „Милениум 

център“ в центъра на 

София. Там хотелът ще 

бъде един от най-добрите 

в столицата. Това е пър-

вата сграда, която има 

предвидена хеликоптерна 

площадка на покрива, в 

нея ще има няколко голе-

ми ресторанта и казина. 

Най-вероятно догодина 

ще бъде открита. Сред 

обектите, които реали-

зираме, е и хотел HYATT 

в столицата. Това е дос-

та голямо предизвика-

телство. В този хотел, 

който е част от голяма 

американска верига, едно 

от най-специфичните 

изисквания е свързано с 

пожарогасенето, защо-

то застрахователите са 

доста взискателни. При 

реализирането му трябва 

да се изпълнят български-

те изисквания, но и аме-

риканските стандарти 

(NFPA). Ние имаме опит 

в тази сфера от време-

то, когато участвахме в 

тръжната процедура на 

първия хотел Mariott в Ско-

пие. Във Велико Търново 

също строим няколко ин-

тересни обекта. Там има-

ме вече утвърдено парт-

ньорство с компанията 

„Екстрапак“ и изпълнихме 

инсталациите по трети 

техен завод. Работим по 

една луксозна хотелска 

резиденция „Света гора“ 

над Велико Търново. В Шу-

мен имаме 3 - 4 индустри-

ални обекта, сред които 

са „Алкомет“. През 2017 г. 

на годишните награди на 

КРИБ бяхме номинира-

ни в категория „Растеж“ 

заедно с „Алкомет“, кои-

то взеха приза. Надявам 

през следващите години 

да настигнем победите-

лите. Реално имаме 54 

обекта, по които рабо-

тим в момента. Спечелих-

ме един много интересен 

обект, който започваме и 

който е едно от нещата, 

които се случват за пър-

ви път в България - склад 

за съхранение, дигитали-

зиране и унищожаване на 

архиви. Той е франчайз на 

една немска фирма. Ще се 

намира в индустриалния 

парк на Божурище. Във 

всички производствени 

мощности, които са на-

правени, ние сме участ-

вали и сега ще бъдем гла-

вен изпълнител на този 

обект. Това е предизвика-

телство, което тепърва 

ни предстои. Наскоро при-

ключихме инсталацията 

по новите мощности на 

завода на „Рубела“ в Рудо-

зем. Ще пропусна може би 

нещо, защото изпълнява-

ме много обекти. Опитва-

ме се да покажем, че една 

фирма може да се развива, 

без да участва в общест-

вени поръчки. 

Разкажете ни малко 
повече за новото в „Пайп 
систем“ АД, известни 
сте с това, че сте ориен-
тирани към иновациите, 
стремите се да предла-
гате най-доброто реше-
ние за Вашите клиенти, 
и то по креативен начин.

Ние  сме  фирмата, 

която първа въведе ин-

тегрирана система на 

управление на работните 

процеси. Това са системи, 

които обединяват дей-

ността и носят инфор-

мация на управлението. 

Ние седма година ги вне-

дряваме, като сме на 30 

- 40% от възможностите 

им. Всички неща, свързани 

с дейността - складова 

база, счетоводство, про-

екти, - са части от една 

голяма система, откъде-

то в реално време може 

да се черпи информация. 

Това улеснява дейността 

и намалява намесата на 

човешкия фактор. Въпре-

ки дългия процес на внед-

ряване вече имаме устой-

чиви резултати. Всеки 

един обект се анализира 

в детайли. Така можем да 

постигнем максимално до-

бра цена за инвеститора 

и добър марж за нас. Това 

е разковничето, когато 

успееш да удовлетвориш 

клиента, но и ти си дово-

лен от резултата. Преди 

6 - 7 години стартирахме 

собствен проектантски 

екип, който вече работи 

на пълни обороти. Сега 

ние много бързо разра-

ботваме проекта, даваме 

на инвеститора по някол-

ко опции и  процесът се 

оптимизира. Нещо, кое-

то искам да споделя, е, 

че стартирахме работа 

с 3D моделиране. Към 3D 

модела на сградата иска-

ме да прибавим 4D - модел 

на изпълнение по етапи, и 

5D - цена. Когато презен-

тираме на клиента, може 

да му покажем как ще се 

случи сградата, за колко 

време, на каква стойност. 

Мечтата ми е до 1 година 

да започнем да подготвя-

ме т.нар. интерактивни 

оферти, каквито има на 

запад, в които конфигури-

раш всеки елемент: фа-

сада, зидария, дограма и 

т.н. Целта е да дадем на 

инвеститора варианти и 

той да направи свободно 

своя избор. Искаме да ра-

ботим по прозрачен начин, 

инвеститорът да знае 

колко струва всеки еле-

мент, колко е реално нет-

ната цена на съответ-

ното СМР или продукт. 

Затова смятам, че ние не 

сме типичният строител, 

а влизаме в ролята на ис-

тински строителен мени-

джър. Например миналата 

година ние сме първата 

фирма, която убеди за-

страхователите да дава-

ме застраховка за цялата 

електро-механична част 

на даден проект. Ако има 

пропуск във ВиК или ОВК 

инсталациите и това 

създаде проблем на съот-

ветния обект, ние дава-

ме застраховка от наша 

страна на самия инвес-

титор, която е до 3 млн. 

евро, като еднократното 

събитие е до 200 хил. евро 

в една от най-големите 

компании - „Дженерали“. 

Ние работим така: като 

свършим работата и за 

10 години има някаква 

щета, клиентът ще има 

действаща застраховка, 

която да я покрие. Ако има 

някакъв проблем, ние ще го 

отстраним, но щетите се 

поемат от застраховка-

та. Вместо стандартна-

та 5-годишна застрахов-

ка, изискуема по ЗУТ, ние 

даваме двойна такава, и 

то нотариално заверена. 

Казахте „строителен 

Инж. Николай Чомаковски, изп. директор на „Пайп Систем“ АД, член на УС на КСБ:

В момента изпълняваме 54 обекта в цялата страна
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мениджър”, обяснете как-
во представлява?

В това влагам един ан-

гажимент, който дава на 

инвеститора, на човека, 

който дава парите си, мак-

симална прозрачност как-

во ще се направи и колко 

ще му струва. Много малко 

са фирмите, които имат 

специалисти за всичко. 

Ние искаме да подберем 

на инвеститора добри из-

пълнители във всяка една 

област, за всяка част от 

сградата - груб строеж, 

архитектура, инсталации. 

Като мениджър ние коор-

динираме и управляваме, 

за да може сградата да се 

осъществи с най-добра-

та стойност за възложи-

теля в желания възможен 

срок. За нас е много важно 

строителният график за 

обекта да се изпълнява и 

ежеседмично да отчитаме 

напредване или изостава-

не на дейностите и инвес-

титорът да е информиран. 

Може да има изоставане, 

но то трябва да се ком-

пенсира, да работим мно-

го добре с архитектите. 

В процеса на строител-

ство винаги има някакви 

промени, понякога пропус-

ки или нещо, което не е 

доизчистено. Ние искаме 

нашите специалисти, за-

едно с проектантите, да 

дават решение и да не се 

губи време. Да дадем на 

инвеститора една пълна, 

прозрачна услуга и той да 

знае колко ще спечелим, да 

развенчаем мита за рабо-

тата на загуба или пък, че 

се печели много. Желание-

то ни е да бъдем макси-

мално полезни. 

Бихте ли казали какви 
са Вашите наблюдения по 
отношение на развитие-
то на сектора?

Аз винаги казвам, че 

има достатъчно работа 

за фирмите, които могат 

да работят. В България 

постоянно казват: няма 

хора. Хора има, но няма 

хора, които да искат да 

работят. Строителство и 

инвестиционни намерения 

винаги е имало, но няма ра-

бота за тези, които си ми-

слят, че ще работят меж-

ду другото. В последните 

2 - 3 години има подем, и 

то основно в жилищното 

строителство. Там има 

бум, но докога ще бъде и 

как ще се променя във вре-

мето - има специалисти по 

тези въпроси. Аз смятам, 

че в момента има доста-

тъчно работа за всички, 

които искат да работят. 

На 2 август ще направим 

14 години, през които сме 

на пазара, и за това време 

ние не сме се оплаквали от 

липсата на работа. Даже 

ни казват, че имаме много 

обекти. Но ние имаме мно-

го обекти, защото даваме 

добри условия. Наскоро ко-

ментирахме с колеги, че аз 

приемам всеки обект като 

вид трупане на опит. Кога-

то човек трупа опит, той 

става по-добър, а когато 

ти плащат за този опит 

- още по-добре. Един чирак 

работи дълго време, без 

да му плащат, за да ста-

не майстор. За нас мога да 

кажа, че ние обект на за-

губа нямаме. Това е в общи 

линии за пазара. Аз съм оп-

тимист, защото знам, че 

има много инвестицион-

ни намерения в момента. 

Преди дни от инж. Илиян 

Терзиев чух за 10 млрд. ин-

вестиции от европейски-

те фондове за следващия 

програмен период. Това са 

страшно много пари. Аз 

отчитам, че генерирането 

на ресурс от европейските 

фондове дава възможност 

на много инвеститори да 

работят с държавата, а 

след това да инвестират 

в частния сектор. Всеки 

търси полезността.

Вие сте член на УС на 
КСБ, която е с ново мно-
го активно ръководство. 
Как оценявате работата 
му за последните 3 месе-
ца?

Аз няма да скрия моята 

подкрепа към инж. Терзиев, 

той е много деен човек с 

авторитет. Смятам, че 

добре се случват нещата. 

Приветствам действията 

на ръководството и поже-

лавам успех, мисля, че за-

служават да им дадем на-

деждите и подкрепата си. 

Кои са най-важните 
направления, в които 
трябва да се развива дей-
ността на КСБ?

КСБ има ясно направле-

ние и то е да защитава ин-

тересите на строителния 

бранш. Тук винаги съм ми-

слил, че трябва малко пове-

че в частния сектор да се 

работи, въпреки че там е 

по-трудна комуникацията 

с различните по тип ин-

веститори. С държавата 

има повече яснота с кого 

трябва да се говори - НС, 

министерствата. Смя-

там, че доста добре се 

отстояват позициите на 

бранша и така трябва да 

продължи. Едно от неща-

та, които аз се опитвам 

да предложа, е засилване-

то на контролните функ-

циии на Камарата. Иска 

ми се да се отдели време 

и ресурс от средствата, 

които се акумулират за 

повече проверки, дали са 

вписани или не в ЦПРС фир-

мите, които изпълняват 

даден обект, дали се спаз-

ват правилата. Въпросът 

е дали ще разчитаме само 

на общински или държавни 

организации, или можем 

нещо повече да направим 

като наш контрол за само-

регулация на бранша. Фир-

мите в ЦПРС искат рав-

нопоставеност. Ако някой 

не спазва правилата, не 

трябва да му даваме шанс 

да бъде участник на паза-

ра. Говорим за сива иконо-

мика. На мен ми се иска да 

се провери и да се покаже 

по строителните обекти 

всичко ли е така, както 

се декларира. Голяма част 

от фирмите продължават 

да работят в сивия сек-

тор. Това е нещо, за което 

трябва да бъдем активни. 

Дали е възможно и дали 

сега е времето - това е 

друг въпрос. Но аз искам 

да работим коректно на 

пазара, да си плащаме да-

нъците и осигуровките. 

Тук виждам необходимост 

от засилване на ролята на 

КСБ.

Преди дни се проведе 
форум по много актуал-
ната тема за липсата на 
кадри, в който Камарата 
бе съорганизатор. Вие 
имате идеи какво може 
да се направи, за да се по-
добри ситуацията?

Всички се опитваме да 

го анализираме този про-

блем. Трябва да се върнем 

малко назад във времето. 

Във висшите учебни за-

ведения и в техникумите 

практиката почти я няма 

или се прави проформа. 

Това, което виждаме, е, че 

излизат хора със строи-

телно образование, меко 

казано, неподготвени. 

Твърдят, че нямали само-

чувствие. Но един човек 

има самочувствие, ако 

може нещо. Забелязвам 

обаче, че не им липсва 

самочувствие да се паза-

рят и да искат да бъдат 

добре заплатени. За мен 

един строител трябва да 

започне от калта. Неза-

висимо дали е проектант, 

или след това ще се разви-

ва в строителния процес, 

трябва да мине през кал-

та и да види как се случ-

ват нещата за една-две 

или повече години. Всички 

трябва да сме наясно, че 

кадри ще има, когато се 

инвестира в тези кадри. 

Аз повтарям моето пред-

ложение - всяка фирма да 

отделя някакъв процент, 

който да е за обучение на 

кадри. Факт е, че трябва 

да се опитаме сами да си 

създадем кадрите. Добра 

е идеята да изградим обу-

чителни центрове. Моето 

виждане е, че те не трябва 

да бъдат самостоятелни, 

а в общ екип между МОН, 

МРРБ, професионалните 

училища и КСБ, както и 

всички, които членуваме в 

нея. Трябва да се наблегне 

на средното образование. 

Стига вече с това: учи, 

мама, да не работиш. Де 

факто, като завършиш ви-

сше и нямаш работа - пак 

не работиш. 

Използвам случая да 
Ви благодаря за подкре-
пата за в. „Строител“, 
какво мислите за ролята 
на изданието и Вие лично 
какво бихте искал да че-
тете в него?

Каквото и да кажа, ще 

бъде реклама. Аз мисля, че 

всички са наясно, че това 

е един изключително сери-

озен вестник, с извоювано 

място на пазара, с уваже-

ние от всички институ-

ции и с респект, защото 

медиите са четвъртата 

власт. Както винаги каз-

вам, да продължавате в 

същия дух и да не се от-

пускате. На този етап не 

виждам такива индикации 

и ще се радвам така да е 

и в бъдеще.

Започнахме съвмест-
на работа по един клип,  
който да представи ком-
панията, готвим нещо 
което трябва да стане 
много впечатляващо, как 
гледате на идеята да го 
презентираме на специ-
ално събитие?

Надявам се, че съвсем 

скоро ще го представим и 

ще бъде нещо качестве-

но и смислено. В послед-

но време забелязвам, че 

в този дигитален свят 

хората искат да гледат. 

Затова говоря за 3D мо-

дели. Хората искат да 

видят. Мисля, че ще се 

получи много добре този 

първи клип, който правим. 

Надявам се след това да 

има още много строите-

ли, които да поискат да 

им направите клипове, в 

които да показват какво 

са постигнали. Истината 

е, че когато нещо се прави 

за първи път, нещата не 

стават бързо. Хубаво е да 

има график, но пък и тряб-

ва да го изпипаме. 

Какво предстои пред 
„Пайп систем“ АД и инж. 
Чомаковски до края на го-
дината?

Много работа в раз-

лични направления -  и 

вътре във фирмата пра-

вим промени, но пък съм 

изключително убеден, че 

трябва да се надгражда, 

както и да се премахват 

някои неща, които не вър-

вят. Това изисква изклю-

чително много работа. А 

ако след тази работа ос-

тават достатъчно пари, 

всички да сме щастливи 

- чудесно. Хората търсят 

баланс в какво ли не. Той 

си е тук и няма какво да го 

търсим. Всичко е работа, 

работа и пак работа. По-

желавам си да сме живи и 

здрави, защото вкарваме 

много енергия в нея!

Болница „Света София“

Vita Verde Apartments

Комплекс „Нова Дружба“
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София бе домакин на пленарната среща на КОСАК 
Емил Христов

„Усилията на Българ-

ското председателство 

на Съвета на ЕС бяха 

насочени към консолиди-

ране на Европейския съюз 

около общи действия за 

приоритетните политики 

чрез ефективен диалог“. С 

тези думи председателят 

на Народното събрание 

Цвета Караянчева откри 

пленарната среща на Кон-

ференцията на комисиите 

по европейските въпроси 

на парламентите на Ев-

ропейския съюз (КОСАК). 

Двудневният форум се 

проведе в София и бе за-

ключителното събитие 

от Парламентарното из-

мерение на Българското 

председателство. На него 

присъстваха президентът 

Румен Радев, премиерът 

Бойко Борисов, вицепре-

миерът Томислав Дончев, 

заместник министър-

председателят по право-

съдната реформа и минис-

тър на външните работи 

Екатерина Захариева, ми-

нистърът за Българското 

председателство на Съве-

та на ЕС Лиляна Павлова, 

първият зам.-председател 

на Европейската комисия 

(ЕК) Франс Тимерманс, 

председателят на Коми-

сията по регионално раз-

витие (КРР) към Европей-

ския парламент (ЕП) Искра 

Михайлова, министърът 

на външните работи на 

Македония Никола Дими-

тров, председателят на 

парламентарната Комисия 

по европейските въпроси 

и контрол на европейски-

те фондове Кристиан 

Вигенин, делегации на ко-

мисиите по европейските 

въпроси на националните 

парламенти на държавите 

членки на ЕС, наблюдатели 

от страните партньори 

на Съюза и др.

В словото си Караян-

чева подчерта, че всички 

събития, на които бъл-

гарският парламент е 

бил домакин по време на 

председателството, са 

преминали основно през 

призмата на дебата за 

бъдещето на Европа. По 

думите й през изминали-

те шест месеца страна-

та ни е успяла да постави 

основен акцент и да върне 

вниманието върху инте-

грацията на страните от 

Западните Балкани в Съ-

юза. Тя изрази надежда по-

стигнатата към момента 

подкрепа от националните 

парламенти и от ЕП да 

бъде адекватно отразена 

от правителствата и на 

предстоящия Европейски 

съвет. Председателят на 

НС посочи още, че в рам-

ките на Българското пред-

седателство е постигнат 

значителен напредък и по 

отношение на съвместни 

действия за договаряне и 

приемане на ефективно 

законодателство в сфе-

рата на управлението на 

миграционните процеси и 

реформата в областта на 

убежището. Нов тласък 

е даден и за съвместни 

действия за създаването 

на ефективна отбрани-

телна политика на Съюза. 

За Караянчева 

важна част от политиче-
ския диалог за бъдещето на 
Европа остават въпро-
сите за Многогодишната 
финансова рамка (МФР) 
през периода 2021 – 2027 г.

„От утвърждаването 

на Европейския стълб на 

социалните права в края 

на миналата година сме 

свидетели на активен по-

литически диалог, който 

има за цел изграждането 

на по-приобщаваща, по-

ефективно действаща и 

по-справедлива Европа“, 

завърши тя.

Приветствие към учас-

тниците отправи и прези-

дентът Румен Радев. Той 

сподели, че активното 

участие на националите 

парламенти в обсъждани-

ята за бъдещето на Евро-

па е ключово, тъй като то 

придава политическа леги-

тимност на диалога. „На-

ционалните парламенти 

са важен канал за комуни-

кация между европейските 

политики и националните 

институции и общества-

та“, посочи държавният 

глава. 

За постиженията на 

Българското председател-

ство на Съвета на ЕС Ру-

мен Радев заяви, че прави-

телството е разработило 

точните приоритети и е 

показало кураж, като е 

избрало много трудната 

тема за европейската 

интеграция на страните 

от Западните Балкани. По 

думите му не може да се 

говори за просперираща и 

стабилна Европа, без да 

гарантираме сигур ност-

та и стабилността на 

Западните Балкани. 

„Българското прави-

телство успя да управля-

ва дневния ред на Европа, 

като показа устойчивост 

и организационни умения 

и разви една атмосфера 

на честен и отворен ди-

алог“, подчерта още пре-

зидентът. Според него 

в резултат от това за 

изминалите шест месеца 

страната ни е съумяла да 

генерира широк консенсус 

между държавите членки 

и европейските институ-

ции по много важни въпро-

си, които се нареждат на 

първите места в дневния 

ред на Европа.

„Aко не решим темите, 

свързани с интеграцията 

на Западните Балкани, 

миграцията и трафика, ще 

имаме огромен проблем в 

бъдеще“, заяви преми ерът 

Бойко Борисов в речта 

си пред участниците на 

конференцията. Минис-

тър-председателят е на 

мнение, че държавите от 

Западните Балкани, които 

не са членове на Съюза, 

все още не са готови за 

присъединяване и имат 

да изминат дълъг път. 

Той обаче подчерта, че 

по време на Българското 

председателство са по-

ложени много усилия и има 

съществен напредък в 

това отношение. В слово-

то си премиерът отбеля-

за и огромните усилия на 

България да има нулев миг-

рационен натиск. „Предла-

гаме незабавна превенция, 

която да включва затва-

ряне на външните граници 

на ЕС. Тази позиция аз ще 

защитавам на заседание-

то на Европейския съвет“, 

уточни премиерът.

„Необходимо е държа-

вите на първа линия, ако 

трябва, да бъдат под-

помагани“, посочи той и 

подчерта, че всеки, който 

иска да влезе в ЕС, неза-

висимо дали е икономи-

чески емигрант, или бяга 

от война, трябва да го 

направи през официален 

контролно-пропускателен 

пункт. „Да се види кои от 

емигрантите в ЕС могат 

да бъдат интегрирани, а 

останалите – да се вър-

нат в държавите по про-

изход“, смята още Бойко 

Борисов. В заключение той 

благодари на българския 

парламент за съдействи-

ето, активната работа и 

подкрепата към правител-

ство по време на предсе-

дателството.

Министър Лиляна Пав-

лова изрази задоволство, 

че имаме пълна прием-

ственост с Австрийско-

то председателство. Тя 

посочи, че три от негови-

те приоритети напълно се 

покриват с тези, по които 

нашата страна е работи-

ла – сигурност и миграция, 

дигитална Европа и Запад-

ните Балкани. „Вярвам, че 

именно тази приемстве-

ност ще даде гаранция, че 

усилията, които полагаме, 

ще осигурят една сигурна, 

стабилна  и обединена Ев-

ропа, такава, от каквато 

всички се нуждаем“, до-

пълни Павлова. Пред депу-

татите от национални-

те парламенти на 28-те 

държави членки на ЕС тя 

отчете и постигнатите 

резултати по време на 

Българското председател-

ство. Според нея 

две от темите, по които 
страната ни безспорно 
е постигнала напредък, 
са Западните Балкани и 
миграцията. 

Сред започналите у 

нас важни дебати през 

изминалите 6 месеца са 

обсъжданията за Многого-

дишната финансова рамка, 

и за бъдещето на Европа.

„И шестте събития от 

парламентарното измере-

ние допринесоха за напре-

дъка по заложените прио-

ритети. Мога да кажа, че 

отчитаме резултати по 

всяко едно досие благода-

рение не само на екипите 

в работните групи, но и 

на добрата координация 

между всички институции, 

на доброволците и на бъл-

гарското общество“, каза 

министър Павлова.

Като един от труд-

но постигнатите успехи 
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на Българското предсе-

дателство тя изтъкна 

Споразумението за коман-

дированите работници, 

а като ключов за всички 

граждани предвид набли-

жаващите избори за ЕП 

през 2019 г. – промяната 

в европейското изборно 

законодателство. „Пред-

стои да намерим решение 

в дебата за автомобилния 

пакет и да защитим инте-

ресите на всички превоз-

вачи в Съюза“, посочи още 

министърът. 

За вицепремиера Ека-

терина Захариева пред-

седателството ще се 

запомни с думите бъдеще, 

шанс, европейска перспек-

тива, свързаност на Бал-

каните. Тя беше ключов 

говорител по темата „Ин-

теграция и свързаност на 

Западните Балкани – нов 

стимул за политиката на 

разширяване на ЕС“.

Захариева подчерта, че 

договорът между България 

и Македония е дал позити-

вен тласък в целия регион, 

и посочи, че подкрепата за 

него сред македонските 

граждани е около 70%. 

„Не можем да променим 

географията и историята, 

но можем да променим бъ-

дещето си“, заяви на свой 

ред македонският минис-

тър Никола Димитров. Той 

допълни, че точно това е 

направено с подписване-

то на договора с Гърция, с 

който страната му е ин-

вестирала в приятелство. 

Димитров допълни, че Бъл-

гарското председател-

ство е поставило Западни-

те Балкани в светлината 

на прожекторите. По ду-

мите му  миграционната 

криза през 2015 - 2016 г. е 

показала, че сигурността 

на този регион е нераздел-

на част от общата евро-

пейска сигурност.

Във втория ден на кон-

ференцията основният ак-

цент на разговорите беше 

кохезионната политика. 

Според вицепремиера То-

мислав Дончев 

дебатът за кохезионната 
политика е дебат за бъде-
щето на Европа. 

По думите му това е 

един изключително не-

обходим за Съюза инвес-

тиционен инструмент. 

„ЕС преживява криза на 

идентичността“, смята 

Томислав Дончев. Според 

него политиката, която 

не е разбираема от граж-

даните, няма как да бъде 

автентично подкрепена. 

За вицепремиера опростя-

ването на правилата не е 

административен каприз, 

а е въпрос на достъп и 

подкрепа от страна на 

гражданите, както и на 

всички, които кандидат-

стват по финансови ин-

струменти на държавите 

членки. „Разходването на 

средства трябва да бъде 

обвързано с реформи“, каза 

още той.

Директорът за бю-

джета, комуникациите и 

общите въпроси в Главна 

дирекция „Регионална поли-

тика“ на Европейската ко-

мисия Дана Спинант също 

подчерта, че кохезионна-

та политика е неразрив-

но свързана с бъдещето 

на ЕС. Тя посочи, че ЕК е 

направила предложение за 

балансирана и структури-

рана политика за сближа-

ване, която следва да про-

дължи да бъде политика за 

всички региони. Спинант 

счита, че по-голяма част 

от финансирането по по-

литиката на сближаване 

ще продължи да се заделя 

за най-малко развитите 

региони и за тези в преход 

– около 86%. „В България 

вече има региони в пре-

ход, което показва напре-

дък от присъединяването 

на страната към ЕС до 

момента“, добави Дана 

Спинант. По думите й ЕК 

предлага политика, която 

е по-добре синхронизирана 

с политическите приори-

тети на ЕС.  Тя беше ка-

тегорична, че целите, за 

които ще се изразходват 

средствата, са по-малко, 

но по-ясни. „Искаме да по-

стигнем по-интелигент-

на Европа, по-зелена, по-

екологична, по-свързана и 

по-близо до гражданите. 

Предложената политика 

е по-гъвкава, предвижда 

се по нея да има междинен 

преглед, за да може при 

необходимост да се адап-

тира изборът на инвести-

ции“, уточни Спинант.

Тя подчерта още, че 

ще има по-голяма гъвка-
вост за прехвърляне на 
средства от един фонд 
към друг и по-опростена 
процедура за прилагане на 
политиката на сближаване.

Директорът за бю-

джета, комуникациите 

и общите въпроси в ГД 

„Регионална политика“ ин-

формира, че опростяване е 

предвидено и за управлява-

щите органи, и за бенефи-

циентите. „Ще разчитаме 

на по-голям процент на 

национално съфинансира-

не“, каза Дана Спинант и 

подчерта, че трябва да се 

положат усилия за пости-

гане на съгласие по пред-

ложенията на ЕК преди 

изборите за Европейски 

парламент.

Искра Михайлова по-

сочи, че за ЕП и за Ко-

мисията по регионално 

развитие проблемите на 

бъдещата кохезионна по-

литика са проблеми не 

само на днешния ден. Тя 

акцентира, че Европей-

ският парламент вече 

година и половина работи, 

подготвяйки позицията си 

за предложенията на ЕК, и 

преди представянето на 

проекта за нова МФР ЕП 

е гласувал резолюции по 

два доклада – за бъдеща-

та финансова рамка и за 

собствените ресурси и 

приходи на ЕС.

По думите й предло-

жението на ЕК е много 

близко до очакванията и 

изискванията на ЕП и на 

КРР. „Ние настоявахме за 

по-гъвкав бюджет и го по-

лучихме, настоявахме за 

ориентирана към очаква-

нията на гражданите ко-

хезионна политика“, посо-

чи тя. Михайлова сподели, 

че фокусирането върху 5 

приоритета вместо до-

сегашните 11 ще облекчи 

изучаването им. „Тези при-

оритети са свързани с оч-

акванията на европейски-

те граждани, те са близки 

до дневния ред на Европа 

и позволяват бъдещата 

политика на сближаване 

да бъде достатъчно ефек-

тивна и да дава европей-

ска добавена стойност, 

която да позволи ясно раз-

граничаване на постигна-

тото чрез подкрепата на 

ЕС“, каза Искра Михайлова.

„Българското пред-

седателство на Съвета 

на ЕС и неговото парла-

ментарно измерение са 

истински успех“, отчете 

Франс Тимерманс. Според 

него дискусиите на пле-

нарната среща на КОСАК 

дават възможност да 

се надгражда и са важна 

стъпка за повишаването 

на ролята на национални-

те парламенти в процеса 

на взимане на решения в 

ЕС. „Само ако работим 

заедно по въпроси, които 

не могат да се решат 

от отделните държави 

членки, можем да получим 

подкрепата на граждани-

те на ЕС за европейския 

проект“, каза още първият 

зам.-председател.

„Ясно е, че няма как да 

се справим с проблема с 

миграцията, ако нямаме 

истински европейски ре-

шения, сигурността е въ-

прос, който може да бъде 

решен само на ниво ЕС, ако 

не подобрим функционира-

нето на вътрешния пазар, 

няма да защитим граж-

даните си от рисковете 

и предизвикателствата 

на глобализацията“, заяви 

още Франс Тимерманс. 

Пленарната среща на 

Конференцията на коми-

сиите по европейските 

въпроси на парламентите 

на Европейския съюз за-

върши 

с приемане на приноса и за-
ключенията на форума. 

„Имахме амбицията 

да покажем, че можем да 

водим ефективно Евро-

пейския съюз в първото 

за България председател-

ство на Съвета на ЕС, 

заедно с това да покажем 

и самата страна, ней-

ната природа, история, 

национален дух, достиже-

ния“, отбеляза Кристиан 

Вигенин. Той допълни, че 

форматът на КОСАК е 

много важен, а ключов за 

бъдещето на Европейския 

съюз е ангажиментът на 

националните парламенти 

и призова да се активизи-

ра обменът, за да има още 

по-голяма ефективност.

Вигенин съобщи, че 

във финалния документ на 

форума са отразени бъл-

гарските позиции, които 

миналата година са дефи-

нирани като ориентири. В 

приетите заключения на 

делегатите се подчерта-

ват съществената роля 

на националните парла-

менти във функционира-

нето на EС и голямата 

важност на доброто им 

взаимодействие с ЕП. Що 

се касае до принципите на 

субсидиарност и пропор-

ционалност, участници-

те в срещата приканват 

Европейската комисия да 

подобри качеството на 

отговорите си по отно-

шение на приносите на на-

ционалните парламенти, 

както и да реагира ясно 

и навременно на техните 

възражения. Делегатите 

приветстваха и европей-

ската перспектива за За-

падните Балкани със силен 

фокус върху свързаността 

на региона и подобряване 

на връзките му с Единния 

пазар на ЕС като страте-

гически централен приори-

тет на Българското пред-

седателство на Съвета 

на ЕС.

КОСАК изразява своя-

та подкрепа за целите, 

задълженията и изводи-

те от срещата на високо 

ниво ЕС – Западни Балкани 

в София и нейния интензи-

вен дневен ред за по-до-

бра и по-ефикасна инфра-

структура и дигитална 

свързаност. Участниците 

в срещата призовават за 

контакти между хората 

и възможности за обуче-

ние, които да правят ев-

ропейската перспектива 

по-достъпна, създавай-

ки съществени ползи за 

гражданите и бизнеса в 

региона и ЕС. Те заявяват 

също, че въвеждането на 

дневния ред, приет в Со-

фия, трябва да се запази 

като фокус на следващи-

те председателства на 

Съвета.

КОСАК подчертава 

още, че е 

важно всички региони да 
имат полза от кохезион-
ната политика, като най-
слабо развитите останат 
основната му цел, 

и настоява за подо-

бряване по отношение на 

дългите и сложни адми-

нистративни процедури, 

липсата на гъвкавост при 

управлението на проекти-

те и процедурата по съфи-

нансиране.

Друг извод от сре-

щата е, че трябва да се 

подсили социалното изме-

рение на ЕС, което е клю-

чово, за да се гарантира, 

че гражданите на Съюза 

ще се идентифицират с 

него и ще виждат ползи-

те му. КОСАК подкрепя 

силен и сигурен Европей-

ски стълб на социалните 

права, който има за цел 

да насърчава и разширява 

съществуващи социални 

стандарти и принципи.

В края на самия форум 

Кристиан Бухман, ръково-

дител на делегацията на 

австрийския Бундесрат, 

съобщи, че „Европа, която 

уважаваме” е мотото на 

Австрийското председа-

телство. „Ние ще насочим 

вниманието към въпроси-

те на сигурността и миг-

рацията, увеличаване на 

конкурентоспособността, 

стабилността в региона и 

др.“, посочи той. „Австрий-

ската делегация очаква с 

нетърпение през юли във 

Виена срещата на пред-

седателите на КОСАК и 

пленарния КОСАК през но-

ември“, заяви още Бухман.

Зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс
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Тя разполага с 
финансов ресурс 
от близо 33 млн. 
евро

Елица Илчева

В Бургас бе подписано 

Програмно споразумение 

по Финансовия механизъм 

на Европейското икономи-

ческо пространство 2014 

- 2021 за изпълнение на 

програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефек-

тивност и енергийна си-

гурност“ между Комитета 

на финансовия механизъм, 

създаден от страните 

донори и Националното 

координационно звено към 

Министерския съвет. Това 

стана по време на между-

народната конференция 

„По пътя към почти нуле-

военергийни сгради. Нор-

вежкият опит и предизви-

кателствата в България“, 

която откриха кметът на 

Бургас Димитър Николов и 

зам.-министърът на енер-

гетиката Жечо Станков. 

Събитието бе част от 

календара на Българското 

председателство на Съ-

вета на ЕС. 

Програмата „Възобно-

вяема енергия, енергийна 

ефективност и  енергий-

на сигурност“ разполага 

с ресурс от близо 33 млн. 

евро, от които 28 млн. 

евро са безвъзмездна по-

мощ. С предоставените 

средства ще се финанси-

рат дейности, свързани с 

енергийна ефективност, 

оползотворяване на по-

тенциала на възобновя-

емата енергия със спе-

циално внимание върху 

хидро- и геотермалната 

енергия.  Оператор на 

програмата е Министер-

ството на енергетиката.

По думите на зам.-

министър Жечо Станков 

има двойно увеличение на 

средствата спрямо пре-

дишния програмен период 

2009 – 2014 г., когато бю-

джетът е бил в размер на 

15,6 млн. евро. Той обясни, 

че подписването е в Бур-

гас, защото градът  е 

сред символите на програ-

мата през 2009 – 2014 г., 

изпълнявайки един от най-

големите проекти. „В но-

вия период ще се съсредо-

точим отново да даваме 

100% грант на общините, 

като абсолютно всички 

ще бъдат допустими по 

програмата“, каза зам.-

министър Станков.

„Бургас в предишния 

период събра смелост и 

заяви апликационна форма 

към най-големия проект за 

решаване на енергийната 

ефективност на най-мно-

гобройния ни жилищен 

комплекс .  Основните 

училища и детски гради-

ни десетки години наред 

ползваха енергия преко-

мерно и това изключи-

телно много утежняваше 

техния бюджет. Затова, 

подготвяйки проекта за 

решаване на проблемите с 

енергоносителите и ефек-

тивното пренасяне на то-

плина до тези обществе-

ни сгради, ние успяхме да 

намалим разходите и да 

се подобри качеството 

на топлината в няколко 

учебни заведения. Натру-

паният опит ни дава въз-

можност в новия период 

да се възползваме от про-

грамата с подготовка на 

нови проекти“, посочи Ди-

митър Николов. 

Във връзка с очаква-

ното решение на Комиси-

ята за енергийно и водно 

регулиране за нови цени 

на електроенергията от 

1 юли 2018 г. „ЧЕЗ Раз-

пределение България“ АД 

ще извърши извънредно 

отчитане на електроме-

рите на клиентите. Това 

съобщиха от пресцентъра 

на компанията. Графикът 

на извънредния отчет ще 

бъде публикуван на сайта 

на дружеството www.cez-

rp.bg  днес (29 юни). Ин-

формация може да се полу-

чи също в центровете за 

обслужване на клиенти на 

ЧЕЗ и на денонощната те-

лефонна линия 0700 10 010.

С цел да се обезпечи 

бързото и качествено от-

читане на електромерите 

компанията ангажира до-

пълнително 328 служите-

ли. Всички отчетници ще 

бъдат с удължено работно 

време, както и в почивния 

ден на 1.07.2018 г. - неделя.

Поради физическата 

невъзможност всички 

електромери да бъдат 

отчетени в един и същи 

ден, месечните сметки на 

клиентите ще бъдат пре-

изчислени към датата на 

въвеждане на новите цени.

С цел гарантиране на 

максимална коректност 

при таксуване на консуми-

раната електроенергия 

клиентите имат възмож-

ност сами да отчетат 

показанията на елек -

тромерите си на 30 юни 

2018 г. Самоотчитането 

е по желание и не отменя 

извършването на месечен 

отчет от страна на дру-

жеството.  

Клиентите, които же-

лаят да се възползват от 

тази възможност, след-

ва да направят своя от-

чет на 30 юни 2018 г. и 

да подадат данните към 

компанията между 1 и 5 

юли  на телефонната ли-

ния 0700 10 010 (меню 2), 

на имейл klienti@cez-rp.bg, 

през уебсайта www.cez.

bg, меню „Самоотчет“, 

или в центровете за об-

служване на клиенти на 

ЧЕЗ. Те трябва да посочат 

данните от електромера 

по всички тарифи, клиент-

ски номер, оторизационен 

код/абонатен номер, три-

те имена на титуляра и 

адреса на обекта, за кой-

то се декларират показа-

ния. Подадените данни от 

самоотчета през този 

период се считат за от-

четено потребление към 

30.06.2018 г. включително.  

Фактурите през юли 

ще съдържат информация 

за консумираната елек-

троенергия  за два отчет-

ни периода – по стари и по 

нови цени.

Росица Георгиева

Зам.-министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството и 

ръководител на Управля-

ващия орган на ОП „Реги-

они в растеж 2014 – 2020“ 

(„ОПРР 2014 – 2020“) Дени-

ца Николова и кметът на 

Столичната община (СО) 

Йорданка Фандъкова под-

писаха договор за ремонт 

на 26 училища и детски 

градини в София по про-

грамата. На събитието 

присъстваха министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството Ни-

колай Нанков, Витория Али-

ата ди Вилафранка, дирек-

тор в Генерална дирекция 

„Регионална и селищна по-

литика“ на Европейската 

комисия, и Андриана Суко-

ва, зам. генерален дирек-

тор на Генерална дирекция 

„Трудова заетост, социал-

ни въпроси и приобщава-

не“ в ЕК, Ирина Савина, 

зам.-кмет на СО с ресор 

„Инвестиции и строител-

ство“, и др. 

 „Всяка инвестиция 

в образователната ин-

фраструктура ще се из-

плаща в пъти с годините 

напред. Договорът, който 

подписахме, е за бъдеще-

то на нашите деца. Това 

е най-големият проект в 

сферата по „ОПРР 2014 

– 2020“, заяви министър 

Николай Нанков. Общи-

ят размер на проекта е 

63,6 млн. лв., от които 

58 млн. лв. е стойността 

на безвъзмездната финан-

сова помощ, предоставена 

по „ОПРР 2014 – 2020“. Той 

предвижда извършване на 

основен ремонт, внедрява-

не на мерки за енергийна 

ефективност и обновява-

не на материално-техни-

ческата база на 26 учебни 

здания, включени в Ин-

вестиционния приоритет 

„Образователна инфра-

структура“ на Интегри-

рания план за градско въз-

становяване и развитие 

на СО. 

„Инвестиционната 

програма на столицата е 

за пример. Балансирано се 

влагат средства на цяла-

та територия на община-

та“, подчерта министър 

Нанков. 

„София е показател, че 

европейските средства 

отиват директно при хо-

рата както за големите 

инфраструктурни обекти, 

така и за проектите по 

„ОПРР 2014 – 2020“, зая-

ви кметът Фандъкова и 

поясни, че съфинансира-

нето от страна на СО е 

5,6 млн. лв.,  насочени към 

децата, които са най-го-

лямото богатство. По 

думите й е предвидено 

освен въвеждане на мер-

ки за енергийна ефектив-

ност по проекта да бъде 

изградена и нова сграда 

към 53-та детска градина. 

Ще бъде направена и ре-

конструкция на бившето 

Военно окръжие, което се 

намира в двора на 43 Ос-

новно училище „Христо 

Смирненски“. Заложено е 

разширение на IX Френска 

езикова гимназия „Алфонс 

дьо Ламартин“. Детските 

градини, които ще се мо-

дернизират, са в районите 

„Красна поляна“, „Илинден“, 

„Надежда“, „Връбница“ и 

„Средец“. 

„По ОПРР реализираме 

и проекти за обновяване 

на градската среда. За-

почнаха дейностите по 

зона 2 от централната 

градска част на столица-

та. Предстои да старти-

рат работите по Зона 4, 

т. нар. Златна София, 

като те ще продължат и 

през следващата година“, 

обясни Фандъкова.  

„Радвам се, че европей-

ските средства се инвес-

тират в децата и в тяхно-

то бъдеще. Обектите са 

в цяла София. През есента 

ще дойда да видя детски-

те градини“, каза Витория 

Алиата ди Вилафранка. 

Снимка Румен Добрев
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Росица Георгиева

Над 8,4 млн. лв. от при-

ватизацията на общински 

имоти в София ще бъдат 

вложени в ремонта на об-

разователни, здравни и 

културни обекти. Част от 

средствата се отделят 

за построяване на модул-

ни сгради на мястото на 

бившите Виетнамски об-

щежития в кв. „Факулте-

та“, район „Красна поляна“. 

Това реши Столичният об-

щински съвет, след като 

на заседание на Специали-

зирания общински прива-

тизационен фонд (СОПФ) 

бяха одобрени обектите, 

които ще бъдат финан-

сирани. За всеки един от 

проектите предстои про-

веждането на обществе-

ни поръчки за избор на из-

пълнител за предвидените 

дейности. 

Най-голям обем от сред-
ства се насочват към 
строителството на две 
модулни сгради 

с апартаменти, кои-

то на по-късен етап да 

бъдат предоставени под 

наем на социално слаби 

семейства и домакинства 

с ниски доходи. Предвижда 

се зданията да са на те-

риторията на бившето 

„Селище на строителя“ 

в кв. „Факултета“, район 

„Красна  поляна“. Сега съ-

ществуващите сгради са 

определени като потен-

циално опасни и ще бъ-

дат съборени. Общинска-

та администрация обаче 

трябва да реши жилищния 

проблем на коректните 

наематели, които към мо-

мента ги обитават. За-

това се предвижда след 

премахването на старите 

блокове на терена да бъ-

дат издигнати две модул-

ни  постройки с обща раз-

гърната застроена площ 

3365 кв. м.  Заложено е да 

се изградят водопровод и 

канализация. Отделят се 

средства и за инвести-

торски и строителен над-

зор. Проектът е на стой-

ност близо 2,3 млн. лв. 

Финансовият ресурс ще 

бъде отпуснат в рамките 

на 2018 г. и на 2019 г. След 

реализацията му ще бъдат 

осигурени 54 общински 

жилища. Предстои район 

„Красна поляна“ да осигури 

виза за строителство на 

жилищните сгради и об-

лагородяване на околното 

пространство, както и да 

обяви обществена поръчка 

за избор на изпълнител на 

двата корпуса. 

От средствата от прива-
тизация се отделят 2,142 
млн. лв. за общинските 
здравни заведения. 

По-голямата част от 

тях ще бъдат инвестира-

ни в закупуването на нова 

техника. Ще бъдат извър-

шени ремонтни дейности 

в няколко диагностично-

консултативни центъра 

(ДКЦ) и общински болни-

ци. 170 хил. лв. ще се из-

разходват за реновиране 

на покрива и отводняване 

на Медицински център 9. 

В 24-то ДКЦ се предвиж-

да подмяна на дограмата 

и за това са заложени 100 

хил. лв. Почти толкова 

средства са за ремонт на 

покрива на База 2 на 12-о 

ДКЦ. 15 хил. лв. ще бъдат 

използвани за монтаж на 

външен асансьор на 3-то 

ДКЦ. 60 хил. лв. ще бъдат 

инвестирани в подмяна на 

абонатните станции на 

7-о и 29-о ДКЦ. В I Многоп-

рофилна болница за актив-

но лечение (МБАЛ) ще бъде 

направено основно обновя-

ване на хирургичното от-

деление към Вътрешната 

клиника на стойност 255 

хил. лв. Във II МБАЛ пред-

стои ремонт на дворното 

пространство, на стой-

ност 185 хил. лв. В „Спе-

циализираната болница 

за долекуване, продължи-

телно лечение и рехабили-

тация – Бухово“ ЕООД ще 

бъдат реновирани сани-

тарните възли с 23 хил. лв. 

1,26 млн. лв. от СОПФ

са насочени за възста-

новяването на плувен ба-

сейн и физкултурен салон 

с прилежащи съоръжения 

в 30-о СУ „Братя Милади-

нови“, район „Възражда-

не“. Спортната зала към 

учебното заведение е из-

градена през 1981 г. и се 

експлоатира до 1985 г. 

Поради липса на поддръж-

ка се стига до компроме-

тиране на сградата. След 

авария  в  абонатната 

станция в салона е спряно 

и топлоподаването. Район 

„Възраждане“ разполага с 

одобрен през 2016 г. про-

ект за възстановяване 

на физкултурния салон и 

плувния басейн в училище-

то. Предвижда се той да 

се реализира на два етапа, 

общата стойност възлиза 

на 1 950 721,63 лв. Първа-

та част включва ремонт 

на физкултурния салон и 

прилежащи помещения, 

както и вертикална пла-

нировка. Дейностите ще 

се реализират за  686 315, 

63 лв. Във втората фаза 

е заложено обновяване на 

плувния басейн, като са 

отделени 1 152 725, 89 лв. 

Предвиждат се средства 

за заплащане на строи-

телния и инвестицион-

ния надзор. Една част от 

необходимите средства 

- 690 хил. лв. - вече са оси-

гурени, а с настоящето 

решение на СОС се отпус-

кат и останалите.

Със средства от при-

ватизация ще бъде финан-

сирано също разширение 

на сградния фонд на две 

детски градини на тери-

торията на район „Вито-

ша“-

 ДГ 60 „Бор“ и  
ДГ 37 „Вълшебство“. 

Първото учебно заве-

дение е разположено на 

територията на кв. „Кня-

жево“ и е единственото в 

тази зона, като в него се 

отглеждат и възпитават 

127 деца. Сградата е по-

строена през 1973 г., но не 

разполага с физкултурен 

салон. Още през 2009 г. 

Столичната регионална 

здравна инспекция прави 

предписание за изгражда-

нето на спортна зала към 

ДГ 60 „Бор“. Ако това не се 

изпълни, може да се стигне 

до затваряне на детската 

градина. Район „Витоша“ 

разполага с готов проект, 

който включва изграж-

дане на пристройка към 

учебното заведение. Това 

ще позволи обособяване 

на салон, една градинска 

и една яслена група, под-

мяна на електрическата, 

отоплителната и канали-

зационната инсталация на 

съществуващата сграда. 

Прогнозната стойност на 

целия проект е 1,2 млн. лв. 

Предвижда се за 2018 г. 

да  бъдат отпуснати 

400 хил. лв. за осъществя-

ване на част от дейност-

ите. 

ДГ 37 „Вълшебство“ е 

разположена в кв. „Павло-

во“. В учебното заведение 

се приемат деца и от кв. 

„Манастирски ливади“, 

където поради липса на 

общински терени няма 

забавачка. През 2015 г. 

районната администра-

ция е провела конкурс за 

Средствата са от приватизация на общински имоти
Снимки в. „Строител“

С предишно решение на СОС със средства от СОПФ се прави разширение на Първа английска 
езикова гимназия

избор на проектант за 

подготовка на проект за 

разширение на градината. 

Подадената документация 

е одобрена през 2016 г. Не-

обходимите средства за 

осъществяването на ин-

вестиционното намерение 

са 1,2 млн. лв. За насто-

ящата година ще бъдат 

отпуснати 300 хил. лв. 

за започване на част от 

предвидените дейности. 

70 хил. лв. ще бъдат вло-
жени в ремонти в Софий-
ска градска художествена 
галерия (СГХГ) и галерия 
„Дечко Узунов“. 

В първата институция 

е заложено изпълнението 

на мащабна културна про-

грама през настоящата 

и следващата година. 

За да може обаче тя да 

се изпълни, е необходимо 

реорганизиране на сега 

съществуващото фоайе 

и обособяване на специ-

фични помещения, както 

и инсталация за видео на-

блюдение. Предвидените 

строително-монтажни 

дейности включват ре-

монт на санитарни възли, 

смяна на интериорни вра-

ти, обособяване на кни-

жарница, изграждане на 

гардероб за посетители 

и други. 

Галерия „Дечко Узунов“ 

от две години е филиал на 

СГХГ. През този период е 

извършена рехабилитация 

на вътрешните простран-

ства. За да се подсигури 

нормалната дейност на 

галерията, обаче е не-

обходимо да се направи 

ремонт на провисналата 

козирка пред входа, на по-

крива, подмяна на улуци и 

водосточни тръби и дру-

ги. Дейностите са неот-

ложни, а прогнозната им 

обща стойност възлиза 

на 19 хил. лв. 

120 хил. лв. от сред-

ствата от приватизация 

се отделят за изготвя-

не на работен проект за 

детска площадка и зона за 

отдих в „Изгрев”. 
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Инж. Тодор Топалски, председател на УС на НКСВ:

Благодарение на в. „Строител” 
читателите регулярно получават 
информация за работата на НКСВ 
и клубовете по места

Мартин Славчев

Инж. Топалски, поз-
дравления за удостоява-
нето Ви със званието 
„Почетен гражданин на 
Враца”. Как приемате 
това високо отличие? 

Много съм развъл-

нуван. За мен е огромна 

чест да бъда удостоен със 

званието „Почетен граж-

данин на Враца” точно на 

1 юни, когато е празникът 

на града. Благодаря на 

ръководството на общи-

на Враца и на обществе-

ността за престижното 

отличие и за признанието 

за моя труд. Този приз е и 

за всички строители на 

Враца. Чрез своята рабо-

та у нас и в чужбина те 

доказаха, че изпълняват 

проектите качествено 

и отговорно. Всички ние 

ще продължим да даваме 

приноса си за развитието 

и просперитета на града.

С какви темпове се 
развива Враца през по-
следните години?

През последните ня-

колко години градът ни 

се развива изключително 

успешно благодарение на 

инвестициите в област-

та на строителството. 

За да имат работа дюл-

герите, тя трябва да им 

бъде осигурена от отго-

ворните фактори. Това е 

ръководството на община 

Враца начело с кмета Ка-

лин Каменов. Благодарение 

на реализираните инвес-

тиции строителите имат 

възможност да се изявят. 

Врачанските колеги са 

дали много и ще продъл-

жават да допринасят за 

развитието на града, за 

да промени той своя об-

лик. Пожелавам на кмета 

и на цялото ръководство 

на местната администра-

ция да продължават все 

така да вършат своята 

работа за просперитета 

на Враца. 

По какъв начин бяхте 
номиниран за „Почетен 

гражданин на Враца”? 
Номинацията за поче-

тен гражданин беше на-

правена от името на Ка-

марата на строителите в 

България (КСБ), Национал-

ния клуб на строителите 

ветерани (НКСВ), Област-

ното представителство 

на КСБ във Враца и Регио-

налния клуб на строители-

те ветерани, Дома на нау-

ката и техниката - Враца, 

Регионалните колегии на 

Камарата на архитекти-

те в България (КАБ) и Ка-

марата на инженерите в 

инженерното проектиране 

(КИИП).

Официалното писмо до 

кмета на Враца беше по-

дписано от председателя 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, първия зам.-пред-

седател на НКСВ инж. Вик-

тор Шарков, председате-

ля на ОП на КСБ – Враца, 

инж. Росен Дудушки, инж. 

Евелина Васкова от Дома 

на науката и техниката, 

арх. Калина Мерудийска 

от Регионалната коле-

гия на КАБ, инж. Людмила 

Стоянова, председател на 

РК на КИИП, и Иван Гора-

нов, председател на РК на 

НКСВ.

Вече има няколко чле-

нове на НКСВ, които са 

удостоени със званието 

„Почетен гражданин”. Ще 

продължим да работим в 

тази насока и в бъдеще. 

По този начин ще отдадем 

заслуженото признание на 

строителите в цяла Бъл-

гария. 

Как се зароди идеята 
за създаване на НКСВ? 

Идеята за учредяване 

на НКСВ се зароди в пър-

вите години след обнарод-

ването на Закона за Ка-

марата на строителите. 

Строителите на България 

от втората половина на 

XX век бяха позабравени, 

а заслужаваха повече вни-

мание и уважение за това, 

което са сътворили и ос-

тавили на бъдещите поко-

ления.

Предложението  на 

инж. Виктор Шарков за 

учредяване на НКСВ бе 

възприето от инж. Иван 

Стоянов, акад. Ячко Ива-

нов, инж. Кирил Америка-

нов и инж. Никола Василев. 

С подкрепата на ръковод-

ството на КСБ иници-

аторите организираха 

провеждането на Учреди-

телно събрание.

На 29 март 2013 г. 64 

делегати ветерани стро-

ители от цялата страна 

в присъствието на тога-

вашния председател на УС 

на КСБ – инж. Светослав 

Глосов, и изп. директор 

инж. Иван Бойков учреди-

ха НКСВ към КСБ и при-

еха свой Устав. За първи 

председател на клуба бе 

избран най-възрастният 

строител ветеран Павел 

Боянов.

Клубът бе регистри-

ран в съда по Закона за 

юридическите лица с нес-

топанска цел. Членове 

могат да бъдат дееспо-

собни физически лица без 

разлика на раса, пол, веро-

изповедание, гражданство 

и политически възгледи 

- инженери, архитекти, 

проектанти, геодезисти, 

техници, служители, ра-

ботници и всички други 

специалисти и категории 

от бранша.

Учредяването на НКСВ 

е голямо завоевание на 

българските строители. 

В него членува елитната 

част на хората, създали 

инженерната мощ на Бъл-

гария, опитът и автори-

тетът на които и днес са 

пример за младите. 

В живота всеки се 

„сражава“ с оръжието, кое-

то му е присъщо. Строи-

телят има това щастие, 

но и отговорност, че съз-

даденото от него е вечно. 

Затова често сме чували, 

че мъжеството и волята 

са част от майсторство-

то на дюлгерите. А онези, 

които се докоснат до съ-

вършенството – оставят 

паметна следа за поколе-

нията.

Строителите вете-

рани са горди с онези 

свои постижения, които 

дават самочувствие на 

българския народ. Ние сме 

минали през много предиз-

викателства, ала не сме 

се огънали. Изпитанията, 

макар и сурови, са ни учили 

да откриваме правия път. 

Ние знаем – добрият стро-

Официалната церемония в община Враца, по време на която инж. Топалски бе удостоен със званието „Почетен гражданин”
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еж се вижда от всички. 

Но и лошият. Затова сме 

убедени, че в изграждане-

то повече от всяка друга 

дейност са необходими 

ум, воля и творчество. 

Обогатяването на дей-

ността на НКСВ, както 

и работата на регионал-

ните клубове и секции ще 

спомогне да се издигнат 

ролята и авторитетът 

на българския строител, 

да се отдаде заслужена 

почит към дългогодишни-

те инженерно-технически 

и икономически кадри.

Какви са основните 
цели и задачи на клуба?

Девизът на клуба е: 

„Приемственост и взаим-

но уважение между поколе-

нията“.

Някои от основните 

цели и задачи на НКСВ са:

– Обединяване на ве-

терани от строителна-

та гилдия – проектанти, 

инженери, архитекти, ге-

одезисти, озеленители, 

икономисти, техници, ра-

ботници от всички специ-

алности.

–  Взаимодействие 

между КСБ и НКСВ, така 

че опитът и знанията на 

колегите ветерани да се 

споделят и предават на 

младите, които желаят да 

увеличават периметъра 

на своите професионал-

ни знания. За постигане 

на горното е необходимо 

да се установи желаният 

контакт между ръковод-

ствата на двете струк-

тури, най-вече на ниво 

регионални клубове и сек-

ции на НКСВ и Областни-

те представителства на 

КСБ.

– Поддържане актив-

ността на членовете на 

клуба, тяхната информи-

раност по проблемите 

на съвременното строи-

телство, проектирането 

и строителната наука и 

образование.

– Перманентна връзка 

и сътрудничество между 

НКСВ и КСБ в областта 

на обучение и преквалифи-

кация на кадрите в стро-

ителството чрез секция 

„Строителна наука и об-

разование“ и „Строителна 

квалификация“ ЕАД към 

КСБ.

– Установяване на кон-

такти с общинските ръ-

ководства, областните 

управители, висшите и 

средните учебни заведе-

ния.

– Организационно ук-

репване на регионалните 

клубове и секции.

– Обмяна на опит с 

други клубове и секции.

– Посещения на стро-

ителни обекти, историче-

ски места, изложби, кул-

турни прояви и други.

– Честване на кръгли 

годишнини на изтъкнати 

строители ветерани.

– Изнесени заседания 

на ръководствата на клу-

бове и секции и срещи със 

строители ветерани от 

други общини на област-

та.

– Честване на нацио-

нални празници.

– Честване Деня на 

строителя съвместно с 

Областните представи-

телства на КСБ.

– Учредяване на награ-

ди на НКСВ – вимпели, пла-

кети и други.

– Изготвяне на пред-

ложения до общинските 

органи за удостояване на 

изтъкнати ветерани със 

званието „Почетен граж-

данин”. 

– Предложения за уве-

ковечаване на бележити 

строители, архитекти, 

инженери, учени, препо-

даватели и други, чиито 

имена биха могли да носят 

улици, площади, сгради, 

учебни зали и др.

– Предложения за по-

ставяне на паметни плочи 

и други подходящи знаци с 

имената на авторите и 

изпълнителите на уникал-

ни архитектурни сгради и 

др.

– Оценяваме голямата 

роля на в. „Строител“ за 

популяризирането на про-

фесията чрез публикации, 

статии и интервюта на 

членовете на НКСВ – пред-

седатели на клубове и сек-

ции, изтъкнати строите-

ли, бивши ръководители на 

обекти, работници, учени, 

преподаватели и др. 

–  Отраз яване  във 

в. „Строител“ на меропри-

ятия, чествания на кръгли 

годишнини чрез публику-

ване на поздравителни 

адреси, статии и други 

материали. 

– Съгласувано с ръко-

водството на в. „Строи-

тел“ – участие на корес-

пондентите, в това число 

и областните, в срещите 

и мероприятията, орга-

низирани от клубовете и 

секциите, и тяхното от-

разяване във вестника.

Как работите с бран-
шовите организации в 
строителния сектор? 

НКСВ работи активно 

на национално и най-ве-

че на регионално ниво за 

подобряване и разширява-

не сътрудничеството с 

всички браншови органи-

зации от сектора, с КСБ, 

КАБ,  КИИП, Българска 

браншова камара „Пъти-

ща“ (ББКП), Камарата на 

инженерите по геодезия, 

Съюза на архитектите в 

България, Българска асо-

циация на архитектите 

и инженерите консултан-

ти, Сдружение „Български 

врати, прозорци и фасади“. 

Членовете им са добре до-

шли в редиците на регио-

налните клубове и секции 

по места към НКСВ.

Каква е Вашата оцен-
ка за съвместната рабо-
та на НКСВ и в. „Строи-
тел”? 

За да може да се развие 

организация като НКСВ, й 

е необходимо добро пред-

ставяне, а най-удачният 

начин това да се случи 

беше чрез отлична медия 

като в. „Строител”. Най-

професионалното браншо-

во издание даде възмож-

ност на клуба да покаже на 

обществеността своята 

дейност. Чрез страници-

те на „Строител” читате-

лите регулярно получават 

информация за работата 

на НКСВ и клубовете по 

места. 

Книгата албум „5 годи-

ни НКСВ” също беше изда-

дена от „Вестник Строи-

тел” ЕАД благодарение и 

на подкрепата от страна 

на КСБ. Тук мога да изка-

жа моите адмирации, тъй 

като познавам работата 

и на други издателства, 

но не съм виждал толкова 

професионално обработе-

но и подготвено издание. 

Една от основните зада-

чи на книгата беше всички 

клубове по места да обме-

нят опит. 

Как работите с ОП на 
КСБ – Враца?

След като беше създа-

дена Камарата и Област-

ните представителства, 

аз бях първият председа-

тел на ОП на КСБ – Враца. 

Сега начело на ОП на КСБ 

– Враца, е инж. Росен Ду-

душки. ОП изпълнява добре 

своите функции на местно 

ниво. Националният клуб 

на строителите ветера-

ни има прекрасно взаимо-

действие с ОП на КСБ – 

Враца. Като председател 

на НКСВ съм канен на за-

седанията на Областния 

съвет. Заедно честваме 

Деня на строителя – Ди-

митровден, и други празни-

ци. Съвместно с ОП, а и с 

Дома на науката и техни-

ката организираме различ-

ни мероприятия. 

Новият офис на ОП на 

КСБ – Враца, е един от 

най-хубавите в страната. 

Служителите от админи-

страцията са високо ква-

лифицирани и дълги години 

изпълняват своите задъл-

жения.

Вие сте бил част от 
ръководството на КСБ. 
Кои според Вас трябва 
да бъдат основните при-
оритети на Камарата? 

Бил съм в ръководните 

органи както на КСБ, така 

и на старата Българска 

строителна камара. По-

знавам добре развитието 

на Камарата и целите, 

които си е поставяла. 

Виждам, че новото ръко-

водство на КСБ работи 

да обедини строител-

ната гилдия. Срещите, 

които бяха направени с 

всички останали браншо-

ви организации, ще дадат 

възможност заедно да ре-

шаваме общите предизви-

кателства. Защото съе-

динението прави силата. 

Какви са Вашите пре-
поръки към по-младите 
строители? 

В средите на строите-

лите ветерани често се 

повдига въпросът: Защо 

да не предадем опита си? 

Нашите съвети към 

младите строители не 

бива да са и не са нищо 

друго освен споделен опит 

и майсторство. „Дялан 

камък на пътя не оста-

ва“ – казва народът. Онзи, 

който е наясно, познава-

чът, ще каже веднъж – но 

онова, което е правилно. В 

последните години в стро-

ителството навлязоха 

много нови материали. Ала 

е знайно – невинаги стро-

ежът зависи само от тях. 

Но от майстора – винаги. 

Не всички могат всич-

ко. Като си помагаме, кой 

в която област е силен, 

ще вървим по-сигурно на-

пред. Ще оставяме все 

по-солидни материални 

паметници. Нали неопет-

неното име и „добрият по-

глед“ към създаденото от 

строителя са най-голямо-

то му съкровище.

А за нас, строителите 

ветерани, добрата дума, 

добрият спомен за по-

строеното – това е най-

важното, всичко това е 

Раят, който никой не може 

да ни отнеме…

Да ни е честита пета-

та годишнина на Нацио-

налния клуб на строите-

лите ветерани!

Чест и слава на бъл-

гарските строители! 

Инж. Топалски заедно с делегатите на Общото събрание на НКСВ през 2016 г.

Снимки в. „Строител“ и личен архив
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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 31 юли 2018 г.

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

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

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

®

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта

 Рекламни банери пред балната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

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

Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с проект „Насър-

чаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез 

реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията 

на Община Червен бряг

Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на ав-

торски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процеду-

ра BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация... 

Продължава в II.1.4.”

Наименование: „Преди започване на изпълнение за всеки кон-

кретен обект се съставя протокол за установяване състоянието на 

сградата и строителната площадка...“

Наименование: Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в 

с. Медвен

Наименование: Топлоизолация на Морфоблок - Медицински факул-

тет при Тракийски университет, гр. Стара Загора

Наименование: Строително-ремонтни и монтажни дейности

Наименование: „Изпълнение на инженеринг (изготв. на инвест. 

проект във фаза работен, изпъл. на СМР, КРР и осъщ. на автор. надзор) 

за осн. ремонт с консер.-рестав. работи и адаптация на същ. адм. сгра-

да - паметник на културата“

Наименование: „Ремонт на сградата и прилежащото простран-

ство в двора на Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хи-

лендарски“, гр. Кресна“

Наименование: „Реконструкция на водоснабдителната система 

с. Слънчево – етап 1”

Наименование: „Благоустрояване с устройване на нови места за 

паркиране на територията на Медицински университет, гр. Пловдив”

Наименование: Изграждане на улици в кв. Драгановец от ОТ36-

ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 /към входа на Парка на предизвикател-

ствата/ и паркинг

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Червен бряг

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 5 004 989.39 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 150

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 24/07/2018   Местно време: 17:00

Отваряне на офертите: заседателна зала 

Община Червен бряг, етаж 6, гр. Червен бряг, 

ул. „Антим I“ №1

Дата: 25/07/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: инж. Евгения Петрова Николо-

ва - н-к отдел ОП

Факс: +359 92351

Адрес: ул. „Антим I“ №1

Адрес на възложителя: www.chervenbryag.bg

Телефон: +359 92340

E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852409&mode=view

Възложител: КПКОНПИ

Oсн. предмет: 45262700

Прогнозна стойност: 2 950 000 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 490

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 19/07/2018    Местно време: 15:30 

Отваряне на офертите: гр. София, пл. „Све-

та Неделя" №6

Дата: 23/07/2018    Местно време: 11:00

За контакти: Георги Евтимов; Т. Лозанова

Факс: +359 29808668

Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №112

Адрес на възложителя: www.caciaf.bg

Телефон: +359 889655125/ +359 882699844

E-mail: g.evtimov@caciaf.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852487&mode=view

Възложител: Община Кресна

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 1 817 761.83 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 270

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/07/2018    Местно време: 17:00

Отваряне на офертите: зала №2 на Община 

Кресна

Дата: 23/07/2018  Местно време: 11:00 

За контакти: инж. Петър Петров

Факс: +359 74338730

Адрес: ул. „Македония“ №96

Адрес на възложителя: http://kresna-bg.com/

Телефон: +359 74338730

E-mail: obshtina_kresna@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852817&mode=view

Възложител: Община Аксаково

Oсн. предмет: 45232150

Прогнозна стойност: 1 045 038.46 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 180

Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 18/07/2018    Местно време: 

17:00 

Отваряне на офертите: в сградата на 

Община Аксаково, заседателна зала, ет. 2, 

Адрес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ №58б

Дата: 19/07/2018    Местно време: 14:00 

За контакти: Ирина Добрева

Факс: +359 52762157

Адрес: ул. „Г. Петлешев“ №58б

Адрес на възложителя: www.aksakovo.net

Телефон: +359 52762157

E-mail: d_pravna@aksakovo.net

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852712&mode=view

Възложител: Медицински университет - 

Пловдив

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 762 500 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 12

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 18/07/2018  Местно време: 16:00 

Отваряне на офертите: Ректорат на Меди-

цински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил 

Априлов“ №15 А

Дата: 19/07/2018    Местно време: 09:00 

За контакти:  чл.-кор. проф. д-р Стефан 

Костянев д.м.н. - ректор на МУ Пловдив

Факс: +359 32602534

Адрес: бул. „Васил Априлов“ № 15А

Адрес на възложителя: http://meduniversity-

plovdiv.bg

Телефон: +359 32602299

E-mail: elena.slavova@mu-plovdiv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852761&mode=view

Възложител: Община Перник

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 472 447 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 90

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 17/07/2018  Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: гр. Перник, пл. „Св. 

Иван Рилски“ №1А 

Дата: 18/07/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Г. Тупанкова

Факс: +359 076603890

Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А

Адрес на възложителя: http://pernik.bg/

Телефон: +359 076684220

E-mail: poop@pernik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852499&mode=view

Възложител: Община Враца

Oсн. предмет: 45210000

Прогнозна стойност: 452 792.90 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 240

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 24/07/2018    Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: Конферентната 

зала на Община Враца с административен 

Адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ №6

Дата: 25/07/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Ваня Могиланска, главен екс-

перт Обществени поръчки

Факс: +359 92623061

Адрес: ул. „Стефанаки Савов“ №6

Адрес на възложителя: http://www.vratza.bg/

Телефон: +359 876964676

E-mail: vmogilanska@vratza.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852933&mode=view

Възложител: Община Стара Загора

Oсн. предмет: 45200000

Прогнозна стойност: 300 000 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 24

Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 27/07/2018    Местно време: 

17:30 

Отваряне на офертите: зала в сградата на 

Общинска администрация Стара Загора, на-

ходяща се на бул. „Цар Симеон Велики“ №107

Дата: 30/07/2018    Местно време: 11:30 

За контакти: Мария Боянова

Факс: +359 42259132

Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107

Адрес на възложителя: www.starazagora.bg

Телефон: +359 42614813/ +359 42614806

E-mail: m.boyanova@starazagora.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852432&mode=view

Възложител: Община Котел

Oсн. предмет: 45262211

Прогнозна стойност: 280 000.00 лева

Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2018 

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 19/07/2018    Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: заседателна зала, 

ет.1 в административната сграда на Общи-

на Котел с Адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане“ 

№1

Дата: 20/07/2018    Местно време: 10:30 

За контакти: инж. Яна Гавова

Факс: +359 45342105

Адрес: пл. „Възраждане“ №1

Адрес на възложителя: http://kotel.bg

Телефон: +359 45342336

E-mail: dorinammiteva@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852807&mode=view

Възложител: Тракийски университет

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 254 166.00 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 120

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 23/07/2018    Местно време: 16:30 

Отваряне на офертите: ст. 340 - 3 ет. 

в Ректорат на Тракийски университет,  

гр. Стара Загора, Студентски град

Дата: 24/07/2018   Местно време: 10:00 

За контакти: Гергана Маламова

Факс: +359 42672009

Адрес на възложителя: http://uni-sz.bg/

Телефон: +359 42699270

E-mail: malamova@uni-sz.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852862&mode=view

Възложител: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 698 000 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 60

Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 27/07/2018    Местно време: 

16:30 

Отваряне на офертите: Административ-

ната сграда на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" - гр. 

Варна, ул. „Васил Друмев" №73

Дата: 30/07/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Радко Радев

Факс: +359 52303163

Адрес: ул. „Васил Друмев“ №73

Адрес на възложителя: http://pp.naval-acad.bg/

Телефон: +359 52552226

E-mail: naval_acad_legal@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=852975&mode=view
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Елица Илчева

След опаковането на 

Райхстага в Берлин и на 

„Пон Ньоф” в Париж, след 

3-километровите „Пла-

ващи кейове” в езерото 

Изео в Италия сега е ред 

на Лондон да реагира на 

фантазията на българина 

Христо Явашев – Крис-

то. Новото произведение 

в столицата на Англия се 

нарича „Мастаба“ – уни-

кална скулптура в езеро-

то Серпентайн в лондон-

ския Хайд парк. Тя е там 

от 18 юни и ще може да 

се види до 23 септември. 

В разположената в парка 

едноименна художествена 

галерия ще има и излож-

ба на скулптури, рисунки, 

колажи и фотографии от 

творчеството на авангар-

диста и спътницата му в 

живота и в изкуството 

Жан-Клод, което обхваща 

повече от 6 десетилетия. 

Всъщност това, което 

„плува“ в езерото, е вре-

менна версия на

замислената като най-
голямата в света постоян-
на арт инсталация. 

През 1977 г. авангард-

истът и съпругата му 

представят проекта си 

„Мастаба“ (мастаба е вид 

древноегипетска гробни-

ца, характерна за Месо-

потамия, с формата на 

пресечена пирамида). Тя 

е трябвало да се издига 

в Обединените арабски 

емирства със 150 м висо-

чина, малко повече от пи-

рамидата на Хеопс в Гиза, 

Египет, която е 139 м. Пла-

нирана е от 410 000 варела 

в яркооранжеви цветове – 

като мозайка, вдъхновена 

от ислямската архитек-

тура. И трябвало да ос-

тане в историята като 

единствената постоян-

на творба на творческия 

тандем. За място двама-

та избират пустинния ра-

йон Ал Гарбия край оазиса 

Лива, на 160 км южно от 

Абу Даби. За съжаление 

Жан-Клод умира на 74-го-

дишна възраст на 18 ноем-

ври 2009 г., преди да види 

проекта реализиран. 

Умалената версия в 

Лондон е осъществена 

само няколко дни след като 

на 13 юни авторът навър-

ши 83. Тя е 

структура от 7506 варела 
в различни цветове, 

инсталирани на плат-

форма от пластмасови 

кубове, застопорени за 

дъното с котви. Видима-

та им част е оцветена в 

червено и бяло, а ръбовете 

им – в различни оттенъци 

на червеното, синьото и 

бледолилавото. Кристо е 

обяснил, че творбата му 

съдържа трите цвята на 

британския флаг, а „ли-

лавото е много кралско”. 

Конструкцията тежи 500 

тона, дълга е 40 метра, 

широка 30 м и висока 20 м 

и заема едва 1% от повърх-

ността на езерото.

Стойността на 

проекта е 4,2 млн. долара 

и се финансира изцяло 

от художника. Стандарт-

ните варели по 55 галона 

(около 200 л), с размери 

59 x 88 см са изработени 

специално за целта.

Кристо е най-влиятел-

ният творец от български 

произход в световен ма-

щаб, името му присъства 

в учебници и енциклопедии. 

Участвал е в търсенията 

на групата на „новите 

реалисти” и му е признат 

емблематичен принос за 

„природното изкуство”. 

Обект е на специализира-

ни изкуствоведски изслед-

вания и книги, посветено 

му е специално проучване 

на университета „Хар-

вард”. Негови творби са 

изложени в престижни му-

зеи, колекции и галерии по 

цял свят.

През 2016 г. за 16 дни 

над 1 млн. души усещат 

какво е „да ходят по вода” 

или по гърба на кит, мина-

вайки по неговите „Плава-

щи кейове”. Най-престиж-

ните световни медии са 

във възторг. И докато у 

нас върви дискусия докол-

ко Кристо ни е сънарод-

ник и каква е ползата от 

изкуството му, в западни-

те публикации неизменно 

се подчертава, че той е 

българин. Журналистът 

Антонио Ферари обявя-

ва от първа страница на 

„Кориере дела сера“: „Ин-

сталацията на българския 

творец изразява куража 

и гениалността на една 

страна, която малко по-

знаваме, при това пре-

димно като нарицателно 

понятие”. 

„Фигаро“ пък пише за 

него: „Кристо откри нещо 

много важно - магичната 

функция на покриването, 

което приложи спрямо ка-

питалистическата прак-

тика на обмен на стоки. 

Да опакова грижливо всич-

ко, което можем и дори 

не можем да си предста-

вим, беше начин да върне 

на предметите тяхната 

тайнствена природа, коя-

то илюзията за всеобща 

достъпност ни накара да 

забравим”. 

Самооценката на бъл-

гарина обаче е следната: 

„Едно от удоволствията 

от това да си артист, е 

да правиш онова, което 

искаш. Всички наши твор-

би, мои и на Жан-Клод, са 

напълно безполезни, аб-

солютно безсмислени, 

никому ненужни… Ние не 

правим нищо добро или 

лошо, всички тези морални 

дискусии са напълно излиш-

ни. Работата на артиста 

представлява абсолютна 

свобода и е крайно далеч 

от политиката, морала и 

прочие”. 

Христо Владимиров 

Ява шев е роден през 1935 г. 

в Габрово. Майка му бяга от 

Солун в България малко пре-

ди избухването на Първа-

та световна война. Баща 

му въвежда нови химиче-

ски продукти в известна-

та текстилна фабрика в 

Габрово, а след национали-

зацията е вкаран в затво-

ра. 22-годишен, Христо 

отива в Прага и решава 

никога да не се върне, като 

от там се измъква с то-

варен влак във Виена. От 

1964 г. той живее на 5-ия 

етаж в сграда без асансьор 

в Сохо, Ню Йорк. Разказва, 

че е обиколил много страни 

по света, като почти 20 г. 

е бил без гражданство, 

преди през 1973 г. да получи 

американско. Днес е в от-

лична форма и споделя, че 

„работи прав по 12, 13, 14 

часа дневно” в ателието 

си в Манхатън.

Уникалната скулптура „Мастаба“ е от варели 
и ще остане в езерото до 23 септември
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Всички  160  хиляди 

улични стълба в Тайпе 

ще бъдат оборудвани със 

светодиодни лампи, са съ-

общили от отдел „Инфор-

мационни технологии” на 

градската управа в сто-

лицата на Тайван. Инста-

лацията им е стартирала 

в края на 2017 г., като сега 

местното правителство 

е одобрило план за пълна 

модернизация на осветле-

нието. 

Лампите ще могат не 

само да се включват и из-

ключват автоматично, но 

също така да следят ав-

томобилния и пешеходния 

трафик, както и да съби-

рат информация за сте-

пента на замърсяване на 

въздуха. През следващата 

година общината в Тайпе 

планира да инвестира 4,7 

млн. долара в монтиране-

то на 12 600 умни лампи. 

Още 9000 ще влязат в 

експлоатация през 2020 г. 

По план поставянето им 

трябва да приключи до 

2021 г.

Отделно от този про-

ект Тайванската адми-

нистрация по охрана на 

околната среда (EPA) раз-

работва метод, с който 

ще извършва мониторинг 

на качеството на въздуха. 

Системата ще включва 

мрежа от хиляди датчици, 

с помощта на които ще 

се измерва плътността 

на фините прахови части-

ци. Въвеждането й в екс-

плоатация е планирано за 

настоящата година. През 

миналата година в стра-

ната са били инсталирани 

500 сензора, а през 2018 г. 

се предвижда монтиране 

на още 2000. До края на 

2019 г. те ще нараснат с 

2700, а към 2020 г. – с още 

5000, така че общият им 

брой ще достигне 10 200.

Първите обитаеми 3D 

принтирани жилища в све-

та ще бъдат построени в 

холандския град Айндховен. 

Общо пет бетонни къщи 

ще се изградят по-късно 

тази година като част от 

Project Milestone. Той се из-

пълнява в сътрудничество 

между Техническия универ-

ситет в Айндховен и раз-

лични партньори, които ще 

гарантират, че зданията 

отговарят на жизнения 

стандарт.

„Това е първият в све-

та проект за жилищни 

сгради, базиран на 3D 

принтиране с бетон“, е 

казал представител на 

учебното заведение. „Къ-

щите ще бъдат заселени 

и ще отговарят на всички 

съвременни изисквания за 

комфорт“, е допълнил той. 

По думите му всички пре-

дишни опити за 3D принти-

ране на постройки са били 

прототипи или част от из-

следователски начинания, 

но никога досега не са били 

подходящи за живеене.

Първата сграда, по-

строена чрез Project Mile-

stone, ще бъде едноетаж-

на, но екипът се надява 

да изгради и къщи до три 

етажа, използвайки инова-

тивна техника. Първона-

чално някои части ще се 

отпечатат в универси-

тета, като намерението 

е цялата операция да се 

премести на строителна-

та площадка.

 Екипът е заявил, че 

с 3D печата се губят 

по-малко материали по 

време на строежа, като 

същевременно се улесня-

ва приспособяването на 

къщите към индивидуални-

те желания на клиентите. 

Преди това партньорите 

по проекта са работили по 

отпечатването на първия 

3D бетонен мост в света, 

който в момента се из-

ползва от велосипедисти-

те в холандското градче 

Гемерт.

„Триизмерното печата-

не на бетон е нов потен-

циален играч в строител-

ната индустрия“, е казал 

говорител на Техническия 

университет в Айндховен. 

Специалистите считат 

още, че освен възмож-

ността за конструиране 

на почти всякаква форма 

то също така позволява на 

архитектите да проекти-

рат много фини конструк-

ции. Друга възможност е 

да се печата с всички ви-

дове, качества и цветове 

на бетона.

Испанският производител на 

автомобили SEAT е инсталирал въз-

духопрочистващ паваж в завода си 

Martorell в Барселона. Фотокатали-

тичният материал е създаден чрез 

комбиниране на титанов диоксид и 

цимент. Това позволява превръща-

нето на азотните оксиди (NOx) във 

водоразтворими нитрати. Прео-

бразуването се случва, когато са-

мопочистващите се паважни плочи 

са изложени на светлина, в досег с 

кислород и NOx едновременно.

Плочите на тротоарите покри-

ват площ от 4000 кв. м. Очаква се 

те да доведат до намаляване на 

замърсяването на въздуха с NOx с 

около 40% в района на завода.

До края на годината SEAT пла-

нира да инсталира допълнителни 

26 000 кв. м от специалния паваж, 

по всички платна и пътеки около 

завода Martorell. Предвижданията 

и изчисленията на компанията са, 

че когато бъде покрита площ от 

30 000 кв. м, фирмата ще спестя-

ва по 5,2 тона NОx емисии годиш-

но. SEAT разглежда и въпроса дали 

материалът може да се използва за 

покритие на външните стени на за-

вода под формата на боя. Тяхната 

площ е 147 000 кв. м.

Първият създаден изцяло в България сателит вече е 

в Космоса. „ЕндуроСат Едно“ е излетял към Международ-

ната космическа станция и сега е на борда й в очакване 

да бъде пуснат в орбита. Мисията му е посветена на 

научни и образователни цели. Ще се използва за практи-

ческо обучение по сателитна комуникация, а радиолю-

бители от целия свят ще могат да се свързват с него. 

Сателитът е малък - с размер 10x10x10 сантиметра. 

Създателите му от компанията „ЕндуроСат“ и про-

грамата „Космически предизвикателства“ нямат тър-

пение да тестват системите и връзката с него. „Това е 

космически кораб, сателит, създаден изцяло в България, 

тоест няма нито една технология на борда, която да е 

произведена или измислена някъде другаде. За нас  той 

е много голяма гордост. Асемблирането на сателита е 

направено в България“, е заявил Райчо Райчев, създател 

на „ЕндуроСат Едно“. Устройството ще лети с близо 

30 000 км в час и ще обикаля Земята 16 пъти на дено-

нощие. То разполага с автономна система за навигация 

и контрол в орбита и ще бъде следено денонощно от 

команден център в София. Всеки радиолюбител ще може 

да засича съобщенията на сателита и да получава те-

леметрични данни от него.

Преди 42 години САЩ прати сонда на повърхността 

на Марс. Откакто Viking I кацна, NASA експедира редица 

все по-умни роувъри и орбитални апарати, които да изу-

чат Червената планета и нейната атмосфера. Но всич-

ки те не са достигнали по-навътре от повърхността. В 

началото на юни от международната агенция изпратиха 

нова машина, която ще изследва Марс на много по-фун-

даментално ниво и ще помогне на учените да запълнят 

своите бели петна в познанията за геоложката струк-

тура, състав и сеизмична активност на планетата.

Mars InSight е първата мисия на NASA, която ще об-

следва  вътрешността на планетата. 360-килограмова-

та машина е създадена от Lockheed Martin Corp. Тя тряб-

ва да кацне на Червената планета на 26 ноември т.г. 

Марс представлява перфектен образец за изследване 

на процесите, през които преминават подобните на Зе-

мята планети заради размерите си. Достатъчно голяма 

е, за да е преминала през същите процеси като Земята и 

Венера, но е достатъчно малка, за да запази сведения под 

повърхността. За разлика от Червената планета Земята 

има активни тектонични плочи и конвекционен процес, 

който носи високите температури от ядрото навън към 

повърхността. За да научат повече, InSight ще прокопае и 

петметрова дупка, за да измери градусите. Но дори и без 

плочи, понякога Марс се тресе – геоложки феномен, който 

учените искат да разгадаят. Смята се, че  магнитудът 

на трусовете е под 6 по скалата на Рихтер.

Поставянето им трябва да приключи до 2021 г.

Архитектурното студио Zaha 

Hadid Architects спечели междуна-

роден градоустройствен конкурс 

за изграждането на най-голямото 

пристанище в Новоросийск, Русия. 

Печелившият проект е създаден в 

сътрудничество с местната ар-

хитектурна фирма Pride TPO. Раз-

работката има за цел да създаде 

необходимите транспортни връзки 

на града и да възстанови богатата 

индустриална история. Основният 

план включва разнообразна комбина-

ция от девет основни сгради. 

 „Ориентирането на сградите 

перпендикулярно на морето осигуря-

ва максимално отворени безпрепят-

ствени гледки към водата, както и 

удобно разположение, като се имат 

предвид движенията на вятъра във 

и около обектите. Това води до кон-

фигурация, която е пореста и добре 

свързана с градската среда, при-

канвайки жители и посетители във 

и около структурите“, са заявявали 

от Zaha Hadid Architects. 

Очаква се строителството на 

първата фаза от плана да започне 

през втората половина на 2019 г.
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Иън Макюън, който нас-

коро отбеляза своя 70-го-

дишен юбилей, ще бъде 

специален гост на цере-

монията по откриването 

на тазгодишното издание 

на кино-литературния фес-

тивал CineLibri. Освен че 

ще се срещне с читатели 

и зрители, един от най-на-

граждаваните английски 

писатели ще бъде удосто-

ен с титлата Доктор хо-

норис кауза на Софийския 

университет „Св. Климент 

Охридски“.

Роден на 21 юни 1948 г. 

в Алдершот, Великобрита-

ния, Макюън e носител на 

„Букър“, „Уитбред”, „Джеймс 

Тейт Блак Мемориал Прайз“ 

и още много престижни на-

гради и отличия.

Повечето от книгите 

му имат успешни филмови 

адаптации по негов сцена-

рий. Шедьовърът „Изкупле-

ние” е номиниран за „Оскар” 

в 7 категории, включително 

за най-добър филм. В киното 

Макюън е работил с имена 

като Антъни Хопкинс, Иза-

бела Роселини, Ема Томпсън, 

Кийра Найтли, Джеймс Ма-

кавой, Даниел Крейг, Хелън 

Мирън, Рупърт Евърет и 

много други.

Само през 2017 г. са 

филмирани три от негови-

те най-ярки произведения 

– „На плажа Чезъл“ (който 

ще бъде показан на фести-

вала), „Законът за детето“ 

и „Дете във времето“.

Иън Макюън е не само 

вещ изследовател на чо-

вешкото поведение, но 

също и активен гражданин, 

смело заявил позициите си 

срещу ислямския екстреми-

зъм и срещу всяка форма на 

насилие, накърняващо изкон-

ните човешки права.

През 2008 г. „Таймс” 

включва Макюън в списъка 

„50-те най-велики британ-

ски писатели от 1945 г. на-

сам”, а „Дейли Телеграф” му 

отсъжда 19-о място в кла-

сацията „100-те най-могъ-

щи личности в британска-

та култура”.

Четвъртото издание на 

кино-литературния фести-

вал CineLibri ще се проведе 

от 11 до 24 октомври под 

мотото „Любов между редо-

вете“. Форумът ще включи 

300 прожекции, 40 филма с 

национални премиери,  мно-

го специални гости и съ-

пътстващи събития.

Класическата творба на британския писател 

Уилям Текери е разказ за дързостта на жената, 

която не се спира пред нищо, за да осъществи 

мечтите си. Това е непреходна история за лице-

мерието на висшето общество, в което всичко се 

оказва театрална сцена, а хората са обикновени 

марионетки.

Романът започва да излиза на части през 

1847 г. в хумористичното списание „Пънч“ с под-

заглавието „Скици на английското общество“, 

тъй като освен сатиричната форма, в която е 

написан, той е съпроводен с авторските илюстра-

ции на Текери. През 1848 г. книгата е издадена в 

цялостния си вид с ново подзаглавие: „Роман без 

герой“. Още с появата на първите няколко части 

творбата предизвиква огромен интерес сред чи-

тателите, а литературните критици я оценяват 

високо. Дори писателката Шарлот Бронте пише: 

„Ако истината е богиня, Текери трябва да бъде 

нейният най-велик проповедник“.

Историята проследява съдбите на две жени, 

които са коренно различни една от друга. Амелия 

Седли е родена в изисканите кръгове на англий-

ското общество. Другата главна героиня – Беки 

Шарп – пък се движи към върха на лондонския елит 

с ужасяваща решителност и амбиция. Тя прилага 

цялото си остроумие, коварство и сексапил, дока-

то проправя пътя си в обществото, което нико-

га не е било по-негостоприемно, отколкото през 

първата половина на XIX век. Въпреки скромния си 

произход Ребека е непоклатимо решена да сбъдне 

мечтите си, каквото и да й коства това. Беки е 

прецедент в световната литература и поразява 

със своите качества - красива, безсърдечна, его-

истична, безотговорна, хитра и дяволски добра 

компания. Ребека е един от най-прочутите женски 

образи, изграждани някога – именно тя е прото-

типът и вдъхновението за създадената по-късно 

Скарлет О’Хара.

През годините по шедьовъра на Текери се пра-

вят десетки филмови и телевизионни адапта-

ции, но най-популярната сред тях е лентата от 

2004 г. с участието на носителката на „Оскар“ 

Рийз Уидър спуун. До края на годината предстои да 

излезе и нов седемсериен едноименен филм, проду-

циран от Amazon studios.

Прочутият писател ще бъде отличен и с титлата Доктор хонорис 
кауза на СУ „Св. Климент Охридски“

Изкуството в публич-

ната среда беше тема на 

семинара, който се прове-

де в Софийската градска 

художествена галерия. 

На него бяха представени 

политиката и опитът на 

Виена в тази област, къ-

дето изкуство може да се 

види не само в музеите и 

галериите. По думите на 

Мартина Тайг, управител 

на виенското общинско 

дружество „Изкуство в 

общественото простран-

ство“, навсякъде в града 

публичните пространства 

са осеяни с постоянни или 

временни художествени 

обекти. Структурата за 

насърчаване на изкуство-

то в общественото прос-

транство е създадена през 

2004 г. 

„Виена възприема изку-

ството в социалната сре-

да не просто като декора-

ция. Целта е да се оформя, 

съживява и обогатява пуб-

личната среда с временни 

и постоянни арт произве-

дения, като по този начин 

го съживява, обогатява и 

прави по-привлекателно 

за живеещите. Така, от 

една страна, се укрепва 

идентичността на съвре-

менния град, а от друга, 

публичните пространства 

отново възвръщат функ-

цията си на място за об-

ществено-политически и 

културен дебат“, споделя 

Тайг. 

„Изкуство в обществе-

ното пространство“ осъ-

ществява художествени 

проекти, възлага поръчки, 

препоръчва проекти на кон-

курси, отпуска стипендии 

на творци или организато-

ри на проекти и осъщест-

вява симпозиуми, публика-

ции, медиационни програми 

и др. Предпочитано място 

за реализация на такива 

инициативи са местата 

извън идеалния център, 

който вече е преситен с 

произведения на изкуство-

то. Изключения се правят 

рядко и само за временни 

арт инсталации. Осъщест-

вените проекти провоки-

рат, насочват вниманието 

към актуални обществени 

проблеми и съхраняват ис-

торическата памет.  По-

стъпилите проекти се раз-

глеждат от международно 

жури три пъти годишно. 

Финансовите средства за 

насърчаване на изкуството 

са в размер на 800 000 евро 

на година и се отпускат от 

общинския бюджет. 

Експерти 
от Виена 

гостуваха 
у нас 

за семинар 
по темата

Фотокредит ©KoR

Всяка година в продължение на 

един месец петима приятели със 

силен състезателен дух се впускат 

в щура игра на гоненица, в която 

няма нищо забранено и с която са 

се забавлявали още от първи клас. 

Осланяйки се на своята младост и 

приятелството си, те рискуват да 

си счупят врата, да загубят рабо-

тата си или да си развалят отно-

шенията в името на това да хва-

нат някого от групата с бойния вик: 

„Ти гониш!“

Играта тази година съвпада със 

сватбата на единствения непобе-

ден досега участник, а това най-на-

края би трябвало да го превърне в 

лесна мишена. Но той знае, че те ще 

го връхлетят... и ги очаква.

Филмът е вдъхновен от дей-

ствителни събития в животите 

на бившите съученици Бил, Патрик, 

Шон и Майк. Като тийнейджъри 

през 80-те те се забавлявали с тази 

игра по време на междучасията в 

Gonzaga Preparatory School.
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Градът е пощаден от 

цялостно разрушаване по 

време на Втората све-

товна война, в резултат 

на което днес може да 

предложи на посетители-

те си невероятно много 

ценни архитектурни па-

метници. Включително и 

феноменалния едноиме-

нен замък, който е цен-

трална атракция не само 

в Шверин, но и в цялата 

област.

За крепост насред 

сладководно езеро се 

споменава още в ръкопи-

си от 965 г. Историците 

предполагат, че става 

дума именно за днешния 

„Шверин“. Арабски пъте-

шественик е автор на 

първите писмени сведе-

ния за крепостта. Този 

невероятен дворец се 

използва за главно се-

далище на херцозите 

на Мекленбург, а днес е 

превърнат в седалище на 

държавния парламент. 

Сградата се счита 

за най-важния предста-

вител  на  течението 

романтичен историзъм, 

което  представл ява 

подражание на отмина-

ли архитектурни епохи. 

Петерменхен пък е име-

то на духчето, за което 

легендите разказват, 

че живее в двореца. То 

е миниатюрно и добро, 

носи връзка с много клю-

чове, защото е пазител 

на зданието. Заслужава 

си да видите и градини-

те, намиращи се наблизо, 

Държавния музей, Обе-

лиска на победата, Ста-

рия дворец, конюшните 

и построената в стила 

на класицизма Държавна 

канцелария. 

Шверин е успешна сме-
сица между природа и 
архитектура. 

Разходете се по пава-

жа на централния площад 

и из уличките на Стария 

град. Отбийте се в цен-

тралния кв. „Шелфщад“, 

където ще видите запа-

зения старинен архитек-

турен ансамбъл. Един от 

акцентите е 

Шверинската кате-
драла. 

Историята й е мно-

го интересна. От един 

кръстоносен поход граф 

Хайнрих фон Шверин до-

нася капка от Христова-

та кръв. Необходимо било 

тя да бъде съхранявана на 

място, което да устои на 

наплива на поклонниците. 

Поради недостатъчно 

пространство първата 

църква е разрушена, а на 

нейно място е построена 

нова. Осветената през 

1248 г. Романска епископ-

ска обител скоро също се 

оказва тясна. И така в 

1270 г. е издигната нова-

та катедрала, която впо-

следствие се превърнала 

в една от най-значимите 

поклоннически светини в 

североизточната част на 

Германската империя. Тя е 

доусъвършенствана през 

следващите столетия. 

През XIV в. са завършени 

корабът и трансептът, 

както и главните сгради. 

В края на XV век е готов 

и манастирът от север-

ната страна. Кулата, ви-

сока 117,5 м, е построена 

между 1889 г. и 1893 г.

Друг интересен храм 

в кв. „Шелфщад“ е Еван-

гелската лутеранска 

църква „Свети Никола“. 

От времето на Шве-

рин като резиденция на 

Великото херцогство Ме-

кленбург са запазени три 

ценни паметника. Първи-

ят от тях е бронзовата 

статуя на Великия херцог 

Павел Фридрих. Много из-

вестна е 

конната статуя на 
Фридрих Франц II,

разположена в гради-

ната на замъка. Третият 

е мраморната статуя на 

Великата дукеса Алексан-

дрин, която се намира в 

градината на Зелената 

къща.

От времето на со-

циализма си заслужава 

да видите Schwer iner 

Fe r n s e h t u r m .  Тов а  е 

136,5 м висока комуни-

кационна кула, изграде-

на от стомана и бетон 

между 1960 г. и 1964 г. За 

разлика от обичайните 

проекти нейният основен 

план е с формата на сфе-

ричен триъгълник, а не 

на цилиндрично напречно 

сечение. Също така вър-

хът й, където има ресто-

рант, няма кръгла форма, 

а изглежда като триъгъл-

ник с кръгли страни.

Шверин има много бо-
гат културен афиш.

Кулминацията в него 

са международно призна-

тите фестивални дни 

на оперното изкуство 

Шлосфестшпиле. Опери 

от Пучини до Верди се 

поставят сред приказния 

декор на градината на за-

мъка или в неговия вътре-

шен двор. Това събитие 

всяка година привлича 

стотици посетители в 

Шверин.

В Музея на изкуство-

то има впечатляваща 

колекция от холандски 

картини от XVII в. и нем-

ско изкуство от средно-

вековни и ренесансови 

майстори до такива от 

наши дни. Също така има 

сбирка от гръцки вази, 

забележителни кар-
тини 

н а  Ж а н - Б а п т и с т 

Одри, скулптури на Жан-

Антоан  Удон,  немски 

платна от XVIII в. и про-

изведения на съвременни 

художници като Макс Ли-

берман и Франц фон Щук.

Календарът на съби-

тията е наистина пъ-

лен. В Шверин през май 

се провеждат Празникът 

на филмовото изкуство и 

Парадът на бялата фло-

тилия. През юни и юли 

са Грънчарският пазар и 

Бягането около петте 

езера. По-късно са Праз-

никът на Стария град, 

Винарският празник и 

Шверинските литера-

турни дни. Годината за-

вършва с коледния базар 

Макелборгер Вайнахтс-

марк. Огромна програма 

за една малка, но без-

крайно красива регионал-

на столица. 

 
Изглед към града 
и катедралата

Градините на замъка „Шверин“

Замъкът „Шверин“

Конната статуя на 
Фридрих Франц II

Старият офис 
на пощите

Светослав Загорски

Обичате ли да редите 

пъзели с красиви замъци? 

Ако сте любител на по-

добен род хоби, то несъм-

нено сте виждали раз-

кошния дворец Шверин. 

Все едно се потапяте в 

приказките от детство-

то с целия им разкош.

Едноименният град 

Шверин е разположен в 

Северна Германия. Той 

е столица и главен ад-

министративен център 

на провинция Меклен-

бург-Предна Померания 

и е вторият по-големина 

след Росток. 

Любопитен факт око-

ло Шверин е, че той е об-

кръжен от 11 живописни 

езера, като най-мащаб-

ното от тях - Шверинер 

Зее, е с площ от 60 кв. км. 

Според историческите 

данни около XI в. племето 

оботри основават сели-

ще в района. През 1160 г. 

херцогът на Бавария 

Хайнрих Лъв побеждава 

оботрите и завзема гра-

да. След това Шверин 

преживява разцвет и се 

разширява като мощен 

регионален център. През 

1358 г. той e включен в 

състава на Херцогство 

Мекленбург. 

След немската рево-

люция от 1918 г. Шверин 

e обявен за 

столица на провинция 
Мекленбург-Предна  
Померания.

В края на Втората 

световна война на 2 май 

1945 г. градът е превзет 

от американските вой-

ски. Предаден е на Ве-

ликобритания на 1 юни 

1945 г., а един месец по-

късно, на 1 юли 1945 г., на 

съветските войски, тъй 

като американските и 

британските сили се из-

теглят. Шверин става 

част от Германската 

демократична република. 

Входът на двореца Театърът на централния площадЕдна от типичните къщи 
в Стария град
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One of the largest infrastructure projects in Bulgaria– the bypass road - was visited
On 21 June a meeting 

of the enlarged Managing 

Board (MB) of the Bulgarian 

Construction Chamber (BCC) 

was held in Gabrovo. The 

agenda included a report on 

the state of construction and 

the problems in the region, 

election of representatives to 

participate in commissions for 

joint work with the institutions 

and ministries, as well as pro-

posals for new chairpersons 

of BCC sections “Energy In-

frastructure” and “High-Rise 

Construction”. A proposal for 

new rules in preparing the 

sales budgets of the Regional 

Offices of the Chamber and 

a concept for the develop-

ment of the BCC policy in the 

field of vocational education, 

training and qualification were 

discussed. 

Part of the program was 

also the visit to construction 

sites. Among them was one 

of the most complex and pri-

ority road projects – the by-

pass road of Gabrovo. 

“The territory of Gabrovo 

region is full of sites of edu-

cational and cultural value, 

many of which have regional 

and national significance. It 

is attractive for national and 

international tourism because 

of the proximity of the Balkan 

Mountains, the pure nature 

and the fresh mountain air, 

the natural, historical and eth-

nographic sights, the unique 

architectural complexes and 

the exceptional anthropo-

genic resources and cultural 

events of international and 

national importance,” said 

Bogomil Petkov, Chairman of 

the Regional Office of BCC 

– Gabrovo, and host of the 

event. 

“In the Regional Office of 

BCC – Gabrovo, 50 construc-

tion companies are currently 

members. A total 63 compa-

nies are registered in the Cen-

tral Professional Register of 

Builders (CPRB), 37 of which 

are from Gabrovo, 16 are on 

the territory of Sevlievo, nine 

are from Tryavna and one is 

from Dryanovo. The Regional 

Office has its own office in 

a new building in the central 

part of the town,” said Petkov. 

He said that the efforts of the 

Regional Office are aimed 

at the realization of the main 

function of BCC – to protect 

the rights and interests of its 

members and of the users of 

construction services.

One of the most complex and pri-

ority road projects currently underway 

in Bulgaria is the Gabrovo bypass road. 

The site is part of the Pan-European 

Corridor №IХ Bucharest – Ruse – Dim-

itrovgrad – Alexandroupolis and is the 

node in the north-south movement. The 

main transport directions which will be 

used upon its commissioning are Ruse – 

Veliko Tarnovo – Shipka – Stara Zagora 

– Svilengrad (Makaza) and Oryahovo 

– Sevlievo – Shipka – Stara Zagora – 

Svilengrad (Makaza). The construction 

of the tunnel under Shipka depends on 

the successful completion of the facil-

ity. The implementation of the Gabrovo 

bypass road, which is divided into four 

stages, started in 2013 with funding 

under Operational Program “Transport 

2007 – 2013”. Due to the lengthy ap-

peal of the Environmental Impact As-

sessment decision by non-governmental 

organizations and the delay in the ex-

propriation procedures of the affected 

properties the infrastructure site could 

not fully benefit from European funds 

and the project was financed by state 

budget funds. 

Despite the challenges, the contrac-

tor of the Gabrovo bypass Consortium 

PSVT continues to find solutions and 

to build a quality site using innovative 

technologies and today it can boast a 

serious progress in the construction and 

assembly works, which should be com-

pleted in 2019. PSVT is composed of 

Patni stroezhi Veliko Tarnovo AD, Hydro-

stroy AD, Pat engineeringstroy –T EAD. 

Construction supervision is carried out 

by DZZD United consultants with part-

ners: Transconsult BG OOD, Rubicon 

Engineering OOD and Traffic Holding 

EOOD. The author’s supervision is done 

by Patproekt EOOD.

Eng. Svetoslav Glosov was 

appointed Chairman of the 

Management Board (MB) of 

the Road Infrastructure Agency 

(RIA) by a decision of the Min-

ister of Regional Development 

and Public Works Nikolay Nan-

kov. This was announced by 

the press center of the Ministry 

of Regional Development and 

Public Works (MRDPW). Eng. 

Glosov is Honorary Chairman 

of the Bulgarian Construction 

Chamber. 

Eng. Doncho Atanasov remains a member of the Man-

agement Board of the Agency. He will continue to be involved 

with the new construction of sections of the republican road 

network, as well as with the maintenance, repair and rehabili-

tation of the already existing routes.

The change in the Management Board of the Road Infra-

structure Agency comes at the request of Eng. Atanasov, the 

MRDPW said.

Mr. Georgiev, please 
explain first what does the 
abbreviation CCCFIA mean, 
how was the commission 
created, what structures 
were united, what are its 
powers and its purpose?

 There were different bod-

ies in Bulgaria to fight corrup-

tion. Such were the Commis-

sion for Forfeiture of Illegally 

Acquired Property, the Com-

mission for Prevention and 

Ascertainment of Conflict of 

Interest, some structures of 

State Agency National Se-

curity (SANS), which had the 

task to disclose high-level 

corruption offenses, as well 

as the Register of high gov-

ernment officials to the Audit 

Office, Center for Prevention 

and Countering Corruption 

and Organized Crime, better 

known as BORKOR.

It has been found that 

the effectiveness of all these 

5 bodies, excluding the Com-

mission for Forfeiture of Il-

legally Acquired Property, 

because it had very good 

words in the EC reports, is 

not enough. Not that they 

work badly but they do not 

talk to each other. For the 

fight against corruption to 

be effective, the legislator 

considered that all of them 

should be united in one 

structure and be able to ex-

change information. I can 

give you one such practical 

example. At the Corruption 

Prevention Unit, the former 

BORKOR, there was a prob-

lem – it was quite detached 

from practice. Now, when we 

have a case and identify cer-

tain problems, the information 

is immediately transmitted to 

the unit BORKOR which to 

create preventive measures. 

When we see in a private 

case what corruption is pos-

sible we pass on this infor-

mation to the body that has 

the task of drafting preventive 

measures against corruption, 

it develops such measures – 

legislative or other, according 

to the situation and in this 

way the possibility of corrupt 

practices is closed. 

“One of the great ben-

efits of our Presidency of the 

Council of the EU is that we 

have changed the image and 

knowledge of Bulgaria,” said 

the Minister for the Bulgarian 

Presidency of the Council of 

the EU 2018 Lilyana Pavlova 

at a discussion “The Bulgar-

ian Presidency of the Council 

of the EU 2018 – the results”, 

which took place in the Na-

tional Palace of Culture. The 

event was attended by Dep-

uty Prime Minister Tomislav 

Donchev and Deputy Prime 

Minister for Judicial Reform 

and Minister of Foreign Affairs 

Ekaterina Zaharieva. 

“During the Presidency we 

held 284 events, 35,000 del-

egates visited the country and 

we expected 20,000. A total 

2,000 people took care of 

security and logistics. 1,550 

experts led the meetings in 

Bulgaria and in Brussels,” ex-

plained Minister Pavlova. Ac-

cording to her, the priorities 

of our country were flexible 

enough, given the opportunity 

to be fully in line with the reali-

ties and problems of the day. 

“I believe that the slogan of 

the Bulgarian Presidency was 

adequate and relevant to what 

is happening in Bulgaria and 

in Europe,” the minister said.

Eng. Chomakovski, in 
the peak of the construction 
season, which are the most 
interesting sites on the im-
plementation of which Pipe 
System AD is working? 

The site which this year 

I want to implement as part 

of the new initiative of Pipe 

System AD as a “construction 

manager” or chief executive 

is the new hospital Saint So-

fia of Dr. Mazneikovi. It is 

widening the old one but is 

actually three times bigger 

than it. It is intended that the 

two parts have a warm con-

nection that will be built after 

the official opening. I believe 

the building will fit nicely into 

the landscape. There will 

be a restaurant on the roof. 

I think it will be very beauti-

ful. I promised myself, as well 

as the investor by the end of 

October this year to take Act 

16 and to put the building into 

operation. We have put a lot 

of effort there, learning a lot 

of new things, there are a lot 

of cases but we managed to 

win the trust of the investor. 

Together with Arch. Tsvetan 

Petrov, who works on the 

project, with the Pipe System 

team and the good organiza-

tion I have made on the site, 

we will be able to open the 

hospital on schedule. This is 

the first building we realize as 

a construction manager.

We are currently part of 

the construction of an inter-

esting hotel in Ravda with a 

total area of 48,000 square 

meters and 520 rooms, 5 

stars. It is located behind the 

aqua park and will be called 

Aqua Paradise. The owners 

have found that 70% and 

more of people do not go to 

the sea but have fun at the 

water attractions and the 

pools. In fact, they expand 

the aqua park and make this 

very large hotel to attract 

more tourists and have better 

results.

Builders apply innovative methods in the implementation 
of complex facilities of the Gabrovo bypass road

We have changed the image and knowledge of BulgariaAs a construction manager, we want 
to give the investor a complete and 
transparent service of the best value 
and within the desired time

Eng. Svetoslav Glosov is the new 
Chairman of the MB of RIA

Lilyana Pavlova, Minister for the Bulgarian Presidency of the Council of the EU 2018:Eng. Nikolay Chomakovski, Executive Director 
of Pipe System AD, member of the MB of BCC:

Plamen Georgiev, Chairman of the Commission for Counteracting 
Corruption and Forfeiture of Illegally Acquired Property:

We will build trust step by step so that people 
can believe the Commission is a working 
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Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

С изиграването на 16-и кръг на Висшата лига 

вече имаме нов шампион и това е отборът на „Инфра 

Холдинг“, който е недостижим за своите опоненти 

на върха. Остана само да се разпределят позиции-

те на почетната стълбичка между три  отбора. За 

втората позиция тимът на „Бокал“ е пред своите 

преследвачи, след като спечели двубоя с „Контракт 

Сити“ с 5:2 след голове на Георги Боянин (3), Влади-

мир Василев и Георги Братованов (1), а за „гражда-

ните“ се разписаха Ерсин Георгиев и Галин Петков.

Третият тим, борещ се за място на стълбичка-

та - „Марибор строй“, надигра с 6:2 селекцията на 

„Артекс“, като за „Марибор“ поредния си хеттрик 

реализира Огнян Милеков, редовните си попадения 

вкараха Николай Георгиев и Росен Паналов, а дебют-

ния си гол - Асен Георгиев. За „Артекс“ с два точни 

удара в целта се отчете Иван Стойчев. 

В Първа дивизия 

тимът на „Пайп Сис-

тем“ има преднина 

от 3 точки пред „Ада-

мант Сървис Груп“. В 

мачовете, изиграни 

от 16-и кръг, „Пайп 

Систем“ и „Адамант 

Сървис Груп“ спече-

лиха своите двубои 

срещу „Кондекс“ и „Ар-

хитектурно студио 

Стивън Джордж“. Отборът на „Пайп Систем“ записа 

най-категоричната си победа до момента в лигата, 

като се наложи с 15:0 над „Кондекс“ след голова фиес-

та на Денис Борисов, вкарал 8, Ивайло Стойчев – 4, 

и по един – Димитър Кралев, Емил Маринов и Илко 

Миланов.

За първи път в лигата „Адамант Сървис Груп“ не 

допусна попадение в собствената си врата, но за 

сметка на това реализира цели пет в противнико-

вата на „Архитектурното студио“. На два пъти се 

разписа Илия Гущеров, а по един път - Ивайло Атана-

сов, Георги Русев и Никола Яначков.

Ф
ут

бо
л

Швейцария и Коста Рика 
завършиха 2:2

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на Бразилия се 

класира на 1/8-финалите на 

Световното първенство в 

Русия след победа с 2:0 над 

Сърбия в последния си мач 

от група Е, игран на стади-

он „Спартак“ в Москва. Още 

в десетата минута от на-

чалото на двубоя Марсело 

бе сменен заради контузия, 

а на негово място се появи 

Филипе Луиш. Това се отра-

зи на „златистите“ и ата-

ките им в повечето случаи 

приключваха още в зародиш. 

В 35-ата минута Филипе Ко-

утиньо направи невероятна 

асистенция. Той изпрати 

вертикално подаване между 

двамата централни защит-

ници и изведе на чиста пози-

ция Паулиньо, който технич-

но прехвърли вратаря за 0:1. 

В 68-ата Неймар центрира 

от корнер, а Тиаго Силва 

мощно засече коженото 

кълбо с глава на първа гре-

да, увеличавайки аванса на 

„Селесао“. След втория гол 

гардът на сърбите падна 

още повече. Селекционерът 

на „кариоките“ Тите обаче 

реши да съхрани силите на 

Коутиньо и му спести по-

следните десетина минути 

от двубоя. До края интри-

гата бе дали Неймар ще се 

разпише. Той имаше няколко 

отлични възможности, но 

така и не успя да отбележи 

попадение. В крайна сметка 

южноамериканците съвсем 

заслужено се класираха на 

първото място в групата и 

сега ги чака сблъсък с Мек-

сико.

В другия двубой от гру-

пата Швейцария и Коста 

Рика изиграха прекрасен мач 

с куп голови възможности, но 

така и не успяха да се побе-

дят, завършвайки 2:2. Първо 

Блерим Джемайли вкара за 

държавата от Стария кон-

тинент в 31-вата минута, 

но в 56-ата Кендъл Уостън 

изравни. Две минути преди 

края Йосип Дърмич реализи-

ра за 2:1, но в добавеното 

време Ян Зомер си отбеляза 

автогол, след като битата 

от Брайън Руис дузпа срещ-

на гредата, а топката се 

отби в главата на вратаря 

и влетя в мрежата му.

Така швейцарците из-

лизат втори от групата 

си и ще спорят на 3 юли с 

Швеция от 17:00 ч. Големият 

проблем пред селекционера 

на „кръстоносците“ Влади-

мир Петкович обаче остава 

фактът, че двама от ти-

тулярните му защитници 

- капитанът Стефан Лихт-

щайнер и Фабиан Шер, ще са 

наказани за този мач, след 

като получиха вторите си 

жълти картони в третия си 

сблъсък от груповата фаза.

Тимът от Централна 

Америка от своя страна 

напуска турнира с високо 

вдигната глава, след като 

изигра три равностойни 

двубоя, макар че успя да 

вкара попадение едва в една 

среща, като така вече всич-

ки отбори на Мондиала са се 

разписвали поне по веднъж.

Световният шампион Германия се 

разделя с Мондиал 2018, след като за-

писа поредния си разочароващ мач на 

големия форум. Футболистите на Йо-

аким Льов отново не изглеждаха като 

себе си и регистрираха поражение с 0:2 

от тима на Южна Корея в последния си 

мач в Група F. И двете попадения бяха 

реализирани в добавеното време - в 93-

тата Йонг-Гвон Ким бе точен за 1:0, а 

в 96-ата Сон Хюн-Мин оформи крайния 

резултат.

Германците се нуждаеха от задъл-

жителна победа, но така и не успяха да 

преодолеят вратаря на Южна Корея Йо 

Хюнвоо.

Така шампионите от Мондиал 2014 

останаха на последното четвърто мяс-

то в групата с 3 точки. С толкова е 

и Южна Корея на третата позиция, а 

първите две места заеха съответно 

Швеция и Мексико. 

Скандинавците победиха тима на 

Мексико с 3:0. Шведите отбелязаха и 

трите си гола през втората част на 

двубоя. Защитникът Аугустинсон от-

кри резултата малко след почивката, 

капитанът Гранквист удвои от дузпа в 

62-рата минута, а след автогол на Ал-

варес класическият резултат бе факт.

Отборът на Яне Андерсон показа 

изключителен характер, като преодо-

ля болезнената загуба от Бундестима, 

дошла в последната минута на доба-

веното време, и от трудна ситуация 

в крайна сметка завърши заслужено на 

първо място в групата си и сега ще 

мери сили с швейцарците.

Мексико също продължава напред, 

като ще срещне отбора на Бразилия, 

воден от Тите.

Бившият номер 1 в световната 

ранглиста по тенис Анди Мъри (Ве-

ликобритания) отпадна във втория 

кръг на турнира на трева в англий-

ския град Ийстбърн с награден фонд 

661 хил. евро. Той загуби от сънарод-

ника си и поставен под номер 2 Кайл 

Едмънд с 4:6, 4:6.

Шотландецът се завърна на 

корта през миналата седмица след 

11-месечна пауза заради контузия на 

бедрото и допусна второ поражение 

в три срещи преди започващото на 

2 юли Открито първенство на Вели-

кобритания.

Първата ни ракета при мъжете 

Григор Димитров ще бъде поставен 

под №6 в схемата на „Уимбълдън“, 

обявиха организаторите на турнира 

от „Големия шлем“. Българинът за-

ема същата позиция в последната 

ранглиста на АТP. Лидер в схемата 

е шампионът от миналата година, 

8-кратен победител и втори в АТP 

Роджър Федерер (Швейцария). Той е 

следван от световния номер 1 Ра-

фаел Надал (Испания), Марин Чилич 

(Хърватия), Александър Зверев (Гер-

мания), Хуан Мартин Дел Потро (Ар-

жентина), Димитров и други. Новак 

Джокович (Сърбия) пък е 11-и.

Серина Уилямс (САЩ), която има 

седем титли от „Уимбълдън“, ще 

играе под номер 25 при жените, въ-

преки че заема 183-то място в ран-

глистата на WТА. Първа в схемата 

е Симона Халеп (Румъния), следвана 

от Каролин Вожняцки (Дания), мина-

логодишната шампионка Гарбинье 

Мугуруса (Испания) и други.

Волейбол

Волейболистките от 

националния отбор на 

България ще играят в 

Лигата на нациите през 

следващата година. Това 

стана факт, след като мо-

мичетата на селекционе-

ра Иван Петков обърнаха 

и надделяха над Колумбия 

с 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 

25:23) в големия финал на 

междуконтиненталната 

Чалънджър купа пред 6-хи-

лядната публика в зала 

„Едуардо Дибос Колизеум“ 

в перуанската столицата 

Лима. Така българките не 

само взеха купата, но и 

получиха и място в най-

комерсиалния волейболен 

турнир в света - Лигата 

на нациите. Това е стра-

хотно постижение за род-

ните волейболистки, кои-

то преди 10 дни спечелиха 

и Златната европейска 

лига. 

България ще замени 

в Лигата на нациите Ар-

жентина, която завърши 

на последното 16-о място 

в общото класиране през 

тази година.

Най-полезна за побе-

дата на нашите отново 

Българският национален 

отбор по волейбол приключи 

участието си в тазгодишно-

то първо издание на Лигата 

на нациите с много трудна 

победа над абсолютния аут-

сайдер Република Корея с 

3:2 (19:25, 25:22, 25:18, 22:25, 

15:12) в мач, който се игра в 

столицата на Иран – Техеран.

Възпитаниците на Пла-

мен Константинов имаха 

сериозни затруднения сре-

щу тима, който имаше само 

една победа в турнира.

В крайна сметка България 

записа 6-и успех от 15 мача в 

Лигата на нациите и запази 

правото си на участие в нея 

и през следващата година. 

Отборът ни завърши в край-

ното класиране на груповата 

фаза на 11-а позиция с актив 

от 17 точки.

Селекционерът на „лъво-

вете“ Пламен Константинов 

е споделил след победата над 

Република Корея, че най-сери-

озният им проблем през целия 

турнир са били контузиите 

на основни играчи и трябва 

да оправят нещата, за да се 

представят по-добре на Све-

товното първенство. 

„Младите ни играчи са 

бъдещето на българския во-

лейбол. Те имат качества да 

играят добре, но са по-нео-

питни, а в световния волей-

бол най-вече рутината на 

играчите дава нивото на от-

борите, затова се нуждаят 

от по-старите за Мондиала“, 

е добавил той.

бе Мария Каракашева с 

20 точки (3 блока и 40% 

ефективност в атака). За 

Колумбия над всички бе Да-

яна Сеговиа с 24 точки (3 

блока и 37% ефективност 

в атака).

Министърът на мла-

дежта и спорта Красен 

Кралев поздрави волейбо-

листките от националния 

ни отбор: „България е от-

ново в световния елит по 

волейбол при жените! На 

финала в Перу невероятни-

те ни момичета надиграха 

силния тим на Колумбия с 

3:1 и си осигуриха класи-

ране в най-комерсиалната 

надпревара през следва-

щия сезон. Браво, моми-

чета! Благодарим Ви!“, на-

писа той в профила си във 

Фейсбук.
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Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 
„Печатни медии“

Почетен плакет на 
ВСУ „Любен Каравелов“

2017 г.

Юбилеен плакет на 
ВТУ „Тодор Каблешков“

2017 г.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

Годишната награда 
на ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет 
за публикация в централния печат на 

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Круизните кораби са най-

добрият пример как едно пъ-

туване може само по себе 

си да се превърне в уникално 

изживяване и спомен за цял 

живот. И за да отговаря то 

на все по-високите клиент-

ски изисквания, година след 

година се създават нови и 

нови плавателни съдове, кои-

то вече се превръщат в цели 

градове на развлеченията. 

Само преди няколко дни на 

пристанището на Генуа бе 

представен на туроперато-

ри, политици и журналисти 

най-големият круизен 
кораб, строен някога в 
Италия - Seeview.

Цената му е 800 млн. 

евро и може да побере на 

борда си 5331 пасажери 

и още 1413 души екипаж. 

Кръстница му е звездата на 

италианското кино София 

Лорен. На специалния купон 

в Генуа асистенти на филмо-

вата легенда бяха световно 

известният певец Дзукеро, 

прочутата телевизионна во-

деща Мишел Хунцикер, оби-

чаният тенор Андреа Бочели 

и др. Тържеството бе уваже-

но и от представители на 

политическия елит на Ита-

лия начело с председателя 

на Сената на републиката 

Мария Елизабета Казелати 

и губернатора на областта 

Лигурия Джовани Тоти. 

Морският гигант е кон-

струиран за изключително 

краткия срок от 6 месеца 

в корабостроителницата 

на държавния концерн „Фин-

кантиери“ в намиращото 

се в Североизточна Ита-

лия пристанище Монфал-

коне. Водоизместимостта 

на лайнера е 153 хил. тона, 

дължината – 323 м, като за 

изработването му са нужни 

10 млн. работни часа. В на-

правата му са участвали 10 

хил. души.

Собственик на Seeview 

е специализираната в круиз-

ни плавания компания MSC, 

която вече е поръчала на 

„Финкантиери“ други 12 още 

по-модерни подобни плава-

телни съдове. Те трябва да 

бъдат построени до 

2026 г. Ще струват 

общо 10,5 млрд. евро 

и ще дадат работа 

на повече от 10 хил. 

души. Експлоатация-

та им пък след това 

би трябвало да раз-

крие нови 40 хил. ра-

ботни места.

Първият рейс на Seeview 
ще бъде до Неапол,

след което до края на 

лятото той ще бъде зает 

с пътувания из Средизем-

но море с основни спирки в 

пристанищата Барселона, 

Генуа, Неапол, Марсилия и др.

В края на април котва 

вдигна още един луксозен 

лайнер, който бе обявен за 

най-големия в света – 

Symphony of the 
seas („Симфония на 
моретата“).

Той е построен в корабо-

строителницата STX France 

в западния град Сен-Назер, 

Франция, за Royal Caribbean 

Cruises Ltd. Плавателни-

ят съд на стойност около 

1 млрд. евро е дълъг 362 м 

и широк 66 м. Той може да 

поеме над 8000 души, вклю-

чително 2200 души екипаж. 

С няколко метра и с допъл-

нителни каюти той отне-

ма първенството от своя 

близнак - Harmony of the seas 

(„Хармония на моретата“), 

който същият производи-

тел предаде през май 2016 г. 

отново на Royal Caribbean 

Cruises Ltd.

В първия си сезон на вода 

Symphony of the seas ще из-

вършва круизи в Средизем-

но море, а през есента ще 

пристигне в постоянното 

си пристанище в Маями, 

САЩ. Корабът е същински 

плаващ град на площ над 66 

хил. кв. м. Сред атракциите 

на борда най-впечатляваща 

е пързалката Ultimate Abyss. 

Останалите развлечения 

включват мини голф, водни 

пързалки, сърф симулатор, 

ледена пързалка, алпийски 

тролей, стени за катерене и 

сцени за различни предста-

вления. На 18-те палуби може 

да видите дори миниатюрна 

версия на нюйоркския Сен-

тръл парк с 12 500 истински 

растения и 52 дървета. Па-

сажерите имат избор между 

20 ресторанта.

Новото е, че корабът 

разполага с двуетажен фа-

милен апартамент (Ultimate 

Family Suite). Това е прос-

транство от 125 кв. м, 

включващо две палуби с две 

спални за осем души, маса за 

въздушен хокей и пързалка. 

Отвън има джакузи и кате-

рушка.

Миниатюрната версия на нюйоркския Сентръл парк 
в Harmony of the seas

Интериорът в Harmony of the seas

ИНТЕРВЮ

Добромир Ганев, председател 

на УС на Национално 

сдружение Недвижими имоти
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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

На интервю за 
работа:

- Ако всички служители 
крадат, Вие ще се 
включите ли?

- Не, разбира се!

- Мдаа, невъзможност за 
работа в екип...

Сградата 

се счита за 

най-важния 

представител 

на течението 

романтичен 

истеризъм
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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


