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Георги Сотиров
Емил Христов

„Радвам се, че успяхме да съ-
берем всички заинтересовани 
страни на тази дискусия, за да 
изградим работещо сътрудни-
чество между нашите организа-
ции“. Това заяви проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, ректор на 
Висшето строително училище 
„Любен Каравелов“ (ВСУ „Любен 
Каравелов“) при откриването на 
кръгла маса на тема „Изгражда-
не на сътрудничество образо-
вание – бизнес за преодоляване 
на предизвикателствата с лип-
сата на квалифицирани кадри за 
строителния сектор“. Съорга-
низатор на конференцията бе 

Камарата на строителите в 
България (КСБ), а медиен парт-
ньор – в. „Строител“. 

„Благодаря Ви за желанието 
заедно да дискутираме про-
блемите, свързани с все по-на-
растващата липса на кадри в 
строителния сектор, както и 
за възможността да предста-
вим пред Вас визията на КСБ, 
насочена към създаване на ме-
ханизъм за изграждане на спе-
циалистите, от които браншът 
се нуждае. Отрасълът играе 
изключително значима роля за 
икономиката чрез създаването 
на работни места и развитие-
то на ключова инфраструкту-
ра. Заедно с това обаче той е 
изправен пред редица предиз-

викателства. Формирането 
на политики за преодоляване 
на проблема с липсата на ква-
лифицирани кадри за бранша е 
сред основните приоритети на 
Камарата на строителите в 
България“, каза от своя страна 
инж. Илиян Терзиев.

В събитието се включиха и 
изп. директор на КСБ инж. Миро-
слав Мазнев, членовете на УС на 
Камарата Любомир Пейновски, 
инж. Николай Чомаковски и Руен 
Панчев, който е и председател 
на Съвета на директорите на 
„Строителна квалификация“ 
ЕАД, председателят на Област-
ното представителство на КСБ 
в Перник инж. Таня Каменова, 
директорът на Дирекция „Про-

фесионално образование и обу-
чение“ към Министерството на 
образованието и науката (МОН) 
Мария Тодорова, ректорът на 
Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) 
проф. д-р инж. Иван Марков, инж. 
Доротея Дончева, директор на 
СГСАГ „Христо Ботев“, инж. Ма-
рин Цонев от ПГСАГ „Ангел По-
пов“, Велико Търново, инж. Петя 
Иванова, директор на ПГСА – Па-
зарджик, инж. Виктор Шарков, 
зам.-председател на Национал-
ния клуб на строителите вете-
рани (НКСВ), Ренета Николова, 
прокурист и главен редактор на 
в. „Строител“ ЕАД и ПР на КСБ, 
и други.
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Търсенето на възможности за решаване на проблема с липсата на квалифицирани кадри за строителния сектор бе темата 
на кръгла маса, която събра представители на бранша, професионалните гимназии, висшите училища и институциите  
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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, 
изп. директор на „Метрополитен“ 
ЕАД:

През септември 2019 г. 
ще е готов първият 
етап от третия 
метролъч

„ПРСР 2014 – 2020“ – 
възможност за развитие 
на селските райони 

Кохезионната 
политика e ключовият         
инвестиционен инструмент 
на Европа
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За четвърта поредна година Област-
ното представителство на Камарата на 
строителите в България - Варна (ОП на 
КСБ - Варна), организира традиционната 
среща за фирми членове на браншовата 
организация. Събитието се проведе на 8 
и 9 юни в кк Камчия, а на него присъстваха 
членове както на ОП на КСБ - Варна, така 
и от други Областни представителства 
на Камарата. Участие взеха общо 34 фир-
ми от Варненска, Бургаска, Добричка, Ру-
сенска и Силистренска област. Медиен 
партньор беше в. „Строител“.  

Темата на тазгодишното мероприя-
тие бе „Иновациите – в полза на строи-
телната професия“. Програмата включ-
ваше презентации на водещи фирми в 
областта. Форумът беше открит от 
зам.-председателя на УС на КСБ и предсе-
дател на ОП на КСБ – Варна, инж. Христо 
Димитров. 

„Областният съвет на ОП на КСБ – 
Варна, реализира ежегодно това меро-
приятие. Акцентът през 2018 г. отново 
е насочен към иновациите в строител-
ството. Основната цел е всички наши 
партньори, които са доставчици на мате-
риали, да представят своите нови проду-
кти“, заяви инж. Димитров. „Чрез модер-
ните технологии имаме възможност да 
повишим статуса на професията ни и да 
я направим по-атрактивна. По този начин 
ще можем да привлечем и квалифицирани 
кадри в строителството“, допълни той.

„В приятна обстановка се създадоха 
ползотворни професионални запознанства 
както по време на официалните презен-
тации, така и на организираните щандове 
за иновативни образци и рекламни мате-
риали“, каза инж. Димитров. 

Сред гостите на събитието бяха 
председателят на ОП на КСБ – Русе, инж. 
Севдалин Петров и инж. Стефан Дими-
тров, член УС на КСБ и на Областния съ-
вет на ОП на КСБ – Бургас, които също 
коментираха за в. „Строител“ проведения 
традиционен форум. 

„Срещата в Камчия беше на високо 
ниво. Чрез изнесените презентации пред-
ставителите на фирмите имаха възмож-
ност да се запознаят с иновативни тех-
нологии в сектора. Надявам се скоро те 
да бъдат използвани и на нашите обекти“, 
заяви инж. Петров. 

„Смятам, че мероприятието беше до-
бре организирано и от полза за присъст-
ващите колеги“, коментира инж. Стефан 
Димитров. 
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Уважаеми г-н Президент, пожелаваме Ви много здраве, радост и успех 
на всички начинания! 

Хубав празник!

Страницата подготви
Мартин Славчев

Камарата на строителите в България 
(КСБ) бе домакин на работна среща със 
синдикални организации от строителния 
сектор, част от международния проект 
„Насърчаване на участието на младежки-
те работници и вземането на решения в 
синдикатите и предприятията“. Камарата 
е асоцииран партньор на проекта. Участие 
в мероприятието взеха представители на 
различни организации от България, Лат-
вия, Унгария, Хърватска и Черна гора. 

В началото на срещата изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Мазнев приветства 
гостите на събитието.  

„В Централния професионален регис-
тър на строителя (ЦПРС) към КСБ са 
вписани над 5100 фирми, в които работят 
над 200 хил. души. За своята 10-годишна 
история Камарата зае сериозно място 
в обществения и политически живот на 
страната. Стремим се да имаме отговор-
на позиция към членовете ни и към целия 
сектор“, заяви инж. Мазнев. 

„От голямо значение за КСБ е взаимо-
действието със сходни браншови органи-
зации от страни членки на ЕС и такива от 
Балканите. Затова гледаме с надежда към 
всички подобни работни срещи, защото 

обмяната на опита ще спомогне сектор 
„Строителство“ да бъде по-сигурен и да 
даде възможност за работа за младите 
хора и изпълнение на европейските про-
грами“, допълни изп. директор на КСБ. 

Инж. Мирослав Мазнев връчи на прези-
дента на Латвийската строителна асо-
циация (LBA) Нормундс Гринбергс алманаха 
„10 години КСБ“. От своя страна Гринбергс 
също подари на инж. Мазнев книга, свърза-
на с бранша в родината му.   

Сред целите на проекта „Насърчаване 
на участието на младежките работници 
и вземането на решения в синдикатите и 
предприятията“ са организиране на кампа-
ния за повишаване на осведомеността на 
служителите, насърчаването на обучение-
то на синдикални лидери и др. 

Повече информация за проекта и ин-
тервю с президента на LBA Нормундс Грин-
бергс четете в следващ брой на в. „Стро-
ител“. 



3СЕДМИЦАТАпетък, 15 юни 2018 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Свилена Гражданска 

Близо 300 обекта от ВиК ин-
фраструктурата ще се рекон-
струират и изграждат в стра-
ната с европейско финансиране 
до 2023 г., съобщиха от прес-
центъра на Министерството на 
регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ). Те са опре-
делени с изготвените от МРРБ 
Регионални прединвестиционни 
проучвания (РПИП) в 14 обла-
сти. Това са 19 пречиствателни 
станции за питейни и отпадъч-
ни води, близо 1300 км водопро-
води и канализация, 146 помпени 
станции и други съоръжения в 51 
населени места. В момента вър-
вят съгласувателни процедури по 
екологичното законодателство. 
Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ) трябва 
да се произнесе дали е необходи-
мо да се извърши оценка за въз-
действието върху околната сре-
да (ОВОС) на изготвените РПИП 
за всяка една от 14-те обособени 
територии. Очаква се строител-
ството на някои от обектите да 
започне още в края на 2018 г., а за 
други - през 2019 г.

Планираните инвестиции са 
в размер на 1,59 млрд. лв. от Опе-
ративна програма „Околна сре-
да 2014 - 2020“. С реализацията 
на обектите от подобрени ВиК 
услуги ще се ползват над 2 млн. 
българи. Благоприятен ще бъде 
ефектът и върху околната среда, 
защото ще се ограничи замърся-
ването на почвите и реките с 
отпадъчни води. 

За първи път проектите ще 
се изпълняват от ВиК операто-

рите. Друга новост е, че всеки 
един от тях ще се реализира с 
оглед на най-неотложните нужди 
на отделните области. Подобно 
приоритизиране на инвестиции-
те не е правено досега в Бълга-
рия. При реконструкциите ще се 
използват съвременни инженерни 
решения. 

Инвестициите са ключови 
за сектора, в който са съсредо-
точени големи активи. Над 90 
хил. км е ВиК мрежата в стра-
ната в момента. Наред с нея 
работят 5430 резервоара, 3370 
помпени станции за питейни 
води, 67 пречиствателни стан-
ции за питейни води и още 97 за 
отпадъчни. Тази стратегическа 
инфраструктура обаче трябва да 
се развива, модернизира и поддър-
жа непрекъснато, за което са не-
обходими огромни средства.

Подписан е договорът за 
строителен надзор при ремонта 
на участък от път II-59 Момчил-
град - Крумовград - Ивайловград 
в областите Кърджали и Хасково. 
Програмата на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) пред-
вижда да бъдат рехабилитира-
ни общо 32 км от второкласния 
участък. Инвестицията е за над 
20 млн. лв. с ДДС, съобщиха от 
пресцентъра на АПИ.

Ремонтът на второкласния 
път е разделен на две части. 
Първата е с дължина около 6 км 
(от км. 24+548 до км. 30+439), а 
втората е 26 км (от км. 30+439 
до км. 56+861.68). 

Обновяването на първата 
отсечка ще се финансира от 

бюджета на АПИ, а за втората 
средствата са от Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-A „Гърция – България 
2014 - 2020“. 

Ремонтът на отсечката 
от км. 24+548 до км. 30+439 ще 
бъде изпълнен от ДЗЗД „Източ-
ни Родопи-3“, в което участват: 
„Пътстройинженеринг“ АД, „ПСК 
Виастрой“ ЕООД, „Пътища“ АД, 
„БКС - Горна Оряховица“ АД и „Ат-
лас Балкан“ ООД, а на участъка 
от км. 30+439 до км. 56+861.68 
- от Обединение „Път II-59“, в 
което са „Джи Пи Груп“ АД и „Кон-
тратас Инглесиас“ АД. Срокът за 
извършване на обновяването на 
първия участък е 8 месеца, а на 
втория - 14.

17 юни

Инж. Любомир Качамаков,  
член на ИБ и на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ – София, 
член на СД на „Вестник Строител“ 
ЕАД

Инж. Венцислав Недялков,  
зам.-председател на Комисията за 
ЦПРС за втора група строежи

19 юни

Мирослав Манолов,  
член на УС на КСБ и председател 
на секция „Инфраструктурно 
строителство“ към Камарата

Пожелаваме Ви от сърце здраве, вдъх-
новение, много нови професионални успехи 
и лично щастие!

Хубав празник! 
Екипът на в. „Строител“

Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България и ПГ на ПП ГЕРБ 
проведоха среща в Народ-
ното събрание. На нея от 
страна на КСБ присъства-
ха инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на Управителния 
съвет (УС) на КСБ, Влади-
мир Житенски, зам.-пред-
седател на УС на КСБ, инж. 
Любомир Качамаков, член 
на УС и на Изпълнителното 
бюро (ИБ) на КСБ, предсе-
дател на ОП на КСБ – Со-
фия, Любомир Пейновски, 
член на УС на КСБ и член на 
Съвета на директорите на 
„Строителна квалификация“ 
ЕАД, инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на Камарата, 
Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД 
и ПР на КСБ. От ПГ на ПП 
ГЕРБ в срещата участваха 
Цветан Цветанов, пред-
седател на ПГ на ПП ГЕРБ, 
Данаил Кирилов, председа-

тел на парламентарната 
Комисия по правни въпроси, 
Ивелина Василева, предсе-
дател на парламентарна-
та Комисия по околната 
среда и водите (КОСВ), 
Петя Аврамова, зам.-пред-
седател на Комисията по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление, Станислав 
Иванов, зам.-председател 
на парламентарната Ко-
мисия по транспорт, ин-

формационни технологии и 
съобщения, член на КОСВ 
и секретар на ПГ на ПП 
ГЕРБ. Инж. Илиян Терзиев 
благодари на Цветан Цве-
танов и ПП ГЕРБ за среща-
та. Ръководството на КСБ 
представи предложенията 
на Камарата за промени в 
законодателството - ЗУТ и 
ЗОП, които ще допринесат 
за подобряване на стро-
ително-инвестиционния 
процес, включително свър-

заните с обжалванията, 
критерия най-ниска цена в 
търговете, т.нар. предел-
ни цени. Коментирани бяха 
и промените в ЗУТ, касаещи 
чл. 14, ал. 2 от ЗКС, и ста-
новището на КСБ, в което 
Камарата настоява да от-
падне възможността стро-
ителни дейности от 5-а ка-
тегория да се изпълняват 
от строители, невписани 
в ЦПРС, като по темата 
предстои работна среща 

на експертно ниво. 
„ Бъ де т е  а к т и в н и, 

участвайте в законотвор-
ческия процес със своите 
предложения, за да можем 
ние да приемем впослед-
ствие добре прецизирани 
закони, които няма да се 
ремонтират през няколко 
месеца“, заяви председате-
лят на ПГ на ПП ГЕРБ. „Про-
мените, които направихме 
в Закона за обществените 
поръчки, имат за цел да 
 спрат умишления саботаж 
на проекти, в които се въз-
ползваме от европейската 

солидарност“, обясни той и 
изрази мнение, че трябва да 
се сложи край на практика-
та при търгове да се изби-
ра предложилият най-ниска 
цена, без да се осъзнава, че 
това оказва пряко влияние 
върху качеството на изпъл-
нението. „Уверявам Ви, че 
сме с протегната ръка към 
Вас винаги когато имате 
нужда от нас“, обърна се 
Цветанов към ръководство-
то на КСБ.

Повече за срещата че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимки авторът



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 15 юни 2018

Емил Христов
Ренета Николова

„Усилията на държава-
та са насочени към под-
държане на икономическа 
стабилност и привличане 
на нови инвестиции. През 
последните години полити-
ката по доходите позволя-
ва повишаване на средната 
работна заплата в България 
с ръстове, близки до 10%, и 
това е едно от най-високи-
те равнища в ЕС. Въпреки 
това цялостното равнище 
на доходите у нас все още 
е ниско. Затова търсенето 

на решения за намаляване 
на неравенството стои в 
центъра на икономическия 
и политическия дебат“, каза 

зам.-министърът на труда 
и социалната политика Сул-
танка Петрова по време на 
двудневното заседание на 

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“:

Радвам се, че 
София е домакин 
за първи път на 
толкова значимо 
събитие. Самият 

факт, че европейската федерация, коя-
то обединява синдикатите на работе-
щите в индустриалните сектори, избра 
да проведе заседанието си в българска-
та столица, е показателен. По време на 
форума се засегнаха въпросите за но-
вата заетост, конвергенцията на за-
платите, дигитализацията, четвърта-
та индустриална революция и др. Това, 
което в най-голяма степен ни касае, е 
конвергенцията на заплащането. Стана 
ясно, че Европа не може да просъщест-
вува с подобни различия във възнаграж-
дението на работниците. Неведнъж съм 
казвал, че Старият континент по отно-
шение на доходите веднъж се дели на се-
вер – юг, а втори път на изток – запад, 
а ние сме на югоизток. Очевидно е, че 
трябва да се предприемат мерки. На 25 
и 26 юни София ще бъде домакин на Из-
пълнителния комитет на Европейската 
конфедерация на профсъюзите на всички 
европейски работници. Там отново ще 
дебатираме по темата. Специална по-
кана да присъства сме отправили и до 
министър-председателя Бойко Борисов. 

КТ „Подкрепа“ започна кампания сре-

щу ниското заплащане на нощния труд. 
В момента то е 25 ст. на час. Ние на-
стояваме то да се увеличи поне 10 пъти. 
Важното е нощният труд да се полага 
само там, където той е неизбежен. Има 
твърде много дейности, в които се из-
ползва излишно. В България системно 
400 000 души полагат подобен труд, а 
няма нищо по-вредно за организма и се-
мейството от него. Събираме подписка 
и в края на месеца ще проведем конфе-
ренция по темата.

Имаме и силно притеснение, свърза-
но със сектор „Строителство“. Предло-
жени са промени в Закона за устройство 
на територията, които ще допуснат 
със строителство да се занимават 
съмнителни икономически субекти. Това 
е изключително сложен и за съжаление 
опасен отрасъл. С тези дейности не 
бива да се занимава който и да е. Там не 
бива да се правят авантюри. Трябва да 
има ясни и еднакви правила за всички су-
бекти, работещи в строителния бранш. 
В този смисъл ще внесем и становище 
до водещата парламентарна комисия - 
по регионална политика, благоустрой-
ство и местно самоуправление. Също 
така ще проведем и среща с Камарата 
на строителите в България по темата, 
защото доколкото знам, те имат подоб-
на на нашата позиция.

Снимки Емил Христов

Свилена Гражданска 

Българо-турската газова 
връзка може да бъде открита 
в края на юни. Това е стана-
ло ясно по време на разговор 
на българския премиер Бойко 
Борисов с турския му колега 
Бинали Йълдъръм, съобщиха 
от пресцентъра на Минис-
терския съвет. Срещата се е 
провела в Измир в отговор на 
поканата на министър-пред-
седателя на Турция Борисов да 
бъде гост на церемонията за 
откриването на трансанадол-
ския газопровод ТАНАП. След 
разширяването на газопровода 
за южната ни съседка в учас-
тъка между компресорна станция 
„Лозенец“ и очистно съоръжение 
„Недялско“ ще бъдат увеличени 
възможностите за транзитира-
не на природен газ през връзката 
от 14 млрд. куб. м до 15,7 млрд. 
куб. м годишно. Освен това ще 
може да се пренася природен газ 
и в реверсивна посока - от Турция 
към България. 

„Отношенията между две-

те държави са специални и сме 
пример за добри съседи, които си 
помагат и се уважават“, е заявил 
Йълдъръм. Двамата са отбеляза-
ли със задоволство ръста в ико-
номическите отношения между 
България и Турция. 

След разговорите те са 
провели и съвместна прескон-
ференция. На нея Борисов е бил 
категоричен, че с турския си ко-
лега Бинали Йълдъръм имат дого-

ворка газът от Азербайджан 
да минава през България, но 
тепърва предстои да се изя-
сни как той ще се транспор-
тира до Европа. „Това е на-
шето домашно. Ние сме член 
на Европейския съюз и като 
такива задължително ще се 
съобразим с Третия либера-
лизационен пакет. Предстои 
съвместна работа с ЕК, за да 
открием допустимата форму-
ла за доставка на азерски газ 
в Европа“, е посочил Борисов и 
е съобщил, че продължава дей-
ността по изграждането на 
трансевропейските коридори 
4, 8 и 10. 

Турският премиер Бинали 
Йълдъръм е заявил, че проектът 
ТАНАП ще допринесе за регионал-
ното развитие и ще гарантира 
енергийната сигурност на Евро-
па чрез диверсификация на дос-
тавчиците на газ. 

В българската делегация, во-
дена от премиера Бойко Борисов, 
бяха включени вицепремиерът То-
мислав Дончев и министърът на 
икономиката Емил Караниколов.

Премиерът Бойко Борисов: 

„За мен Израел е изключител-
но важен фактор за сигурност-
та и стабилността в Близкия 
изток. С израелския министър-
председател Бенямин Нетаняху 
обсъдихме възможността за 
съвместно производство в об-
ластта на отбраната“. Това е 
заявил премиерът Бойко Бори-
сов по време на брифинг с изра-
елския му колега, съобщиха от 
пресцентъра на Министерския 
съвет.

Израелският министър-
председател е изтъкнал, че не-
говата страна през годините 
винаги е усещала подкрепата 
на България в международните 
отношения.

По време на визитата си в 
Държавата Израел премиерът 
Бойко Борисов е провел среща и 
с президента Реувен Ривлин. 

Министър-председателят 
Борисов е бил провъзгласен от 
патриарха на Ерусалим Теофи-
лос Трети за висш командир на 

Ордена на Светия Божи гроб, 
като е бил награден със златен 
кръст, върху който има златна 
корона и звезда.

В българската делегация са 
били и вицепремиерът Томислав 
Дончев, министърът на обра-
зованието и науката Красимир 
Вълчев, зам.-министърът на 
външните работи и национален 
координатор за борба с антисе-
митизма Георг Георгиев, кметът 
на Столичната община Йордан-
ка Фандъкова и други официални 
лица.

Изпълнителния комитет 
на IndustriALL Europe - Евро-
пейската федерация на про-
мишлените синдикати. „По-
добряването на стандарта 
и качеството на живот на 
населението в страната 
е национален приоритет, 
изискващ максимална кон-
центрация на усилията и 
провеждане на активна, це-
ленасочена и координирана 

политика“, допълни зам.-
министър Петрова. Спо-
ред нея при добър социа-
лен диалог на всички нива 
е възможно постигането 
на по-голяма гъвкавост в 
политиката по заплащане-
то, която да е съчетана с 
допълнителна защита на 
наемния труд.

„Необходимото европей-
ско финансиране за социал-

на Европа следва адекватно 
да подпомага националните 
усилия за по-добри възмож-
ности за заетост, в бор-
бата с бедността и за по-
висока степен на социална 
интеграция, насърчаване 
на образованието, умени-
ята и ученето през целия 
живот, по-висок растеж и 
устойчиви работни места, 
които водят до по-добро 
икономическо, социално и 
териториално сближаване“, 
каза още тя. В приветстви-
ето си при откриването на 
форума президентът на КТ 
„Подкрепа“ инж. Димитър 
Манолов, заяви, че за него 
е чест да бъде домакин на 
толкова значимо за Бълга-
рия събитие, и добави, че 
темата за неравенствата 
в заплащането в Европа е 
важна и е нужно да се на-
мери решение на проблема. 
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Росица Георгиева

Народното събрание 
(НС) прие на първо четене 
и петте направени пред-
ложения за изменение и 
допълнение на Закона за ус-
тройство на територията 
(ЗУТ). В проекта, внесен 
от Министерския съвет, 
е заложено Дирекцията за 
национален строителен 
контрол (ДНСК) да изисква 
по служебен път документ 
за признаване на придобито 
висше образование в чуж-
дестранни училища, който 
се издава от Националния 
център за информация и до-
кументация. Измененията, 
внесени от председателя 
на парламентарната Коми-
сия по регионална политика, 

благоустройство и местно 
самоуправление (КРПБМС) 
Искрен Веселинов и група 
народни представители, 
предвиждат експлоата-
ционните дружества, пре-
доставящи услуги в облас-
тта на водоснабдяването 
и канализацията, електро-
снабдяването, топлоснаб-
дяването и газификацията, 
да подават служебно пред 
административния орган 
изходни данни и информа-
ция, необходими при разра-
ботването на устройстве-
ни планове и инвестиционни 
проекти. Третият приет на 
първо четене ЗИД на ЗУТ е 
от Петя Аврамова, зам.-
председател на  КРПБМС 
и група депутати. В него 
се залага жилищни и вилни 

сгради от пета категория 
строежи с разгърната за-
строена площ до 300 кв. м 
да се изпълняват от лица, 
които не са вписани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС). Припомняме, че във 
връзка с това предложение 
Камарата на строителите 
в България внесе станови-
ще в Народното събрание. 
КСБ настоява да отпадне 
възможността, предвидена 
в чл. 14, ал. 2 – строителни 
дейности от 5-а категория 
да се изпълняват от стро-
ители, невписани в ЦПРС. 
В тази връзка Камарата 
предлага в Регистъра да 
се вписват всички строи-
тели на строежи от първа 
до пета категория включи-

телно, както и по отделни 
строителни и монтажни 
работи. 

Народният представи-
тел от „БСП за България“ 
и член на КРПБМС Никола 
Динков коментира, че ЗУТ 
за последните 17 години 
е променян 78 пъти. „Това 
ясно показва, че е крайно 
необходим нов ЗУТ. С впис-
ването на компаниите в 
ЦПРС се гарантира полу-
чаването на качествен 
строителен продукт, те 
трябва да отговарят и на 
определени условия. Изклю-
ченията, дадени в този за-
кон за обекти нискоетажно 
и допълващо застрояване, 
трябва да отпаднат“, каза 
той. Според него на бранша 
трябва да се вярва и там 

има условия за вътрешен 
контрол. „В България има 
около 20 хил. строителни 
фирми, но само 5100 от тях 
са в ЦПРС. Не може прави-
лата да важат за едни, а 
за останалите не. Това не 
е справедливо и така про-
цъфтява сивият сектор“, 
подчерта Динков. Според 
него всички строежи от 
пета категория трябва 
да се изпълняват само от 
строители, вписани в ЦПРС. 

Следващият законопро-
ект за изменение на ЗУТ 
е внесен от Александър 
Ненков, член на КРПБМС, 
и група депутати. Той има 
за цел да оптимизира про-
цедурите по изграждане на 
обекти на техническата 
инфраструктура, разполо-

жени на територията на 
една или повече общини в 
една област или в няколко 
гранични. 

Последното предложе-
ние за промяна в ЗУТ е на 
Христиан Митев, зам.-
председател на парламен-
тарната Комисия по прав-
ни въпроси, и група народни 
представители. То касае 
контролните функции на 
ДНСК по отношение на раз-
положението на премест-
ваеми обекти в територии 
държавна собственост или 
такива, които са съсоб-
ственост между държава-
та и общините или физиче-
ски/юридически лица. 

Предстои разглеждане 
на второ четене на проме-
ните в ЗУТ. 

Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите в 
България (КСБ) и Парламен-
тарната група „Обединени 
патриоти“ проведоха ра-
ботна среща в Народното 
събрание. На нея от страна 
на КСБ присъстваха пред-
седателят на Управител-
ния съвет (УС) на Камарата 
инж. Илиян Терзиев, инж. Лю-
бомир Качамаков, член на УС 
и на Изпълнителното бюро 
(ИБ) на КСБ, председател 
на Областното предста-
вителство на КСБ - София, 
Любомир Пейновски, член 
на УС на КСБ и член на Съ-
вета на директорите на 
„Строителна квалификация“ 
ЕАД, инж. Мирослав Маз-
нев, изп. директор на КСБ, 
и Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД 
и ПР на Камарата. От ПГ 
„Обединени патриоти“ в 
срещата се включиха Ис-
крен Веселинов, зам.-пред-
седател на ПГ „Обединени 
патриоти“ и председател 
на парламентарната Коми-
сия по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление (КРПБМС), 
Георги Колев, член на КР-
ПБМС, Христиан Митев, 
зам.-председател на пар-

ламентарната Комисия по 
правни въпроси, Павел Шо-
пов, зам.-председател на 
парламентарната Комисия 
по вероизповеданията и 
правата на човека, Петър 
Петров, зам.-председа-
тел на парламентарната 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на евро-
пейските фондове, Йордан 
Апостолов, зам.-председа-
тел на парламентарната 
Комисия по земеделието 
и храните, Росен Иванов, 
зам.-председател на пар-
ламентарната Комисия по 
транспорт, информационни 
технологии и съобщения. 

Председателят на Ка-
марата инж. Илиян Терзи-
ев подчерта, че целта на 
подобни разговори е да се 
посочат предизвикател-
ствата пред развитието 
на сектора и браншът да 
се запознае с визиите на 
отговорните институции и 
парламентарно представе-
ните сили. „КСБ е готова да 
Ви подпомага с експертиза 
при вземането на решения 
по важните за строителния 
бранш въпроси“ , заяви той. 

Инж. Терзиев предста-
ви становището на КСБ 
по отношение на Закона 
за устройство на терито-
рията (ЗУТ). „Декларирали 
сме нееднократно нашата 

позиция, че този документ 
е изчерпал възможностите 
си. Според нас той тряб-
ва да бъде разделен на две 
части - Закон за терито-
риалното устройство и 
Закон за строителството“, 
обясни председателят на 
КСБ. „Сега най-много липсва 
ясно дефиниране на взаимо-
отношенията между учас-
тниците в инвестиционния 
процес. Това, освен админи-
стративна тежест, създава 
и проблеми за регулирането 
на строителните дейнос-
ти“, добави той. „По отно-
шение на предлаганите про-
мени в ЗУТ, с които се дава 
възможност строежи от 
пета категория – жилищни 
и вилни сгради до 300 кв. м, 
да се изпълняват от нере-
гистрирани в Централния 
професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) фирми, 
КСБ излезе със станови-
ще, което е изпратено до 
председателя на НС, минис-
тър-председателя и всички 
парламентарно представе-
ни сили“, каза инж. Терзиев. 
Позицията на КСБ е, че в 
ЦПРС трябва да се вписват 
всички строители на стро-
ежи от първа до пета кате-
гория включително, както и 
по отделни строителни и 
монтажни работи.

„Тази промяна е ключова 
за бранша, тя се очаква във 
всички населени места в 
страната. Особено важна е 
за малките и средните фир-
ми“, подчерта Илиян Терзи-
ев. Той апелира за подкрепа и 
между първо и второ четене 
на законопроекта в него да 
се направят нужните ко-
рекции, като се вземе под 

внимание предложението на 
Камарата. „Това е важно, за 
да може финално в пленарна 
зала да влезе един наистина 
добър закон, въвеждащ ред 
и гарантиращ равнопоста-
веност и справедливост в 
сектора“, каза още предсе-
дателят на Камарата. 

 Изп. директор инж. Маз-
нев се обърна към народни-
те представители с въпрос 
относно предлаганата 
промяна в гаранционните 
срокове, за която КСБ не е 
търсена за мнение и стано-
вище. „Това е важен въпрос 
и е неприемливо браншът 
да бъде поставен пред 
свършен факт“, акцентира 
той и допълни, че в инвес-
тиционния процес трябва 
да се включат и застрахо-
вателите.

 „Ние считаме, че не 

може да се посочват пре-
делни цени. В промените на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) е нужно да се 
разпише ясно, че при настъ-
пили съществени изменения 
в цените на труд и мате-
риали по време на изпълне-
нието може да се направи 
предоговаряне. Това го до-
пуска и FIDIC“, каза още инж. 
Мазнев. Той говори и за дру-
гите проблеми пред бранша, 
сред които липсата на рав-
номерност и плановост при 
инвестициите, обжалвания-
та на процедурите, водещи 
до забавяне на изпълнението 
на проектите, нуждата от 
въвеждан на предквалифи-
кация. 

Пр е д с е дател я т  н а 
 КРПБМС Искрен Веселинов 
коментира, че промените в 
ЗОП са на дневен ред в рабо-
тата на Народното събра-
ние. По отношение на изме-
ненията в ЗУТ, които бяха 
приети на първо четене в 
пленарна зала и становище-
то на КСБ, депутатите от 
ПГ „Обединени патриоти“ 
изразиха мнение, че те ще 
бъдат обсъдени в рамките 
на парламентарната група 
и при консенсус ще бъдат 
направени съответните 
промени между двете чете-
ния на закона. От ПГ поис-
каха и всички дискутирани 
на срещата предложения за 
законодателни промени на 
Камарата да бъдат изпра-
тени в писмен вид.

Снимка авторът
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Подготвяме проекти за нови 9 км и 9 станции, с които ще кандидатстваме 
за финансиране през програмния период след 2020 г. 

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД:

Свилена Гражданска 

Проф. д-р инж. Брато-

ев, преди няколко седмици 

се проведе Комитет за 

наблюдение на ОП „Транс-

порт и транспортна ин-

фраструктура 2014 – 2020“ 

(„ОПТТИ 2014 – 2020“). 

Какво отчетох те като 

реализирано до момента 

по третата линия на ме-

трото?  

Това беше текущ Ко-
митет за наблюдение, на 
който се представя из-
пълнението на отделните 
проекти по програмата. 
Изнесох данни за реализа-
цията на двата етапа от 
третата линия на метро-
то, които са общо 12 км с 12 
метростанции (МС). Първа-
та фаза е от бул. „Владимир 
Вазов“ през централната 
градска част до „Красно 
село“. Тя включва и строи-
телство на метродепо, и 
закупуване и доставка на 
20 влака. Изграждането на 
участъка започна в начало-
то на 2016 г. и средното из-
пълнение по него надхвърля 
60%. Депото е реализирано 
на 74%. 

Вторият етап е от 
„Красно село“ през „Овча 
купел“ до жп линията София 
- Перник в долната част 
на „Горна баня“ и е с дъл-
жина 4 км с 4 станции. Из-
граждането на отсечката 
стартира през май 2017 г., 
тя е с по-кратък срок на 
реализация от две години и 
половина. Поради тази при-
чина там строителството 
е средно 27 - 28%. Най-теж-
ката работа по конструк-
циите е с добър темп на 
изпълнение. До края на годи-
ната трябва да завършват 
тези дейности и по пър-
вия, и по втория етап. По 
първата фаза е планирано 
да започнат да се правят 
служебните помещения, да 
стартира и монтажът на 
оборудването и на релсови-
те пътища. Два-три месе-
ца по-късно същите работи 
трябва да се извършват и 
по втората фаза. По график 
първият етап е предвидено 
да приключи през есента на 
2019 г., а вторият - в края 
на 2019 г. - началото на яну-
ари 2020 г. Работим те да 
са готови съответно през 
септември и преди Коледа 
2019 г. 

Засега се движим по 
план. На места има изоста-
ване, а някъде и напредване 
от графика. Това все пак са 
различни изпълнители и не 
могат да вървят по един 
и същи начин. Целта е да 
няма забавяне, което да 
пречи на останалите. Случ-
ва се, където са изпревари-
ли сроковете, да ги задър-
жаме, защото те могат да 
възпрепятстват другите. 

Трябва да има баланс. 
На Комитета за наблю-

дение докладвахме именно 
какво е изпълнението на 
двата етапа към днешна 
дата. Това е и целта на 
тези заседания - да се види 
как върви реализацията 
на отделните проекти по 
„ ОПТТИ 2014 – 2020“. 

Каква беше оценката 

за двата етапа на трета-

та линия на метрото? 

Тя беше положителна, 
защото обектите се реали-
зират по график. Виждате, 
че другите проекти по про-
грамата на големите бене-
фициенти вървят трудно. 
Нашите се движат според 
членовете на Комитета за 
наблюдение много добре, а 
според нас - трудно, заради 
предизвикателствата, но 
успяваме да изпълним сро-
ковете и обемите, въпреки 
че третата линия се из-
гражда при тежки условия. 
Дано не се наложи повече 
да строим в подобна среда. 
Лъчът преминава 1,5 км от 
„Красно село“ до бул. „Бъл-
гария“ под река, същото по-
ложение е и в участъка от 
Орлов мост до Малък град-
ски театър „Зад канала“. 
От там до бул. „Владимир 
Вазов“ трасето е под жп ли-
ниите и т.н. Нямаме друго 
направление на метрото, 
което да върви така под 
реки. Много трудни са усло-
вията за строителството. 
На редица места се налага 
да се предлагат индивиду-
ални специални технически 
решения – заздравяване на 
почвите, инжектиране на 
специални смоли в тях и 
т.н. В момента това пра-
вим при Националния дворец 
на културата. Там се оказа, 
че има голям подземен во-
ден поток, който пречи на 
строителството. Намерих-
ме решение на това предиз-
викателство. 

Тунелопробивната ма-
шина вече е на станцията 
на кръстовището на бул. 
„Витоша“ и бул. „Патриарх 
Евтимий“. Предстои след 
месец да продължи към 
следващия участък. За съ-
жаление строителството 
на станциите е подчинено 
на преминаването на кър-
тицата. По тях са изпъл-
нени преди това външните 
конструкции – покривни 
плочи, стени, дъната, за 
да може машината да пре-
сече през тях. Едва след 
като премине къртицата, 
започват да се изграждат 
вътрешните конструкции, 
защото в повечето случаи 
те влизат в конфликт с га-
барита на самата машина. 
Откъдето е преминала кър-
тицата, вече се реализи-
рат вътрешните конструк-
ции. Есента те трябва да 

бъдат завършени. Станци-
ите, до които все още не е 
достигнала машината, ще 
са готови малко по-късно. 
Поради тази причина етапа 
сме го разделили на два пу-
скови комплекса. Първият е 
от бул. „Патриарх Евтимий“ 
до „Красно село“. След като 
премине през бул. „Патри-
арх Евтимий“, ще започнем 
вътрешните конструкции 
на станцията на ул. „Граф 
Игнатиев“ и бул. „Патри-
арх Евтимий“. Единствено 
спирките на Орлов мост и 
на Малък градски театър 
„Зад канала“ ще останат за 
по-късно, защото зависят 
от машината. Затова сме 
разделили този етап услов-
но на две, но можем да ги 
пуснем и заедно. Ако обаче 
го направим, другите стан-
ции трябва да изчакат, за 
да се реализират вътреш-
ните конструкции на тези 
две. Това не е разумно, още 
повече че говорим за нови 
системи за автоматика и 
за управление и трябва да 
се изпробват в една по-мал-
ка отсечка. Винаги правим 
така. 

Вътрешните конструк-
ции на втория етап ще ги 
започнем в края на тази 
година. Той ще бъде пуснат 
наведнъж. Метродепото 
трябва да е готово през 
есента на 2018 г., защото 
първите два влака присти-
гат през юли. След това е 
заложено да ни доставят 
средно по два на месец, за 
да може при нас в края на 

годината да са 18, а послед-
ните два ще дойдат през 
януари.

 
Какво е специфичното 

на третата линия? 

Тя е по-висш клас метро, 
защото техниката се раз-
вива. Сегашните диаметри 
са с релета за управление 
на автоматиката, новият 
лъч вече е с електроника. С 
развитието на техниката 
и принципите на работа се 
променят. Трасетата на 
първата и втората линия 
са разделени на блок учас-
тъци, за които автомати-
ката задава параметрите. 
При третия лъч вече чрез 
радиосигнал по отсечката 
се подава сигнал на влака, 
т.е. знаем разположението 
на мотрисата буквално с 
точност до сантиметър. 
Това е непрекъснато следе-
не на движението. 

Самите влакове са с 
опция за автоматично уп-
равление. Ще ги пуснем с 
машинист, който обаче ще 
има много по-малко функции 
в сравнение със сега. В екс-
тремна ситуация той ще 
може да поеме управление-
то ръчно. 

Влаковете ще бъдат 
отделени от пероните с 
прозрачни отваряеми сте-
ни. Като пристигне мотри-
сата, те се отварят и чак 
тогава - и вратите на вла-
ка. Машинистът следи от 
кабината дали са слезли и 
дали са се качили хората и 
той затваря първо врати-

те на влака, а след това 
тези на стените. Това са 
трите характерни особено-
сти на третата линия. 

Самото строителство-
то е голямо предизвикател-
ство. Да не му се случва на 
човек повторно да изгражда 
тази линия. Станциите са 
с индивидуални проекти. 
Основната им част е свър-
зана с транспортната им 
функция, т.е. да се обезпе-
чат необходимите поме-
щения и пространства за 
пътници, входове, изходи 
и т.н. Следващата фаза е 
интериорът на спирките. 
Предстои през есента да 
работим по този на спир-
ките от първия етап на 
третата линия. Архите-
ктите вече разработват 
решенията за станциите. 
Някои от тях даже са на 
фаза работни чертежи. 
Уточняваме материалите, 
за да могат строителите 
да започнат да ги заявя-
ват за доставка, защото и 
за това се изисква време. 
Обсъждаме и гледаме вся-
ко предложение на архите-
ктите - дали е практично, 
безопасно и дали отговаря 
на нормите. Като започнем 
работа по интериора, значи 
вече сме в по-леката част 
на строителството. В мо-
мента това, което правим, 
е трудното. Всяка седмица 
по обектите провеждаме 
оперативки за отделните 
участъци. Следобедите на 
вторник, сряда и четвъртък 
сме на терен. 

Какво предстои, след 

като пуснете в експлоа-

тация двата участъка на 

третата линия? 

В момента метрото 
в София е с 40 км дължина 
и 35 станции. След въвеж-
дането в експлоатация на 
тези два етапа на третия 
лъч – 12 км и 12 станции, то 
ще е 52 км и с 47 станции 
и ще се доближи до първо-
началната дължина, която 
е предвидена в годините, 
когато обаче София бе 800 
хил. души. Столицата в мо-
мента е много по-голяма. 
Тогава в Генералната схема 
за развитие на метрото не 
бе записано кои ще бъдат 
бъдещите отсечки, защото 
не се знаеше накъде ще се 
развива градът. Нямаше ги 
„Люлин“, „Младост“, „Овча 
купел“, „Хаджи Димитър“, 
„Левски“... Когато е правен 
планът за втората линия, 
през онези години тя е 
предвидена да е в направ-
ление към „Илиянци“. А се 
оказа, че „Надежда“ има 52 
хил. пътници потенциал, а 
„Илиянци“ – 10 хил. 

Бъдещите разширения 
на метрото следват сво-
еобразното развитие на 
града. Предстои да започне 
проектирането на участъ-
ка на третата линия към 
район „Слатина“, която е 6 
км и 6 станции. Необходимо 
е да се направи актуализа-
ция на проекта на третия 
лъч от бул. „Владимир Вазов“ 
до кв. „Левски Г“, защото 
има промяна на регулацион-

Снимки Румен Добрев
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ния план, който засяга се-
гашното трасе. През след-
ващата година трябва да 
имаме готови проекти за 
9 км с 9 станции, за да може 
през програмния период 
2021 – 2027 г. да предложим 
реализацията на тези два 
участъка. 

Разбира се, актуал-
но е и продължението на 
първата линия през район 
„Люлин“ към Софийския око-
ловръстен път (СОП). Ако 
„Младост“ има 5 станции 
и е с население 104 хил. 
души, то в „Люлин“ със 125 
– 130 хил. души има само 
две и половина, защото МС 
„Сливница“ по-скоро не го 
обслужва, а поема потока, 
който идва от бул. „Сливни-
ца“. Предвижда се продъл-
жение на първата линия от 
МС „Люлин“ към Софийския 
околовръстен път с още 
две спирки. Едната е меж-
ду бул. „Добринова скала“ 
и бул. „Панчо Владигеров“, 
другата е в района на бул. 

„Добринова скала“ и СОП, 
за да може да обслужваме и 
втори, и трети микрорайон 
на „Люлин“. 

Искам да подчертая, че 
не можем да обхванем всич-
ки квартали. Получавали сме 
писма в „Метрополитен“ 
ЕАД, че хората вече не ис-
кат да се развива метрото, 
защото то не е предвидено 
да стигне до тях. Не ги ин-
тересува, че при тях няма 
необходимото натоварване, 
за да се изгради подземна-
та железница. Имаме как-
ви ли не екстравагантни 
искания къде да строим, 
като например да стиг-
не „Суходол“, „Панчарево“, 
„Горубляне“, Мрамор и т.н. 
Всички желаят метро, но е 
нужно да има натоварване. 
Ако то може да се обслужва 
от наземния транспорт, не 
е необходимо да се изграж-
да подземната железница. 
Обаче ако натоварването 
не може да се поеме от на-
земния транспорт, тогава 

се търси решение с метро-
то. Предстои работата 
по тези три направления – 
„Слатина“ до кв. „Левски Г“ и 
през „Люлин“ до СОП. 

Премина Общинският 
експертен съвет по ус-
тройство на територията, 
на който се гледаше разши-
рението на втората линия 
на метрото в южна посока 
- по бул. „Черни връх“, след 
това да пресече бул. „Симе-
оновско шосе“ и да достиг-
не „Студентски град“. Това 
е далекоперспективно на-
правление, но се работи по 
него. Има потенциално на-
товарване за метро. Друг 
бъдещ участък с необходи-
мия капацитет от пътници 
е към Симеоновския лифт. 
Това са части от промяна-
та на Общия устройствен 
план (ОУП), която в момен-
та се обсъжда. 

При ОУП посочваме ори-
ентировъчно колко стан-
ции ще има и къде ще бъ-
дат, като се започне да 
се разработва проектът 
за конкретното трасе, се 
гледа натоварването на 
отделните спирки. ОУП 
не може да дава местата 
за спирки на обществения 
градски транспорт. Те се 
определят от индивидуал-
ните регулационни планове 
и проектите на съответ-
ните участъци. Например 
в район „Люлин“ в ОУП е за-
ложена една спирка, но при 
прегледа се получава, че ако 
има междинна станция, ще 
се получи по-голямо нато-

варване. На перспективни-
те разширения на метрото 
не трябва да има бъдещи 
спирки, а само действащи. 

Ако има средства, ме-
трото ще продължи да 
се строи. Първата линия 
от центъра до „Обеля“ се 
изграждаше 23 години по 
400 м средногодишно. Сега 
средногодишно реализи-
раме 3 до 3,5 км, защото 
метрото успя да докаже 
ползата си. Защитихме 
проекта пред ЕК. Те го виж-
дат и са го приели като 
един от най-големите и 
знаковите инфраструк-
турни обекти и е в топ 10 
за 2017 г. на ЕК. Освен че 
има потребност и метро-
то трябва да се развива в 
дадени направления, показ-
ваме, че изграждайки под-
земната железница, има 

изключително строга фи-
нансова дисциплина. Няма 
едно евро, което да не е 
отишло по предназначение, 
да не е минало през съот-
ветните процедури. Едно е 
да се гони строителство-
то, а друго е да се следи 
разумното разходване на 
средства. Създали сме 
система, при която всички 
искания за плащания и т.н. 
минават през тристепенен 
контрол и едва тогава оти-
ват в Управляващия орган. 
Няма как да се пропусне 
нещо. 

Какви са ползите от 

развитието на метромре-

жата в София?

Едната е транспортна-
та. Подземната железница 
осигурява бърз превоз на го-
леми групи от хора по най-
натоварените направления 
на града. Само си предста-
вете, че днес няма метро 
от „Люлин“ до „Младост“ – 
София ще е блокирана. Все-
ки ден пътниците ни са над 
350 хил. Те спестяват днев-
но 110 хил. човекочаса зара-
ди това, че ползват подзем-
ната железница, която има 
скорост 38 - 39 км в час. Да 
не забравяме, че наземният 
транспорт се движи от 16 
до 18 км в час, а в пиковите 
натоварвания - и под 14 км 
в час. Леките автомобили 
в пиков час се движат с под 
20 км в час. Затова, като 
отидете в периферията на 
града, виждате, че е пълно 
с коли около метроспирки-
те. Освен че няма къде да 
паркират в центъра, хора-
та са преценили, че с кола 
ще стигнат много по-бав-
но, отколкото с метрото. 
Този транспортен ефект 
води до намаление на ав-
томобилите в града. В мо-
мента редукцията на коли-
те при положение, че има 
подземна железница, е 25%. 
Във връзка с анализите – 
ползи и разходи, които се 
правеха за обосновката на 
отделните етапи за стро-
ителството на метрото, 
се разработи транспортен 
модел, при който се видя, 
че ако само с 5% се завиши 
броят на автомобилите, 
които в момента се дви-
жат в най-натоварените 
дни в София, една трета 

от кръстовищата ще се 
блокират. С 10% повече от 
половината ще бъдат бло-
кирани и градът ще започне 
да изнемогва. Благодарение 
на това, че го има метро-
то, на ден по улиците в Со-
фия се движат 70 хил. коли 
по-малко. Транспортният 
ефект е безспорен. Нама-
лели са и пътнотранспорт-
ните произшествия. 

Вторият ефект е со-
циалният, който е много 
важен за мен заради това, 
че движейки се по-бързо 
с метрото, всеки пътник 
спестява време. Средно 
се получава за всички около 
110 хил. човекочаса на ден. 

Третият ефект без-
спорно е екологичният. 
Като има по-малко коли 
по улиците, ще е по-ниско 
и замърсяването. Около 
79 хил. т различни видове 
вещества, които се из-
хвърлят от двигателите, 
са по-малко при наличието 
на метрото. Ако го нямаше, 
въздухът, който дишаме, 
щеше да е по-мръсен, по-
неприятен и по-вреден.

Не трябва да забравяме, 
че гражданите спестяват 
от средства за извършва-
не на ремонти по колите 
си, за гориво и т.н. Всички 
тези ползи се отчитат при 
защитата на проектите за 
развитието на метрото. 

Как протича парт-

ньорството Ви с Кама-

рата на строителите в 

България? 

Участвам винаги във 
форумите, организирани 
от КСБ и в. „Строител“. 
Камарата е важна органи-
зация, която е полезна за 
строителния бранш. Ние 
сме партньори и работим 
много добре. 

Какво ще пожелаете на 

строителите? 

При тези сложни обек-
ти, които изграждат в 
момента, не искам да им 
пожелая нещо за работа-
та, а като я свършат, да се 
върнат при семействата 
си, да са доволни от това, 
което са направили, и да са 
здрави, радостни и щастли-
ви. Като има човек хубава 
атмосфера в семейството, 
и работата му е спорна. 

Предложение за изменение на мрежата на метрото

Средното изпълнение на първия етап на третата линия надхвърля 60%
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„На мен се пада чест-
та да открия като симво-
личен домакин тази първа 
среща между нас. Надявам 
се тя да се превърне в 
ежегодна, а защо не и по-
честа“, каза проф. Борисов 
и благодари за отличните 
работни взаимоотноше-
ния между ВСУ „Любен 
Каравелов“ и УС на КСБ. 
По думите му само чрез 
диалог между академич-
ните среди и браншовите 
организации в строител-
ството може да се наме-
ри решение на проблема с 
липсата на професионални 
кадри. „Камарите, които 
провеждат политиката в 
тази посока, държавните 
специализирани органи и 
образователните инсти-
туции е редно максимално 
ефективно да си подадем 
ръка, така че да попълним 
онези пропуски и слабо-
сти, които констатира-
ме, за да сме в състояние 
да ги решим“, подчерта 
ректорът. Той акценти-
ра, че е нужно учениците 
и студентите да бъдат 
убедени да останат в 
България, като за целта 
е необходима по-голяма 
ангажираност от стра-
на на държавата. Според 
него е нужно да се прояви 
протекционизъм спрямо 
сектора. Проф. Борисов 
посочи, че вижда желание 
за съвместна работа от 
страна на министъра на 
образованието Красимир 
Вълчев. Ректорът не про-
пусна да изрази и специ-
ална благодарност към 
в. „Строител“, който спо-
ред него систематично 
отразява важните теми 
за строителния сектор.

„В качеството си на 
председател на УС на КСБ 
искам да заявя, че Кама-
рата е готова да под-
крепя и подпомага всички 
инициативи за намиране 
на решение на сериозния 
проблем, свързан с дефици-
та на кадри за отрасъла“, 
заяви пред участниците в 
кръглата маса инж. Илиян 
Терзиев и допълни, че про-
блемите по отношение 
на образованието през 
последните години се про-
явяват все по-ясно. Инж. 
Терзиев изрази надежда, че 
ще се намери пътят, бла-
годарение на който строи-
телният сектор да помог-
не на образователния, за 
да се създават нужните и 
търсени кадри. 

Председателят на УС на 

КСБ запозна присъстващи-

те с действията, които 

Камарата е предприела в 

тази посока.

 „През последните ме-
сеци провеждаме много 
срещи с министерства, 
институции, неправител-
ствени организации, с 
които разискваме акту-
алните за бранша теми, 
като липсата на кадри 
е един от основните въ-

проси, които поставяме“, 
посочи председателят на 
УС на КСБ. „Само чрез ак-
тивното сътрудничество 
между образователната 
система и бизнеса зна-
нията ще се приближат в 
максимална степен до из-
искванията на реалната 
работна среда. С оглед 
на предизвикателствата 
пред сектора желание-
то на КСБ е да задълбочи 
своето партньорство със 
заинтересованите страни 
с цел предприемане на съв-
местни действия за прео-
доляване на проблемите, 
свързани с професионална-
та квалификация. Надявам 
се днес да положим осно-
вите за намирането на 
общи решения“, каза още 
инж. Терзиев. 

Директорът на Дирекция 

„Професионално образова-

ние и обучение“ към МОН 

Мария Тодорова привет-

ства формата на кръглата 

маса.

 „Тук присъстват ра-
ботодателите, висшите 
училища, средните про-
фесионални гимназии, а 
също така и учещите, 
студентите, КСБ, която 
представлява бранша, 
и медиите в лицето на 
в. „Строител“. Това е един 
добър формат за парт-
ньорство. Всички страни, 
от които зависи да напра-
вят нещо в сферата, са 
около тази маса, а меди-
ите ще го отразят и по-
пуляризират. Нека продъл-
жаваме да работим в този 
формат“, каза Тодорова. 
Тя похвали КСБ за актив-
ността, като отбеляза, че 
са много малко секторите, 
които сами искат да пома-
гат. „Това е формулата за 
успеха. Нещата, които се 
правят в образованието, 
не са дело само на инсти-
туциите, както и това, 
което се върши в бизнеса, 
не е дело само на бизне-
са“, подчерта Тодорова и 
каза, че ако има липса на 

кадри в образователната 
система, то няма как и 
бизнесът да не изпитва 
затруднения. Тя посочи, 
че идентифицирането на 
проблемите е много ва-
жна стъпка. „Ако ние не 
ги назовем, съответно не 
можем да вземем и правил-
ните мерки. Така че за нас 
като министерство е от 
съществено значение да 
работим в партньорство 
с работодателите, заедно 
да формулираме проблеми-
те и да търсим решение-
то им“, обясни Тодорова. 

„Благодаря, че се от-
зовахте на инициативата 
за този форум, на който да 
обсъждаме изграждането 
на сътрудничество между 
образованието и бизнеса 
за преодоляване на предиз-
викателствата с липсата 
на професионални кадри 
в строителния сектор“, 
заяви изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев. „През май ръковод-
ството на КСБ проведе 
среща с министъра на об-
разованието, на която об-
съдихме възможностите 
да си сътрудничим. Раз-
брахме се, че за пробле-
мите, които имаме като 
бранш, ще даваме на ми-
нистерството конкретни 
предложения за тяхното 
решаване“, добави той. 
Според него строителни-
ят сектор е загубил от 
привлекателността си 
през последните години. 
Инж. Мазнев сподели, че е 
необходимо да се показват 
повече примери за инфра-
структурните успехи в 
страната ни. „Проектите 
ни отговарят изцяло на 
съвременното развитие 
на бранша в света, но 
някак си това се забравя 
и се говори повече за не-
достатъците, за лошите 
неща. Това според нас в 
значителна степен влияе 
негативно върху форми-
рането на общественото 
мнение, но и на нагласите 
на младите хора“, обясни 
изп. директор на КСБ.

Кръглата маса про-
дължи с презентация на 
Мартина Кръстева, екс-
перт в отдел „Анализи, 
професионална квалифи-
кация и мониторинг“ към 
КСБ, на тема „Липсата 
на квалифицирани кадри 
в строителния сектор 
– предизвикателства и 
възможности“. „Общата 
тенденция е нарастване 
на заетостта и намаля-
ване на безработицата“, 
каза тя пред гостите на 
събитието и подчерта, 
че в строителния сектор 

през 2017 г. наетите лица 
по трудово и служебно пра-
воотношение са 114 099, 
или с дял от 5,1% от общо 
наетите за страната. От 
тях на позиция „ръководи-
тели“ са 7237 души, „спе-
циалисти“ - 7465, „техници 
и приложни специалисти“ 
- 10 547, „помощен адми-
нистративен персонал“ 
- 7338, „квалифицирани 
работници и сродни на 
тях занаятчии“ - 27 360, 
„машинни оператори и 
монтажници“ - 11 127, а 
с професии, неизисква-
щи специална квалифика-
ция - 39 759 служители. В 
сектора с най-голям дял 
са лицата със средно об-
разование – 72%. За тях 
най-често упражняваните 
професии са квалифици-
рани работници в стро-
ителството, строители 
на сгради и сродни на тях, 

оператори на подвижни 
съоръжения, работници по 
инсталиране и ремонт на 
електрически съоръжения 
и приложни специалисти 
във физическите и техни-
ческите науки. Следващи-
те като дял са заетите 
лица с висше образование 
- 15%, които са с малко 
повече от тези с основно 
образование, които са 12%. 
По-малко от 2% пък са ли-
цата в отрасъла с начално 
или по-ниско образовател-
но равнище.

„Прогнозните данни за 

2018 г. показват, че тър-
сенето на труд с основно 
образование се измества - 
от най-нискоквалифицира-
ния труд към труд, свързан 
с различни производства, 
т.е. работници“, подчерта 
експертът на КСБ. Тя спо-
дели още, че най-голям дял 
при създаването на нови 
работни места формират 
тези, изискващи средно 
образование - 70,21%, след-
вани от такива с висше - 
21,17%. Строителството 
е на второ място в топ 10 
от икономическите дей-
ности по брой работни 
места, изискващи средно 
образование - 147 115. „По 
отношение на специали-
сти с висше образование 
строителството е на 7-а 
позиция с 30 455 работни 
места, в пъти по-малко в 
сравнение с предходните 
образователни степени“, 

допълни Кръстева. 
Тя също така инфор-

мира присъстващите, че 
целта на осъществените 
от КСБ през 2016, 2017 и 
2018 г. проучвания е да се 
идентифицират потреб-
ностите на бизнеса от 
подготвени специалисти 
за бранша на база на спе-
цификата на всеки отде-
лен регион. Обобщените 
резултати са основа за 
отправяне на мотивира-
но предложение за раз-
работване на публични 
политики в областта на 
средното и висшето про-
фесионално образование и 
обучение (ПОО).

В  п р е з е н т а ц и я т а 
Кръстева представи и 
резултатите от проуч-
ването на КСБ относно 
нуждите от квалифици-
рани кадри в отрасъла. В 
данните се посочва, че

има устойчива тенденция 

на хроничен недостиг на 

специалисти на всички 

нива от строителното и 

свързаното с него произ-

водство 

специалисти - елек-
тро мон т а ж н и ци,  з а -
варчици, оператори на 
строителни машини и 
съоръжения и подемна 
техника, електротехници 
и други. Това по думите 
й е поради липсващата 
през годините последова-
телна политика по профе-
сионална квалификация. 
„За съжаление част от 

техникумите, където по-
добни специалисти са за-
вършвали, все повече се 
закриват“, допълни тя. Тя 
каза още, че съществу-
ват два основни проблема 
– липсата на специалисти 
с определени професионал-
но-квалификационни харак-
теристики и наличието на 
такива с неподходящи зна-
ния и умения.

Мартина Кръстева за-
позна присъстващите и с 
дейностите на КСБ в об-
ластта на професионално-
то образование, обучение 
и квалификация. Тя подчер-
та, че Камарата активно 
изгражда партньорство с 
ресорните органи на на-
ционално и местно ниво 
за търсене на решения на 
предизвикателствата с 
липсата на кадри и пови-
шаване на квалификацията 
на заетите в сектора. 

 от стр. 1
Снимки в. „Строител“
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„Камарата създаде и 

Секторен консултативен 

съвет (СКС) по заетостта 

и работната сила в строи-

телството. 

В него се включват 
представители на рабо-
тодателите, образова-
телните институции, 
подготвящи кадри  за 
бранша, синдикати и дру-
ги партньорски организа-
ции“, обясни Кръстева. Тя 
представи и изграждане-
то на вътрешна за КСБ 
система за организиране 
на курсове и обучения за 
повишаване на квалифи-
кацията на работниците 
и управленските кадри в 

бранша. „Предизвикател-
ствата в областта на 
професионалното образо-
вание могат да намерят 
решението си единстве-
но чрез превръщането му 
в браншови приоритет и 
посредством обединява-
не на усилията на всички 
заинтересовани страни“, 
подчерта Кръстева. 

„Изпълнението на поли-
тиките на КСБ в област-
та на ПОО е насочено към 
създаване на механизъм 
за изграждане на тези 
специалисти, от които 
строителният сектор се 
нуждае“, добави още тя. 

Три са основните направ-

ления, по които ще работи 

Камарата: 

повишаване имиджа на 
строителната професия 
и привличане на учащи в 
средното и висшето об-
разование; осигуряване на 
качество и ефективност 
на ПОО; повишаване на 
професионалната ква-
лификация на заетите в 
сектор „Строителство“ 
в контекста на ученето 
през целия живот.

Сред възможните ре-
шения са изграждане на 
механизъм за въвеждане на 
дуално обучение в строи-
телството, вземайки под 
внимание спецификите на 
бранша, включване на по-
голям брой строителни и 
свързани със сектора спе-
циалности в списъка на 
защитените от държава-
та професии и в бъдещия 
Регистър на защитените 
професии, както и предос-
тавяне на ефективно про-

фесионално ориентиране 
на ученици в основното 
образование. Нужно е из-
работване на комуника-
ционна и информационна 
стратегия за информи-
ране и консултиране на 
младите хора при избора 
на строителна професия. 
Друго решение е разглеж-
дане на възможността за 
организиране на плате-
ни стажове на ученици 
и студенти, желаещи да 
се реализират в сферата 
чрез сключване на договор 
между дадената фирма от 
отрасъла и професионална 
гимназия или висше учили-
ще. Необходимо е и търсе-
не на механизми, например 

публично-частно парт-
ньорство, за изграждане 
на тренировъчни-учебни 
центрове (ТУЦ) за осъ-
ществяване на модерно 
теоретично и практиче-
ско обучение с прилежащи 
общежития към тях.

Кръглата маса про-
дължи с обсъждане на 
работещи модели и иден-
тифициране на бъдещи 
партньорски инициативи 
в областта на професио-
налното образование, обу-
чение и квалификация.

В края на форума арх. 
Светла Цонева - гл. архи-
тект на община Дряново 
и директор на дирекция 
„Архитектура,  строи-
телство и общинска соб-
ственост“, разясни голя-
мата идея за изграждане 
на Националния проект 
„Духът на Кольо Фиче-
то - Музей под небето на 
гр. Дряново“. „Целта е да 
направим града ни и като 
експозиция на всичко оно-
ва, което е сътворил на-
шият голям съгражданин. 
Дряново като дестинация 
е в централната част на 
България. В бъдеще през 
нашата територия ще 
преминава и европейски-
ят коридор 9, който ще 
свързва Азия през Бос-
фора с Дунав мост и от 
там с Румъния, Украйна и 
Русия“, обясни тя и доба-
ви, че Дряново свято пази 
българския дух и има при-
вилегията да бъде родно-
то място на майстор Ко-
льо Фичето. Арх. Цонева 
припомни, че в града има 
три обекта, издигнати от 
първомайстора - църква-
та „Св. Никола“, Икономо-

вата къща и мостът над 
р. Дряновска. Голямата 
идея е да се продължат 
традициите на именития 
дряновец и всичките не-
гови знакови градежи да 
се популяризират и да се 
предадат на поколенията. 
Амбициозната задача, коя-
то арх. Цонева представи, 
е в реална градска среда 
да бъдат експонирани ма-
кети от естествени ма-
териали в индикативен 
мащаб 1:10, като това 
ще зависи и от мястото, 
където макетът ще бъде 
поставен, за да се получи 
и един атрактивен ту-
ристически маршрут за 
гостите и приятелите на 

Дряново. „Той ще започва 
от Историческия музей, 
ще включва трите обекта 
на първомайстора в града 
ни, както и още 14 макета, 
които обществеността 
на Дряново избра - конака 
във Велико Търново, църк-
вата „Св. св. Константин 
и Елена“ и Къщата с май-
мунката във Велико Тър-
ново, моста край гр. Бяла, 
Килифаревския манастир 
„Рождество Богородично“, 
манастира „Преображение 
Господне“ до с. Самоводе-
не, чешмата при Соколския 
манастир, покрития мост 
в Ловеч, църквата „Св. Ни-
кола” в Горна Оряховица, 
църквите „Св. св. Кирил 
и Методий“ и „Св. Мари-
на“, хана „Хаджи Николи“ и 
Плачковския манастир „Св. 
Пророк Илия” край стара-
та столица и църквата 
„Св. Троица” в Свищов“, 
обясни арх. Цонева.

„За строителите Кольо 
Фичето е икона“, заяви во-
дещият втория панел от 
кръглата маса инж. Миро-
слав Мазнев, изп. дирек-
тор на КСБ. След оживе-
ната дискусия по негово 
предложение беше сфор-
миран Инициативен ко-
митет за провеждането 
на националния конкурс за 
реализация на проекта. В 
него влязоха арх. Свет-
ла Цонева - гл. архитект 
на община Дряново, арх. 
Лидия Станкова от КСБ, 
доц. д-р худ. Александра 
Иванова, декан на Архите-
ктурния факултет на ВСУ 
„Любен Каравелов”, и инж. 
Марин Цонев - директор 
на ПГСАГ „Ангел Попов“ във 
Велико Търново.

Инж. Николай Чомаковски, член на УС  на КСБ:

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, 
декан на Строителния факултет на УАСГ: 

Инж. Марин Цонев, директор на ПГСАГ „Ангел Попов“, 
Велико Търново: 

Зададената тема на 
кръглата маса е изклю-
чително важна за всички 
нас. През уикенда имаше 
тиймбилдинг на „Пайп 
Систем“ АД. Проведох 
анкета на своите слу-
жители, като един от 
въпросите беше дали е 
достатъчно практиче-
ското образование във 
висшите учебни заведе-
ния. Истината е, че над 
90% бяха на мнение, че 
практиката е далеч от 
нормално застъпеното 
в образованието. Прека-
лено академично се пре-
подава. Има хора, които 
са с изключително добра 
академична и никаква 
практическа подготовка. 
Компанията ни от години 
се опитва и влага много 
усилия да обучим бъдещи-
те специалисти на прак-
тически умения. Много 
от студентите, когато 

излязат от учебните за-
ведения, са с нагласата, 
че ще станат началници 
или проектанти. Те не са 
склонни да се изцапат. 
Калта по обектите на 
тях не им харесва. Все 
повече наблюдавам, че 
младите нямат навика 
да работят на терен. Те 
не искат да стъпят там, 
странят. Това е масово. 

Казвам го от личен опит, 
защото фирмата ми ра-
боти доста добре на 
строителния пазар, има-
ме стотици изпълнени 
обекти, но все повече ме 
притеснява нежеланието 
на младежите да се учат 
на място. Дори в Герма-
ния, която се дава толко-
ва често за пример, хора-
та търсят служители да 
работят, а не началници, 
които да седят пред ком-
пютъра. 

Ако не се обърне вни-
мание и образованието 
не стане по-професио-
нално насочено, нещата 
ще стават по-зле. Нека 
се набляга на практика-
та повече. Спомням си, 
че когато учех, трябва-
ше поне един месец да 
сме по обектите. Може 
би трябва от малко по-
ранен етап да се започне 
практическа подготовка.

Искам да изкажа ог-
ромна благодарност за 
тази среща. Като пред-
ставител на висшето 
образование държа из-
ключително много на 
тясната връзка на учи-
лищата и бранша. Мога 
да кажа,  че откакто 
съм декан на Строител-
ния факултет на УАСГ, 
Камарата винаги ни е 
подкрепяла. Знам, че тя 
винаги е заставала зад 
нашите инициативи и че 
имаме много неща, кои-
то можем да направим 
и в бъдеще. В момента 
например е доста труд-
но студентите да оти-
дат на по-дълъг стаж. 
Ще бъде хубаво, ако се 
намери начин студенти-
те да ходят на практи-

ка по обекти, дали през 
всичките години на обу-
чението или в края, но 
за няколко месеца. Дори 
само две седмици да бъ-
дат на терен, то това 
би било много добре. 
Така те ще се запознаят 
с работата. 

Искам  да  споделя 
и  една добра новина, 
че  от тази година в 
дипломните ни коми-
сии ще присъстват и 
представители на КСБ. 
За това съм безкрай-
но благодарна, защото 
също е връзка със сту-
дентите .  Подкрепям 
идеята за създаване-
то на практически или 
учебни центрове, които 
да се изградят в различ-
ни части на България. С 

всичко, което зависи от 
нас като висше учили-
ще, ще сме готови да 
се включим. Наистина е 
много важно да научим 
студентите ни, така 
те ще придобият и мал-
ко повече самочувствие, 
което в  момента им 
липсва.

Радвам се, че на този 
форум присъстват пред-
ставители на строител-
ния бранш на толкова 
високо ниво. Много съм 
благодарен на органи-
заторите на срещата. 
Приветствам новото ръ-
ководство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, която е съорганиза-
тор на събитието.

Важно е да се отбе-
лежи какво се прави в 
България, за да се разви-
ва браншът. Ние във Ве-
лико Търново сме вложи-

ли над 250 000 лв. в нов 
учебен център. Искам да 
припомня, че преди 20 г. 

в Северен централен 
регион бяха създадени 
6 строителни училища - 
Ловеч, Габрово, Свищов и 
Търговище и във Велико 
Търново две. Към днешна 
дата остана само това 
в нашия град. Нормално е 
сега да се усеща глад за 
строителни кадри, тъй 
като няма образовател-
ни центрове, които да 
ги произвеждат. Тряб-
ва да се работи в тази 
насока, защото нашите 
младежи имат наистина 
голям потенциал.
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Росица Георгиева
Ренета Николова

Областното представител-
ство на Камарата на строите-
лите в България - София (ОП на 
КСБ – София), проведе редовното 
си месечно заседание във Велин-
град, както и семинар - дискусия, 
на който бяха представени задъл-
женията на администраторите на 
лични данни по новия регламент за 
защита на личните данни GDPR, 
актуалните въпроси по приложе-
нието на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и предложени-
ята за неговото изменение. Гости 
бяха председателят на Управи-
телния съвет на КСБ инж. Илиян 
Терзиев и изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев. Домакин на 
събитието бе инж. Любомир Ка-
чамаков, член на Изпълнителното 
бюро и УС на КСБ, председател на 
ОП на КСБ – София, а в събитието 
се включиха и Красимир Милушев и 
инж. Иван Моллов, зам.-председа-
тели на ОП на КСБ – София, чле-
новете на Областното предста-
вителство инж. Петьо Димитров, 
инж. Георги Спиридонов и инж. Лъ-
чезар Цветков, инж. Егмонт Яки-
мов, председател на Комисията 
по професионална етика (КПЕ) към 
ОП на КСБ - София, и членовете на 
КПЕ към ОП на КСБ – София, инж. 
Борислава Ценева и Милтен Ръта-
ров, както и инж. Светозар Банкин 
и Захари Попчев - членове на Кон-
тролния съвет на ОП на КСБ – Со-
фия. 

От името на ОП на КСБ  
инж. Любомир Качамаков подари на 
председателя на УС на КСБ инж. 
Терзиев като негов предшестве-
ник специален колаж, изработен от 
екипа на в. „Строител“.

По време на заседанието на ОП 
на КСБ – София, председателят на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. 
директор на Камарата инж. Миро-
слав Мазнев запознаха присъства-
щите с резултатите от проведе-
ните срещи между ръководството 
на браншовата организация и пред-
ставителите на министерства, 
агенции и политически партии. Те 
очертаха актуалните приоритети 
в дейността на КСБ. 

Председателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев обърна вни-
мание върху приетите на първо 
четене от Комисията по регио-
нална политика и местно самоу-
правление (КРПМС) в 44-тото НС 
промени в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), с които се 
изменя и чл. 14, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС). 
„Ние настояваме да отпадне въз-
можността, предвидена в чл. 14, 
ал. 2 – строителни дейности от 
5-а категория да се изпълняват 
от строители, невписани в ЦПРС. 
В тази връзка предлагаме в Регис-
търа да се вписват всички строи-
тели на строежи от първа до пета 
категория включително, както и по 
отделни строителни и монтажни 
работи. Позицията на Камарата е 
внесена в КРПМС и изпратена до 
отговорните институции“, обяс-
ни той. „Проведохме срещи с пар-
ламентарните групи на основните 
политически сили. На тях предста-
вихме нашата позиция“, информира 
инж. Терзиев. 

Сред другите въпроси, 

които ръководството на Ка-

марата представя 
на провежданите 
срещи, е продълже-
нието на изпълнение-
то на Националната 
програма за енер-
гийна ефективност 
на многофамилни-
те жилищни сгради  
(НПЕЕМЖС). Пред-
седателят на УС 
на КСБ подчерта, 
че само 2 - 3% от 
реализираните към 
момента блокове 
са показали дефе-
кти. „Инж. Николай 

Николов, зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, се бори да докаже, че 
програмата трябва да продължи 
и че тя има положителен ефект. 
Въведохме практиката след сре-
щите с Областните предста-
вителства на Камарата да раз-
глеждаме строителните обекти 
по места и те ни дават повод да 
се гордеем. При посещението ни в 
Перник посетихме саниран блок по  
НПЕЕМЖС и там хората бяха из-
ключително благодарни за свърше-
ното. Показателно е сравнението 
с една съседна сграда, обитате-
лите на която са отказали да се 
включат в програмата, и сега, 
когато виждат резултатите, съ-
жаляват изключително много. От 
санирането има големи ползи и хо-
рата ги виждат“, коментира той. 

Инж. Терзиев посочи, че 

друг въпрос, който се обсъжда 
по време на срещите с институ-
циите, е премахването на възмож-
ността за отстраняване на фир-
мите, които предлагат в търгове 
оферти над индикативната цена. 
„Вие знаете как се подготвят бю-
джетите - събират се данни от 
предходни години, прави им се ана-
лиз и се изготвя новият документ. 
Само че ситуацията по отноше-
ние на цените за този период се е 
променила и, то в посока нагоре“, 
подчерта той. 

Инж. Мазнев, изп. директор на 

КСБ, акцентира, 

че новото ръководство на 
КСБ работи в посока да се създа-
де една предвидимост за бранша, 
която да даде възможност да се 
планира технически и финансов 
ресурс от фирмите. Той посочи и 
че се полагат сериозни усилия за 
повече информираност и комуни-
кация с фирмите. „Ние сме подгот-
вили обстоен материал за това 
къде какви срещи сме провели, 
какви са проблемите, които сме 
обсъждали. Това ще достигне до 
всеки един, за да сте информирани 
за дейността ни и да я продължим. 
Спрем ли сега, ще се върнем на-

зад“, каза той. Инж. Мазнев съоб-
щи, че започва обособяването на 
експертни групи в КСБ, които да 
работят съвместно с институци-
ите в различните направления. „По 
този начин ще можем да изпълня-
ваме мерките, които сме набеля-
зали“, допълни той. Изп. директор 
даде ОП – София, като пример за 
добра комуникация с местната 
власт в лицето на СО, но посочи, 
че не във всички области връзка-
та с общинската власт е на тако-
ва добро ниво. „Добрата комуника-
ция е от изключително значение, 
защото общините са основен 
възложител за работа на бранша“, 
подчерта инж. Мазнев. 

Присъстващите се обединиха 
около тезата, че за правилното 
функциониране на бранша трябва 
да има ясни правила, които да ва-
жат за всички участници в стро-
ително-инвестиционния процес.

Семинарът дискусия  

във Велинград 

бе открит от председателя 
на ОП - София, член на ИБ и УС на 
КСБ инж. Любомир Качамаков. „И 
двете теми, които сме избрали - 
новия Регламент за личните данни 
и промените в ЗУТ, са предложени 
от членовете на ОП като актуал-
ни и важни за фирмите в момента. 
Поканили сме изключително компе-
тентни лектори и се надяваме, че 
дискусиите ще са от полза за чле-
новете на ОП – София“, каза инж. 
Качамаков. Той представи гост-
лекторите и даде думата на доц. 
Цвета Маркова, 
бивш председател 
на Държавната ко-
мисия по сигурнос-
тта на информаци-
ята (ДКСИ), която 
запозна присъст-
ващите със за-
дълженията на ад-
министраторите 
на лични данни по 
новия Регламент 
за защита на лич-
ните данни GDPR. 
Тя обясни, че влез-
лият в сила акт е 
задължителен за 

всички организации, които функ-
ционират в Европейския съюз (ЕС) 
и Европейската икономическа зона 
(ЕИЗ). При предоставянето на 
стоки или услуги или изследване-
то на поведението при директен 
маркетинг на граждани на двете 
общности трябва да се прилагат 
новите правила. „Използването на 
технически и организационни ме-
ханизми от администраторите и 
обработващите информация, оси-
гуряващи сигурността на данни-
те, е законово изискване след 25 
май т.г.“, подчерта доц. Маркова. 
Основно изискване е администра-
торът да осигури подходящите 
технически и организационни мер-
ки, които ще се прилагат съглас-
но директивата. Субектът на 
данни трябва да бъде информиран 
за обработването на неговите 
лични данни. Администраторът 
е нужно да предостави всяка до-
пълнителна информация, която е 
необходима, за да се гарантира 
добросъвестно и прозрачно обра-
ботване на данните. Според но-
вия документ субек тът на данни 
има правото да поиска да бъдат 
коригирани без ненужно забавяне 
неточните лични данни, свързани 
с него. Също така може да поиска 
от администратора изтриване на 
личните му данни, ако те вече не 
са необходими за целите, за които 
са били събрани, ако е оттеглил 
съгласието си, върху което е ос-
новано обработването или ако те 
се обработват незаконосъобраз-
но. Доц. Маркова постави акцент 
върху това, че според новия регла-

Снимки Румен Добрев мент не може да се съхраняват 
копия от лични карти, които са 
събирани преди това от работни-
ците при постъпване от работа, 
и те трябва да бъдат унищоже-
ни. „Също така документите за 
самоличност не могат да бъдат 
преснимани“, информира тя. По 
време на лекцията доц. Маркова 
отговори на конкретни въпроси за 
съхранението на документите, за 
необходимостта от назначаване-
то на специален служител, който 
да обработва лични данни, и други. 

Във втората част от семина-
ра адвокат Емилия Александрова, 
специалист в областта на ЗУТ и 
Закона за устройството и застро-
яването на Столичната община 
(ЗУЗСО), очерта основните въпро-
си, възникващи при прилагането 
на двата нормативни акта, от-
ношението им на общ и специален 
закон, както и новите моменти в 
ЗУЗСО в редакция от април тази 
година. Лекторът представи нор-
мативни разпоредби от ЗУТ, чието 
тълкуване и прилагане е различно 
и не е безспорно. Посочи, че та-
кива разпоредби трябва да са на 
фокус при предстоящите законо-
ви промени. Акцент в презента-
цията бяха внесени в Народното 
събрание предложения за измене-
ние и допълнение на ЗУТ, както и 
различни идеи и концепции за зако-
на на браншовите организации в 
сектора. Обсъдени бяха предложе-
нията за изменение, свързани със 
задълженията на експлоатацион-
ните дружества да предоставят 
безвъзмездно съответните дан-
ни и да съгласуват проектите по 
ЗУТ служебно, за контрола върху 
преместваемите обекти в имоти 
държавна и общинска собстве-
ност и такива съсобствени с тре-
ти лица, както и предложените до-
пълнения в режима на подробните 
устройствени планове за обекти 
на техническата инфраструкту-
ра, разположени на територията 
на повече от една община или об-
ласт. По отношение на изпълнение 
на политиката на правителство-
то за намаляване на администра-
тивната тежест 

в действащия към момента ЗУТ

се обсъждат бъдещи изме-
нения в няколко насоки, като: съ-
кращаване на срокове, редуцира-
не на съгласувателни процедури, 
премахване на междинни актове, 
предшестващи крайния акт и др. 
Лекторът обясни, че в концепции-
те за развитие на ЗУТ се обмисля 
възможност за изцяло нов закон, 
за създаване на кодекс или разде-
лянето на сега съществуващия 
закон на два отделни. По време на 
дискусията адвокат Александрова 
отговори на конкретни въпроси по 
приложението на ЗУТ и ЗУЗСО. 
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Росица Георгиева
Ренета Николова

В сградата на Областното 
представителство на Камара-
та на строителите в България 
– Благоевград (ОП на КСБ - Бла-
гоевград), се проведе работна 
среща между ръководството 
на КСБ, местната структура 
на браншовата организация и 
представители на общината. 
Домакин на дискусията беше 
Петър Байкушев, председател 
на ОП на КСБ - Благоевград. На 
нея присъстваха председате-
лят на Управителния съвет на 
КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. ди-
ректор инж. Мирослав Мазнев, 
инж. Стефан Стоев, член на УС 
на КСБ, зам.-кметът по строи-
телство и сигурност в община 
Благоевград инж. Емилия Тунева, 
главният инженер на община Пе-
трич Николай Попов, директорът 
на Професионалната гимназия по 
строителство, геодезия и архи-
тектура „Васил Левски“ в Благо-
евград инж. Евтимка Митева, 
Ренета Николова, ПР на КСБ и 
гл. редактор на в. „Строител”, 
представители на строителни-
те фирми от региона и членове 
на Регионалния клуб на строи-
телите ветерани – Благоевград 
(РКСВ - Благоевград). 

Председателят на ОП на КСБ – 

Благоевград, Петър Байкушев 

благодари на ръководството 
на Камарата за възможността да 
се проведе подобна работна сре-
ща с компаниите от област та, за 
да се дискутират актуалните за 
бранша от региона въпроси. 

Инж. Илиян Терзиев запозна 
присъстващите с резултатите 
от поредицата разговори, които 
ръководството на КСБ провежда 
с представители на централна-
та власт - министерства, аген-
ции, парламентарно представе-
ните партии и др. По време на 
тях се поставят всички въпроси, 
които влияят на дейността на 
сектора. Сред тях са проблеми-
те в законите, с обжалванията, 
провеждането на търгове на 
най-ниска цена, отстраняването 
на фирми от обществени поръч-
ки заради предложената от тях 
цена, по-висока от индикативна-
та, липсата на кадри. 

„Обсъждаме необходимостта 

от промяна на законите. 

Сред тях са Законът за ус-
тройство на територията (ЗУТ) 
и Законът за обществените 
поръчки (ЗОП). Според нас ЗУТ 
трябва да се раздели на две час-
ти. По отношение на обществе-
ните поръчки - най-сериозният 
проблем е критерият най-ниска 
цена. Няма как едновременно да 
работим евтино, качествено и 
бързо“, подчерта инж. Терзиев. 
Той обясни, че ръководството 
на КСБ си е поставило за зада-
ча през настоящата година да 
изпълни няколко основни за сек-
тора цели - да се прекрати прак-
тиката да се отстраняват от 
търговете фирми, които дават 
оферти над бюджетната цена, 
да не се допусне приетата на 
първо четене в Комисията по 

регионална политика и местно 
самоуправление в 44-тото НС 
промяна в ЗУТ, с която се изменя 
и чл. 14, ал. 2 от Закона за Ка-
марата на строителите (ЗКС). 
„Ние настояваме да отпадне въз-
можността, предвидена в чл. 14, 
ал. 2 – строителни дейности 
от 5-а категория да се изпълня-
ват от строители, невписани в 
ЦПРС. В тази връзка предлага-
ме в Регистъра да се вписват 
всички строители на строежи 
от първа до пета категория 
включително, както и по отдел-
ни строителни и монтажни рабо-
ти“, обясни той. 

Инж. Терзиев подчерта, че 

централното ръководство на 
КСБ е готово да съдейства на 
всички представители на бран-
ша. „Аз съм един от Вас. Врата-
та ми е отворена за въпроси. 
Във всяко едно отношение, кога-
то мога, ще помагам“, каза той. 

Изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев поздрави при-
състващите за срещата. „Бран-
шът е силен, когато е обединен, 
а не когато влиза в различни про-
тиворечия“, посочи той. „В ре-
дица по-напреднали страни след 
началото на кризата публични 
средства планово се насочва-
ха към бранша. А при нас има 
стихийност. През 2008 - 2009 г. 
достигнахме 21 млрд. лв. строи-
телен продукт с преобладаващо 
сградно строителство. По време 
на рецесията всички започнаха 
да работят инфраструктурни 
проекти. През 2015 г., когато 
приключваше предходният про-

грамен период, се изпълниха дей-
ности за 17 млрд. лв. През 2016 г. 
строителната продукция падна 
до 11 млрд. лв.“, каза инж. Маз-
нев и съобщи, че сега започва да 
се наблюдава подем на бранша и 
през 2017 г. е реализиран строи-
телен продукт от 12 млрд. лв. Той 
обясни, че един от проблемите, 
породени от тази неравномер-
ност на инвестициите в отрасъ-
ла, е изгубването на потенциала 
на фирмите. „Ние загубихме ка-
пацитет и хора. Машини, коф-
ражи и техника ще намерим, но 
работниците и тяхната произ-
водителност са различни, и то 
защото нямаме планираност и 
стабилност на сектора“, кате-
горичен бе изп. директор на КСБ. 
Той информира присъстващите 
за проведения дискусионен фо-
рум, свързан с развитието на 
Северна България. „Там се по-
стави въпросът за тази прогно-

зируемост, за да бъде секторът 
предвидим за период от 7 до 15 
години. Намерихме чуваемост 
за проблема и администрацията 
декларира, че е готова да рабо-
ти по решаването му“, заяви инж. 
Мазнев. Според него трябва да 
се действа в посока промяна в 
законодателството. Инж. Маз-
нев също коментира последните 
промени на ЗУТ, внесени в НС. Той 
обясни, че ако бъде прието пред-
ложението на КСБ, ще отпадне 
възможността строителство да 
се изпълнява от т.нар. бригади, 
които са в сивия сектор. „Това ще 
бъде дисциплинираща стъпка за 
целия бранш“, заяви изп. директор 
на Камарата. 

Друг проблем, който изп. ди-
ректор на КСБ посочи, е свързан 
с предложение за промяна на га-
ранционните срокове и тяхното 
удвояване. „КСБ не е ангажирана 
с този въпрос. Нашата позиция 
не е потърсена при изготвянето 
на тези промени. Има идея да се 

КСБ 

въведе банкова гаранция до края 
на гаранционния срок. Това е не-
допустимо, в други страни се 
прави чрез застраховка“, обясни 
още той.  

„За бранша е важно да има 
информация за инвестиционните 
програми на общините“, завърши 
изп. директор на КСБ.

Зам.-кметът на община Бла-
гоевград инж. Тунева поздрави 
присъстващите и беше кате-
горична, че всички проблеми, 
поставени от представители-
те на строителния бранш, са 
известни на местната власт и 
те са обсъждани многократно. 
„Предлагам да направим среща, 
на която да представим нашата 
програма и предстоящи дейнос-
ти, да формулираме трудности-
те и да видим с какво можем да 
съдействаме. Тук съм да Ви из-
слушам. Съгласна съм, че трябва 
да работим заедно и да пости-
гаме общите цели“, допълни още 
тя. 

Няколко основни проблема по-

ставиха от ОП на КСБ – Благо-

евград, пред ръководството на 

организацията.

Работещите в сивия сектор 
бригади и невъзможността да 
бъдат проверявани от Изпълни-
телна агенция „Главна инспекция 
по труда“, тъй като не са юри-
дически лица, бе сред основните 
проблеми. Като друга трудност 
беше посочено забавянето на 
разплащанията от главни към 
подизпълнители. Председате-
лят на РКСВ – Благоевград, инж. 
Димитър Филипов сподели мне-
нието си, че трябва да се за-
сили сътрудничеството между 
строителния бранш и местните 
власти. Според присъстващите 
представители на клуба на ве-
тераните е нужно да се създаде 
екип от страна на КСБ, който да 
работи на експертно ниво с ин-
ституциите от централната и 
местната власт, така че да се 
реализират на практика добри-
те идеи на Камарата.

След приключване на работ-
ната среща председателят на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
изп. директор на КСБ инж. Миро-
слав Мазнев, зам.-кметът инж. 
Емилия Тунева, председателят 
на ОП на КСБ – Благоевград, Пе-
тър Байкушев и представители 
на строителния бранш разгле-
даха ремонтните дейности, 
които се извършват в централ-
ната част на града. Проектът 
за реконструкция на пл. „Георги 
Измирлиев-Македончето“ се 
финансира от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 
- 2020“. 

Снимки Румен Добрев
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Инж. Йоана Бетова, 
експерт КСБ, 
екип на КСБ

Пазарът на общест-
вени поръчки е част от 
Брутния вътрешен про-
дукт – ресурс, който тряб-
ва да бъде изразходван 
прозрачно и ефективно. 
Осигуряването на равно-
поставен достъп и конку-
рентна среда в сферата 
на обществените поръч-
ки е определящ фактор 
при формирането на биз-
нес климата, увеличаване-
то на чуждестранните и 
местни инвестиции, ста-
билизирането на българ-
ските фирми и постигане 
на устойчив икономически 
растеж.

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

По данни на Агенция-
та за обществени поръч-
ки (АОП) за април 2018 г. 
обявените обществени 
поръчки в сектор „Стро-
ителство“ са 346 броя с 
обща прогнозна стойност 
680 млн. лв. Спрямо март 
2018 г. се наблюдава ръст 
от 6,8% (22 бр.) на обяв-
ленията и спад на стой-
ността от 21,6% (187 
млн. лв.). А в сравнение с 
април 2017 г. се регистри-
ра нарастване с 93,3% 
(167 бр.) на обявленията 
и с 256% (489 млн. лв.) на 
стойността.

Обявени обществени поръч-

ки по вид строителство 

✓„Инженерна инфра-
структура“ – обявените 
поръчки за април в сегмен-
та са 100 бр., или 28,9% от 
всички за сектор „Строи-
телство“. С обща прогноз-
на стойност 209 млн. лв., 
което е 30,7% от общо 
обявената стойност на 
поръчките за отрасъла. 
Спрямо предходния ме-
сец обявените търгове в 
„Инженерна инфраструк-
тура“ регистрират ръст 
от 12,4% (11 бр.) и спад 
при стойността от 66,1% 
(408 млн. лв.).

✓„Сградно строител-
ство“ - делът на поръч-
ките в сегмента е 22,5% 
от общо обявените, или 
78 бр., с прогнозна стой-
ност 54 млн. лв., предста-
вляваща 7,9% от общата 
за отрасъла. Спрямо пре-
дходния месец при обяве-
ните поръчки в „Сградно 
строителство“ се отчи-
та ръст от 13% (9 бр.) и 

спад при стойността от 
25% (18 млн. лв.). 

✓„Енергийна инфра-
структура“ - обявените 
търгове са 35 бр., или 
10,1% от всички за сек-
тор „Строителство“ . 
Прогнозната стойност е 
352 млн. лв., или 51,8% от 
общо обявената. Спрямо 
предходния месец обяве-
ните поръчки в „Енергийна 
инфраструктура“ отбеляз-
ват ръст от 6,1% (2 бр.) 
на броя и значително уве-
личение при стойността 
от 298 млн. лв.

✓„ВиК инфраструкту-
ра“ - делът е 4% от общо 
обявените обществе-
ни поръчки в отрасъла, 
или 14 бр., при обявена 
прогнозна стойност от 
45 млн. лв., което е 6,6% 
дял от общата. Спрямо 
предходния месец обяве-
ните търгове във „ВиК ин-
фраструктура“ регистри-
рат спад от 26,3% (5 бр.) 
на броя и на стойността 
от 36,6% (26 млн. лв.). 

✓„Проектиране и над-
зор“ - обявените поръчки 
са 119 бр., или 34,5% дял 
от всички в сектор „Стро-
ителство“ с прогнозна 
стойност 20 млн. лв., или 
3% от общата. Спрямо 
предходния месец обявени-

те търгове при „Проекти-
ране и надзор“ отбелязват 
ръст от 4,5% (5 бр.) при 
броя и спад на стойност-
та от 62,3% (33 млн. лв.)

Дейности по изпълнение на 

обществените поръчки по 

вид строителство

✓„Инженерна инфра-
структура“:

• Изграждане, рекон-
струкция, ремонт на път-
на и жп инфраструктура – 
37%; 

• Tекущи ремонти на 
горски пътища – 2%; 

• Изпълнение на инже-
неринг на пътна мрежа – 
9%;

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

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

• Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и под-
дръжка на улична мрежа – 
35%; 

• Изграждане, рекон-
струкция на съоръжения 
и инсталации за депо за 
отпадъци – 2%;

• Рекултивация и рес-
таврация – 1%. 

✓„ВиК инфраструкту-
ра“:

• СМР за изграждане 
на сондажни кладенци и 
напоителни системи – 
7,1%;

• Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализа-
ционни системи – 78,6%;

• Инженеринг на во-
доснабдителна мрежа – 
14,3%.

✓„Сградно строител-
ство“:

• Инженеринг на съ-
ществуващи сгради – 
11,5%;

•  Ново  строител -
ство – 8,9%;

• Основен ремонт на 
сгради, обновяване, благо-
устрояване и озеленява-
не – 1,3%;

• Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни работи – 
74,4%; 

• Kонсервация и рес-
таврация – 3,9%. 

✓„Енергийна инфра-
структура“:

• Реконструкция, ре-

монт и внедряване на мер-
ки за енергийна ефектив-
ност – 48,6%;

• Инженеринг (проек-
тиране, строително-мон-
тажни работи, авторски 
надзор), повишаване на 
енергийната ефектив-
ност на жилищни сгради 
– 5,7%; 

• Изграждане, рекон-
струкция, подмяна на пре-
носни и разпределителни 
мрежи и съоръжения към 
тях в електроснабдяване, 
топлоснабдяване, газо-
снабдяване – 45,7%. 

✓„Проектиране и над-
зор“:

• Осигуряване на екс-
пертни и технически услу-
ги, консултации, техниче-
ска помощ – 15,1%; 

• Проектиране, изгот-
вяне на инвестиционен 
проект и авторски над-
зор – 30,2%;

• Оценка на съответ-
ствие, строителен надзор, 
инвестиционен контрол и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 47,9%; 

• Обследване за енер-
гийна ефективност – 
1,7%; 

• Изготвяне на ус-
тройствен план – 3,4%;

• Изготвяне на идеен 
проект – 1,7%.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Инженерна ин-

фраструктура“: 

✓Поръчка  №00646-
2018-0005, община Пър-
вомай - „Рехабилитация и 
реконструкция на общин-
ски път PDV1217/I-8, Попо-
вица–Бяла река/Първомай, 
кв. Дебър–Брягово–Искра 
-/PDV3219/, в участъка от 
път Републикански път 

I-8 (Поповица–Бяла река) 
до с. Брягово“ с прогнозна 
стойност – 5,3 млн. лв.

✓Поръчка  №00309-
2018-0006,  община Гу-
лянци – „Изпълнение на 
строително -монтаж-
ни  работи по  проект 
№15/07/2/0/00167 „Рекон-
струкция и рехабилитация 
на пътища в община Гулян-
ци“ с прогнозна стойност 
– 5,3 млн. лв.

✓Поръчка №00712-2018-
0004, община Поморие – 
„Изпълнение на строител-
ни и монтажни работи за 
проект №02/07/2/0/00726 
„Реконструкция на об-
щински път BGS1149/

III 906, Каблешково- Бур-
гас/- Каменар – Поморие“ 
с прогнозна стойност – 
5,4 млн. лв.

✓Поръчка  №00350-
2018-0005, община Тут-
ракан - „Изпълнение на 
строителни и монтажни 
работи за рехабилитация 
на общински пътища на 
територията на Община 
Тутракан, включително 
съоръженията и принад-
лежностите към тях по 
3 обособени позиции“ с 
прогнозна стойност – 5,5 
млн. лв.

✓Поръчка  №00056-
2018-0003, община Хар-
манли - „Изпълнение на 
строително-монтажни ра-
боти по проект: „Рехаби-
литация и реконструкция 
на общинска пътна мрежа 
на територията на Об-
щина Харманли” по чети-
ри обособени позиции“ с 
прогнозна стойност – 5,5 
млн. лв. 

✓Поръчка  №00065-
2018-0004, община Страл-
джа - „Рехабилитация на 
общинска пътна мрежа 
в Община Стралджа“ с 
три обособени позиции“ 
с прогнозна стойност – 
5,6 млн. лв. 

✓Поръчка №01071-2018-
0001, община Долни Дъб-
ник – „Рехабилитация и ос-
новен ремонт на общински 
път PVN 1060 – Кръстови-
ще с път I-3 – с. Крушови-
ца – с. Петърница (път III 
- 3005) от км 0+000 до км 
10+679,76 и Реконструк-
ция на общински път PVN“ 
с прогнозна стойност – 
5,6 млн. лв. 

✓Поръчка №00187-2018-
0001, община Калояново 
– „Избор на изпълнител 
на СМР по проект: Рекон-
струкция и рехабилитация 

на съществуващи общин-
ски пътища, съоръжения и 
принадлежности към тях 
на територията на общи-
на Калояново“ с прогнозна 
стойност – 5,6 млн. лв. 

✓Поръчка  №00484 -
2 0 18 - 0 0 10 ,  о б щ и н а 
Костенец – „Избор на 
Изпълнител на строител-
но-монтажни работи по 
проект „Реконструкция 
и рехабилитация на об-
щински път SFO 1370 /I-8/ 
Костенец – с. Костенец – 
лет. Костенец – участък 
от км 0+000 до км 9+000“ с 
прогнозна стойност – 5,7 
млн. лв.

✓Поръчка  №00169 -

м а р т  2 0 1 8 г . а п р и л  2 0 1 8  г .

О б я в е н и  о б щ е с т в е н и  п о р ъ ч к и   
м а р т  2 0 1 8  -  а п р и л  2 0 1 8  

Брой Стойност (млн. лв.)

а п р и л  2 0 1 7  г . а п р и л  2 0 1 8  г .

О б я в е н и  о б щ е с т в е н и  п о р ъ ч к и   
а п р и л  2 0 1 7 -  а п р и л  2 0 1 8  

Брой Стойност (млн. лв.)

28,9%  

22,5%  

10,1%  

4,0%  

34,5%  

30,7%  

7,9%  

51,8%  

6,6%  

3,0%  

Инженерна инфраструктура

Сградно строителство

Енергийна инфраструктура

ВиК строителство

Проектиране и надзор

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

дял от общите поръчки дял от общата стойност

Общини Министерства и 

агенции 

Комунален и 

обществен сектор

брой

стойност (млн. лв.)

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

 Дял на обявените обществени поръчки 
по възложители  

април 2018 г.  

Общини

Комунален и 

обществен сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и 

агенции

Други
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2018-0012, община Ло-
веч - „Ремонт на улици и 
пътища, община Ловеч“ 
с прогнозна стойност – 
8 млн. лв.

✓Поръчка  №00087-
2018-0038, Столичната 
община – „Рехабилитация 
на бул. „Асен Йорданов“ 
и на ул. „Искърско шосе“, 
включително трамваен 
релсов път и ККМ по бул. 
„Шипченски проход“ и бул. 
„Асен Йорданов“, по съ-
ществуващо положение“ 
с прогнозна стойност – 
8,2 млн. лв.

✓ Поръчка №00087-
2018-0041, Столичната 
община – „Инженеринг/
проектиране и строи-
телство/ за обект „Из-
граждане на бул. „Източна 
тангента“ в участъка от 
Пътен възел на Северна 
скоростна тангента до 
бул. „Ботевградско шосе“ 
(км 1+180 до км 2+664.47)“ 
с прогнозна стойност – 
9 млн. лв.

✓Поръчка  №00044 -
2018-0034, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ /АПИ/ - /
Старо наименование - /На-
ционална агенция „Пътна 
инфраструктура“ /НАПИ/ 
- /Старо наименование 
- Фонд „Републиканска 
пътна инфраструктура“/ 
/ФРПИ/ – „Определяне на 
изпълнител за доставка и 
монтаж на ограничителни 
системи за пътища по ре-
публиканските пътища на 
територията на страна-
та, стопанисвани от АПИ“ 
с прогнозна стойност – 
40,2 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Енергийна инфра-

структура“

✓Поръчка  №00267-
2018-0042, община Плов-
див - „Изпълнение на стро-
ителство за обновяване 
на СОУ „Любен Караве-
лов“ в рамките на проект 
„Образователна инфра-
структура - изграждане 
и обновяване на училища, 
детски градини и ясли в 
град Пловдив“. Предметът 
на поръчката включва из-
пълнение на строителни и 
монтажни работи, свър-
зани с основен ремонт, 
реконструкция, благоус-
трояване и внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в две сгради“ 
с прогнозна стойност – 
6 млн. лв.

✓Поръчка  №00267-
2018-0044, община Плов-
див - „Изпълнение на стро-
ителство за обновяване 
на детски градини и ясла 
в рамките на проект „Об-
разователна инфраструк-
тура - изграждане и обно-
вяване на училища, детски 
градини и ясли в град Плов-
див“ с прогнозна стойност 
– 6,1 млн. лв. 

✓Поръчка  №01379 -
2018-0060, „Електроенер-
гиен системен оператор“ 
(ЕСО) ЕАД – „Ремонт на 
ВЛ 220 кV „Камчия“ в учас-
тъка от ст. №1 до ст. 
№228“ с прогнозна стой-

ност – 25 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над 100 млн. лв. в 

сегмент „Енергийна инфра-

структура“

✓ Поръчка №05381-
2018-0001, „Ай Си Джи Би“ 
АД – „Проектиране, дос-
тавка и строителство 
на Междусистемна газова 
връзка Гърция - България 
(IGB)“ с прогнозна стой-
ност – 284 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. за 

сегмент „ВиК инфраструк-

тура“

✓Поръчка  №00435-
2018-0030 ,  „Софийска 
вода“ АД – „Извършване 
на аварийна поддръжка, 
строително-ремонтни и 
строително-монтажни 
работи на около 30% от 
водопроводната мрежа на 
територията на Столична 
община“ с прогнозна стой-
ност – 20,4 млн. лв. 

Обявени обществени поръч-

ки по вид възложители

✓Общини - 280 бр. обя-
вени поръчки; 

✓Комунален и общест-
вен сектор - 9 бр.; 

✓Болници и учебни за-
ведения - 12 бр.;

✓Министерства  и 
агенции - 43 бр. ;

✓Други - 2 бр. 

Обявени обществени 

поръчки по процедури на 

договаряне

✓Открита процедура 
- 123 бр. обявени поръчки;

✓Пряко договаряне - 
9 бр.;

✓Ограничена процеду-
ра - 1 бр.; 

✓Договаряне без пред-
варително обявление - 
13 бр.; 

✓Публично състезание 
- 198 бр.; 

✓Договаряне без пред-
варителна покана за учас-
тие - 1 бр.;

✓Договаряне с предва-
рителна покана за участие 
– няма;

✓Открит конкурс за 
проект - 1 бр. 

Обявени обществени 

поръчки по критерии за 

възлагане

✓Икономически най-
изгодна оферта - 219 бр. 
обявени поръчки; 

✓Липсват критерии 
при възлагане - 127 бр.; 

✓Най-ниска цена – 
няма.

Обявени обществени 

поръчки по източници на 

финансиране

✓Държавен бюджет – 
188 бр.;

✓ Механизъм за свърз-
ване на Европа – няма;

✓ Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“ – 
2 бр.;

✓Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 
– 2020“ – 29 бр.; 

✓Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – няма;

✓„Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 102 бр.; 

✓Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020“ – 11 бр.;

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

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

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

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

✓Национален довери-
телен Екофонд – няма;

✓Предприятие за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да – няма;

✓Проект „Красива Бъл-
гария“ – 3 бр.;

✓Европейска енергийна 
програма за възстановява-
не – 1 бр.;

✓Програма „Хоризонт 
2020“ – 1 бр.

През април 2018 г. в обявле-

нията за обществени поръ-

чки се изискват следните 

сертификати:

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

✓ISO 14001:2004 - за 
31,8% се изисква този сер-
тификат.

✓OHSAS18001:2007 - за 
3,2% от поръчките се из-
исква този сертификат. 

✓ISO 27001:2005 – не се 
изисква.

✓ISO 17020:2005 – за 
0,6% от поръчките се из-
исква този сертификат.

✓IEC 17025:2005 – не се 
изисква.

✓ISO 9606-1:2012 – не 
се изисква.

✓ISO 13485 – не се из-
исква.

✓ISO 17024:2003 – не се 
изисква.

✓ISO 39001:2012 – за 
0,3% се изисква този сер-
тификат.

Процентът е изчис-
лен на база поръчките без 
тези по надзора и догова-
ряне без обявление.

Нередности при обявени-

те обществени поръчки в 

сектор „Строителство“, 

влияещи негативно върху 

конкуренцията

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

• Годност за упражня-
ване на професионалната 
дейност, включително изи-
сквания във връзка с впис-

ването в професионални 
или търговски регистри; 

• Икономическо и фи-
нансово състояние; 

• Технически и профе-
сионални възможности; 

• Критерий за качест-
во – показатели за оценка;

• Критерий за качест-
во – срок на годност;

• Критерии по отноше-
ние на показатели, като 
методология, концепция, 
план за работа промяна в 
последователността на 
технологичните процеси. 

През април 2018 г. са 
допуснати 5 нередности 
в обявяването на общест-
вени поръчки в сектор 
„Строителство“, водещи 
до субективни решения 
при възлагане или отстра-
няване на участниците в 
тръжните процедури.

Поръчка №00109-2018-

0013, възложител община 

Благоевград 

Наименование: „Ремонт 
на уличното осветление 
на територията на Общи-
на Благоевград“

Коментар: Възложи-
телят не изисква изпълни-
телят да е вписан в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя.

  
Поръчка №01379-2018-

0058, „Мрежови експло-

атационен район“ (МЕР) 

ЕАД - Стара Загора към 

ЕСО 

Наименование: „Проек-
тиране, доставка, монтаж 
и пускане в действие на 
система за видеонаблюде-
ние, пожароизвестителна 
система и охранителна 
система в п/ст „Кольо Ган-
чев“, п/ст „Самара“ и п/ст 
„Загорка“

Коментар: Възложи-
телят не изисква изпълни-
телят да е вписан в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя.

Поръчка №00026-2018-

0021, възложител „Нацио-

нална Eлектрическа Ком-

пания“ (НЕК) ЕАД

Наименование: „Осно-
вен ремонт на бързопадащ 
савак“

Коментар: Възложи-
телят не изисква изпъл-
нителят да е вписан в 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля.

П о р ъ ч к а  № 0 0 5 8 0 -

2018-0007, възложител 

община Самоков 

Наименование: „Избор 
на изпълнител за консул-
тантска услуга, свързана 
с управление и отчитане 
на проект „Рехабилита-
ция на улици, изграждане 
на нови и реконструкция 
на съществуващите им 
прилежащи тротоари, гр. 
Самоков“

Коментар: За „Избор 
на изпълнител за консул-
тантска услуга, свързана 
с управление и отчитане 
на проект „Рехабилитация 
на улици, изграждане на 
нови и реконструкция на 
съществуващите им при-
лежащи тротоари, гр. Са-
моков“ е редно в екипа от 
експерти да е включен и 
експерт със специалност 
в областта на предмета 
на поръчката за осигуря-
ване на качественото й 
изпълнение. 

Поръчка  № 00652-

2018-0006, възложител 

община Септември 

Наименование:  „Из-
вършване на строителен 
надзор при изпълнение на 
строително-монтажните 
работи по проект: „Рекон-
струкция и благоустроя-
ване на прилежащото 
дворно място към СОУ 
„Христо Ботев“.

Цитат: „Под „сходен 
предмет“ се разбира уп-
ражняване на строителен 
надзор при изпълнение на 
строително-монтажни ра-
боти по изграждане и/или 
ремонт, и/или реконструк-
ция на прилежащо прос-
транство/дворно място, 
включващо и спортно иг-
рище/площадка към обект 
за обществено обслужва-
не и/или предназначение.“ 
Такова е изискването и за 
експертите.

Коментар :  Това  е 
ограничително условие.

Общини Комунален и 

обществен 

сектор

Министерства 

и агенции 

Болници и 

учебни 

заведения

Инженерна инфраструктура

ВиК строителство

Сградно строителство

Енергийна инфраструктура

Проектиране и надзор

Брой нередности по възложители в отделните видове строителство  

Икономически 
най-изгодна 

оферта  

 бр. 
обявени 
поръчки   

Липсват 
критерии при 

възлагане 

 бр. 
обявени 
поръчки 

Най-ниска цена Няма обявени 
поръчки 

Обявени обществени поръчки по критерии 
за възлагане



14 Ñòðîèòåë петък, 15 юни 2018

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

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

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

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

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

Генерален партньор

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

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор

Лого на компанията на гърба 
    на сцената на събитието

1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

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

21 ноември 2018 г.

Партньор

Лого на компанията на гърба на  
   сцената на събитието

Реклама във в. „Строител“ –  
   1/2 страница

Лого на компанията на корицата  
   на сп. „Булаква“

1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

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

Основен партньор

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

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

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

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

®

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

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

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)
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Вестник „Строител“ стартира поредица, в която представя направеното досега и предстоящото по програмите, финансирани със средства от ЕС, касаещи строи-
телния бранш. Изданието изпрати запитване до Управляващите органи (УО) на програмите за напредъка и поиска коментар от ръководителите на УО за постигнатото 
до момента и бъдещите предизвикателства. 2018 г. е ключова за развитието на програмите, защото през нея ще им бъде направена междинна оценка. В предишни броеве 
публикувахме официално предоставена информация от УО на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, ОП „Иновации 
и конкурентоспособност 2014 – 2020“, ОП „Околна среда 2014 – 2020“, а в настоящия представяме напредъка по „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“. 

Свилена Гражданска 

Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) за периода 2014 
– 2020 г. има три цели. 
Първата е повишаване 
на  конкурентоспосо-
бността и балансирано 
развитие на селското и 
горското стопанство и 
преработваща промиш-
леност. Следващата е 
опазване на екосисте-
мите и устойчиво уп-
равление, използване на 
природните ресурси в 
земеделието, горското 
стопанство и храни-
телната промишленост, 
предотвратяване на кли-
матичните промени и 
приспособяване към тях. 
Третата е социално-ико-
номическо развитие на 
селските райони, оси-
гуряващо нови работни 
места, намаляване на 
бедността, социално 
включване и по-добро ка-
чество на живот. За пла-
нираните интервенции 
по първата цел са отде-
лени 22% от публичните 
разходи на програмата, 
по втората – 48%, а по 
третата – 28%. Това е 
записано в консолидира-
ната версия след трето-
то изменение на „ПРСР 
2014 – 2020“ от 25 януа-
ри 2017 г., публикувана на 
електронната страница 
на Държавния фонд „Зе-
меделие“ - dfz.bg. 

При определянето на 
бюджета е отчетена 
приоритетността на по-
требностите, потенци-
алната ефективност и 
взаимната допъл ня е мост 
на мерките, поуките от 
предишния програмен 
период, а също и целите 
на Стратегията „Европа 
2020“ и на Общата сел-
скостопанска политика 
и националните задачи 
за тяхното изпълнение, 
определени в Споразуме-
нието за партньорство 
и други стратегически 

документи. 
Първата задача на 

програмата е насоче-
на към осигуряване на 
устойчив и балансиран 
растеж на производ-
ството и преработката 
на селскостопански и 
горски продукти. В рам-
ките й са адресирани 
приоритетни потреб-
ности чрез  мерки за 
развитие на устойчива 
структура на земедел-
ското производство и 
жизнеспособни земедел-
ски структури, насър-
чаване на качеството, 
добавената стойност и 
иновациите в производ-
ството, преработката 
и маркетинга на сел-
скостопански продукти, 
подобряване на иконо-
мическите резултати 
на фирмите, работещи 
в горите и първичната 
преработка в контекста 
на устойчивото управле-
ние на горите и др. 

Следващата цел на 
програмата касае опаз-
ването на екосисте-
мите,  осигуряването 
на устойчиво управле-
ние и използването на 
природните ресурси, 
предотвратяването и 
адаптирането към кли-
матичните промени.

Третата цел на „ПРСР 
2014 – 2020“ е насочена 
към стимулиране на со-
циално-икономическото 
развитие на селските 
райони. В рамките й се 
подпомагат интервен-
ции в три приоритетни 
области (ПО). По ПО 6А 
се цели улесняване на ди-
версификация на иконо-
миката и разкриването 
на работни места в сел-
ските райони чрез насър-
чаване на инвестициите 
в създаването и разви-
тието на неземеделски 
бизнес (6А1&2). В съот-
ветствие със Споразу-
мението за партньор-
ство приоритет имат 
вложения в Северозапад-

ния регион.
Интервенциите по 

ПО 6Б са за укрепване 
на териториалната кон-
курентоспособност на 
селските райони чрез 
подобряване на качест-
вото на живот и усло-
вията за бизнес.  Тук 
има възможност за две 
интервенции. Първата 
група адресира потреб-
ностите за обновяване 
на социалната, техни-
ческата и туристиче-
ската инфраструктура 
(6Б-1-3) чрез подпомага-
не на инвестиции, които 
подобряват качеството 
на живот и достъпа до 
услуги на 1 995 хил. жи-
тели на селските райо-
ни. Втората група мерки 
са насочени за развитие 
и оползотворяване на 
социално-икономическия 
потенциал на тези тери-
тории чрез стимулиране 
на Воденото от общно-
стите местно разви-
тие по подхода ЛИДЕР. 
Програмата финансира 
изпълнението на местни 
стратегии за развитие.

ПО 6В „ПРСР 2014 – 
2020“ е насочена към оси-
гуряване на равен достъп 
на всички домакинства и 
бизнес от селските ра-
йони до широколентова 
мрежа в изпълнение на 
целите, поставени от 
програмата в областта 
на цифровите техноло-
гии за Европа и национал-
ните стратегии за ней-
ното прилагане (6В-1). 

Б ю д ж е т ъ т  н а 
„ПРСР 2014 – 2020“ е 
4 628 825 042,1 лв. Изпла-
тената субсидия от Евро-
пейския земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) към 30 
май е 873 142 522,97 лв. 
Процентът на усвоява-
не е 18,86. Договорените 
средства от ЕЗФРСР са 
1 439 873 732,05 лв. 

От началото на 

програмата до на-

стоящия момент са 

стартирали следните 

подмерки, за които са 

разработени процеду-

ри за оторизация на 

плащанията: 

 подмярка 4.1. „Ин-
вестиции в земеделски 
стопанства“ – за заку-
пуване на земеделска 
техника, извършване на 
строително-монтажни 
работи и създаване на 
трайни насаждения;

 подмярка 4.2. „Ин-
вестиции в преработка/
маркетинг на селско-
стопански продукти“ 
има за цел подобрява-
не на цялостната дей-
ност, икономическата 
ефективност и конку-
рентоспособността на 
предприятия от храни-

телно-преработвател-
ната промишленост; 

 п о д м я р к а  6 . 1. 
„Стартова помощ за 
млади земеделски стопа-
ни“ от мярка 6 „Развитие 
на стопанства и пред-
приятия“; 

 п о д м я р к а  6 . 3 . 
„Стартова помощ за 
развитието на малки 
стопанства“ от мярка 6 
„Развитие на стопан-
ства и предприятия“;

 подмярка 2.1. „По-
мощ за осигуряване на 
консултантски услуги“ по 
мярка 2 „Консултантски 
услуги, услуги по управле-
ние на стопанството и 
услуги по заместване в 
стопанството“;

 подмярка  2 .1.2 . 
„Консултантски услу-
ги за малки земеделски 
стопанства“ по мярка 2 
„Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанството и услуги 
по заместване в стопан-
ството“;

 подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаване-
то, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“;

 подмярка 7.6. „Про-
учвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, 
възстановяване и подо-

бряване на културното и 
природното наследство 
на селата“;

 подмярка 19.1. „По-
мощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите 
местно развитие“;

 подмярка 19.4. „Те-
кущи разходи и популяри-
зиране на стратегия за 
Водено от общностите 
местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно разви-
тие“;

 мярка 20 „Техниче-
ска помощ“.

Процедурите, стар-

тирали до момента 

в Информационната 

система за управле-

ние и наблюдение на 

средствата от ЕС в 

България 2020 г. (ИСУН 

2020), са следните:

 BG06RDNP001-4.001 
по подмярка 4.2. „Инвес-
тиции в преработка/
маркетинг на селско-
стопански продукти“ от 
мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ от 
„ПРСР 2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.001 
– Улици. „Строителство, 

До края на годината предстои да 
бъдат отворени три нови процедури, 
сред тях са две за инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности 
и за проучвания и вложения, свързани 
с поддържане и възстановяване на 
културното и природното наследство 
в тези региони 

 стр. 16

Преглед на бюджета на „ПРСР 2014 - 2020“

Бюджет по „ПРСР 2014 - 2020“ (ЕЗФРСР), [лв.] 4 628 825 042,10

Изплатена субсидия от ЕЗФРСР към 30.05.2018 г. вкл., [лв.] 873 142 522,97

Процент на усвояване 18,86%

Снимки в. „Строител“
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реконструкция и/или ре-
хабилитация на нови и 
съществуващи улици и 
тротоари и съоръжения 
и  принадлежностите 
към тях“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата 
в селските райони“ от 
„ПРСР 2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.002  – 
Училище. „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общинска 
образователна инфра-
структура с местно зна-
чение в селските райони, 
която включва основно 
или средно училище, фи-

нансирано чрез бюджета 
на общината, или профе-
сионална гимназия по §10 
от Преходните и заклю-
чителните разпоредби 
на Закона за предучи-
лищното и училищното 
образование“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването 
или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструкту-
ра“ от мярка 7 от „ПРСР 
2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.004  
- Детска градина. „Ре-
конструкция, ремонт, 
оборудване и/или обза-
веждане на общинска 
образователна инфра-
структура с местно зна-
чение в селските райони, 
която включва детска 
градина, финансирана 
чрез бюджета на общи-
ната“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“ от 
мярка 7 от „ПРСР 2014 – 
2020“.

 BG06RDNP001-7.005 
– Физкултурен салон. 
„Изграждане на закрита 
спортна инфраструкту-
ра, включително оборуд-
ването и/или обзавеж-
дането й в общинска 
образователна инфра-
структура с местно зна-
чение, в която няма из-
градена закрита спортна 
инфраструктура и която 
включва основно  или 
средно училище, финан-
сирано чрез бюджета на 
общината“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряване-
то или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструкту-
ра“ от мярка 7 от „ПРСР 
2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.007 
– Спорт. „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обза-
веждане на спортна ин-
фраструктура“ по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка 

по мащаби инфраструк-
тура“  от мярка 7 от 
„ПРСР 2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.006 
– Площи. „Изграждане и/
или обновяване на площи 
за широко обществено 
ползване, предназначени 
за трайно задоволяване 
на обществените по-
требности от общинско 
значение“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряване-
то или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструкту-
ра“ от мярка 7 от „ПРСР 
2014 – 2020“.

 BG06RDNP001-7.008 
- Енергийна ефектив-
ност. „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на об-
щински сгради, в които 
се  предоставят  об -
ществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната 
енергийна ефективност“ 
по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“ от 
мярка 7 по „ПРСР 2014 – 
2020“.

 BG06RDNP001-6.001 
по подмярка 6.1. „Стар-
това помощ за млади 
земеделски стопани“ от 
мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предпри-
ятия“ от „ПРСР 2014 – 
2020“.

 BG06RDNP001-8.001 
по подмярка 8.6. „Инвес-
тиции в технологии за 
лесовъдство и в прера-
ботката, мобилизиране-
то и търговията с гор-
ски продукти“ от мярка 8 
„Инвестиции в развитие 
на горските райони и по-
добряване жизнеспособ-
ността на горите“.

 BG06RDNP001-8.002 
- подмярка 8.4. „Възста-
новяване на щети по го-
рите от горски пожари, 
природни бедствия и ка-
тастрофични събития“ 
от мярка 8.

 BG06RDNP001-8.003 
- подмярка 8.3. „Предо-
твратяване на щети по 
горите от горски пожа-
ри, природни бедствия и 
катастрофични събития“ 
от мярка 8.

В момента сред от-

ворените търгове в 

Агенцията по обще-

ствени поръчки по 

„ПРСР 2014 – 2020“ са: 

Община Бобов дол 
обяви обществена по-
ръчка за избор на изпъл-
нител за извършване на 
строително-монтажни 
работи (СМР) на обект 
„Реконструкция, оборуд-
ване и обзавеждане на 
сградата на ОДЗ „Друж-
ба“, кв. Миньор, гр. Бобов 
дол“ по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“  от 
„ПРСР 2014 – 2020“. Инди-

 от стр. 15

Мярка

Под-

мяр-

ка

Описание на мярката
Бюджет 

 ЕЗФРСР, [лв.]

Договорени 

средства от 

ЕЗФРСР, [лв.]

% на 

догова-

ряне

Изплатени 

средства от 

ЕЗФРСР, [лв.]

% изпъл-

нение

2 2.1.1
Консултантски услуги 
за земеделски и горски 
стопани

5 410 431,24   1 568 416,60 28,99

2.1.2
Консултантски услуги за 
малки земеделски сто-
панства

16 021 761,05   6 357 671,02 39,68

4 4.1
Инвестиции в земедел-
ски стопанства

613 669 269,38 592 598 807,35 96,57% 171 236 738,12 27,9

4.2
Инвестиции в преработ-
ка/маркетинг на селско-
стопански продукти

427 095 869,20 230 198 881,25 53,90% 51 430 887,38 12,04

6 6.1
Стартова помощ за 
млади земеделски сто-
пани

134 679 750,02 59 495 436,00 44,18% 59 570 917,12 44,23

6.3
Стартова помощ за раз-
витие на малки стопан-
ства

101 317 285,30 47 229 636,30 46,62% 44 172 520,24 43,6

7 7.2

Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всич-
ки видове малка по ма-
щаби инфраструктура

831 215 000,00 471 119 427,48 56,68% 1 351 738,36 0,16

7.6

Проучвания и инвести-
ции, свързани с поддър-
жане, възстановяване и 
подобряване на култур-
ното и природно наслед-
ство на селата

66 497 200,00 39 231 543,66 59,00% 7 793 979,67 11,72

8 8.1
Мярка 8 - Инвестиции в 
развитието на горски-
те площи и горите

13 521 098,64   810 813,86 6

9  
Мярка 9 - Учредяване на 
групи и организации на 
производителите

13 722 581,24   122 396,18 0,89

10  
М10 - АЕП - 59(3)(a) - 
59(4)(b)

327 616 061,91   163 755 672,44 49,98

11  
М11 - Биологично земе-
делие

222 364 835,51   73 856 739,16 33,21

12  М12 - Натура-2000 204 883 795,36   68 800 584,90 33,58

13  

 Плащания за райони, из-
правени пред природни 
или други специфични 
ограничения

404 270 717,03   198 976 786,25 49,22

19 19.1
Помощ за подготвител-
ни дейности

8 389 986,93   3 402 019,84 40,55

19.4

Текущи разходи и популя-
ризиране на стратегия 
за Водено от общности-
те местно развитие

52 901 579,52   6 104 481,41 11,54

20  
Мярка 20 - Техническа 
помощ

73 329 345,29   13 830 160,42 18,86

3 516 906 567,62 1 439 873 732,05 873 142 522,97

* В информацията влизат и плащанията, извършени по договори с дългосрочни ангажименти по „ПРСР 2007 - 
2013“, със средства от „ПРСР 2014 - 2020“

** В договорените суми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са включени наддоговорените 
средства
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ПРСР 2014–2020 г. Изплатени към 25.5.2018 г.

Сертифи-

цирани към 

15.10.2017 г.*

лева

Мярка Описание ЕЗФРСР НБ Общо ЕЗФРСР

2
Консултантски ус-
луги за земеделски 
и горски стопани

7 926 088 1 398 721 9 324 809 5 318 698

4
Подкрепа за инвес-
тиции в земедел-
ски стопанства

222 622 532 40 690 040 263 312 572 138 573 273

6

Помощ при стар-
тиране за разви-
тието на малки 
стопанства

103 594 180 14 417 078 118 011 258 95 009 214

7

Основни услуги и 
обновяване на се-
лата в селските 
райони

9 145 718 1 613 950 10 759 668 3 677 356

8

Инвестиции в раз-
витието на гор-
ските площи и го-
рите

746 561 270 271 1 016 832 522 985

9

Учредяване на гру-
пи и организации 
на производители-
те

122 396 13 600 135 996 74 985

10
Агроекологични 
плащания

163 201 122 54 498 487 217 699 610 102 156 621

11
Биологично земе-
делие

73 546 085 24 549 584 98 095 669 73 262 877

12
Плащания по Нату-
ра 2000

68 660 552 22 914 428 91 574 979 68 633 118

13

Плащания за райони, 
изправени пред при-
родни или др. спе-
циф. ограничения

197 893 016 66 196 874 264 089 889 128 326 329

19
Помощ за подгот-
вителни дейности

9 506 501 1 056 276 10 562 777 4 640 895

20 Техническа помощ 13 830 160 2 440 616 16 270 777 11 165 599

870 794 910 230 059 925 1 100 854 836 631 361 949

* Сертифицирането се извършва на база финансова година. Следващият период 
ще бъде към 15.10.2018 г.

кативната стойност е 
1 324 033,89 лв. без ДДС. 
Офертите се подават до 
17.15 ч. на 2 юли т.г. 

О б щ и н а  Б о р о в а н 
обяви търг за избор на 
изпълнител за извърш-
ване на СМР по проект 
„Реконструкция на об-
щинска четвъртокласна 
пътна мрежа в общи-
на Борован – пътища 
в община Борован“ по 
подмярка 7.2.  „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“. Инди-
кативната стойност е 
5 326 448,15 лв. без ДДС. 
Оферти се подават до 
17.00 ч. на 21 юни т.г. 

Община Своге обяви 
обществена поръчка за 
изготвяне на работен 
инвестиционен проект 
за кандидатстване на 
местната администра-
ция пред Държавен фонд 
„Земеделие“ с наимено-
вание „Ремонт и благо-
устрояване на детска 
градина  „А лександър 
Вутимски“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряване-
то или разширяването 
на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура“ и последващо осъ-
ществяване на авторски 
надзор. Индикативната 
стойност е 60 хил. лв., 
а срокът за подаване на 
оферти е 17.30 ч. на 22 
юни. 

До края на текущата 

календарна година 

предстои да старти-

рат три процедури. 

Първата е процедура 
по подмярка 6.4.1. „Ин-
вестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 
за развитие на конку-
рентоспособността 
на селските райони и 
създаване на заетост. 
Следващата е по под-
мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с 
поддържане, възстано-
вяване и на културното 
и природното наслед-
ство на селата“. Тя е 
насочена за запазване 
на духовния и културния 
живот на населението в 
селските райони, на кул-
турната идентичност и 
традиции и за повишване 
качеството на живот на 
хората от тези терито-
рии.

Последната проце-
дура, която е предви-
дено да стартира през 
следващите месеци, е 
по мярка 9 „Учредяване 
на групи и организации 
на производителите“. 
Тя е за насърчаване уч-
редяването на групи и 
организации на произво-
дители, подобряване на 
сътрудничеството меж-
ду стопаните, за да се 
повиши конкурентоспо-
собността едновремен-
но и на земеделието, и 
на хранително-прерабо-
твателната промишле- 
ност.

До края на 2018 г. се 

предвижда извършване 

на авансови и/или 

междинни и окончателни 

плащания, в зависимост 

от сключените 

договори, по следните 

подмерки:

 подмярка 2.1. „По-
мощ за осигуряване на 
консултантски услуги“ по 
мярка 2 „Консултантски 
услуги, услуги по управле-
ние на стопанството и 
услуги по заместване в 
стопанството“; 

 подмярка  2 .1. 2 . 
„Консултантски услу-
ги за малки земеделски 
стопанства“ по мярка 2; 

 подмярка 4.1. „Ин-
вестиции в земеделски 
стопанства“ от мярка 4 
„Инвестиции в матери-
ални активи“; 

 подмярка 4.1.2. „Ин-
вестиции в земеделски 
стопанства по Тема-
тична подпрограма за 
развитие на малки сто-
панства“ от мярка 4;

 подмярка 4.2. „Ин-
вестиции в преработка/
маркетинг на селско-
стопански продукти“ от 
мярка 4; 

 п о д м я р к а  6 . 3 . 
„Стартова помощ за раз-
витието на малки сто-
панства (ТПП)“ от мярка 
6 „Развитие на стопан-
ства и предприятия“; 

 п о д м я р к а  6 . 1. 
„Стартова помощ за 
млади земеделски сто-
пани” от мярка 6;

Мярка
Под-

мярка
Описание на мярката

Изплатени 

средства от 

ЕЗФРСР, [лв.]

Изплатени 

средства от 

НБ, [лв.]

Изплатени 

средства 

ОБЩО, [лв.]

2 2.1.1
Консултантски услуги за земеделски и гор-
ски стопани

1 568 416,60 276 779,40 1 845 196,00

2.1.2
Консултантски услуги за малки земеделски 
стопанства

6 357 671,02 1 121 941,93 7 479 612,95

4 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 171 236 738,12 31 050 267,21 202 287 005,33

4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти

51 430 887,38 9 638 929,61 61 069 816,99

6 6.1
Стартова помощ за млади земеделски сто-
пани

59 570 917,12 6 618 990,77 66 189 907,89

6.3
Стартова помощ за развитие на малки 
стопанства

44 172 520,24 7 795 150,62 51 967 670,86

7 7.2
Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура

1 351 738,36 238 542,08 1 590 280,44

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с под-
държане, възстановяване и подобряване 
на културното и природно наследство на 
селата

7 793 979,67 1 375 407,86 9 169 387,53

8 8.1
Мярка 8 - Инвестиции в развитието на 
горските площи и горите

810 813,86 270 271,31 1 081 085,17

9  
Мярка 9 - Учредяване на групи и организа-
ции на производителите

122 396,18 13 599,57 135 995,75

10  М10 - АЕП - 59(3)(a) - 59(4)(b) 163 755 672,44 54 585 253,66 218 340 926,10

11  М11 - Биологично земеделие 73 856 739,16 24 618 923,92 98 475 663,08

12  М12 - Натура-2000 68 800 584,90 22 933 565,48 91 734 150,38

13  
 Плащания за райони, изправени пред при-
родни или други специфични ограничения

198 976 786,25 66 325 774,29 265 302 560,54

19 19.1 Помощ за подготвителни дейности 3 402 019,84 378 001,51 3 780 021,35

19.4
Текущи разходи и популяризиране на стра-
тегия за Водено от общностите местно 
развитие

6 104 481,41 678 274,42 6 782 755,83

20  Мярка 20 - Техническа помощ 13 830 160,42 2 440 616,49 16 270 776,91

873 142 522,97 230 360 290,13 1 103 502 813,10

* В информацията влизат и плащанията, извършени по договори с дългосрочни 
ангажименти по „ПРСР 2007 - 2013“, със средства от „ПРСР 2014 – 2020“.

 подмярка 6.4.1. „Ин-
вестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 
от мярка 6;

 подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в  създава-
нето,  подобряването 
или разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструкту-
ра“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на 
селата в селските ра-
йони“;

 подмярка 7.6. „Про-
учвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, 
възстановяване и на кул-
турното и природното 
наследство на селата“ 
от мярка 7; 

 подмярка 8.3. „Пре-
дотвратяване на щети 
по горите от горски 
пожари, природни бед-
ствия и катастрофич-
ни събития“ от мярка 8 
„Инвестиции в развитие 
на горските територии 
и подобряване жизне-
способността на го- 
рите“;

 подмярка 8.4. „Въз-
становяване на щети по 
горите от горски пожа-
ри, природни бедствия 
и катастрофични съби-
тия“ от мярка 8;

 подмярка 8.6. „Ин-
вестиции в технологии 
за лесовъдство и в пре-
работка, мобилизиране 

и търговията с горски 
продукти“ от мярка 8;

 подмярка 19.1. „По-
мощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите 
местно развитие”;

 подмярка 19.4. „Те-
кущи разходи и популяри-
зиране на стратегия за 
Водено от общностите 
местно развитие“ на 
мярка 19;

 мярка 20 „Техниче-
ска помощ”.

От Държавния фонд 
„Земеделие“ поясняват, 
че договорите по мерки-
те с продължаващи мно-
гогодишни ангажименти, 
сключени в рамките на 
„ПРСР 2007 - 2013“ и за 
които възстановяване-
то на разходите е след 
крайния срок за плаща-
ния по „ПРСР 2007 - 2013“, 
са признати и уредени в 
рамките на „ПРСР 2014 - 
2020“. Тези мерки са: 112 
„Създаване на стопан-
ства на млади ферме-
ри“, 141 „Подпомагане на 
полупазарни стопанства 
в процес на преструкту-
риране“, 142 „Създаване 
на групи на производите-
ли“ и 223 „Първоначално 
залесяване на неземе-
делски земи“. Плащани-
ята по тях ще продъл-
жат и през настоящата  
година.
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Проектите ще бъдат заложени за следващия програмен период

Страницата подготви 
Елица Илчева

По покана на кмета на Бургас 
Димитър Николов кметове от 
областта и технически специа-
листи са обсъдили на работна 
среща стъпките, които трябва 
да се предприемат за изгражда-
нето на четирилентови пътища 
между общинските центрове и 
областния град. Това съобщават 
от пресцентъра на местната 
власт в Бургас. Предстои да 
бъдат направени необходимите 
проучвания, изготвяне на парце-
ларни планове и задействане на 
различни процедури. На среща-
та е присъствал и председате-

лят на Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов, 
който е представил насоки как 
общините да подготвят проек-
тите си.

Идеята за четирилентова 
пътна мрежа между областния 
град и общините е на кмета 
Димитър Николов. Проектът се 
казва „Регионална мрежа Бургас“ 
и с него ще се кандидатства за 
финансиране през следващия 
програмен период. „Всички тряб-
ва да работим с бързи темпове, 
за да може да подадем предло-
жението ни. Изграждането на 
една такава мрежа ще даде нови 
възможности за развитието на 

региона в различни направления 
като туризъм, бизнес, здраве-
опазване и образование и др. 
Чрез този проект ще постигнем 
също по-добра свързаност меж-
ду населените места и по-голя-
ма безопасност за движението“, 
е обяснил кметът Николов.

Предвижда се паралелно с 
четирилентовите участъци, по 
преценка на кметовете, да се 
проектират велоалеи и отбивки 
към различните малки населени 
места. В най-близко време пред-
ставители на различните об-
щини заедно с експерти от АПИ 
ще направят обходи по места за 
определяне на трасетата на че-
тирилентовите отсечки.

В най-голямата детска гра-
дина „Калина“ (ДГ „Калина“) в 
Дупница официално бе открита 
фотоволтаична централа за про-
изводство на електроенергия. 
Тя е с мощност 27 кW и включва 
110 панела, монтирани на покри-
ва на сградата. Има и система 
за автоматично регулиране на 
температурата. Така ДГ „Кали-
на“ става втората в страната 
детска градина с клас А енергий-
на ефективност и се доближава 
до изискванията за здание с поч-
ти нулево потребление. Първата 
официално сертифицирана като 
пасивна е в Габрово – ДГ „Слънце“. 

Финансирането 
на проекта на ДГ 
„Калина“ е осигурено 
от Националния до-
верителен екофонд, 
к о й т о  п о д к р е п я 
предложения с еко-
логична насоченост, 
водещи до намалява-
не на емисиите от 
въглероден двуокис 
и ограничаване на 
парниковия ефект. 
Стойността му е 107 919 лв., 
като 15% са съфинансиране от 
бюджета на самата градина. 

„Фотоволтаичната центра-

ла ще покрива половината от 
разходваната електроенергия 
и 1/3 от цялостните ни енер-
гийни нужди. За април 2018 г. 

отчетеното потребление е 
4 мWh. Очак ваното годишно про-
изводство на фотоволтаиците 
е 30 мWh, или средно 2,5 мWh 
на месец“, обясни директорът 
на ДГ „Калина“ Райна Хаджий-
ска. „Ако трябва да се напра-
ви сравнение с периода преди 
санирането на сградата през 
2008 г., потреблението само на 
електричество е 6 мWh месеч-
но. Спестените средства ще 
инвестираме в подобряване на 
условията в детската градина. 
Базата ни е в отлично състоя-
ние и затова ще изградим ба-
сейн“, допълни тя.

Петя Борисова, 
ОП на КСБ – 
Велико Търново 

Във Велико Търново бе 
даден старт на проекта 
BG16RFOP001-1.009-0003 
„Подобряване на бизнес 
средата в Западна индус-
триална зона“, който се 
осъществява по Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“). Първата 
копка бе направена на кръ-
говото кръстовище на ул. 
„Никола Габровски“, ул. „Сан 
Стефано“ и ул. „Козлуджа“. 
На събитието присъства-
ха проф. Георги Камарашев, 
зам.- кмет с ресор „Строи-
телство и устройство на 
територията“ на община 
Велико Търново, Мариела 
Цонева, директор на Ди-
рекция „Проекти и програ-
ми“, инж. Цанко Бояджиев - 
ръководител на проекта и 
началник-отдел „Техническа 
инфраструктура“ в мест-
ната администрация, пред-
ставители на фирмата из-
пълнител Филип Маринов 
и Румен Игнатов, изп. ди-
ректори на „Пътни стро-
ежи – Велико Търново“ АД 
и др. Общата стойност на 
предложението е 2 млн. лв. 
Предвиден е ремонт на пъ-
тищата и тротоарите в 
цялата промишлена зона, 

като преди това ще бъдат 
монтирани под земята 
всички комуникации. Ще се 
възстанови и подмени ця-
лото улично осветление. 
Заложено е поставяне на 
указателни табели и пътни 
знаци. В проекта е включе-
но и обособяване на места 
за отдих и разполагане на 
парково обзавеждане. В 
прилежащите зони около 
производствените сгра-
ди ще се изградят удобни 
подходи.

„Голяма част от тере-
ните са слабо развити или 
свободни и дават възмож-
ност за увеличаване на ин-
тереса на предприемачите 
за строителство на нови 
производствени мощно-
сти“, съобщи зам.-кметът 
проф. Георги Камарашев.

Основната цел на про-
екта е чрез възстано-
вяване и подобряване на 

бизнес средата в Запад-
на промишлена зона да се 
увеличи инвестиционна-
та активност във Велико 
Търново. Реализацията на 
предложението ще до-
принесе за изграждане на 
една модернизирана и ка-
чествена градска среда в 
територия, характеризи-
раща се с концентрация на 
35,4% от всички икономи-
чески дейности на стара-
та столица.

В зоната са разполо-
жени 40 малки и средни 
предприятия и към 500 
други стопански субекта, 
в които работят над 3000 
души. В района има три 
висши учебни заведения с 
национално и международ-
но значение с технически и 
икономически профил, кое-
то е стратегически повод 
той да бъде избран за фи-
нансиране.

Снимки авторът Петя Борисова, 
ОП на КСБ – 
Велико Търново 

Във Велико Търново 
врати отвори най-големи-
ят в страната хипермар-
кет от веригата магазини 
PRAKTIS. Той е разположен 
на 13 000 кв. м, с търгов-
ска площ от 6500 кв. м. На 
откриването присъстваха 
кметът на Велико Търно-
во и председател на УС на 
Националното сдружение 
на общините в Републи-
ка България инж. Даниел 
Панов, областният упра-
вител на Велико Търново 
проф. д-р Любомира Попо-
ва, председателят на ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
инж. Любомир Шербетов и 
др. Цялостната инвести-
ция възлиза на 10 млн. лв. 
Към магазина има и об-
ширен паркинг за над 100 
автомобила. Предлагат 
се над 50 хил. артикула за 
строителството, довър-
шителни работи и т.н. 

Собственикът Любен 
Милчев изказа своята 
признателност към стро-
ителните фирми, участ-
вали в изграждането на 
обекта - „Водстрой ВТ“ 
АД, „Пътни строежи ВТ“ 
АД, „Автострой“ ООД, 
както и на независимия 
надзор „Строй контрол“ 
ЕООД. 

„Новият строителен 
хипермаркет е поредната 
голяма инвестиция във 
Велико Търново, която по-
добрява бизнес климата и 
влияе положително върху 
икономическото развитие, 
а и върху пазара на труда 
с разкритите 100 нови ра-

ботни места“, подчерта 
инж. Панов и посочи, че реа-
лизираното инвестиционно 
намерение отразява голе-
мия икономически потен-
циал на старата столица. 
Той подари на Любен Мил-
чев икона с изображението 
на св. Николай Чудотворец.
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Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„В началото на юли 
започва ремонтът на 
бул. „Васил Левски“. Ад-
министрацията подготвя 
финалния вариант на гра-
фика за дейностите в от-
сечката от Ректората на 
Софийския университет 
„Свети Климент Охрид-
ски“ до ул. „Граф Игнати-
ев“, като той се сихрони-
зира с обновяването на 
ул. „Граф Игнатиев“. Там 
заедно с преасфалтира-
нето на булеварда ще се 
подмени и релсовият път 
в кръстовището и ще се 
изгради подлез към нова-
та метростанция“. Това 
заяви зам.-кметът на 

Столичната община по 
направление „Транспорт 
и транспортни комуни-
кации“ Евгени Крусев по 
време на проверка на ре-
монта на ул. „Гюешево“ в 
район „Възраждане“. Той 
обясни, че в момента ре-
монтът на ул. „Граф Игна-
тиев“ върви в срок, като 
екипите на „Софийска 
вода“ приключват рабо-
та по канализация между 
ул. „Гарибалди“ и ул. „Ала-
бин“. „Целият релсов път 
в участъка е демонтиран 
и започна бетониране за 
основата на новия. Из-
гражда се и основата 
за гранитните плочи на 
пл. „Славейков“, съобщи 
зам.-кметът Евгени Кру-
сев. В средата на юни 
ремонтът на ул. „Граф 

Игнатиев“ ще продължи 
със затваряне на втория 
участък от ул. „Георги С. 
Раковски“ до бул. „Васил 
Левски“.

На ул. „Гюешево“ в мо-
мента се извършва обно-
вяване на тротоарите, 
след приключване на тази 
част от проекта ще се 
премине към преасфалти-
ране на трасето. „Ремон-
тът струва близо половин 
милион лева. Улицата е 
алтернатива за всич-
ки, които се движат от 
южна посока към центъра 
на София“, каза Крусев и 
поясни, че сред обектите, 
чието реализиране пред-
стои, е изграждането на 
кръговото кръстовище 
на ул. „Папрат“ и ул. „За-
хари Зограф“, както и об-

новяване на част от ул. 
„Боянска“. Зам.-кметът 
каза още, че от началото 
на строителния сезон е 
стартирала програмата 
за ремонт на тротоари и 
квартални улици във всич-

ки 24 района на Столична-
та община. „Тази година в 
инвестиционната програ-
ма за първи път сме за-
ложили толкова средства 
за обновяване на вътреш-
ноквартални улици, кол-

кото и за големите буле-
варди и улици. Разчитаме 
изключително много на 
кметовете на райони за 
контрола на строително-
ремонтните дейности“, 
информира Крусев. 

М е ж д у н а р о д н а т а 
рейтингова агенция S&P 
Global  Rat ings  повиши 
перспективата за кре-
дитния рейтинг на Сто-
личната община (СО) от 
стабилна на положител-
на.  Това съобщиха от 

пресцентъра на мест-
ната администрация . 
Дългосрочният креди-
тен рейтинг на София 
е „BBB-“, като е в група-
та на инвестиционните 
рейтинги. Това помага за 
привличане на финансов 

Столичната община 
обяви търг за избор на из-
пълнител за извършване 
на строително-монтажни 
работи по ВиК мрежи на 

бул. „Сливница“ в участъ-
ка между ул. „Луи Пастьор“ 
и ул.„Минск“, район „Лю-
лин“ - III етап, I подетап и II 
под етап. Стойността на 

„Приоритет за адми-
нистрацията през тази 
година е обновяването на 
парковете и градините в 
града. Предстои да извър-
шим различни строителни 
дейности в Южен, Запа-
ден и Северен парк, както 
и в Борисовата градина. 
Това заяви зам.-кметът 
на Столичната община 
по направление „Зелена 
система, екология и земе-
ползване“ Йоана Христова. 
Тя извърши проверка на ре-
монта на подхода на Юж-
ния парк откъм бул. „Гоце 
Делчев“. Христова обясни, 
че там ще бъде обновен 
площадът, като ще бъдат 
подменени настилките. 
Ще се направят нови об-
лицовки на съществува-
щите цветарници. Пред-
стои монтаж на пейки и 
гранитна чешма, полагане 
на ВиК връзки за водното 
огледало. 2 дка прилежаща 
алейна мрежа ще бъде об-
новена. Ще бъдат поста-
вени и над 100 осветител-
ни тела. 

През последните го-
дини Столичната община 
възстанови цялостно и 
територията на Южния 

парк откъм ул. „Нишава“, 
ул. „Бяла черква“ и откъм 
ул. „Козяк“.

Започнало е изпълне-
нието на дейностите по 
реновирането на Западния 
парк. Там над 500 дка ще 
бъдат обновени за първи 
път от много години на-
сам. Проектът включва 
смяна на настилките, нова 
детска площадка, разпола-
гане на парково обзавеж-
дане – пейки, кошчета за 
отпадъци, електрически 
стълбове, информационни 
табели, велосипедни стен-
дове. Ще се възстановят 
и оформят водните обек-
ти – сух фонтан, езерото 
при алпинеума. Заложено 
е изграждане на алейно и 
декоративно осветление. 
Предвидено е поставяне 
на видео наблюдение, за-
хранване на помпени стан-
ции и водни площи, ремонт 
на техническата ВиК ин-
фраструктура, отводня-
ване на определени площи. 
Ще се направи поливна 
система. Ще се запази 
съществуващата ценна 
едроразмерна дървесна 
растителност, като ще 
се възстановят цветни 

площи – възстановяване 
на цветната изложба и 
изграждане на нови цвет-
ни фигури. Стойността на 
ремонта е 11 млн. лв., като 
от тях 8 549 999,32 лв. 
по ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“. От бюджета 
на Столичната община 
са отделени 2,4 млн. лв. 
Срокът за реализация на 
дейностите е 12 месеца. 
Изпълнител е „Галчев Ин-
женеринг“ ЕООД.

Извършва се и обно-
вяване на градината при 
обръщалото на трамвай 5 
в кв. „Княжево“. Там се обо-
собяват и детски площад-
ки, както и алейна мрежа. 
„В рамките на тази година 
продължаваме с ремонта 
на алейна мрежа в Южния 
парк и в Борисовата гра-
дина. Ще започнат дейнос-
ти по Розариума на Бори-
совата градина, като вече 
обновихме емблематична-
та детска площадка със 
слончето, изградихме ново 
осветление и видео наблю-
дение. Предстои в рамки-
те на месец и половина да 
стартират работи и по 
Северния парк“, съобщи 
зам.-кметът Христова.

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова е била на 
работно посещение във 
Варшава, Полша, където е 
посетила инсталацията 
за изгаряне на смесени би-
тови отпадъци. Това съ-
общиха от пресцентъра 
на Столичната община. 
Полската столица плани-
ра да кандидатства за ев-
ропейско финансиране, за 
да разшири съществува-
щия инсинератор. Дейст-
ващото в момента съо-
ръжение е с капацитет 
60 хил. т/г., а с новото се 
планира той да достигне 
305 хил. т/г. Проектът за 
разширение е с прогнозна 
стойност 1 млрд. злоти, 
или 500 млн. лв. „Действа-
щата инсталация работи 
от 2000 г., като тряб-
ваше да отговорим на 
недоверието на част от 
хората. Сега данните по-
казват, че няма проблеми, 
дори може да се каже, че 
въздухът е доста по-чист 
от преди. Жителите на 
Краков, Познан, Бидгошч, 

където също вече дейст-
ват инсталации за изга-
ряне, се убедиха, че няма 
за какво да се безпокоят“, 
е заявил директорът на 
Общинската компания за 
управление на отпадъци-
те във Варшава Пьотр 
Лешчжински. Инсталаци-
ята произвежда топло- и 
електроенергия и работи 
със суха система за тре-
тиране на димните газо-
ве.

На територията на 

Варшава работят още 
няколко съоръжения за уп-
равление на отпадъците, 
като сред тях е и завод 
за механично-биологично 
третиране на отпадъ-
ците, какъвто от 2015 г. 
работи и в София. Компа-
нията, която отговаря за 
третиране на отпадъци-
те във Варшава, е 100% 
общинска собственост, 
какъвто е и моделът, кой-
то се следва в българска-
та столица. 

предвидените дейности е 
1 627 706 лв. без ДДС. Кри-
терият „Начин на изпълне-
ние“ има тежест – 30 точ-
ки, „Срок на извършване на 
предвидените работи“ – 
10 т., а цената – 60 т. 

Оферти се приемат до 
17. 00 ч. на 2 юли. 

ресурс за реализиране на 
капиталовата програма 
на столицата. От S&P 
Global Ratings отчитат 
добрата работа на об-
щинската администрация 
за поддържане на финан-
сова стабилност и високо 
ниво на собствени прихо-
ди на СО. 

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев
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Емил Христов

„Политиката по сближа-
ване на Европейския съюз е 
ключова за всяка държава 
членка, но и важна тема за 
Българското председател-
ство на Съвета на ЕС, за-
щото има пряко отношение 
върху развитието на Запад-
ните Балкани“. Това заяви 
министър-председателят 
Бойко Борисов по време на 
Конференцията на високо 
равнище, посветена на ко-
хезионната политика на ЕС 
и перспективите за конвер-
генция и устойчиви региони 
след 2020 г., която се про-
веде в София. В дискусията 
взеха участие европейският 
комисар с ресор „Бюджет и 
човешки ресурси“ Гюнтер 
Йотингер, Искра Михайлова, 
председател на Комисия-
та по регионално развитие 
към Европейския парламент 
(ЕП), вицепремиерът То-
мислав Дончев, министрите 
на финансите – Владислав 
Горанов, на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството - Николай Нанков, и 
за Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
2018 - Лиляна Павлова, Марк 
Льометър, генерален дирек-
тор на Генерална дирекция 

„Регионална и селищна поли-
тика“ към Европейската ко-
мисия (ЕК), представители 
на ЕК и ЕП, членове на Коми-
тета на регионите, минист-
ри от държавите членки на 
ЕС и др. 

В рамките на форума 
всички заинтересовани 
страни имаха възможност-
та да отправят своите клю-
чови послания за бъдещето 
на политиката на сближава-
не, включително в светли-
ната на предложенията на 
ЕК за законодателен пакет 
в областта на кохезионната 
политика и Многогодишната 
финансова рамка (МФР) за 
периода 2021 – 2027 г. Об-
съжданията се проведоха 
в рамките на три панела: 
„Европейската добавена 
стойност на кохезионната 
политика“, „Новият бюджет 
на ЕС – предизвикателства 
и възможности за кохезион-
ната политика след 2020 г.“, 
„Риск и цена от „не-кохезия“ 
на регионите“. Участни-
ците в международната 
конференция се обединиха 
около тезата, че усилията 
за повишаването на конку-
рентоспособността на ЕС 
и намаляването на различи-
ята в развитието на евро-
пейските региони е нужно да 

продължат, а кохезионната 
политика трябва да запази 
ролята си на ключова ин-
вестиционна политика на 
Съюза.

Премиерът Бойко Бори-
сов подчерта, че само чрез 
интеграцията може да се 
гарантира стабилността, 
а едно от важните измере-
ния на сближаването е подо-

брената инфраструктура и 
сътрудничеството в енер-
гийната и дигитална свър-
заност. Той подчерта, че 

кохезионната политика 

е най-важната за свърза-

ността на Европа.

„Всичко, което сме на-
правили през последните 
години за над 20 млрд. лв., е 
по програмите от ЕС. Това 
дава възможност за повече 
инвестиции, брутен вътре-
шен продукт и по-добра ква-
лификация на хората, които 
упражняват труда си“, посо-
чи министър-председате-
лят. Друг акцент в изказ-
ването му беше бъдещото 
икономическо развитие на 
Балканите. По думите му 
транспортните коридори 4, 
8 и 10 са изключително ва-
жни за региона. Според него 
само чрез изграждането 
на пътна инфраструктура, 
жп линии, летища и с добра 
енергийна свързаност ще 
се гарантира по-високо ка-
чество на живот на хората 
в региона. Премиерът Бори-
сов допълни, че Европа има 
амбицията да работи и по 
въпросите, касаещи кибер-
сигурността, дигиталната 
инфраструктура, общата 

европейска отбрана и миг-
рационната криза. 

Мнение, че кохезионната 
политика е нещо повече от 
секторна, изрази по време 
на форума вицепремиерът 
Томислав Дончев. „Започ-
нахме да се справяме с мла-
дежката безработица, но 
имаме дълъг път пред себе 
си“, заяви той и допълни, че 

политиката на сближаване 
трябва да адресира всички 
предизвикателства. Дончев 
коментира, че задачата на 
България през следващата 
една година ще бъде да на-
мери баланс по отношение 
на потенциалните ограни-
чения в бюджета и необхо-
димостта да се продължи 
растежът и развитието. 
„За да бъдем успешни, тряб-
ва да се реформираме както 
на национално, така и на ев-
ропейско ниво. За това оба-
че е нужен финансов ресурс, 
ноу-хау и политическа воля и 
трябва да сме наясно какво 
от това не ни достига“, по-
ясни той. В заключение Дон-
чев акцентира, че е убеден, 
че страните членки на ЕС 
са амбицирани и повече от 
всякога се нуждаят от сил-
на и ефективна кохезионна 
политика.

„Считаме, че 27-те 

държави членки заслужа-

ват ранно споразумение 

по МФР след 2020 г.“, 

обяви Марк Льометър, 
генерален директор на Гене-
рална дирекция „Регионална 
и селищна политика“ към ЕК. 
Той обясни, че Комисията 
предлага нов инструмент, 

който ще стимулира сътруд-
ничеството между европей-
ските региони по конкретни 
иновационни проекти. По ду-
мите му ще се търси дълго-
срочно решение за справяне 
с мигрантския въпрос в рам-
ките на кохезионната поли-
тика и основно в частта за 
социална Европа. 

„Не трябва да забравяме, 

че европейските граждани 
поставиха условието да ви-
дят в бъдещите действия 
на ЕС мерки, които да гаран-
тират сигурността, отбра-
ната, борбата с промените 
в климата, конкурентоспо-
собността и развитието 
на всички територии на 
Съюза“, акцентира Искра 
Михайлова, председател на 
Комисията по регионално-
то развитие (КРР) към ЕП. 
„Точно заради това следва-
щото условие, което ние 
поставихме и се радваме да 
го видим изпълнено в предло-
жената рамка, е включване-
то на всички региони на ЕС 
в рамката на политиката 
на сближаване. Тя трябва 
да гарантира участието на 
всички и да позволява включ-
ването на нови механизми за 
партньорство между отдел-
ните региони и в областта 
на иновациите“, добави тя. 
„Мога да посоча още много 
елементи на близост между 
предложенията на ЕП и на 
ЕК за МФР и новия законо-
дателен пакет. Има разли-
ки, които са по отношение 
на числата основно. Ние на-
стоявахме в две резолюции 
на ЕП да се запази нивото на 
финансиране за политиката 
на сближаване и Общата 

селскостопанска политика 
от периода 2014 - 2020 г.“, 
поясни Михайлова. „Разбира 
се, приемаме голяма част 
от доводите на Комисията 
за решението за намалява-
не на средствата. Но дис-
кутирайки продължаването 
на добавената стойност 
на европейската политика 
на сближаване, не можем да 
не отбележим, че балансира-
ното решение за ресурсно 
обезпечаване е необходимо. 
Точно балансирано – подчер-
тавам. Готови сме да прего-
варяме“, посочи тя и добави, 
че ЕП и конкретно КРР към 
ЕП е абсолютно мобилизи-
рана да се справи навреме 
с предизвикателството да 
приеме необходимия пакет 
от законодателни докумен-
ти в срокове, които са в 
пъти по-къси и кратки от 
тези, в които обикновено 
работи парламентът.

Михайлова подчерта, че 

България е между страни-

те, които демонстрират 

добър опит с финансови-

те инструменти. 

„Темпът, с който увели-
чаваме общите политики на 
ЕС на фона на ресурса, кой-
то сме склонни да отделим, 
е относително бавен“, заяви 
министърът на финансите 
Владислав Горанов. Според 
него дебатът за бъдещето 
на кохезионната политика 
няма да е лесен, защото в 
момента исканията са да се 
запази сравнително ниската 
роля на преразпределение, а 
същевременно да се правят 
повече политики в ЕС цен-
трално. Финансовият ми-
нистър обясни, че опитът 
политиката за сближаване 
да се превърне освен в ин-
струмент за инвестиции и 
в такъв за налагане на по-
литики в отделните държа-
ви е добър, но трябва много 
внимателно да се използва. 
Той подчерта, че правилно 
се е запазил достъпът на 
всички региони до нея, за-
щото обратният случай е 
криел много рискове. „Много 
държави членки, особено до-
норите, не са щастливи от 

така предложения проект, 
аз го намирам за балансиран 
и се надявам преди начало-
то на програмния период да 
постигнем този компромис, 
при който всички ще са ед-
накво недоволни, както при 
всяка успешна сделка“, каза 
Горанов.

След края на първия па-
нел на международната кон-
ференция на високо ниво се 
проведе и пресконференция 
на европейския комисар с 
ресор „Бюджет и човешки 
ресурси“ Гюнтер Йотингер 
и вицепремиера Томислав 
Дончев. „Събитието показва 
кои са зоните на съгласие и 
тези на напрежение. За нас 
е важно до края на Българ-
ското председателство, а 
и по време на следващото, 
да се работи зоните на съ-
гласие по важните теми да 
станат по-големи, а тези на 
напрежение - по-малки“, каза 
Дончев. От своя страна ев-
рокомисар Йотингер подчер-
та, че през изминалия месец 
ЕК е внесла предложението 
за бюджетната рамка след 
2020 г., която ще определи 
облика на следващото де-
сетилетие. Той допълни, че 
е важно да се чуе мнението 
на всички страни членки по 
въпроса за кохезионната по-
литика. Според него тя ос-
тава най-важният инстру-
мент, с който ЕС разполага, 
за да поддържа и повишава 
конкурентоспособността, 
да развива регионите, да 
привлича частни инвести-
ции и да създава работни 
места. Еврокомисарят за-
сегна и темата с напускане-
то на Съюза от страна на 
Великобритания и поясни, че 
поради това ще бъдат загу-
бени между 12 и 14 млрд. евро 
приходи годишно. 

„Намерението на ЕК 

е ясно – кохезионната 

политика заема 30% от 

общите средства и е най-

ясният израз на солидар-

ността в ЕС“, 

отбеляза той. В заклю-
чение Йотингер добави, 
че през годините ЕС е на-
трупал опит, от който мо-
гат да се извлекат поуки. 
Поради тази причина се е 
предприело опростяване на 
правилата за политиката 
за сближаване. „Искаме да 
направим всичко възможно 
новите държави членки да 
могат да постигнат средни-
те равнища на БВП на глава 
от населението. България е 
сравнително нов член на ЕС 
и увеличаването на БВП ще 
бъде постигнато чрез раз-
витие на инфраструктура и 
подобряване на образование-
то, както и чрез обновление 
на градските райони“, под-
черта Йотингер. 

Във втория панел на кон-
ференцията министър Лиля-
на Павлова акцентира върху 
факта, че кохезионната по-
литика е един от основните 
приоритети на Българското 
председателство. Според 
нея форумът е продължение 
на усилията на страните 

И след 2020 г. тя ще продължи да поддържа и повишава конкурентоспособността,          
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          да развива регионите, да привлича частни вложения и да създава работни места
членки, ЕК, ЕП, Комитета 
на регионите, управляващи-
те органи, регионалните и 
местните администрации 
да могат да обменят своите 
виждания и идеи за перспек-
тивите пред нейното разви-
тие в контекста на новите 
законодателни предложения 
на Комисията за следващия 
програмен период. Павлова 
подчерта, че конференци-
ята дава възможност за 
анализ и преглед на направе-
ните предложения в повече 
дълбочина и да се навлезе в 
конкретика. „Това направи и 
Българското председател-
ство - да бъдем динамич-
ни, да работим активно по 
всяка една от темите. А 
когато се касае за бъдеще-
то на Европа, на европей-
ския бюджет, за бъдещето 
на кохезионната политика, 
сега е моментът да влезем 
в детайлите и в специфи-
ката“, заяви тя и добави, че 
обявеното предложение за 
бюджетна рамка след 2020 г. 
дава добра основа, върху коя-
то да се проведе дебат, за 
да може да се водят ползот-
ворни преговори.

По време на панела ва-
жна част от разговорите бе 
насочена и към новостите 
по отношение на „Европей-
ския социален фонд“. Също 
така бяха обсъдени възмож-
ностите за продължаване 
насърчаването на инвести-
циите чрез финансови ин-
струменти и след 2020 г. 

„Кохезионната политика 
ще запази дългосрочния си 
инвестиционен характер. Тя 

осигурява реална добавена 
стойност за гражданите на 
ЕС и е пример за работещ 
инструмент за намаляване 
на различията между реги-
оните, посредством което 
гарантира успеха на евро-
пейския модел“, подчерта 
министър Павлова. 

„За общините кохе-

зионната политика е 

най-важната на ЕС. Тя 

осигурява реална добаве-

на стойност за гражда-

ните и е доказан пример 

за работещ инструмент, 

който намалява различи-

ята между европейските 

региони“, 

заяви в началото на тре-
тия панел модераторът му 
кметът на община Габрово 
Таня Христова. Като пред-
ставител на местните 
власти тя изрази мнение, че 
политиката за сближаване е 

от значение не само за сла-
бите, но и за по-развитите 
региони на ЕС. Според нея 
те също се сблъскват с про-
блеми, които най-ефективно 
могат да бъдат решени бла-
годарение на нейния инстру-
ментариум. „Ако искаме Ев-
ропа да бъде по-сплотена, 
по-обединена и по-свързана, 
е нужно да имаме по-силна и 
по-видима политика на сбли-
жаване“, каза още Христова. 
Тя посочи, че развитието 
на селските региони също 
е от огромно значение, ако 
желаем да гарантираме, че 
ЕС защитава селските общ-
ности и стопанския сектор.

Министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков представи вижда-

нията си по темата, като 
информира, че предстои да 
се водят дискусии по много 
ключови въпроси, свързани с 
кохезионната политика, но 
е очевидно, че благодарение 
на гъвкавостта на предло-
жения бюджет за периода 
след 2020 г. възможности-
те за развитие ще бъдат 
толкова много, че от всяка 
страна ще зависи как ще се 
придвижва напред. По думи-
те му, ако постигнем синер-
гия между секторните по-
литики и териториалното 
развитие, ще успеем да на-
правим повече с разполага-
емия ресурс и ще подобрим 
стандарта и качеството на 
живот. Той информира също 
така, че у нас в резултат 
на кохезионната политика 
са реализирани мащабни 
инфраструктурни проекти, 
които са преобразили цели 
територии. От думите му 
стана ясно, че АМ „Тракия“ за 
3 - 4 години се е превърна-

ла в икономическа ос между 
София и Черноморието и е 
дала тласък в развитието 
на цяла Южна България. Нан-
ков изрази мнение, че

кохезията е мощен ин-

струмент за регионално 

развитие и намаляване 

на регионалните раз-

личия.

„Там, където я няма, къ-
дето се изявява с по-слаби 
параметри, районите по от-
ношение на модела „център 
– периферия“ и по всички 
социално-икономически па-
раметри изостават в свое-
то развитие“, допълни той 
и напомни, че критиките 
към кохезионната полити-
ка са свързани основно със 

съществуващите междуре-
гионални различия и увелича-
ващата се уязвимост на го-
ляма част от населението, 
младежката безработица, 
обезлюдяването на тери-
ториите. Министър Нанков 
подчерта, че независимо 

от усилията, които Бълга-
рия полага, продължава да 
има социално-икономически 
дис пропорции в развитието 
между отделните региони. 
Той даде като пример за по-
следствията от по-слаба 
кохезия Северна България, 
която е с по-ниски социал-
но-икономически показа-
тели от Южна, в която е 
инвестиран целенасочено 
и последователно сериозен 
европейски ресурс. „Север-
на България заема 44% от 
територията на страната. 
В нея живеят 36% от насе-
лението, но се реализират 
само 2% от Брутния вътре-
шен продукт. Към 2016 г. 
чуждестранните вложения 
са под 10%, а национални-
те – около 18%“, обясни той. 

Според него това е така, 
защото съобразяването на 
проектите с възможност-
ите за еврофинансиране 
носи своите ползи и пози-
тиви, но от друга страна 
ограничава възможностите 
за целенасочена регионална 

политика. „Това показва, че 
дори най-успешните моде-
ли трябва да се развиват 
и адаптират към променя-
щата се действителност“, 
коментира Нанков.

„Новото законодателно 

предложение на ЕК за 

кохезионната политика 

след 2020 г. открива 

добри перспективи пред 

държавите членки“, 

отбеляза той. По думи-
те му новина е, че ще се при-
лага индивидуален подход 
към регионите и така сред-
ствата ще зависят не само 
от размера на БВП на глава 
от населението, но и от до-
пълнителни критерии като 
миграционен натиск, безра-
ботица, младежка заетост 
и образование, изменение на 
климата. Това ще позволи 
инвестиции в интегрирани 
мерки, които са съобразени 
с местните особености, 
ще бъде насърчавано парт-
ньорството между общини, 
области и региони. Новата 
цел „Европа - по-близо до 
гражданите“ и въвеждане-
то на по-гъвкав подход за 
многофондово финансиране 
ще дадат възможност за 
фокус върху спецификите, 
нуждите и потенциала на 
конкретните територии. 
По този начин важни регио-
нални проекти, които съдър-
жат елементи от различни 
секторни политики, ще мо-
гат да бъдат финансирани 
от разнообразни източници 
и фондове. От друга страна, 
засилването на децентра-
лизирания подход на упра-
вление на програмите ще е 
предпоставка за изпълнение 
на инвестиции с висока до-
бавена стойност.

За министър Нанков 
прилагането на подхода за 

многофондово финансиране 
по бъдещата оперативна 
програма за регионално 
развитие в периода 2021 
- 2027 г. ще подпомогне из-
пълнението на комплексни 
мерки в целевите терито-
рии за решаване на ключови 
местни проблеми и нужди. 
Според него развитието 
на полицентричната мрежа 
от градове ще даде възмож-
ност за засилване на връз-
ките между населените 
места и ще допринесе за 
подобряване качеството на 
живот на територията на 
цялата страна, а не на от-
делни нейни части. 

Той каза, че през следва-
щия програмен период ще се 
търсят начини за прилагане 
на многофондов подход и ин-
тегрирано въздействие, до-
пълващи европейското фи-
нансиране при изпълнението  
на проекти и по-голяма гъв-
кавост при избора на теми 
за транснационално и тран-
сгранично сътрудничество. 
Причина за това е, че само 
средствата от основния 
инструмент на кохезионна-
та политика за подкрепа на 
граничните региони на ЕС – 
INTERREG, не са достатъч-
ни за преодоляване на сре-
щаните предизвикателства 
от българските гранични 
общини и области. „Ще се 
търси и вариант, при който 
комплексно да се постигат 
резултати за конкретен ре-
гион спрямо географските 
особености, природните 
дадености, икономическия 
потенциал, демографията и 
всички останали индикато-
ри, върху които може да се 
въздейства“, обясни минис-
тър Нанков.

След изказванията се 
проведе дискусия по различ-
ните аспекти на предложе-
ната МФР след 2020 г. 

Снимки авторът и Българското председателство на Съвета на ЕС
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Сред тях е въвеждането на електронно управление  

Мартин Славчев 

В София се проведе 
международна конферен-
ция на тема „Европейски 
практики и възможности 
за противодействие на 
корупцията“. Форумът бе 
под патронажа на прези-
дента Румен Радев. Цел-
та на събитието бе да се 
представи опитът на раз-
лични страни в борбата с 
корупцията, както и ан-
тикорупционните модели 
в Европа. Участие в него 
взеха утвърдени експер-
ти от различни държави, 
както и вицепрезидентът 
Илияна Йотова, председа-
телят на Комисията за 

противодействие на ко-
рупцията и за отнемане 
на незаконно придобито-
то имущество (КПКОНПИ) 
Пламен Георгиев, предсе-
дателят на Държавна 
агенция „Електронно упра-
вление“ (ДАЕУ) Атанас Те-
мелков, зам.-омбудсманът 
доц. д-р Диана Ковачева  
и др.

„Фактът, че виждам 
толкова много предста-
вители на държавните 
институции, на неправи-
телствени организации, 
на политическите пар-
тии, общественици и пуб-
лицисти, ясно показва, че 
в България е налице едно 
от условията за ефек-
тивно противодействие 
на корупцията, а това е 
липсата на примирение 
и на безразличие“, заяви 
президентът Румен Ра-
дев при откриването на 
конференцията. Според 
него, когато искаме да се 
борим с дадено негативно 
обществено явление, мно-
го важно е да имаме ясна 
дефиниция за него, за фак-
торите, които го генери-
рат, и за вредите, които 
нанася на обществото. 
„Специално за България 
обаче корупцията има и 
друго специфично нега-
тивно влияние, защото 

тя се превръща все пове-
че в основна спирачка за 
реализация на стратеги-
чески за страната цели, 
сред които е развитието 
на съвременна конкурен-
тоспособна икономика и 
пълноценна европейска 
интеграция“, каза Румен 
Радев. В изказването си 
държавният глава под-
черта необходимостта 
от всеобхватни мерки за 
противодействие на това 
негативно явление у нас и 
призова за законодателни 
инициативи, фокусирани 
върху разкриването, пре-
сичането и разследването 
на корупционните схеми в 
реално време и за наказа-
телно преследване на от-
говорните лица.

„Благодаря за възмож-
ността да участвам в 

международна конферен-
ция по тема, по която 
съм изкушена и работя в 
последните 15 години. Ще 
представя нетипична, но 
много съвременна и все 
по-често дискутирана в 
международен план глед-
на точка към корупция-
та, която показва, че тя 
е комплексно и многоас-
пектно явление. То се от-
разява върху всички форми 
на обществения живот. 
Може да се каже със си-
гурност, че тя създава 
благоприятна среда за 
нарушаването на правата 
на човека и много често 
ги засягат пряко и тежко. 
Тази теза е подкрепена 
от Съвета по правата 
на човека към ООН“, зая-
ви зам.-омбудсманът доц. 
д-р Диана Ковачева. Спо-

ред нея един от важните 
въпроси в контекста на 
противодействие на ко-
рупцията е за нейното на-
казване. Докато за защи-
та на правата на човека 
съществуват регионални 
съдебни органи и универ-
сални правозащитни та-
кива, към които жертвите 
могат да се обърнат, при 
корупционните престъ-
пления въпросът не стои 
така. Това налага необхо-
димостта от търсене на 
международни механизми 
за преодоляване на безна-
казаността. „В момента 

протича процес на 

обсъждане на идеята за 

създаване на международен 

антикорупционен съд.

Евентуалната му ре-
ализация е в ръцете на 
световните лидери“, заяви 
Ковачева. 

 „Основен източник на 
корупционен риск са въз-

Темелков ще бъдат проме-
нени също координацията 
и контролните механизми 
в областта на електрон-
ното управление, 

като се предвижда въвеж-

дане на институцията 

главен информационен ме-

ниджър на е-управлението.

„Всеки гражданин ще 
може да проверява данни-
те, съхранявани за него в 
държавни регистри, и да 
контролира тяхната ак-
туалност. ДАЕУ вече раз-
полага и с решение за за-
щита на личните данни, а 
от началото на юни граж-
даните могат да използ-
ват публична електронна 
административна услуга, 
която им позволява достъп 
по е-път до здравното им 
досие“, допълни Атанас 
Темелков. „Държавната 
агенция за е-управление 
разработи и предстои 
въвеждането на основен 
работен процес на елек-
тронните услуги за граж-
даните и за бизнеса. Това 
означава, че процесите, 
които стоят зад всяка е- 
административна услуга, 
ще бъдат еднотипни за 
всяка институция, като 
всички системи ще бъ-
дат осигурявани от едни 
и същи централизирани 
модули за услуги от т.нар. 
4-то ниво“, поясни той. 

По думите му 

до ноември 2018 г. всички 

администрации ще обме-

нят документи помежду си 

изцяло по електронен път. 

„До момента от 560 
структури над 320 вече 
имат такава възмож-
ност“, обяви още предсе-
дателят на ДАЕУ.

„Над 200 сигнала са 

постъпили в Комисията 

за противодействие на 

корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото 

имущество“,

 каза председателят 
на структурата Пламен 
Георгиев, която работи 
от началото на година-
та. Той информира, че 
към момента има внесе-
ни искове за отнемане на 
незаконно придобито иму-
щество за над 3 млрд. лв. 
Георгиев отбеляза още, че 
ако КПКОНПИ не получа-
ва обществена подкрепа, 
органът няма как да бъде 
ефективен, и подчерта, 
че корупцията е явление, 
с което трябва да се бори 
цялото общество. Той из-
тъкна, че резултатите 
досега не са били задово-
лителни, което е довело 
до създаването на новото 
звено. Председателят на 
комисията коментира и 
необходимостта от пре-
венция на корупцията и 
отбеляза, че част от ус-
пеха за борбата с нея е 
промяната на мисленето. 
Георгиев припомни, че е 
лансирана идея за въвеж-
дане на антикорупционно 
образование в училищата.

можностите за директен 
контакт между админи-
страцията и гражданите, 
неизчистените процеси 
и процедури, липсата на 
прозрачност и проследи-
мост на дейността на 
администрацията“, заяви 
председателят на ДАЕУ 
Атанас Темелков. „Муд-
на и тромава са дългого-
дишни етикети на адми-
нистрацията в България 
- непрозрачната, непред-
сказуема и безотчетна 
среда поражда условия за 
разгръщане на корупцион-
ни практики. Този проблем 
не може да се реши с ма-
гическа пръчка и за ден, а 
с последователни усилия 
за намаляване на бюрокра-
цията за гражданите и за 
бизнеса и с ограничава-
не на директния човешки 

контакт чрез средствата 
на електронното управле-
ние“, посочи той. „И в мо-
мента хората могат да 
спестят значителна част 
от взаимодействието си 
с институциите, без да е 
необходимо да ги посеща-
ват на място. 

Едва около 5 - 6% от потре-

бителите обаче се възполз-

ват от тези възможности.

Вече бяха премахнати 
и редица удостоверителни 
услуги, които администра-
циите не изискват от 
гражданите и от бизне-
са“, обясни той и допълни, 
че промяна на модела на 
финансиране на електрон-
ното управление, както 
и изменение на над 250 
нормативни документа, 
които все още изискват 
мокър печат и подпис вър-
ху хартиен носител, са 
сред приоритетите в ра-
ботата на ДАЕУ. Според 

Снимки Румен Добрев

Председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев

Председателят на ДАЕУ Атанас Темелков
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на общински 
пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - 
Лютово - Бабяк – Орцево“... Прод. в Раз.VI.3. т. 2 Доп. инф.

Наименование: „Изграждане на ново резервно захранване на от-
говорни потребители, необходими при ПГР на 5 и 6 ЕБ“

Наименование: „Проектиране, строителство, доставка и мон-
таж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране 
и съпътстващата инфраструктура на територията на Община Сеп-
тември“

Наименование: „Реконструкция и преустройство на съществува-
ща сграда в Етнографски комплекс за занаяти“

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на 
обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ 
„Дружба“, кв. „Миньор”, гр. Бобов дол“ по проект №10/07/2/0/00411

Наименование: „Реконструкция, саниране и газификация на народ-
но читалище „Братство-1884“ – гр. Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, 
кв. 51“

Наименование: „Проектиране, доставка и монтаж на OPGW на ВЛ 
110 kV „Доганово“ и ВЛ 110 kV „Дъбрава“

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

2018-2019 
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Възложител: Община Белица
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 5 624 114.03 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/07/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Белица, ул. „Ге-
орги Андрейчин“ №15, в заседателната зала
Дата: 05/07/2018    Местно време: 14:00 

За контакти: Мария Чонкова
Факс: +359 74442277
Адрес: ул. „Георги Андрейчин“ №15
Адрес на възложителя: https://obshtinabelitsa.
com/
Телефон: +359 74442323
E-mail: obelica@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=849018&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 45315300
Прогнозна стойност: 1 820 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/07/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй,  
Управление Търговско

Дата: 31/07/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Георги Стефанов
Факс: +359 973-76007
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-73822
E-mail: gistefanov@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=849236&mode=view

Възложител: Община Септември
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 357 572.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 440
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 06/07/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Септем-
ври на Адрес: гр. Септември, ул. „Алексан-
дър Стамболийски” №37А, заседателна зала 

(стая)
Дата: 09/07/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Ива Дачева
Факс: +359 35617779
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №37А
Адрес на възложителя: http://www.septemvri.
org
Телефон: +359 35617777
E-mail: municipality@septemvri.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=849169&mode=view

Възложител: Община Бобов дол
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 1 324 033.89 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
01/09/2020 (дд/мм/гггг)
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/07/2018    Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Бобов дол с Адрес: 
гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври“ №2, етаж 

1, ст. 109
Дата: 03/07/2018  Местно време: 11:30 
За контакти: Силвия Иванова
Факс: +359 702623-55
Адрес: ул. „27-ми октомври“ №2
Адрес на възложителя: www.bobovdol.eu
Телефон: +359 895656-140
E-mail: zop@bobovdol.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=849215&mode=view

Възложител: Община Павликени
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 300 831.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/07/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Павликени, бул. 
„Руски" №4, заседателната зала на III етаж 

в сградата на общинската администрация
Дата: 04/07/2018  Местно време: 11:00 
За контакти: Славена Грозева
Факс: +359 61052642
Адрес: бул. „Руски“ № 4
Адрес на възложителя: www.pavlikeni.bg
Телефон: +359 889886177
E-mail: obshtina@pavlikeni.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=849421&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 402 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 160
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/07/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, зала „Обществени поръчки”

Дата: 16/07/2018     Местно време: 14:00 
За контакти: Десислава Колева - по про-
цедурни въпроси, тел.: 02 9696838; Ивайло 
Димитров - по технически въпроси, тел.: 02/ 
9213631
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=849194&mode=view

Възложител: Община Трявна
Oсн. предмет: 45212000
Прогнозна стойност: 818 233.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/07/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинска администрация Трявна, зала 403.
Дата: 06/07/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: Стела Пенчева - 0897478107; 
арх. Ивелина Кметова - 0899943150
Факс: +359 67762149
Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ №21
Адрес на възложителя: http://www.tryavna.bg
Телефон: +359 67762310
E-mail: obtryavna@unicsbg.net

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=850179&mode=view

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
НКСВ

ДО   
Г-Н МИТКО МИТЕВ – БЛАГОЕВГРАД - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ГЕОРГИ ДИОНИСИЕВ - ВИДИН – 75-И ЮБИЛЕЙ                           
Г-ЖА ТАШКА МИНЧЕВА - ПЛЕВЕН - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н НЕДЯЛКО ХРИСТОВ - РАЗГРАД - 75-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ - ГР. СОФИЯ - 75- И ЮБИЛЕЙ
Г-Н САДУЛЛА ХАДЖИЕВ - КЪРДЖАЛИ - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕТКО ДИНЕВ - СТАРА ЗАГОРА - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ - СЛИВЕН - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН МАРИНОВ – ГР. СОФИЯ - 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

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

Цялата Ви активна трудова дейност е свързана и преминала в системата 
на строителния отрасъл.

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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
Юни 2018 г.    Инж. Тодор Топалски 
                                                                   Председател на УС

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ОСТРОВО, общ. ЗАВЕТ, обл. РАЗГРАД

СЪОБЩЕНИЕ 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРСОВАНИ СТРАНИ 

Съобщаваме Ви, че на 03.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Ос-
трово, стая 208, с административен адрес: обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, ул. „Хемус“ 
№ 71, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на общо 57 броя имоти – зе-
меделски земи, с обща площ от 1 187,950 дка, в землището на с. Острово, община Завет, като 
имотите и условията за участие са подробно описани в тръжната документация.

Всички заинтересовани страни могат да закупят тръжна документация всеки делничен 
ден от 08,00 часа до 17,00 часа, считано от датата на публикуване на съобщението, до 
02.07.2018 г., или от 04.07.2018 г. до 12.07.2018 г. при провеждане на повторен търг на място в 
сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Острово, стая 206. 

За информация тел. 0896 419 073

ОБЯВЛЕНИЕ
за продан на имущество при преки преговори

№ 3 от 25.05.2018 г. по т.д. № 198/2009 г. на ОС Монтана

Димитър Георгиев Тодоров, тел. 0885822451 - синдик на „Дибоко“ ООД (в несъст.), ЕИК: 
111551632, гр. София, бул. „Хр. Ботев“ № 3, ет. 1, оф. 3, обявявам, че по реда на преки преговори 
със синдика се продава следното имущество:

ПРАВО НА СТРОЕЖ върху общинска земя в УПИ II, кв. 303, по плана на гр. Монтана, жк „Жера-
ви“, за построяването на жилищни блокове № 6 и № 7, ведно с НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО 
(изпълнени СМР-та по блоковете съответно до 3-ти и до 2-ри етаж).

Оценката за пазарна стойност на имуществото е 345 844 лв.
Имуществото е било предложено на публичен търг при цена от 276 675,20 лв.
Преките преговори със синдика ще се проведат въз основа на начални предложения на за-

интересованите кандидати с посочена в тях цена. 
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Елица Илчева

Лауреатът на архи-
тектурната  награда 
„Прицкер“ Шигеру Бан е 
готов с реконструкци-
ята на 136-годишната 
Cast Iron House в Ню Йорк, 
САЩ. Запазена на ъгъла 
на ул. „Франклин“ 67, Чу-
гунената къща отдавна 
е забележителност за 
района, но сега привли-
ча още повече внимание, 
надстроена с двуетажна 
жилищна част от стъкло. 
От дръжките на вратите 
до кухненските комплекти 
– всичко в интериорите 
на апартаментите там 
е проектирано от Шигеру 
Бан, така че да е в синхрон 
и контраст едновременно 
със старото 6-етажно 
здание. 

То е построено през 1882 г. 

в западната долна част на 

Манхатън от архитекта 

Джеймс Уайт 

и е от първите в Ню 
Йорк от XIX - началото на 
ХХ в., за изграждането и 
облицовката на които се 
използва чугун. Матери-
алът позволява бързо да 
се сглобяват структури 
в различни архитектурни 
стилове и да израснат 
сгради с големи прозоре-
чни отвори. След налага-
нето на нови строителни 
норми от 1885 г. обаче 
тяхната слава замира.

При реконструкцията 
на архитектурния памет-
ник най-сериозно внимание 
е обърнато на обработ-
ката на фасадите. Около 
4000 оригинални части 
от чугун са изпратени от 
завода в Алабама, за да 
заменят повредени еле-
менти. Запазени са ориги-
налната форма и размери-
те на прозорците. 

Лаконична и строга, 
изработена от стъкло 
и стомана, добавената 
двуетажна надстройка 
не се опитва да имитира 
неокласическата фасада и 
се вписва в композицията 
благодарение на визуална-
та си лекота и прозрач-
ност. Вътре има 11 дву-
етажни апартамента и 2 
мезонета. 

„Исках да създам кон-
траст между старата фа-

сада и новия интериор“, е 
споделил Бан. „Проектира-
нето на нещо старомодно 
за мен е фалш. Появата на 
контраста смятам, че е 
по-подходяща в контекста 
на съвремието, в което 
живеем“, е добавил той. 

Пространствата там 

са пълни със светлина и 

въздух и плавно се вливат 

едно в друго. 

Стените са олекоте-
ни или липсват. За зони-
ране на пространствата 
са използвани мебели. „Аз 
наричам този начин на 
проектиране на интерио-
ри невидима структура“, 
е обяснил дизайнерът. 
„Опитвам се да сведа до 
минимум количеството 
материали и да елимини-
рам ненужните елементи, 
като например стени. Ако 
има шкаф, той може да 
служи и като преграда“, е 
разказал Бан.

Да оформи един демон-

страционен апартамент 

с двойна дневна е поканен 

строителство и екологич-
ният материал. „Преди хора-
та да заговорят за разумна 
архитектура и конструиране 
на рециклирани материали, 
започнах да изграждам от 
хартия. Не става дума само 
за цената. Този материал 
е подходящ за всякакви кон-
струкции и може да издър-
жи огромни товари, а освен 
това е достъпен навсякъде“, 
е споделил Бан. 

Първият проект, за кой-
то получава разрешение от 
японското правителство да 
използва хартия като строи-
телен материал през 1994 г., 

е галерия за модната дизай-
нерка Исея Мияке. Тя първо-
начално е планирана като 
временен обект, но остава 
за постоянно. Оттогава по-
добна е съдбата и на доста 
други негови постройки. През 
2000 г. архитектът проек-
тира грандиозен павилион 
на Япония за изложението 
в Хановер. Постройката е 
замислена да издържи шест 
месеца и има важно условие 
– да бъде обект, който след 
експозицията да може да се 
рециклира изцяло.

Днес Шигеру изгражда 
своите хартиени обекти по 

целия свят. Такива са мос-
тът над река Гар във Фран-
ция, шоурум за Camper в Али-
канте, Испания, номадски 
музей в Ню Йорк. 

В портфолиото му има 
и обекти с по-трайни ма-
териали: Metal Shutter жи-
лищна сграда в Ню Йорк, 
клон на главния музей за 
съвременно френската кул-
тура - центъра „Помпиду“ в 
Мец, седалището на друже-
ството Tamedia в Цюрих. 
Но почти всички от тях са 
винаги украсени с мрежести 
конструкции от картон или 
дърво.

Подобно на 

повечето 

архитектурни 

звезди той не 

пренебрегва 

интериорния 

дизайн 

Център „Помпиду“ в Мец. 2010 г. Хартиен мост над река Гар, Франция. 2007 г.

Хартиеният храм, Нова Зеландия. 2013 г. Музеят на изкуствата в Аспен. САЩ. 2014 г.

Шигеру Бан е майстор на 
съвременната архитекту-
ра, а най-високата награда 
„Прицкер“ печели през 2014 г. 
за иновативни хартиени кон-
струкции. Японецът използ-
ва главно картонени тръби, 
от които създава временни 
жилища за жертви на при-
родни бедствия. Той е ав-
тор на приюти за бежанци, 
използвани през 2008 г. след 
земетресението в провин-
ция Съчуан в Китай и такива 
след опустошителния трус в 
Порт-о-Пренс в Хаити през 
2011 г. Сред забележител-
ните му произведения са 
Хартиена концертна зала, 
построена след земетресе-
нието в италианския град 
Л'Акуила и Катедралата от 
картон в Нова Зеландия след 
труса от 2013 г.

Роден  в  Токио  през 
1957 г., Бан получава висше-
то си образование в САЩ. 
През 1985 г. основава свое 
бюро в Токио. Преподавал е в 
редица университети, вклю-
чително Харвард и Колумбий-
ския. От 2011 г. е професор в 
Университета за изкуство и 
дизайн на Киото. Освен носи-
тел на наградата е и член е 
на журито на „Прицкер“. 

От самото начало на ка-
риерата си Бан търси нови 
начини за изграждане на 
сгради. И накрая изобретява 
ноу-хауто - да използва кар-
тонени тръби като строи-
телен материал. Солидните 
плюсове са скоростта на 

дизайнерът Брад Форд.

Майстор на най-скъ-
пи интериори, той съ-

четава там неутрална 
естествена  палитра 
цветове и естествени 
материали, мебели уни-

кати и предмети, напра-
вени специално за целта 
по поръчка. Разположен е 
на ъгъл на два етажа и 
почти 400 кв. м. Включ-
ва пет спални и четири 
бани, като разполага със 

собствен асансьор. Той 
може да бъде закупен за 
$9 995 000. Четиристаен 
апартамент в тази къща 
ще струва $7 750 000, а 
такъв с три спални -  
$4 975 000.
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Предвижда се да бъдат изградени 1,5 млн. апартамента и къщи
Страницата подготви 
Емил Христов

Правителството на Германия ще ин-
вестира над 6 млрд. евро в изграждането 
на нови жилища. Плановете са в следва-
щите четири години с тези федерални 
средства да бъдат построени 1,5 млн. 
апартамента и къщи. Целта на власти-
те е да противодействат на нараства-
щите цени на имотите. Това става ясно 
от прессъобщение на канцлера Ангела 
Меркел. Предвижда се 2 млрд. евро от 
общата инвестиция да бъдат насочени 
за изграждането на социални жилища, 
както и за данъчни стимули за предприе-
мачи, които инвестират в развитието на 
жилищни имоти в средния сегмент. Пра-
вителството ще предоставя и средства 
на семейства, с които да ги подпомогне 
да се сдобият със собствен апартамент.

„За мнозина една от горещите теми 
на нашето време е намирането на дос-
тъпен дом. Федералното правителство 
реагира на това с жилищна офанзива, 
която ще бъде задействана стъпка по 
стъпка“, казва канцлерът на Германия 
в медийното съобщение. Тя посочва, че 
през април около 13 хил. души са органи-
зирали протестно шествие в Берлин сре-
щу растящите наеми. „Осигуряването на 
нови жилища е изключително необходи-
мо“, заявява Меркел и допълва, че това е 
балансирана офанзива.

Данни на компанията Bulwiengesa AG 
сочат, че от 2009 г. насам наемите на 
имотите в Берлин растат средно с око-
ло 60%. В същото време строителство-
то на жилища не успява да отговори на 
търсенето на фона на установяването 
на хиляди хора в германската столица 
всяка година.

Френският президент 
Емануел Макрон обяви, че 
държавата ще инвестира 
1,5 млрд. евро в развитие-
то на изкуствен интелект 
през следващите 5 години. 
Страната иска да се пре-
върне в един от двигате-
лите на изкуствения ин-
телект и да се конкурира 
със САЩ и Китай. Парите 
ще са насочени към научни 
проекти и стартиращи 
компании. Предвидените 
вложения трябва да напра-
вят Франция привлекател-
на точка за експертите в 
сферата на изкуствения 

Датският производител на соларни автомобили 
Lightyear обяви, че ще инвестира средства за създава-
нето на кола, захранвана на 100% със слънчева енергия. 
Компанията ще използва извити панели, позволяващи 
да се абсорбира светлината на слънцето под различен 
ъгъл, като същевременно ще търси определена есте-
тика в дизайна. Ламинираните слънчеви панели ще са 
защитени от различни метеорологични условия. Авто-
мобилът ще е с до 800 км пробег.

По данни на Lightyear едва 3% от жителите на света 
имат достъп до инфраструктура, която им позволява да 
използват без затруднения електрическа кола. Затова 
и фирмата разработва соларен автомобил, който може 
да се движи в продължение на месеци, без да се налага 
да бъде зареждан. „За да постигнем възможно най-голям 
успех, ние напредваме с две стъпки. Първо, изграждаме 
електрическа кола, която може да работи навсякъде. На 
второ място, ще продължим концепцията да създадем 
превозно средство, което да работи за всекиго“, посоч-
ват от компанията.

Според Lightyear разстоянието, изминавано от всич-
ки автомобили по света за 12 месеца, се равнява на една 
светлинна година, или на 9,5 трилиона километра. Глав-
ната цел на фирмата е да направи така, че до 2035 г. 
това разстояние да се изминава само с електрически 
превозни средства, за да се понижи потреблението на 
изкопаеми горива.

За последната една го-
дина услугите на таксита 
хеликоптери в големите 
азиатски градове с тежък 
трафик, по модел на аме-
риканската компания Uber, 
отбелязват сериозен рас-
теж. Това показват дан-
ни на индийските власти 
за този вид транспорт. 
Резервация за подобно 
превозно средство, също 
както и за обикновения ав-
томобил, може да бъде на-

правена чрез приложение 
за смартфон. 

„Това е много по-добър 
начин от обикновения ав-
томобил или таксито, за-
щото се печели време“, по-
сочват местните власти 
на Бангалор, град в югоиз-
точната част на Индия 
с над 12 милиона жители, 
където услугата е добре 
развита.

„ Ю гоиз точ н а  Аз и я 
и нейните метрополии, 

НАСА обяви, че успеш-
но е тествала ядрен реак-
тор, който да се използва 
за бъдещи космически ми-
сии. Чрез него ще може да 
се удължи престоят в Кос-
моса, както и да се улесни 
изграждането на бази на 
Луната, Марс и дори дру-
ги планети. Реакторът 
се казва Kilopower Reactor 
Using Stirling Technology 
(KRUSTY), като ще е по-
известен само с името 
Kilopower. Тестовете са 
продължили от ноември 
2017 г. до края на март 

тази година. Те са имали 
две основни цели. Пър-
вата е да се докаже, че 
системата може да съз-
дава електричество и е 
устойчива. Втората за-
дача е била да се провери 
дали реакторът може да е 
стабилен и безопасен при 
всякакви условия. 

„Резултатите са мно-
го добри. Сигурна, ефикас-
на и неизчерпаема енергия 
ще бъде ключът към бъ-
дещите изследователски 
мисии както с роботи, 
така и с хора. Очаквам, че 

Kilopower ще бъде ключов 
елемент от енергийните 
инфраструктури на Луна-
та и Марс, когато те за-
почнат да се развиват“, е 
коментирал Джим Ройтер, 
един от основните ръко-
водители на НАСА.

Ki lopower осигурява 
достатъчно енергия за 
няколко средни по размер 
американски къщи, за да 
може да ги захранва по-
стоянно в продължение на 
минимум 10 години. Чети-
ри подобни реактора ще 
са достатъчни за изграж-

дането на база на друга 
планета или на Луната. 

Според главния инже-
нер на Kilopower Марк Гиб-
сън системата е идеална 
за Луната. „Kilopower ни 
дава възможност да раз-
полагаме с много повече 
енергия и да изучим напри-
мер сенчестите кратери 
на Луната. Когато започ-
нем да изпращаме астро-
навти на Луната и други 
планети, това ще изисква 
нов клас енергия, какъвто 
досега не е бил необхо-
дим“, е обяснил Гибсън.

Тестовете са включи-
ли и цялостни проверки на 
всички компоненти, както 
и 28-часова симулация на 
мисия с цялата процедура 
от включване на реакто-
ра, достигане на пълна 
мощност, продължител-
на работа и изключване. 

Следващата стъпка е 
разработка на концепту-
ални мисии и подготовка 
за евентуален демонс-
трационен полет. Той ще 
е от ключово значение за 
навлизането на реактора 
в космическите мисии и 
програми занапред.

гъмжащи от автомоби-
ли, представляват „важна  
опитна лаборатория“ , 
обяснява Самир Рехман, 

генерален директор на Bell 
Helicopter, която снабдява 
с хеликоптери компанията 
Helicity.

интелект. По този начин 
не само ще спре изтичане-
то на мозъци, но и ще се 
обърне тенденцията.

Желанието на Макрон 
е Франция да стане „стар-

тъп нация“. За целта освен 
инвестиции той предлага и 
законодателни изменения, 
за да се улесни набирането 
на кадри. „Ще са нужни и 
промени в образователна-

та система, за да може тя 
да създава по-бързо квали-
фицирани хора с актуални 
умения“, е коментирал пре-
зидентът на Франция.

Петгодишният план 
предвижда още компании-
те да получават и по-голя-
мо съдействие от държа-
вата. Това включва дори 
споделяне на бази данни с 
фирмите, които да ги из-
ползват за своите услуги, 
и изкуствен интелект. На-
пример здравни данни, кои-
то изкуствен интелект 
ще може да анализира и да 
помага за развитието на 
сектора и лечението на 
болести.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Легендарната британска група 
Jethro Tull ще посети България като 
част от световното турне по повод 
50-годишния си юбилей. Концертът 
ще се проведе на 17 октомври в зала 
1 на НДК.

С повече от 60 млн. продадени ал-
бума в цял свят Jethro Tull е една от 
най-успешните прогресив рок групи 
на всички времена. Музиката им е из-
ключително характерна и обединява 
в себе си уникалната водеща флейта 
на фронтмена Иън Андерсън, както и 
фолк, блус, класически и хард рок мо-
тиви. Специалните юбилейни концер-
ти на бандата включват най-добро-
то от забележителната им кариера.

По случай 50-годишнината преди 3 
седмици Jethrо Tull издадоха специал-
на компилация от три диска, наречена 
50 of 50. Юбилейните дискове съдър-
жат 50 от най-великите парчета на 
групата, които лично Иън Андерсън 
избира от всички 21 студийни албу-
ма на бандата. Заедно с компилация-
та на пазара ще излезе и съкратена 

колекция от 15 песни, с името 50th 
Anniversary Hits, която ще е налична 
на диск и плоча. 

Юбилейното последно турне на 
Jethro Tull стартира през март и се 
предвижда да бъде едно от най-ма-
щабните им досега. Световната оби-

колка преминава през САЩ, Канада и 
цяла Европа, като продължава до края 
на 2018 г.

Билетите за концерта в София 
могат да бъдат намерени в разпро-
странителските мрежи на Ticketpro и 
Eventim. Цените са между 70 и 130 лв.

Детските кни-
ги, превърнали А. 
А. Милн в знамени-
тост, и Мечо Пух 
– най-известното 
мече на света, за-
емат малка част 
от неговото твор-
чество .  Романи-
те и разказите му 
отдавна са влезли 
в златния фонд на 
английската лите-
ратура и са преве-
дени на много езици, 
а пиесите му се по-
ставят и до днес на 
театралните сцени 
в Лондон.

Н е п о д п р а в е н 
английски хумор, изящни афоризми, забавни шеги и 
истории за джентълмени, които се отличават с 
изключителното британско чувство за собстве-
но достойнство. Майсторски изградени сюжети, 
необикновени герои, неочаквани обрати, непредска-
зуеми финали и, разбира се, типичната му ирония – 
това са характерните особености на събраните в 
този сборник истории.

Разказите в „Отлично съчинена история“ ни 
връщат към нравите на Викторианската епоха и 
изключително спокойния и планиран с години напред 
живот на англичаните. Но не очаквайте скучно-
вати описания и липса на действие в сюжетите, 
защото тънкото чувство за ирония на Милн към 
тези порядки ще Ви държи постоянно в напреже-
ние. Пример в този дух е разказът „Наследникът“ 
– наскоро роденото бебе Питър Манъринг получава 
от кръстниците си безумни наричания и правила, 
които да спази на четвъртата, четиринайсетата 
и т.н. година от живота си: да умее да си служи 
еднакво добре и с двете ръце, за да може да играе 
крикет в националния отбор; задължително да го-
вори френски и немски; да е заобиколено винаги от 
хубави играчки и др. Съжалявайки героя си заради 
лишението от право на свободен личен избор, Милн 
се подиграва със завещаната му предопределеност 
и вмъква остроумно пожелание за смисъла на чо-
вешкия живот: да стане по-добър човек от всички 
нас. 

В „Най-красивото момиче в балната зала“ пък пи-
сателят интерпретира темата за успешния брак 
и дава интересен афоризъм: „Той подсвирна; в отго-
вор тя подсвирна с пръсти, както я бе научил преди 
повече от трийсет години. Е, щом двама души си 
подсвиркват в тон от трийсет години, бракът им 
не може да се назове провал“. 

Емблематичният за сборника разказ „Отлично 
съчинена история“ пък разкрива какви са отношения-
та в издателските среди и как се пишат рекламите 
за книги.

Шоуто ще се проведе на 17 октомври в зала 1 на НДК

The Now Now ще съдържа 11 парчета

Gorillaz обявиха, че новият им ал-
бум The Now Now ще бъде издаден 
на 29 юни. Творбата ще съдържа 11 
песни от най-успешната виртуална 
група в света (според The Guinness 
Book Of World Records).

В албума участват редица гост-
звезди, а бандата се завръща към 
същността на творческия си екип: 
синекосия добродушен 2D (вокали), 
умното лошо момиче от Япония 
Noodle (китара), бруклинския фи-
лософ Russel Hobbs (барабани). А с 
временното изключване на Murdoc 
Niccals бас китарата се поема от 
Ace.

Създаденият от Деймън Олбърн 

и Джейми Хюлет високо оценен де-
бютен албум на виртуалната бан-
да излиза през 2001 г. Следващите 
произведения на носителите на 
награди „Брит“ и „Грами“ са Demon 
Days (2005), Plastic Beach (2010), The 
Fall (2011) и Humanz (2017). Като ис-
тински световен феномен Gorillaz 
оглавиха класациите по света и на-
правиха турнета от Сан Диего до 
Сирия, събирайки стотици милиони 
слушания и продажби на записите 
си.

Албумът The Now Now ще бъде 
достъпен във формати на CD, плоча 
и дигитално, както и в колекционер-
ско издание от делукс версия на бокс 

сет от винили. Информация относ-
но предварителните поръчки може 
да намерите на сайта на групата 
http://gorill.az/thenownow.

Още преди пет годи-
ни на Гари Рос му хрумва 
идеята за ново начало на 
поредицата „Бандата на 
Оушън“ и той я споделя с 
режисьора на трилогията 
Стивън Содърбърг. „Сти-
вън е мой близък приятел 
и ние неофициално сме ра-
ботили заедно по няколко 
проекта през годините“, 
е отбелязал Рос. „Ако той 
не участваше, не мисля, че 
щях да го направя. Беше 
чудесно да работим заед-
но“, е допълнил той. 

Содърбърг е споделил, 
че е въодушевен от идея-
та, както и от избора на 
Рос за актриси в главни-
те роли. „Гари ме попита: 
Какво ще кажеш за Санди 
(Сандра Бълок) в ролята 
на сестрата на Дани? 
Реших, че наистина звучи 
интересно“, е обяснил Со-

дърбърг.
В традициите на по-

редицата „Бандите на 
Оушън“ всеки член на 
екипа допринася с нещо 
специално за общата кар-
тина. Към Бълок се присъ-
единяват Кейт Бланшет, 
Ан Хатауей, Минди Кей-

линг, Сара Полсън, Акуафи-
на, Риана и Хелена Бонъм 
Картър.

„Не подбирах просто 
актриси за всяка отделна 
роля. Исках да сформирам 
банда, която заедно да 
звучи перфектно. Беше 
вдъхновяващо от самото 

начало“, е отбелязал Рос.
Пет години, осем ме-

сеца, 12 дни... и малко от-
горе. Това е времето, за 
което Деби Оушън (Бъл-
ок), току-що освободена 
от затвора, планира най-
големия обир в легендар-
ната си кариера.

Тя знае от какво има 
нужда – отбор от най-
добрите в областта си, 
започвайки с бившата й 
партньорка в престъпле-
нията Лу (Кейт Бланшет). 
Двете събират екип от 
специалистки: бижутер-
ката Амита (Кейлинг); 
мошеничката Констанс 
(Акуафина), подвизаваща 
се по улиците; експерт-
ката по всякакви кражби 
Тами (Полсън); хакерката 
Девета топка (Риана) 
и модната дизайнерка 
Роуз Уейл (Хелена Бонъм  

Картър). 
Мишената са 150 млн. 

долара в диаманти – огър-
лица, която ще украсява 
шията на световноиз-
вестната актриса Дафни 
Клугер (Хатауей). Тя ще 
бъде голямата звезда на 
събитието на годината – 
бала на „Метрополитън“. 

Планът им изглежда 
стабилен, но той трябва 
да бъде изпълнен безу-
пречно от всички от еки-
па, които ще трябва да 
се промъкнат и измъкнат 

пред погледите на целия 
град.

„Една престъпна група 
винаги е най-важното в 
американските филми, но 
в нашия случай има едно 
съществено изключение - 
престъпниците обикнове-
но са мъже. Бях заинтри-
гуван от идеята как група 
силни жени ще се впишат 
в жанра, който винаги е 
ограничавал тяхната роля. 
Освен това обожавам фи-
лмите за обири“, е споде-
лил Гари Рос.
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Светослав Загорски

Високите брегове на 
Френското атлантическо 
крайбрежие са любимата 
дестинация на хиляди към-
пингари не само от стра-
ната, но и от целия свят. 
Те разпъват там своите 
палатки или паркират кем-
перите си и стоят със 
седмици. Стотици такива 
къмпинги има пръснати из 
областта Бретан, а когато 
не са на плаж, много от ту-
ристите се отправят към 
впечатляващите селища 
наоколо. Сред тях е Кемпер, 
център на департамента 
Финистер. Той е най-стари-
ят град в регион Бретан и 
е столица на някогашното 
херцогство Корнуел. Разпо-
ложен е в зоната, където 
се вливат двете реки Оде и 

Стеар. Днес р. Оде пресича 
старинния квартал на гра-
да. Изградени са много мос-
тчета, отрупани с цветя. 
Кемпер има отличителен 
бретонско-келтски харак-
тер. Знамената по магази-
ните красноречиво показ-
ват келтското наследство 
в региона. На 22 км от Кем-
пер се намира рибарското 
пристанище Конкарно, кое-
то се е превърнало в извес-
тен курорт. В него е инте-
ресен Музеят на риболова.

Кемпер е основан по 
време на Римската им-
перия. Името му идва от 
бретонската дума кemper, 
която означава място, къде-
то се сливат реки. До 495 г. 
пр.н.е. селището е църковен 
център. След това се пре-
връща в столица на граф-
ство Корнуел. През XI в. се 
обединява с Бретонското 
херцогство. 

Днес Кемпер има селска 
атмосфера, която привлича 
хиляди туристи всяка годи-
на. В Стария град е постро-
ена огромната готическа 
катедрала „Сен Корентин“ 
от XIII в. Тя е посветена на 
първия епископ - Корентин. 
Издигнатите й по-късно не-
оготически кули, високи по 
76 м, изгарят през 1720 г. 
и са възстановени през 
1854 г. Катедралата е най-
старата подобна сграда в 
югоизточната част на Бре-
тан. Прозорците с витражи 
от XV в. са изключителни. 

На запад от храма за-
почват пешеходните улици, 
на които можете да видите 
множество красиви къщи - 

половината от дърво, а 
останалата от камък. На 
приземния им етаж – задъл-
жително с магазинчета.

Близо до Епископския 

дворец, 

където сега се поме-
щава администрацията 
на департамента Бретан, 
са руините на стените на 
града от XV в. В района е 
Музеят на изкуствата на 
Кемпер. Фасадата му е от 
XIX в. В него са изложени ко-
лекции от картини от XIV 
до XXI в., които включват 
произведения на Франсоа 
Буше, Жан Батист Камий 
Коро, Петер Паул Рубенс. В 
музея се намират и няколко 
творби на Пол Гоген, който 
прекарва част от живота 
си в близкото селище Полт 
Авен. 

Вторият своеобразен 
център на Стария град е 
около църквата Locmaria. 
Това е романска сграда от 
XI в., изцяло ремонтирана 
през XV в. Отвътре е дос-
та семпла. Една врата в 
края на десния й коридор ще 
Ви отведе в градината на 
бившия Бенедиктински ма-
настир от XVI в. 

Но Кемпер е световно 
известен не с църквите и 
историята си, а с прочутия 
си красив фаянс и порцелан. 
Най-много туристи се тъл-
пят в 

Музея на фаянса,

а във фабриката на 
най-стария производител  

HB Henriot може да се на-
блюдава целият процес по 
направата на изделията. 

От 1708 г. до днес върху 
всички тях ще видите свое-

образния запазен знак - об-
раза на petit breton (малкия 
бретонец). Това е фигурка на 
местен жител в традицион-
на носия. Музеят разказва 
дългата история на кемпер-
ския фаянс, която започва 
със смелите проекти на 
Жан-Баптист Бусек. Краси-
вият порцелан е открит за 
света през 1875  г., когато е 
изградена жп линия до Кемпер 
и посетителите започват да 
купуват все повече ювелирни-
те порцеланови сувенири. 

Можете да седнете в 
някое от кафенетата и да 
опитате прочутите кем-

перски палачинки, които 
идеално вървят с местното 
ябълково вино. 

През юли се провежда 

традиционният Корну-

елски фестивал - Праз-

никът на сините мрежи.

Началото му датира 
от 1923 г. и до ден-днешен 
се отличава с голямата 
си пищност. Той е велико-
лепно празненство с бре-
тонска музика, театрални 
костюми и танци, което 
продължава цяла седмица. 
Тук се събират актьори и 

музиканти от други обла-
сти. Кулминацията на фес-
тивала е в неделя, когато 
има парад, минаващ през 
целия град. Денят завърш-
ва с концерт в театъра от 
XIX в. „Дюплеи“, където се 
изпълняват части от кла-
сически произведения на 
Луи-Ектор Берлиоз, Ашил-
Клод Дебюси и Жорж Бизе.

Ако имате време, след 
Кемпер можете да се от-

биете в 

красивото бретонско 

селце Рошфор ан Тер,

разположено високо над 
р. Арз. То заема едно от 
челните места в класация-
та за най-красивите френ-
ски селища. Разцветът на 
Рошфор ан Тер започва в 
началото на XX в., когато 
заможният американски ху-
дожник Адолф Клоц присти-
га в него. През 1907 г. той 
купува местния замък и ру-
ините около него. Построен 
през XII в., дворецът е раз-
рушен от републиканците 
през 1793 г. Единствено 
оцелява фасадата. Остана-
лата част от замъка, която 
се вижда днес, е проектира-
на от Клоц. В комплекса са 
запазени и няколко от него-
вите картини, както и ко-
лекция предмети.

Около главната улица 
„Рю дьо Порш“ са разпо-
ложени няколко къщи от 
XVII в., като част от тях 
са дървени, но повечето са 
построени от гранит, ти-
пичен за района. Една от 
най-впечатляващите сред 
тях е хотел „Тур дьо Лион“. 
Всички домове и улици на 
градчето са богато укра-
сени с цветя.

Освен замъка друга забе-
лежителност е катедралата 
Нотр-Дам-де-ла Тронче, из-
дигната през XII в. При стро-
ителството й е използван 
местен тъмен гранит. През 
XVI в. е реконструирана в 
стил пламтяща готика. Ин-
териорът й също отразява 
различни периоди, през които 
е изградена и реновирана. 
Особено красиви са витра-
жите. Не по-малко интересен 
е и кръстът от дялан камък, 
който се издига пред църква-
та. Той е поставен там през 
XVI в. и скулпторите около 
него представляват различни 
библейски сюжети.

 

Из улиците на Стария град

Типични костюми за фестивала в Кемпер

Фаянсова чиния на фабриката 

HB Henriot

Чиния със запазения знак - 

petit breton

Замъкът на Клоц в Рошфор ан Тер Сградата на кметството в Кемпер
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The search for opportunities to solve the problem of the lack of qualified staff for the construction sector was the topic 
of a roundtable that gathered representatives of the sector, vocational high schools, universities and institutions

“I am glad that we suc-
ceeded to bring together 
all interested parties to this 
discussion in order to build a 
working partnership between 
our organizations,” said Prof. 
Dr. Arch. Sc. Arch. Borislav 
Borisov, Rector of the High 
School of Civil Engineering 
“Lyuben Karavelov” at the 
opening of a roundtable on 
“Building Cooperation Edu-
cation – Business to Over-
come the Challenges with 
the Lack of Qualified Staff 
for the Construction Sector”. 
Co-organizer of the confer-
ence was the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC), 
and media partner – Stroitel 
Newspaper. 

“Thank you for your will-
ingness to discuss together 
the problems associated 
with the growing shortage 
of cadres in the construc-
tion sector, as well as for the 
opportunity to present to you 
the vision of BCC, aimed at 
creating a mechanism for 
building the specialists that 
the sector needs. The indus-
try plays an extremely im-
portant role for the economy 
through job creation and the 

development of key infra-
structure. Along with that, 
however, it faces a number 
of challenges. The formation 
of policies to overcome the 
problem of the lack of quali-
fied work force for the con-
struction sector is among the 
main priorities of the Bulgar-
ian Construction Chamber,” 
said Eng. Iliyan Terziev.

The event was attended 
also by the Executive Direc-
tor of BCC Eng. Miroslav 

Maznev, the members of 
the Board of the Chamber 
Lyubomir Peynovski, Eng. 
Nikolay Chomakovski and 
Ruen Panchev, who is also 
Chairman of the Board of 
Directors of “Construction 
Qualification” EAD, the Chair 
of the Regional Office of 
BCC in Pernik Eng. Tanya 
Kamenova, the Director of 
Directorate “Vocational Edu-
cation and Training” at the 
Ministry of Education and 

Science Maria Todorova, the 
Rector of the University of 
Architecture, Civil Engineer-
ing and Geodesy (UACEG) 
Prof. Dr. Eng. Ivan Markov, 
Eng. Dorotea Doncheva, Di-
rector of Sofia High School 
of Construction, Architecture 
and Geodesy “Hristo Botev”, 
Eng. Marin Tsonev from the 
School of Engineering, Archi-
tecture and Geodesy “Angel 
Popov”, Veliko Tarnovo, Eng. 
Petya Ivanova, Director of 

Vocational High School of 
Construction and Architec-
ture – Pazardzhik, Eng. Vik-
tor Sharkov, Deputy Chair-
man of the National Club of 
Builders Veterans (NCBV), 
Reneta Nikolova, procurator 
and editor-in-chief of Stroitel 
Newspaper, and others.

“It is my honor to open 
as a symbolic host this first 
meeting between us. I hope it 
will become annual and why 
not more frequent,” said Prof. 
Borisov and thanked for the 
excellent working relation-
ships between VSU “Lyuben 
Karavelov” and the MB of 
BCC. According to him, only 
through a dialogue between 
the academic circles and 
the sector organizations in 
construction can be solved 
the problem of the lack of 
professional work force. 
“The Chambers that conduct 
politics in this direction, the 
state specialized bodies and 
the educational institutions 
should be able to give a hand 
in the most effective way so 
that to fill in those gaps and 
weaknesses that we find 
in order to be able to solve 
them,” the Rector stressed. 

He underlined the need for 
students to be convinced to 
stay in Bulgaria with a great-
er commitment on the part of 
the state. According to him, 
there is a need for protec-
tionism towards the sector. 
Prof. Borisov pointed out that 
he saw a desire for joint work 
by the Minister of Education 
Krasimir Valchev. The Rector 
also gave special thanks to 
Stroitel Newspaper, that he 
says systematically reflects 
important topics for the con-
struction sector.

“As Chairman of the MB 
of BCC I would like to state 
that the Chamber is ready to 
support all initiatives to find a 
solution to the serious prob-
lem concerning the shortage 
of personnel for the sector,” 
said Eng. Iliyan Terziev to the 
participants in the roundtable 
and added that the problems 
regarding education in re-
cent years become more 
and more clear. Eng. Terziev 
expressed hope that the way 
will be found which will help 
the construction sector to 
aid the educational process 
to create the needed and de-
manded personnel. 

Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev, Executive 
Director of Metropoliten EAD:

Prof. Dr. Eng. Bratoev, 

a Monitoring Committee of 

the Transport and Transport 

Infrastructure Operational 

Program 2014 – 2020 (OPTTI 

2014 – 2020) was held a few 

weeks ago. What have you 

implemented by now on the 

third metro line?  

This was an ongoing 
Monitoring Committee at 
which is presented the im-
plementation of the individual 
projects under the program. I 
provided data on the imple-
mentation of the two stages 
of the third metro line which 
are 12 km in total with 12 
metro stations (MS). The 
first phase is from Vladimir 
Vazov Boulevard through 
the central part of the city to 
Krasno Selo. It includes also 
the construction of a metro 
depot and the purchase and 
delivery of 20 trains. The con-
struction of the section start-
ed in the beginning of 2016 
and the average implementa-
tion on it exceeds 60%. The 
depot is implemented at 74%. 

The second stage is from 
Krasno Selo through Ovcha 
Kupel to the railway line So-
fia – Pernik in the lower part 
of Gorna Banya and is 4 km 
long with 4 stations. The con-
struction of the section start-
ed in May 2017, and it has a 
shorter implementation pe-
riod of two and a half years. 
For this reason the construc-

tion there is an average of 27 
- 28%. The hardest work on 
the constructions has a good 
rate of execution. By the end 
of the year, these activities 
should be completed both on 
the first and second stage. 
The first phase is planned to 
start the office premises and 
to start the installation of the 
equipment and the railroad 
tracks. Two or three months 
later the same works should 
be done in the second phase. 
The first stage is scheduled 
for completion in the autumn 
of 2019 and the second stage 
– at the end of 2019 – early 
January 2020. We are work-
ing them to be ready in Sep-
tember and before Christmas 
2019 respectively.

What was the assess-

ment about the two stages 

of the third metro line? 

It was positive because 
the sites are running on 
schedule. You can see that 

the other projects 
under the large ben-
eficiaries’ program 
a re  go i n g  h a rd . 
Ours are going very 
well,  according to 
the members of the 
Monitoring Commit-
tee, and we think it 
is difficult, because 
of the challenges 
but we manage to 
meet the deadlines 

and volumes although the 
third line is being built under 
harsh conditions. Maybe we 
did not have to build anymore 
in this environment. The ray 
passes 1.5 km from Krasno 
Selo to Bulgaria Boulevard 
under the river, the same po-
sition is in the section from 
Eagles’ Bridge to Little City 
Theater. “Off The Channel”. 
From there to Vladimir Va-
zov Boulevard the track is 
under the railway lines, etc. 
We have no other direction 
of the metro that goes under 
the rivers. The construction 
conditions are very difficult. 
In many places it is neces-
sary to offer individual special 
technical solutions – soil con-
solidation, injection of special 
resins into them, etc. We are 
currently doing this at the 
National Palace of Culture. 
There is a large underground 
water stream that impedes 
the construction. We found a 
solution to this challenge.

The Rural Development Program (RDP) 
for the period 2014 – 2020 has three objec-
tives. The first one is to increase competi-
tiveness and balanced development of agri-
culture, forestry and the processing industry. 
The next one is to protect the ecosystems 
and sustainable management, use of natural 
resources in agriculture, forestry and the food 
industry, climate change prevention and ad-
aptation. The third is the socio-economic de-
velopment of rural areas providing new jobs, 
reducing poverty, social inclusion and a better 
quality of life. A total 22% of the program’s 
public spending is allocated to the first target, 

48% to the second and 28% to the third. This 
is recorded in the consolidated version after 
the third amendment of the RDP 2014 – 2020 
of 25 January 2017 published on the website 
of the State Fund Agriculture - dfz.bg. 

Budgeting has taken into account the pri-
ority needs, potential effectiveness and com-
plementarity of the measures, the lessons 
learnt from the previous programming period 
as well as the objectives of the Europe 2020 
Strategy and the Common Agricultural Policy 
and the national implementation tasks, set out 
in the Partnership agreement and other stra-
tegic documents.

“The cohesion pol icy 
of the European Union is a 
key policy for each Member 
State, but it is also an impor-
tant topic for the Bulgarian 
EU Council Presidency be-
cause of its direct impact 
on the future development 
of the Western Balkans,” 
said Prime Minister Boyko 
Bor isov dur ing the High 
level Conference dedicated 
to EU Cohesion Policy and 
the Prospects for Conver-
gence and Sustainable Re-
gions after 2020, which took 
place in Sofia. The discus-
sion was attended by the 
European Commissioner 
responsible for Budget and 
Human Resources Guenther 
Oettinger, Iskra Mihaylova, 
Chair of the Committee on 
Regional Development at 
the European Parliament 
(EP), Deputy Prime Minister 
Tomislav Donchev, Finance 
Minister Vladislav Goranov, 
Minister of Regional Devel-
opment and Public Works 

Nikolay Nankov and Minister 
for the Bulgarian Presidency 
of the Council of the EU 
2018 Lilyana Pavlova, Marc 
Lemaitre, Director General 
of Directorate General Re-
gional and Urban Policy to 
the European Commission 
(EC), representatives of the 
EC and EP, members of the 
Committee of the Regions, 
ministers from the EU Mem-
ber States and others. 

Within the forum all in-
terested parties were given 
the opportunity to address 
their key messages on the 
future of cohesion policy, 
including in the light of the 
Commission’s proposals for 
a cohesion policy legislative 

package and the Multiannual 
Financial Framework (MFF) 
for the period 2021 – 2027. 
The discussions were held in 
three panels: “The European 
added value of cohesion 
policy”, “The new EU Budget 
– challenges and opportuni-
ties for cohesion policy after 
2020”, “Risk and cost of non-
cohesion of the EU regions”. 
The participants in the inter-
national conference agreed 
that the efforts to boost the 
EU competitiveness and re-
duce disparities in the de-
velopment of the European 
regions need to continue 
and cohesion policy should 
maintain its role as a key in-
vestment policy of the Union.
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Тенис

Бокс

Волейбол

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Изигра се 14–ият кръг на Българската строителна 
футболна лига (БСФЛ). Временните водачи във Висшата 
лига „Инфра Холдинг“ не успяха отново да победят отбора 
на „Монтаж Строителни Конструкции“ (МСК), като два-
та тима си поделиха по една точка след краен резултат 
1:1. По едно попадение записаха Иван Власев за „монта-
жниците“ и Георги Асенов за „холдинга“. Така отборът на 
МСК на два пъти успява да открадне точки от водачите 
в класирането.

В рамките на 5 дни „Бокал“ и „Ергодом“ се срещнаха 
два пъти, като си размениха по една победа. В отложе-
ния мач ергодомци спечелиха с 5:1, то вторият двубой 
беше коренно различен и „Бокал“ се поздрави с резултат 
4:0 след хеттрик на Расим Рашид и един гол на Любомир 
Андреев.

В битката за сребърните медали отборът на „Ма-
рибор строй“ се наложи над „Ромстал ХЕС“ със 7:1 след 4 
точни изстрела на Огнян Милеков, два на Николай Зайков 
и един на Атанас Марангозов. Почетното попадение за 
„Ромстал ХЕС“ отбеляза Росен Ненчев.

Категорична победа записа тимът на „Контракт 
Сити“ с 4:1 над „Артекс“. Головете отбелязаха Красимир 
Недялков (2), Илия Ангелов и Иван Ангелов. За „Артекс“ се 
разписа Ангел Станков.

Отборът на „Главболгарстрой“ надигра „Рутекс“ със 
7:4. За „строителите“ точни бяха Пламен Яначков (3), Ми-
рослав Филипов (2), Георги Политов и Асен Сираков, а за 
„Рутекс“ вкараха Евгени Стефанов (2), Петър Ванков и 
Борислав Стефанов. 

Шеста поредна победа в дивизията записа тимът на 
„Кордел България“, след като се наложи над селекцията на 
АПИ с 5:1 след хеттрик на Милен Кръстев и два гола на 
Петър Халачев за „Кордеел“ и почетен на Христо Петров 
за „агенцията“.

С хеттрик на Явор Стоянов, две попадения на Галин 
Галилеев и едно на Венцислав Харизанов отборът на 
„Кондекс“ постигна четвърти успех за пролетта, като 
се наложи с 6:3 над „Теразид“, за които Светлин Христов 
отбеляза на два пъти, а Иван Иванов - веднъж.
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Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Спортният ди-
ректор на Испания 
Фернандо Йеро е но-
вият селекционер на 
националния испан-
ски отбор по футбол. 
Това обявиха официално от 
Кралската испанска фут-
болна федерация. Леген-
дата на „Реал“ (Мадрид) 
поема функциите само за 
Световното първенство в 
Русия. Той заменя на поста 
уволнения Юлен Лопетеги.

Йеро има 601 мача и 
127 гола с фланелката на 
„Реал“ (Мадрид), както и 
89 срещи за националния 
отбор на Испания. През се-
зон 2014/15 е асистент в 
кралския клуб. През 2016/17 
води „Овиедо“, след което 
става спортен директор в 
националния отбор.

Назначеният селек-
ционер изрази мотива-

ция и амбиция, поемайки 
отговорността да води 
тима за големия форум. 
Той и президентът на 
Кралската испанска фут-
болна федерация Луис Ру-
биалес дадоха съвместна 
пресконференция, която 
послужи за своеобразно 
представяне на новия на-
ставник.

„За мен това е вълну-
ващо предизвикателство. 
Приемам отговорността 
смело, няма как по друг 
начин. Имаме футболи-
сти, които две години се 
готвят за Световното 
първенство. Бях спортен 
директор и разбирам ця-

лата страст и амбиция. 
Поздравления за Юлен 
Лопетеги за свършената 
работа“, е заявил Йеро. 
„Имаме три мача, в които 
ще се борим за класиране, 
няма да подаряваме нищо. 
Искам футболистите да 
играят добре и да вкар-
ват с три гола повече от 
съперника, да, това би ми 
харесало“, е споделил спе-
циалистът. 

„Благодаря на Фер-
нандо, че прие това голя-
мо предизвикателство. 
Националният отбор е в 
неговите ръце. Трябваше 

да е човек, който познава 
играчите. Те го приеха и са 
готови да му помагат“, е 
допълнил президентът на 
федерацията Рубиалес. 

Припомняме, че смя-
ната се наложи заради 
решението на Юлен Лопе-
теги да напусне национал-
ния отбор и да подпише с 
„Реал“ (Мадрид). 

„Говорих с футболисти-
те. Те ще направят всичко 
възможно да спечелят ку-
пата с новия треньорски 
щаб. Победата е важна, но 
по-важен е начинът на ра-
бота“, е обяснил Рубиалес.

Старши треньорът на 
„Ювентус“ Масимилиано 
Алегри е заявил, че е от-
казал предложение да ог-
лави европейския и свето-
вен клубен шампион „Реал“ 
(Мадрид). 

„Да кажем така - казах 

на Ювентус „да“. Говорих 
с президента на „Реал“ 
(Мадрид) Флорентино Пе-
рес и му отказах. От ува-
жение към президента на 
„Юве“ Андреа Аниели, на 
когото дадох думата си, 
че ще остана в отбора“, е 

обяснил пред журнали-
сти Алегри. 

„Реших да остана в 
„Юве“ и да спазя дума-
та си, без да обмислям 
други предложения. В 
този случай трябва да бла-
годаря на Перес за предло-

жението за „Реал“ (Мад-
рид)“, е добавил Алегри.

Световният номер 1 Ра-
фаел Надал реши да се отка-
же от участие на турнира в 
Куинс, който ще се проведе 
следващата седмица. Това е 

обявил самият тенисист чрез съобщение в Туитър.
„Много съжалявам да заявя отказването си, но спо-

ред лекаря ми трябва да си взема почивка след дългия 
сезон на клей. Надявам се да Ви видя догодина на това 
страхотно тенис и социално събитие”, е написал той в 
изявлението си.

Въпреки липсата на Надал в турнира в Куинс ще се 
включат редица големи имена, сред които Григор Дими-
тров, Новак Джокович, Анди Мъри, Хуан Мартин Дел Пот-
ро, Марин Чилич и Давид Гофен.

Представителят на домакините Миша Зверев се 
класира за втория кръг на турнира по тенис на трева 
в германския град Щутгарт с награден фонд 656 хил. 
евро. Полуфиналистът от миналия сезон Зверев надделя 
над квалификанта Михаил Южний (Русия) със 7:6(5), 6:3 
за 90 минути.

Така за място на четвъртфиналите той ще се из-
прави срещу водача в схемата Роджър Федерер (Швей-
цария), който се завръща на корта след почти три ме-
сеца отсъствие, след като пропусна сезона на червено.

Германецът пласира 9 аса и не допусна пробив. Той 
спечели оспорвания първи сет с тайбрек, а след това 
реализира единствения брейк в мача срещу полуфина-
листа от 2014 г. Зверев за 4:2 във втората част, след 
което запази аванса си до края.

Селекционерът на на-
ционалния отбор по волей-
бол Пламен Константинов 
е коментирал представя-
нето на тима в турнира 
от Волейболната лига на 
нациите в Осака. Той е 
разяснил ситуацията в 
представителния отбор и 
е споделил, че във втория 
ни домакински турнир във 

Варна ще видим състав, в 
който ще има няколко про-
мени. 

„Имахме повече шан-
сове срещу Италия, но из-
пуснахме някои моменти. 
Изиграхме мача с Япония 
по най-добрия начин, а с 
Полша бяхме на приливи и 
отливи. Нямаме стабил-
ност. Липсват петима 

основни души. Очевидно 
е, че момчетата, които 
трябва да играят на тя-
хно място, отстъпват по 
качества. Всички, които 
се качиха в самолета, мо-
гат да влязат в групата“, 
е обяснил Константинов. 
„Скримов и Влади Иванов 
ще влязат на мястото 
на Маринков и Каракашев. 

Ще решаваме според си-
туацията“, е добавил той. 
„Засега изключвам Ники 
Николов като вариант. 
Ако състоянието му поз-
воли, може да играе сре-
щу Иран. Очаквам тежки 
съперници във Варна. Ще 
опитаме да видим в тази 
формация колко можем да 
се приближим до топ от-

борите. Ще търсим по-
беда. Играем по-добре в 
началото на турнирите 
и накрая не ни достигат 
силите. Проблемът е как-
то физически, така и пси-
хически. Превъзхождат 
ни тези държави, които 
имат силни първенства“, 
е заявил селекционерът на 
България.

Дионтей Уайлдър (САЩ) 
е готов да подпише договор 
за сблъсък с Антъни Джошуа. 
При това не за един, а за два 
мача. Първият от тях ще се 
състои във Великобритания.

Шампионът на Световния 
боксов съвет лично разкри за 
дълго чаканата от феновете 
вест. Тя беше потвърдена и от неговия ме-
ниджър Шели Финкел.

„Съгласихме се с условията на Еди Хърн 

за мач във Великобритания“, 
е обяснил Финкел. „Казах му, 
че приемаме техните усло-
вия и да изпратят договор“, 
е добавил той. В клаузата по 
контракта е включен и задъл-
жителен реванш. Той трябва 
да се проведе в САЩ. Битки-
те ще бъдат за абсолютна-

та световна титла в тежка категория.
Джошуа преговаря и с Александър Повет-

кин за мач през септември.

Бившият претендент за световната 
титла в тежка категория Луис Ортис - 
Кинг Конг (Куб), предизвика Тайсън Фюри. 
Кубинецът е отправил поканата си за мач 
в Туитър.

Очаква се следващият мач на Фюри да 
бъде в средата на август. Все още не е 
ясно кой ще бъде съперникът му. Бивши-
ят световен шампион се завърна преди 
дни на боксовия ринг в Манчестър след 
две години и половина пауза. Той се справи 
лесно с аутсайдера Сефер Сефери.
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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

По специални поводи 
и за изключителни клиен-
ти Ferrari често създават 
уникати. Най-новият от 
тях – SP38, бе показан 
на ежегодния конкурс за 
автомобилна красота 
Concorso d`Eleganza Villa 
d`Este, който се проведе 
в периода 25 - 27 май т.г.

SP38 е произведен по 
поръчка на един от най-
преданите клиенти на 
компанията. 

Като база са използвани 

шасито и задвижването 

на разполагащия с 670 к.с. 

Ferrari 488 GTB,

а дизайнът е вдъхновен 
от модела F40 - приликата 
се вижда най-вече във фор-
мата на задното антикри-
ло и капака на моторния 
отсек. Задната част има 
широки ламели вместо 
стъкло именно като по-
чит към F40, а с тесните 

си фарове и броня предни-
цата прави препратка към 
308 GTB. 

Светлините на гърба 
са кръгли и по двойки от 
двете страни, а двойната 
ауспухова тръба е цен-
трално разположена. Също 
така има заден спойлер и 
дифузьор. 

Дизайнерите са 

подчертали и зоната на 

задните колела.

В профил Ferrari SP38 
наподобява малко на ле-
гендарната Lancia Stratos. 

Съкращението SP означава 

Special Project, 

SP1 през 2008 г .  е 
преработено на F430. 
Четири години по-късно 
богът на китарата Ерик 
Клептън си поръчва SP12 
EC (Special Program 12 Eric 
Clapton) на базата на 458 

Британски-
ят милиардер 
Дейвид МакНийл 
плати $70 млн. 
(€59,9 млн.) за 
Ferrari 250 GTO 
от 1963 г. на час-
тен търг в САЩ. 
G ra n  Tu r i s m o 
Omologato от-
давна е най-скъ-
пият автомобил на планетата - през 2013 г. друг е про-
даден за $52 млн. (€44.5 млн.).

Изключително високата цена се дължи на факта, 
че между 1962 г. и 1964 г. от 250 GTO са произведени 
само 39 бройки. Новият рекордьор с номер на шаси-
то 4153 GT има и богата колекция от състезателни 
победи.

През 1963 г. сребристото купе е финиширало на 
четвърто място в състезанието за спортни авто-
мобили и прототипи „24-те часа на Льо Ман“ и печели 
„Тур дьо Франс“ през 1964 г. Експерти смятат, че до 
пет години цената на същата кола може да надхвърли 
$100 млн. (€85.5 млн.).

Ferrari 250 GTO има 3,0-литров 12-цилиндров двига-
тел (цифровият 
индекс в име-
то обозначава 
обема на всеки 
от цилиндри -
те) с мощност 
300 к.с. Ускорява 
до 100 за 6 секун-
ди, а максимал-
ната скорост е 
280 км/ч.

Italia. Цифрата 12 в име-
то на колата би трябва-
ло да означава, че тя се 
задвижва от двигател с 
12 цилиндъра, но според 
последната информация 
Ferrari SP12 EC е с V8 дви-
гател.

Стандартното Ferrari 
488 GTB се оборудва с 
3,9-литров V8 с два тур-
бокомпресора, мощност 
670 к.с. и максимален вър-
тящ момент 760 Нм. 

Суперколата SP38 ускорява 

от 0 до 100 за 3 сек и вдига 

330 км/ч 

Моделът е лакиран в 
червен металик, а гово-
рейки за актуализации, 
червеното всъщност е 
специална поръчка - трой-
но метално, което е про-
ектирано за тази кола. 
От компанията все още 
не разкриват никакви под-
робности за интериора.
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За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Блондинка печели лека кола  

от лотарията. Отива да си получи 

печалбата и казва:  

- Искам колата да е червена!   

- Искате ли черна? Зелена? Жълта? 

Просто в момента червени нямаме... 

- Аааа, така значи! Тогава си ми 

върнете левчето.   

Смесено 
движение - 

слизането да 
става чрез 

рамка, а 
качването с 

асансьор.
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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


