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Ръководствата на Камарата на строители-
те в България (КСБ) и на КТ „Подкрепа” проведо-
ха работна среща. Тя се състоя в централата 
на Конфедерацията. На нея от страна на КСБ 
присъстваха председателят на Управителния 
съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. дирек-
тор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, инж. 
Лидия Станкова, началник-отдел „Анализи, про-
фесионална квалификация и мониторинг“, и Ре-
нета Николова, ПР на Камарата, прокурист и 
главен редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. 
КТ „Подкрепа“ бе представена от президента на 
Конфедерацията инж. Димитър Манолов и вице-
президента инж. Иоанис Партениотис, който е 
и президент на Федерация „Строителство, ин-
дустрия и водоснабдяване“.

Двете страни обсъдиха актуални теми, 
засягащи строителния бранш, като акцентът 

бе поставен върху промените в Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ) и Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Засегнати бяха 
и други въпроси, като отрасловия колективен 
трудов договор, минималния осигурителен до-
ход, липсата на квалифицирани кадри в сектора 
и безопасните условия за труд. 

„За нас най-големият проблем в момента е 
предлаганата промяна в ЗУТ, касаеща и чл. 14, 
ал. 2 от ЗКС. Ние настояваме категорично да 
отпадне възможността строителни дейности 
от 5-а категория да се изпълняват от строи-
тели, невписани в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС). В тази връз-
ка КСБ предлага в ЦПРС да се вписват всички 
строители на строежи от първа до пета кате-
гория включително, както и по отделни стро-
ителни и монтажни работи“, заяви инж. Илиян 
Терзиев. 
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Ръководствата на двете организации обсъдиха промените в ЗУТ и актуални за бранша въпроси

Ще продължим 
да надграждаме      
електронните услуги,                                     
предоставяни от 
АГКК

Инж. Валентин Йовев, 
зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството:
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24 юни
Инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара Загора

26 юни
Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца

Емил Христов

„Поставихме си амби-
циозна задача и я изпълних-
ме - да градим мостове и 
да бъдем медиатор, който 
води конструктивен диа-
лог. През 2018 г. като по-
следна преди изборите за 
ЕП през 2019 г. беше важно 
да сме отговорни“. Това за-
яви министърът за Българ-
ското председателство на 
Съвета на ЕС Лиляна Пав-
лова по време на участие-
то си в пленарната среща 
на Конференцията на Коми-
сиите по европейските въ-
проси на парламентите на 
Европейския съюз (КОСАК). 
На форума присъстваха 
президентът Румен Радев, 
министър-председателят 
Бойко Борисов, председа-
телят на Народното съ-
брание Цвета Караянчева, 
Искра Михайлова, предсе-
дател на Комисията по 
регионално развитие към 
Европейския парламент, и 
др. По време на събитието 
парламентаристите има-
ха възможност да обсъдят 
въпроси от европейския 

дневен ред и да обменят 
добри парламентарни прак-
тики.

Министър Павлова 
благодари на българския 
парламент за постигане-
то на конструктивен ди-
алог при формирането на 
националните позиции и 
на Комисията по европей-
ски въпроси и контрол на 
европейските фондове за 
конструктивната работа 
през целия период на под-
готовка и провеждане на 
председателството. „И 
шестте събития от пар-
ламентарното измерение 
допринесоха за напредъка 
по заложените приорите-
ти. Мога да кажа, че отчи-
таме резултати по всяко 
едно досие благодарение 

на екипите в работните 
групи, на добрата коорди-
нация между всички инсти-
туции, на доброволците 
и на българското обще-
ство“, заяви тя пред депу-
татите от националните 
парламенти. 

Лиляна Павлова посочи 
две от темите, по които 
България безспорно е по-
стигнала напредък – За-
падните Балкани и мигра-
цията. Сред започналите 
у нас важни дебати през 
изминалите 6 месеца са 
и обсъжданията за Мно-
гогодишната финансова 
рамка и за бъдещето на 
Европа. 

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“.

Росица Георгиева

„Един от приоритетите в работа-
та на правителството е до една година 
всички обществени поръчки да станат 
електронни. Този начин на провеждане на 
търговете би решил много от пробле-
мите, но не е панацея.“ Това каза вице-
премиерът Томислав Дончев по време на 
Конференцията „Подобряване на достъпа 
до обществени поръчки”. В събитието 
участваха още еврокомисарят по вътре-
шен пазар, промишленост, предприемаче-
ство и МСП Елжбиета Биенковска, Огнян 
Златев, ръководител на Представител-
ството на ЕК в България, и др. 

Вицепремиерът отбеляза, че об-
ществените поръчки не са дребен ад-
министративен детайл, а средство за 
провеждане на политики. Според него в 
бъдеще предстоят много предизвикател-
ства, като да се провеждат зелени по-
ръчки, да се въвеждат иновации. Според 
него системата на България е консерва-
тивна и не се насърчават новостите. 
Друг проблем, който Дончев коментира, 
са обжалванията. „С промените в Зако-
на за обществените поръчки искаме да 
предотвратим злоупотребите, свързани 
с обжалванията”, каза още той. Дончев 
подчерта, че обжалването е право на 
всеки икономически субект и то не може 
да бъде поставено под въпрос. „Не може 
да бъдем сигурни, че всеки възложител 
е изряден. Понякога и те бъркат. Тогава 
КЗК и съдът трябва да поправят грешки-

те. Но понякога обжалването се ползва 
като злоупотреба. Тези случаи трябва да 
се отстранят“, обясни още вицепреми-
ерът. 

В своето изказване еврокомисар Би-
енковска подчерта, че 3 трилиона евро в 
Европа се разпределят през обществени 
поръчки и затова ЕК се опитва да опро-
сти процедурите. Тя беше категорична, 
че директивата на ЕС за обществените 
поръчки дава възможност от критерий 
най-ниска цена да се премине към ико-
номически най-изгодна цена. Според нея 
е по-добре да се гледа съотношението 
цена – качество, и то в дългосрочен план. 
Биенковска съобщи още, че през септем-
ври в Брюксел ще се открие център за 
компетенции на европейско ниво за по-
добряване на практиките на възложите-
лите. 

Вицепремиерът Томислав Дончев:

Росица Георгиева

Председателят на Коми-
сията за противодействие 
на корупцията и за отнема-
не на незаконно придобито-
то имущество (КПКОНПИ) 
Пламен Георгиев направи 
отчет за дейността на 
водения от него орган за 
периода януари - юни 2018 г. 
Това стана на пресконфе-
ренция, която беше първата 
за новото ръководство на 
КПКОНПИ. В нея участваха 
Антон Славчев, зам.-предсе-
дател на комисията, и чле-
новете й Силвия Къдрева и 
Антоанета Цонкова. 

„От началото на 2018 г. 
по линия на отнемане на 
незаконно придобито иму-
щество КПКОНПИ има 
влезли в сила решения за 
над 7,2 млн. лв. Комисията 
е внесла в съда 753 искания 
за отнемане на имущество 

на стойност 3,012 млрд. лв.”, 
каза Пламен Георгиев. Той 
обясни, че по линия на про-
тиводействие на корупция-
та са получени 213 сигнала. 
По 68 от тях, или 1/3, има 
решения. 

„Когато се касае за ко-
рупция по високите етажи 
на властта, ние сме компе-
тентният орган за извърш-
ване на проверки”, каза още 

той и обясни, че по линия на 
конфликт на интереси са 
получени 45 сигнала. При-
ети са 42 решения, като е 
установен конфликт на ин-
тереси в 7 случая, в 18 про-
изводства няма установен 
конфликт на интереси, а 17 
сигнала са прекратени.

Интервю с председателя 
на КПКОНПИ Пламен Георги-
ев четете в следващия брой.

Снимка авторът

Снимка авторът
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Съоръжението е оборудвано с най-съвременната апаратура и ще подобри сигурността на електрозахранването в региона

петък, 22 юни 2018 Ñòðîèòåë

Емил Христов

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД от-
кри нова модерна възлова станция в Ап-
рилци. Тя ще подобри електрозахранва-
нето на 4000 домакинства и стопански 
потребители в общината. Обектът, в 
който са инвестирани 200 000 лв., е обо-
рудван с най-съвременната апаратура 
и позволява автоматизация на мрежа-
та. На церемонията присъстваха Карел 
Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ, Вик-
тор Станчев, гл. оперативен директор 
на „ЧЕЗ Разпределение България“, и Пе-
тър Холаковски, изп. директор на „ЧЕЗ 
Разпределение България“. 

„Благодарение на новото съоръже-
ние в Априлци многократно ще намалее 
времето за локализиране и отстранява-
не на аварии, като същевременно ще се 
минимизира броят на засегнатите от 
евентуални прекъсвания потребители. 
Такава техника позволява изключването 
само на определени части от електро-
проводите, където има повреда, докато 
всички останали клиенти, които получа-
ват електрозахранване, остават неза-
сегнати“, каза Виктор Станчев. По думи-
те му през 2017 г. община Априлци е била 
във фокуса на инвестиционната дейност 
на „ЧЕЗ Разпределение“ в област Ловеч. В 
Априлци са инвестирани 860 000 лв. 

„В област Ловеч вложихме общо 
3,7 млн. лв. през 2017 г., от които 
3,4 млн. лв. в реконструкция и обновява-
не на мрежата, а над 300 хил. лв. - в нови 
присъединявания. Вярвам, че всички уси-
лия, които положихме и продължаваме, 
помагат за стабилното електрозахран-
ване в този красив туристически район“, 
заяви Петър Холаковски. 

По време на събитието стана ясно 
още, че най-големият проект на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ през тази го-
дина е реконструкцията на подстанция 
„Фестивална“ в София. Той е на стой-
ност 4,5 млн. лв. и се очаква да приклю-
чи през 2019 г. Подстанция „Фестивал-
на“ осигурява електрозахранването на 
40 000 потребители в централната 
градска част на столицата, в кварта-
лите „Младост 1 и 2”, „Дружба 1 и 2”, 

„Гара Искър”, „Горубляне”, „Поли-
гона”, както и в района на 7-и 
километър. С реконструкцията 
многократно ще се повиши на-
деждността на електрозахран-
ването в тези столични райони. 

Друг важен проект на ЧЕЗ за 
тази година, който е приключил 
успешно в своята пилотна част 
и вече се реализира в различни 
области на Западна България, е 
монтирането на дистанционно 
обслужвани електромери. След 
предварителен обстоен анализ 
са избрани местата за изграж-
дане на автоматизираната 
система, така че тя да донесе 

максимален ефект за повишава-
не на качеството и сигурност-
та на електрозахранването 
на клиентите и процеса на об-
служването им. От дружество-
то заявиха, че това е модерен 
подход към мрежата, който ще 
даде възможност за поглед в 
реално време върху консумаци-
ята. Внедряването на техно-
логията пряко ще повлияе и на 
клиентската удовлетвореност. 
През 2018 г. „ЧЕЗ Разпределе-
ние“ ще инвестира 6 млн. лв. в 
устройства и монтаж по проек-
та, като ще бъдат поставени 
186 000 електромера. 
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„Трябва  да  се  пре -
у с т а н ови  п р а к т и ка -
та „нерегламентирани 
строителни бригади“ да 
изграждат жилищни и 
смесени сгради ниско за-
строяване, което освен 
че не гарантира спазва-
нето на действащите 
строителни и техниче-
ски норми, създава реал-
на опасност за живота и 
здравето както на рабо-
тещите, така и на бъде-
щите ползватели на сгра-
дите, ощетява бюджета 
и не на последно място – 
подхранва сивата иконо-
мика“, допълни той. Инж. 
Терзиев подчерта, че КСБ 
е разговаряла по темата 
с всички парламентарно 
представени партии и за 
момента среща разбира-
не. 

„Ние сме категорично 
против да не се спазват 
правилата. КТ „Подкрепа“ 
също подготвя станови-
ще във връзка с предлага-

ните промени в ЗУТ, което 
ще бъде внесено в НС. Не 
може случайни субекти да 
се занимават със строи-
телство, в този отрасъл 
е опасно всеки да прави 
каквато му хрумне“, заяви 
на свой ред инж. Димитър 
Манолов и допълни, че за 
Конфедерацията е важно 
как ще се следи за безо-
пасността и сигурност-
та при работа.

По думите на инж. Ио-
анис Партениотис впис-
ването в ЦПРС на КСБ е 
свързано с отговорност-
та и гаранцията за ка-
чество. „Всичко извън ре-
гулацията е генератор на 
сив трудов пазар, в който 
няма договори и осигуров-
ки, не се спазват безопас-
ните условия на работа, 
което води до тежки зло-
полуки. Това е нашата по-
зиция“, категоричен беше 
инж. Партениотис. Вие 
искате равнопоставе-
ност, честна конкуренция, 
качество и отговорност, 
ние - осигуровки и добри 

условия на труд, това не 
може да стане, ако не се 
спазват правилата“, под-
черта инж. Партениотис.

Участниците в сре-
щата се обединиха около 
необходимостта всички 
фирми в сектора да бъдат 
на светло. 

По време на срещата 
инж. Иоанис Партенио-
тис засегна и въпросите 
за отрасловия колективен 
трудов договор в сектор 
„Строителство”, и за ми-
нималния осигурителен 
доход. Инж. Мазнев уве-
ри ръководството на КТ 
„Подкрепа“, че тази тема 
е важна и ще бъде разгле-
дана на предстоящия УС 
на КСБ. 

„За да се повиши за-
плащането в сектора, е 
необходимо да се увеличи 
цената на строителния 
продукт. В тази връзка 
ние считаме, че понятие-
то пределна цена трябва 
да отпадне и да не се из-
ползва за отстраняване 
на фирми от търговете“, 

посочи инж. Терзиев. „Нека 
да има средно претеглена 
цена, всички, дали 20% по-
висока или по-ниска – да 
се отстраняват от тър-
га“, каза председателят 
на УС на КСБ. 

„Ние предлагаме в ЗОП 
да се даде възможност 
при промени в условията 
заложените ценови пара-
метри да се предогова-
рят. Защото се повишава 

стойността на армату-
рата, скачат горивата. 
Няма как да се предвиди 
каква ще е цената на го-
ривата след 5 години, а 
бюджетите се правят на 
базата на цени отпреди 
2 - 3 години, които вече 
са неактуални. FIDIC раз-
решава предоговаряне на 
цените, а ЗОП - не“, посо-
чи инж. Мазнев.

Ръководствата на КСБ 

и на КТ „Подкрепа” обсъди-
ха и сериозния проблем с 
липсата на кадри в сек-
тора. „В професионално-
то образование трябва 
да се направят сериозни 
промени“, подчерта пре-
зидентът на КТ „Подкре-
па”. Двете страни се до-
говориха темата да бъде 
широко дискутирана на 
следваща среща на орга-
низациите.

 от стр. 1

Снимка Румен Добрев
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) обяви 
обществените поръчки 
за избор на изпълнител за 
поддържане (превантивно, 
текущо, зимно и ремонтно-
възстановителни работи 
при аварийни ситуации) на 
републиканските пътища 
за следващите 5 години. 
От АПИ съобщават, че как-
то и досега, търговете са 
по райони - Северозападен, 
Северен Централен район, 
Югоизточен, Южен Цен-
трален и Югозападен район. 
Общата им индикативна 
стойност е над 427 млн. лв. 

За Северозападен район 
обществената поръчка е в 
пет обособени позиции:

Обособена позиция 
№1 – ОПУ Видин, с прогноз-
на стойност 14 300 000 лв. 
без  ДДС.  Дължината 
на  пътната мрежа е 
608,040 км;

Обособена позиция 
№2 – ОПУ Враца, с прогноз-
на стойност 19 100 000 лв. 
без  ДДС.  Дължината 
на  пътната мрежа е 
646,050 км;

Обособена пози-
ция №3 – ОПУ Монтана, 
с прогнозна стойност 
16 400 000 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа 
е 622,626 км;

Обособена позиция 
№4 – ОПУ Ловеч, с прогнозна 
стойност 18 400 000 лв. без 
ДДС. Дължината на пътна-
та мрежа е 732,174 км;

Обособена пози-
ция №5 – ОПУ Плевен, 
с прогнозна стойност 
18 600 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 793,736 км.

Общата прогнозна 
стойност е 86 800 000 лв. 
без ДДС.

За Северен Централен рай-
он обществената поръчка 
е в 5 обособени позиции:

Обособена позиция 
№1 – ОПУ Велико Търно-
во, с прогнозна стойност 

23 200 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 963,921 км;

Обособена пози-
ция №2 – ОПУ Габрово, 
с прогнозна стойност 
12 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 503,741 км;

Обособена пози-
ция №3 – ОПУ Разград, 
с прогнозна стойност 
12 800 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 505,400 км;

Обособена позиция 
№4 – ОПУ Русе, с прогнозна 
стойност 12 600 000 лв. без 
ДДС. Дължината на пътна-
та мрежа е 496,583 км;

Обособена пози-
ция №5 – ОПУ Силистра, 
с прогнозна стойност 
13 700 000 лв. без ДДС. Дъл-

Росица Георгиева

„Разширяваме бул. „То-
дор Каблешков“ между 
бул. „Цар Борис III“ и ул. „Ма-
йор Горталов“. Обектът 
трябва да бъде завършен 
най-късно до края на юли 
с нова инженерна инфра-
структура, пътна настил-
ка, тротоари и улично 
осветление. След приключ-
ване на работата ще има-
ме трасе с по две ленти 
във всяка посока.“ Това каза 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъко-
ва по време на проверка на 
реконструкцията. Тя беше 
придружена от зам.-кмета 
по направление „Транспорт 
и транспортни комуни-
кации” Евгени Крусев, от 
районните кметове на 
„Витоша“ и „Красно село“ 
– Теодор Петков и Христо 
Апостолов. Основен изпъл-
нител на проекта е „ГБС 
Инфраструктурно строи-
телство” АД.  

Фандъкова обясни, че 
е изградена канализация, 
преместен е водопрово-
дът и се изместват мре-
жите, за да се направи 
ново осветление. „Бул. „То-
дор Каблешков“ е страте-
гически обект, защото е 
част от вътрешния ринг 
на София. Амбицирани сме 
да ускорим работата по 
протежението на цялото 
трасе. Имаме готовност 
да започнем с разшире-
нието на участъка от бул. 
„България” до ул. „Костен-
ски водопад”, като вече 

има обявена процедура“, 
посочи Йорданка Фандъко-
ва. По думите й до момен-
та са отчуждени 37 дка 
имоти за над 23 млн. лв. 
Предстои отчуждаването 
на още около 35 дка.

По време на провер-
ката стана ясно още, че 
кръстовището на буле-
вардите „Цар Борис III” и 
„Тодор Каблешков” ще се 
обновява през следващата 
година, когато се изпълни 
ремонтът на трамвайни-
те релси по бул. „Цар Бо-
рис III”. 

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

жината на пътната мрежа 
е 506,075 км.

Общата прогнозна 
стойност е 74 400 000 лв. 
без ДДС.

За Югоизточен район 
обществената поръчка е в 
4 обособени позиции:

Обособена пози-
ция №1 – ОПУ Бургас, 
с прогнозна стойност 
25 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 1121,699 км;

Обособена пози-
ция №2 – ОПУ Сливен, 
с прогнозна стойност 
14 000 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 586,302 км;

Обособена позиция 
№3 – ОПУ Стара Загора, 
с прогнозна стойност 
20 700 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 782,664 км;

Обособена позиция 
№4 – ОПУ Ямбол, с прогноз-
на стойност 13 100 000 лв. 
без  ДДС.  Дължината 
на  пътната мрежа е 
596,272 км.

Общата им стойност е 
72 900 000 лв. без ДДС. 

За Южен Централен район 
обществената поръчка е в 

5 обособени позиции:

Обособена пози-
ция №1 – ОПУ Кърджали, 
с прогнозна стойност 
15 500 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 649,047 км;

Обособена пози-
ция №2 – ОПУ Пазарджик, 
с прогнозна стойност 
15 600 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 666,952 км;

Обособена пози-
ция №3 – ОПУ Пловдив, 
с прогнозна стойност 
23 400 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 918,793 км;

Обособена пози-
ция №4 – ОПУ Смолян, 
с прогнозна стойност 
18 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 538,842 км;

Обособена пози-
ция №5 – ОПУ Хасково, 
с прогнозна стойност 
22 100 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 1011,107 км.

Общата индикативна 
стойност е 94 700 000 лв. 
без ДДС. 

За Югозападен район обще-
ствената поръчка е в 4 
обособени позиции:

Обособена позиция 
№1 – ОПУ Благоевград, 
с прогнозна стойност 
19 800 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 680 км.;

Обособена позиция 
№2 – ОПУ Кюстендил, 
с прогнозна стойност 
18 800 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 619,423 км.;

Обособена пози-
ция №3 – ОПУ Перник, 
с прогнозна стойност 
12 100 000 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа 
е 529,822 км;

Обособена позиция 
№4 – ОПУ София, с прогноз-
на стойност 47 900 000 лв. 
без  ДДС.  Дължината 
на  пътната мрежа е 
1349,810 км

Общата им стойност е 
98 600 000 лв. без ДДС.

От АПИ припомнят, че 
на 28 май т.г. беше стар-
тиран търгът за текущ 
ремонт и поддържане на 
републиканските пътища в 
Североизточен район. Тя е в 
4 обособени позиции:

Обособена позиция 
№1 – ОПУ Варна, с прогноз-
на стойност 11 800 000  лв. 
без  ДДС.  Дължината 
на  пътната мрежа е 
647,014 км.;

Обособена позиция 
№2 – ОПУ Добрич, с прогноз-
на стойност 14 700 000 лв. 
без ДДС. Дължината на 
пътната мрежа е 823 км;

Обособена пози-
ция №3 – ОПУ Търговище 
с прогнозна стойност 
10 200 000 лв. без ДДС. Дъл-
жината на пътната мрежа 
е 523,3 км;

Обособена позиция 
№4 – ОПУ Шумен, с прогноз-
на стойност 11 400 000 лв. 
без  ДДС.  Дължината 
на  пътната мрежа е 
575,244 км.

Общата прогнозна 
стойност е 48 100 000 лв. 
без ДДС. 

Срокът за изпълнение на 
обществените поръчки е 60 
месеца. Офертите на кан-
дидатите за поддържане на 
републиканските пътища в 
Северен Централен, Севе-
розападен и Югозападен 
район се подават до 23 юли 
2018 г. За Южен Централен, 
Югоизточен и Североизто-
чен район кандидатите мо-
гат да подават оферти до 
26 юли 2018 г.

Снимка Свилена Гражданска
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Мирослав Еленков

Завърши изграждането 
на второто платно на път 
I-9 Слънчев бряг – Бургас в 
отсечката между Ахелой и 
Поморие и на директното 
трасе на обхода на Ахелой. 
Новата четирилентова 
отсечка е с обща дължина 
над 9 км. От тях 4,7 км е 
реконструираният участък 
между Ахелой и Поморие, а 
4,4 км са обходният път на 
Ахелой. Инвестицията е за 
близо 45 млн. лв., които са 
осигурени от републикан-
ския бюджет. Инфраструк-
турните обекти бяха от-
крити от премиера Бойко 
Борисов и министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков. На официалната 
церемония присъстваха и 
председателят на Управи-
телния съвет (УС) на Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) инж. Дончо 
Атанасов, инж. Светослав 
Глосов, член на УС на АПИ 
и почетен председател на 
Камарата на строители-
те в България, кметът на 
Бургас Димитър Николов, 
областният управител на 
Бургас Вълчо Чолаков, Иве-
лина Василева, председа-
тел на парламентарната 
Комисия по околната среда 
и водите, Иван Вълков, член 
на парламентарната Коми-
сия по транспорт, инфор-
мационни технологии и съ-
общения, Живко Недев, изп. 

директор на „Хидрострой“ 
АД, и д.ик.н. инж. Николай 
Михайлов, председател на 
Надзорния съвет на „Трейс 
Груп Холд“ АД.

„Завършихме работата 
почти пет месеца пред-
срочно според поетия ан-
гажимент и без компромис 
с качеството. Откриваме 
може би най-дългоочаквана-
та отсечка по цялото Чер-
номорие, която е важна за 
туризма и за безопасност-
та на пътя“, каза министър 
Нанков.

На свой ред премиерът 
Бойко Борисов съобщи, че 
през август се очаква да 
започне строителството 
на последния участък от 
Слънчев бряг – Бургас – об-
ходния път на Поморие. То-
гава трябва да завършат 
обжалванията по отчуж-
дителните процедури от 
собствениците на имоти. 
По план обходът трябва да 
бъде готов до следващото 
лято.

По време на церемония-
та премиерът и регионал-

ният министър призоваха 
водачите за внимание и 
спазване на правилата.

Строително-монтаж-
ните работи на рекон-
струкцията на път I-9 са 
изпълнени от „Пътстрой 
Бургас“  ЕООД .  Стой-
ността на договора им 
е 21 563 497,44 лв. с ДДС. 
Строителният надзор е 
осъществен от „Ен Ар Кон-
султ“ ЕООД, като контра-
ктът им е за 224 640 лв. с 
ДДС. Авторският надзор е 
на „Виа План“ ЕООД, за кой-
то са осигурени 16 000 лв. 
с ДДС. 

Изпълнител на обхо-
да на Ахелой е „Трейс Груп 
Холд“ АД. Контрактът им е 
за 19 367 639,21 лв. без ДДС. 
Строителният надзор е ре-
ализиран от ДЗЗД „План Ин-
вест Сърч“, в което участ-
ват „План Инвест Пловдив“ 
ЕООД, „Инфра Инвест“ 
ООД, „Сърч Корпорейшън 
СРЛ“ и „НТСС Консултинже-
неринг“ ЕООД. Те са склю-
чили договор за 295 464 лв. 
с ДДС. Авторският надзор 

е на Обединение „ВИП“, в 
което са „Виа План“ ЕООД, 
„Трансконсулт-22“ ООД и 
„Пътконсулт 2004“ ЕООД. 
Дейностите са възлезли 
на 7804,20 лв. с ДДС. Ав-
торският надзор за голе-
мите съоръжения и пътна-
та връзка е осъществен 
от „Трафик Холдинг“ ЕООД. 
Техният договор е на стой-
ност 7680 лв. с ДДС.

Реконструирани ят 
4,7-километров участък от 
Поморие до Ахелой между 
212-и и 217-и км вече е с две 
отделни платна с по две 
ленти за движение в по-
сока. В отсечката има 11 
малки съоръжения. Трасето 
пресича две защитени зони 
по „Натура 2000“ и поради 
това са изпълнени редица 
екомерки, свързани с опаз-
ването на околната среда 
и биологичното разнообра-

зие. Изградени са водосто-
ци, монтирани са огради 
за земноводни и влечуги. В 
защитена зона „Поморий-
ско езеро“ е изградена спе-
циална стена, дълга 5,6 м и 
висока 1,2 м. Шумозащитни 
огради от двете страни на 
пътното платно са поста-
вени при къмпинг „Ахелой“ и 
в близост до хотелските 
комплекси.

Обходът на Ахелой е по 
изцяло ново трасе и на него 
има две големи съоръжения. 
Едното е надлез на общин-
ски път, който преминава 
над I-9 и осъществява връз-
ка между с. Тънково и Ахе-
лой. Другото е мост над р. 
Ахелой с дължина 64 м. На-
правена е и пътна връзка 
с кръгово движение, която 
свързва третокласния III-
6009 Каблешково – Ахелой 
и I-9 Слънчев бряг – Бургас.

С пускането на движе-
нието преди началото на 
активния туристически 
сезон значително се уле-
снява трафикът и се по-
вишава безопасността на 
движение. Първокласният 
път I-9 е от изключител-
но значение за Бургаския 
регион и целогодишно ин-
тензивно натоварване. 
През 2017 г. средно на де-
нонощие в участъка между 
Слънчев бряг и Бургас са 
преминавали 19 327 МПС. 
От тях 16 773 са леките 
автомобили, 1978 са товар-
ните превозни средства, а 
370 са автобусите, сочат 
данните от преброителния 
пункт в близост до Равда. 
През миналата година най-
натоварен е бил трафи-
кът на 30 юни, когато по 
отсечката са преминали 
36 057 МПС.

Инвестицията е за близо 45 млн. лв.
Снимка авторът

Десислава Бакърджиева 

Подписан е догово-
рът за рехабилитацията 
на участък от път II-59 
Момчилград - Крумовград 
– Ивайловград, съобщиха 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“. Предвиж-
да се да бъдат основно 

ремонтирани общо 32 км 
от второкласния път. 
Инвестицията е за над 
20 млн. лв.

Дейностите на път 
II-59 са разделени в два 
участъка. Първият е с 
дължина близо 6 км - от 
км. 24+548 до км. 30+439, 
а вторият е 26 км - от км. 

30+439 до км. 56+861.68. 
Строително-монтажни-
те работи по 6-километ-
ровата отсечка в близост 
до с. Карамфил ще бъдат 
изпълнени от ДЗЗД „Из-
точни Родопи 3“, в което 
участват „Пътстройин-
женеринг“ АД, „ПСК Ви-
астрой“ ЕООД, „Пътища“ 

АД, БСК „Горна Оряховица“ 
АД и „Атлас Балкан“ АД. 
Стойността на договора 
е 3 398 995,7 лв. с ДДС, а 
срокът за извършване на 
ремонта - 8 месеца. Стро-
ителният надзор ще бъде 
осъществен от „Строл 
1000“ АД, които са сключи-
ли контракт за 51 000 лв. 

с ДДС. В тази отсечка е 
предвидена рехабилитация 
на асфалтовата настилка 
и изграждане на две бе-
тонови подпорни стени с 
обща дължина 25 м.

Пр ед с тои  по дп ис -
ването на договора и с 
изпълнителя на втория 
26-километров участък. 
Строителните дейности 
ще бъдат възложени на 
Обединение „Път II-59“, 

съставено от „Джи Пи 
Груп“ АД и „Контратас 
Инглесиас“ АД. Срокът за 
обновяването на тази от-
сечка е 14 месеца. Пред-
вижда се от с. Карамфил 
до разклона за с. Белопо-
лци да бъде извършена 
реконструкция на пътя в 
чертите на Крумовград 
и с. Полковник Желязово 
и обновяване на настил-
ката.
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Инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Работим в добър диалог с Камарата 
на строителите в България 

Свилена Гражданска 

Инж. Йовев, измина 
една година, откакто бя-
хте назначен за зам.-ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. С какви предиз-
викателства се сблъска-
хте през този период? 

Трудностите се оказа-
ха много, тъй като секто-
рите, за които отговарям, 
са с много нови предиз-
викателства. Законът 
за кадастъра и имотния 
регистър е от 2001 г. и 
продължава постоянно да 
се променя. На практика 
измина още една година 
на минимален напредък в 
развитието на кадастъра. 
Все пак е важно да отбе-
лежим, че там, където им-
отният пазар е максимал-
но силен, има кадастрални 
карти - в областните и 
големите градове, вклю-
чително и София. Инфор-
мацията и сигурността 
на данните постоянно се 
подобряват благодаре-
ние на своевременната 
актуализация в процеса 
на поддръжка. Предстои 
да завършим на 100% по-
критието на страната с 
кадастрална карта, като 
остана да обхванем само 
малки населени места, 
където гражданският 
оборот е много нисък. С 
интеграцията на цифрови-
те модели на картите на 
възстановената собстве-
ност (КВС) в кадастрална-
та карта процесът може 
да се приключи на 100% в 
рамките на следващите 
5 - 6 години. Едновременно 
с този процес ще се изра-
ботват и специализирани 
карти като надграждащ 
елемент на кадастрални-
те.

Ангажиментите на 
Агенцията по геодезия 
картография и кадастър 
(АГКК) не се изчерпват 
само с кадастъра. Както 
знаете, тя има главните 
отговорности по Закона 
за геодезията и картог-
рафията. Картографията 
съществува от древни 
времена. Най-старите за-
пазени картографски изо-
бражения са от Вавилон и 
Египет (III - I хилядолетие 
пр.Хр.). Научната осно-
ва на картографията се 
създава в Древна Гърция. 
В древните римска и еги-
петска империи картогра-
фите са били между най-
учените за тези времена. 
Това важи и до ден-дне-
шен. Най-малкото, за все-
ки инвестиционен проект, 
който решите да реализи-
рате, първото нещо, кое-
то правите, е да видите 
къде се намира на карта-
та и каква специализира-
на информация има. Днес 

технологиите позволяват 
картите да са все по-точ-
ни и с все повече информа-
ция. Хартиените носите-
ли отдавна са отпаднали, 
а геоинформационната на-
ука и практика е с косми-
чески измерения. Е, днес в 
Република България тези 
процеси се ръководят и 
управляват от АГКК. През 
2010 г. за територията 
на страната ни бе въве-
дено определението за 
„Българска геодезическа 
система 2005“, като през 
2012 г. тя бе установена 
окончателно. Влизането в 
сила на БГС 2005 позволи 
въвеждането на геодези-
чески стандарти, осигу-
ряващи съвместимост на 
геодезическата основа 
на пространствените 
данни в рамките на ЕС. 
Във височинно отноше-
ние системата има из-
вестни проблеми и тяхно-
то решение предстои. За 
съжаление мареографни-
те станции, създадени и 
функциониращи от 1928 г. 
в системата на АГКК, са в 
ужасно битово и техноло-
гично състояние. Работим 
по въпроса за тяхното 
възстановяване и нор-
мално функциониране. До 
съвсем скоро излъчваха в 
реално време и това може 
да се види на страницата 
на АГКК. Единствената 
отговорност по ЗГК за 
тези станции е на АГКК. 

Реализирането на БГС 
2005 е предпоставка за 
изпълнение изискванията 
и на Директива 2007/2/EО 
на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на 
инфраструктура за прос-
транствена информация 
в Европейската общност 
(INSPIRE), за чието прила-
гане нашата страна има 
задължение като член на 
ЕС. Очакваме дейности-
те по директивата след 
законодателни промени 
да преминат изцяло в от-
говорностите на МРРБ 
чрез АГКК. В момента сме 
в процес на осигуряване 
на необходимия ресурс и 
капацитет. По този начин 
геопространствената ин-
формация за нашата те-
ритория, поддържана от 
ведомствата, държав-
ните и общински органи, 
както и от юридическите 
лица, ще бъде унифицира-
на и за държавите от ЕС.

Останалите дирекции 
– Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
(ДНСК), „Устройство на 
територията“ и дирек-
ция „Благоустройство и 
геозащита“, работят по 
обичайните си проблеми. 
Както знаете, промени-
те в ЗУТ са най-динамич-
ни, като цялата материя 
минава през специализи-
рания състав на дирекция 
„Устройство на терито-

рията”. При нас се раз-
глеждат и приемат инвес-
тиционните проекти за 
обектите с национално 
значение, а отскоро имаме 
и основните ангажимен-
ти по Закона за морските 
пространства, вътрешни-
те водни пътища и прис-
танищата на Република 
България. Дирекция „Бла-
гоустройство и геозащи-
та” работи по превенция 
на свлачищната дейност, 
поддръжка на регистъра 
на свлачищата, както и 
поддържащи функции при 
финансиране на благоус-
тройствени дейности на 
някои общини. Разбира се, 
ограниченият ресурс, с 
който разполагаме, не ни 
позволява да реализираме 
всички проекти и затова 
сме съсредоточени само в 
неотложните и най-нале-
жащите.

Какво е покритието 
на кадастъра за страна-
та? Кои са областите 
отличници? 

Ловеч е областта от-
личник с 90% покритие. 
Останали са някои села, 
които ще се довършват 
с последните възлагания. 
Иначе за страната про-
центът покритие на те-
риториална база е около 
30%, като тук отчитам 
и преобразуваните КВС. 
Иначе ако този процент е 
на база брой население в 

населените места, то ци-
фрата е може би двойна. 
Имам предвид, че това са 
всички областни градове и 
София, всички големи гра-
дове и въобще по-гъсто 
населените урбанизирани 
територии. Все пак има-
ме предварително зало-
жен бизнес модел на този 
процес и се стремим да го 
следваме. 

С промяна в Закона за 
собствеността и полз-
ването на земеделските 
земи обслужването на зе-
меделските земи премина 
към АГКК и по този начин 
скици дори за селскосто-
пански имоти се получа-
ват от агенцията, което 
създава допълнителен на-
тиск. 

Като цяло имотният 
пазар върви нагоре, което 
положително въздейст-
ва на цялата икономика. 
Разбира се, това създава 
проблеми с обслужването 
в службите по кадастър, 
като най-голям е пробле-
мът в София.

Как протича дейност-
та на АГКК и какви са 
нейните приоритети? 

Агенцията е самосто-
ятелен орган. Сред основ-
ните приоритети на АГКК 
за 2018 г. са увеличаване 
покритието на страна-
та с кадастрална карта 
и кадастрални регистри 
(КККР), усъвършенстване 

и увеличаване на функци-
ите на информационните 
системи на кадастъра, 
развитие на геодезически-
те и картографските дей-
ности, подобряване про-
цесите по поддържане на 
КККР. За съжаление през 
изминалия месец от АГКК 
напуснаха служители от 
фронтофиса. Имаме нужда 
от специалисти в бекофи-
са, защото всяка препи-
ска трябва да се погледне 
внимателно. Проблем не е 
подаването на заявления, а 
обработването им. На ден 
постъпват по 400 препи-
ски, а те се обработват 
от 20 души. Направете си 
сметка колко броя доку-
менти трябва да бъдат 
погледнати от един човек 
за ден. Работим за промя-
на на ситуацията. 

Припомням, че когато 
бях изп. директор на АГКК, 
отмених експресните по-
ръчки. Писах обяснение 
до Министерството на 
финансите по темата и 
им поясних, че с това ре-
шение не се поставят под 
риск приходите на агенци-
ята. Трябва да сме корект-
ни при предоставянето на 
услугите. А и когато пра-
виш сделка за 50 хил. лв., 
не е от голямо значение 
дали ще платиш 30 лв. или 
50 - 100 лв. за обслужване-
то. 

Ще надградите ли 

Снимка Емил Христов



учвания на обектите.
Знаете, че Агенция 

„Пътна инфраструкту-
ра“ също е бенефициент 
по „ОПОС 2014 – 2020“ за 
превенция и противодей-
ствие на свлачищните 
процеси по републиканска-
та пътна мрежа. 

В Дирекция „Геозащи-
та и благоустройствени 
дейности“ в МРРБ рабо-
тят само десет експер-
ти, които не могат да 
следят 2225 свлачища с 
различна активност. Най-
невралгичните райони 
са по западната част на 
Дунавското крайбрежие, 
Северното Черноморие, 
Източните Родопи. Сред 
най-активните през по-
следните години са ма-
щабните свлачищни про-
цеси в Оряхово, засягащи 
републиканския път II-11, 
тези при спирка „Кипарис“ 
– „Кипарис-юг“, „Кипарис-
север“ и „Фара“ в Аксаково, 
засягащи републикански 
път I-9, вилна зона „Фиш-
Фиш“, Балчик, с. Плетена 
в община Сатовча. 

Превантивните геоза-
щитни дейности, които се 
осъществяват от МРРБ, 
обхващат поддържането 
на изградени дренажни 
съоръжения за отводня-
ване на свлачищни райони 
и изсушаване на почвения 
слой, както и строител-
ство на нови. Тази година 
за геозащитна дейност в 
бюджета на МРРБ са от-
делени 19,354 млн. лв., от 
които 800 хил. лв. са зало-
жени за превантивна дей-
ност. Останалите 18,554 
млн. лв. са за извършване 
на геозащитни мерки и 
дейности за ограничава-
не на свлачища и за пре-
дотвратяване на аварии 
и щети, в това число и за 
осигуряване на проектна 
готовност на най-опасни-
те свлачищни територии.

Според мен актив-
ността не може да бъде 
следена с хора. Преди по 
пътищата имаше канто-
нери, които на ден обхож-
даха по 10 км, за да прове-
ряват състоянието им. 
Този метод не е възможен 
и ефективен към днешна 
дата. Той не може да бъде 
прилаган към свлачищата. 
Смятам, че дистанционни-
те методи за следене са 
бъдещето. 

Служителите в Дирек-
ция „Геозащита и благоус-
тройствени дейности“ са 
почти постоянно в коман-
дировки, защото имаме 
сигнали от цялата стра-
на. Според мен геозащит-
ните дружества нямат 
максимален капацитет да 
обхванат всички обекти в 
определената им терито-
рия. Правят се предимно 
механични обработки. За-
това ще работим за про-
мяна в сектора. 

Присъствахте в пле-
нарна зала при приемане-
то на петте предложе-
ния за промяна на ЗУТ на 
първо четене. 

За съжаление този 
нормативен акт е попра-
вян над 78 пъти. Съвърше-
ни закони няма, а и не може 
да има. Всеки един се про-
меня, защото се определя 
от обществените отно-
шения. Строителството 
по време на османското 
владичество е едно, а сега 
друго. През 1990 – 1992 г. 
не сме мислили за небос-
търгачи в София, а сега 
развитието във височина 
вече напира. То беше огра-
ничено чрез изменения на 
Закона за устройството и 
застрояването на Столич-
ната община (ЗУЗСО), но 
в края на краищата това 
не може да бъде безкрай. 
Разгледайте развитието 
на урбанизираните тери-
тории през средните ве-
кове. Там, където са били 
притеснени от площта, 
всичко е растяло нагоре. 
Пазарът се определя от 
търсенето и предлагане-
то. Трябва да се намери 
балансът в тези взаимо-
отношения. Според мен 
това, което се ограничи 
във височина със ЗУЗСО, 
ще се отрази и в ЗУТ. 

Същевременно спрямо 
промените, които бяха 
приети на първо четене, 
съм безкрайно доволен 
от консенсуса, който се 
постигна от всички по-
литически сили. Нямаше 
някакви популистки изказ-
вания. Всички бяха профе-
сионално насочени. Явно 
е, че между първо и вто-
ро четене ще се внесат 
някакви доуточнения на 
текстовете. По принцип 
това, което се променя 
в ЗУТ, е стъпка в правил-
ната посока и по отноше-
ние на преместваемите 
обекти, и за присъедини-
телните дружества за 
предоставяне безплатно 
на информация за инвес-
тиционни проекти. 

Ще спомена, че с при-
емането на първо четене 
на предложения на Закона 
за устройство на терито-
рията в пленарната зала 
на Народното събрание се 
засяга въпросът за пре-
доставяне безплатно на 
данни от информационни-
те системи, поддържани 
от присъединителните 
дружества – електро, ВиК 

и др., на общините. Част-
ните дружествата имат 
възражение срещу това 
изменение, защото спо-
ред тях те са генерирали 
разход при създаването на 
базата данни и трябва да 
получат и приход. Ако сте 
инвеститор от чужбина 
Вие ще можете да влезе-
те в информационната 
система и да видите дали 
можете да направите да-
деното вложение, има ли 
инфраструктура избра-
ната от Вас територия, 
има ли пътища, ВиК и т.н. 
Дискутира се темата 
и при разглеждането на 
промените в ЗУТ по вре-
ме на заседание на парла-
ментарната Комисия по 
енергетика. Експертите 
от Министерството на 
енергетиката заявиха, че 
държавните дружества 
приемат измененията 
без възражения, а част-
ните имат. В момента, 
за да се присъедини към 
дадената мрежа, на един 
инвеститор му се налага 
да подаде заявление и да 
плати определена цена, 
за да получи отговор дали 
може да го направи или не. 
За целта от експлоата-
ционното дружество из-
пращат служител и той 
установява дали това ще 
стане или не, и взимат 
такса. Това е все едно 
хората да си купуват би-
лети, за да влязат във Ва-
шия магазин. Народните 
представители приеха на 
първо четене, че тази ин-
формация трябва да бъде 
предоставяна безплатно. 
Според нея ще можете 
да си внесете проекта 
в общината, която като 
пощенска кутия го праща 
към присъединителните 
дружества, които казват 
да или не. Между първо и 
второ четене ще внесем 
изменения, които да уточ-
нят някои детайли. По 
принцип мисля, че това е 
правилното решение. 

Народните предста-
вители приеха на първо 
четене в ЗУТ, че и стро-
ежите от пета категория 
до 300 кв. м могат да се 
изпълняват от лица, кои-
то не са вписани в Цен-
тралния професионален 

регистър на строителя 
(ЦПРС). Лично съм попа-
дал на строеж, на който 
работят хора, които не 
могат да разчитат чер-
тежи. Трябва да защитим 
живота и комфорта на хо-
рата, които ползват тези 
обекти. Това изменение 
има отношение към ДНСК, 
тъй като предполага и на-
емането на консултант-
ски фирми. 

Камарата на строи-
телите в България вне-
се становище до парла-
ментарната Комисия 
по регионална полити-
ка, благоустройство и 
местно самоуправление 
в 44-тото Народно съ-
брание срещу приетата 
на първо четене промяна 
в ЗУТ, с която се изменя и 
чл. 14, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строители-
те. От КСБ предлагат в 
ЦПРС да се вписват всич-
ки строители на стро-
ежи от първа до пета 
категория включител-
но, както и по отделни 
строителни и монтажни 
работи. Как гледате на 
тази промяна?

Лично аз смятам, че е 
положителна. Според мен 
трябва да вървим към ре-
гулация на този процес 
дори за обектите от пета 
категория.

Как протича работа-
та Ви с КСБ? 

Изключително добре, 
особено през последните 
няколко месеца. Проведох-
ме срещи с ръководство-
то на КСБ. Диалогът е на-
пълно естествен. Човек 
не може да познава всички 
аспекти на строителния 
процес. Представете си 
колко му е трудно на един 
технически ръководител, 
защото всичко е с регла-
ментации, а те се проме-
нят постоянно. Ако ние 
не работим съвместно с 
КСБ, която създава прави-
ла, поддържа тези, които 
ние сме приели, не виждам 
как ще продължи инвести-
ционният процес. 

Какво ще пожелаете 
на нашите читатели? 

Здраве и успехи. 
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електронните услуги, 
предоставяни от АГКК? 

Да, със сигурност ще 
продължим да ги развива-
ме. Надграждането на ин-
формационната система 
предстои със специализи-
раните карти. Въвеждане-
то на електронно управле-
ние и обслужване, както и 
на електронни вътрешни 
административни услуги 
е друг приоритет на АГКК. 
От 2009 г. агенцията има 
внедрена информационна 
система, която съдър-
жа актуална база данни 
на кадастъра и може да 
обслужва в реално време 
потребителите с кадас-
трална информация. Ва-
жно е да популяризираме 
електронните услуги за 
гражданите и фирмите, 
както и да убедим другите 
администрации да използ-
ват служебно данните, да 
обменяме по електронен 
път служебно информаци-
ята помежду си, за да не 
се налага да изискваме от 
потребителите да се ре-
дят на опашки в една или 
друга институция за по-
лучаването на документ. 
АГКК технологично има 
възможност за предоста-
вяне на основните елек-
тронни услуги, както и да 
бъде оперативно съвмес-
тима с други администра-
ции за служебен обмен на 
данни.

Следваща важна цел е 
надграждането и оптими-
зирането на Интегрирана-
та информационна систе-
ма на кадастъра и имотния 
регистър ( ИИСКИР), кое-
то ще се извършва с ог-
лед на увеличаване на ко-
личество и типове данни 
в системата. Това налага 
ИИСКИР да започне през 
2018 г. да се променя в 
няколко насоки, които да 
позволяват работа с нови 
видове данни, изготвяне и 
предоставяне на допълни-
телни услуги, осигуряване 
на автоматизиран обмен с 
външни системи и др.

Приоритет е и облек-
чаването на режима на 
работа с гражданите и 
бизнеса, както и намалява-
не на административната 
тежест. Създадена е въз-
можност за общинските 
администрации да заявя-
ват и получават услуги по 
електронен път за имоти-
те, собственост на мест-
ната власт, включително 
скици, схеми и справки, 
както и за провежданите 
от тях административни 
производства пред трети 
лица. На тях им се дава 
отдалечен достъп до да-
нните в кадастъра в ре-
ално време. Откриваме 
изнесени работни места в 
сградите на общинските 
администрации. 

Как протича дейност-
та на другата структу-
ра, за която отговаряте 
- Дирекция за национален 
строителен контрол? 

В момента се провеж-
да реформа в ДНСК. Беше 
приет нов устройствен 
правилник. Дирекцията 
сега извършва интензивни 
проверки по Черноморско-
то крайбрежие. По думи-
те на началника на ДНСК 
арх. Иван Несторов не са 
констатирани огромни 
нарушения, но все пак съ-
ществуват. Така че като 
ги установим, спазваме 
закона. 

В ресора Ви попада 
и геозащитата. Какви 
средства са отделени 
тази година за мерки в 
това направление? 

Съгласно чл. 96 на За-
кона за устройство на 
територията (ЗУТ) геоза-
щитната дейност за реги-
стрираните свлачища се 
извърша от геозащитни-
те дружества. Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството разчита на тях. 
Във всеки момент, в който 
се появи сигнал от кмет 
на община, от граждани 
и т.н., им възлагаме да 
направят оглед, да изгот-
вят геоложки доклад и да 
представят какви мерки 
са необходими. В момен-
та кандидатстваме по 
ОП „Околна среда 2014 – 
2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) 
с предложение за изграж-
дане на контролно-инфор-
мационни системи (КИС). 
Това е пилотен проект, 
който ще обхване 26 свла-
чища. Системата ще ра-
боти дистанционно и ще 
има публичност на резул-
татите. Предложението 
ни е за малко над 2 млн. лв. 
26-те свлачища не са в 
сервитута на пътища, но 
са максимално активни, за 
да трябва да се следят. 
Повечето от тях не са в 
урбанизирана територия. 
Контролно-информацион-
ните системи ще бъдат 
комбинирани с геодезиче-
ски репери и геоложки про-

По време на инспекцията на новия обходен път за с. Тикале, 
Смолянско

Тази година за геозащитна дейност в бюджета на МРРБ са 
отделени 19,354 млн. лв.
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Ренета Николова

От ПГ на ПП ГЕРБ 
предлагат да се създаде 
механизъм за провеждане 
на регулярни срещи между 
депутати, представите-
ли на Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то (МРРБ), Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) и всички организа-
ции, имащи отношение 
към законодателството 
в строителния сектор и 
неговите промени. Това 
стана ясно по време на 
работна среща между 
ръководството на КСБ и 
представители на ПГ на 
ПП ГЕРБ. В нея участваха 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на Управителния 
съвет (УС) на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария, Владимир Житен-
ски, зам.-председател на 
УС на КСБ, инж. Любомир 
Качамаков, член на Из-
пълнителното бюро (ИБ) 
и на УС на КСБ, председа-
тел на ОП на КСБ - Со-
фия, вицепрезидент на 
FIEC, Любомир Пейновски, 
член на УС на КСБ и член 
на Съвета на директо-
рите на „Строителна 
квалификация“ ЕАД, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. 
директор на КСБ, и Рене-
та Николова, ПР на КСБ, 
прокурист и главен ре-
дактор на в. „Строител“. 
Парламентарната група 
на ГЕРБ беше предста-
вена от своя председа-
тел Цветан Цветанов, 
Данаил Кирилов, предсе-
дател на Комисията по 
правни въпроси към НС, 
Ивелина Весилева, пред-
седател на Комисията по 
околната среда и водите 
(КОСВ), Петя Аврамова, 
зам.-председател на Ко-
мисията по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление, и Станислав Ива-
нов, зам.-председател на 
Комисията по транспорт, 
информационни техноло-
гии и съобщения, член на 
КОСВ и секретар на ПГ на 
ПП ГЕРБ. 

„Искам да благодаря за 
тази среща. Предишната 
беше преди извънредните 
парламентарни избори. 
На нея се очертаха дос-
та общи насоки, в които 
можем да работим заедно 
и които са в интерес на 
бизнеса, инвестициите 
и касаят строителния 
бранш“, каза в началото 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на КСБ. 
Той посочи, че Камарата 
е изразила подкрепа към 
предложените от депу-
тати от ГЕРБ промени в 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) относно 

обжалванията, кои-
то блокират важни 
инфраструктурни 
проекти. 

„Приветстваме и уси-

лията, които се полагат 
за намаляване на адми-
нистративните режими 
и бюрократичната те-
жест пред бизнеса“, каза 
още председателят на 
УС на КСБ. 

Инж. Терзиев постави 
въпроса за промените в 
Закона за устройството 
на територията (ЗУТ), с 
които се изменя и чл. 14, 
ал. 2 от Закона за Кама-
рата на строителите. 
„Ние предлагаме в ЦПРС 
да се вписват всички 
строители  на  стро -
ежи от първа до пета 

категория включител-
но, както и по отделни 
строителни и монтажни 
работи“, изрази позици-
ята на Камарата инж. 
Терзиев и подчерта, че 
тази промяна е ключова 
за бранша и се очаква 
във всички населени мес-
та в страната, като тя 
е особено важна за мал-
ките и средните фирми. 
„За нас Вие сте страте-
гически партньор и раз-
читаме на подкрепата 
на ПГ на ПП ГЕРБ между 
първо и второ четене 
на законопроекта да се 
направят нужните коре-
кции и в пленарна зала 
да влезе един наистина 
добър закон, въвеждащ 
ред и гарантиращ равно-
поставеност и справед-
ливост в сектора“, каза 
председателят на КСБ. 

Председателят на 
ПГ на ПП ГЕРБ Цветан 

Цветанов поздрави КСБ 
за инициирането на ра-
ботната среща. „Ако не 
възразявате, може да 
създадем един регуля-
рен механизъм за подоб-
ни срещи. Ще поканим и 
регионалния министър, 
защото той също има 
отношение, ще поканим 
и съответните члено-
ве и представители на 
парламентарните коми-
сии, за да може да има 
по-широка, включително 
и  обществена диску-
сия по това, което ще 
обсъждаме. Трябва да 

бъдем максимално про-
зрачни с всички стъпки 
за промяна на законода-
телството“, каза още 
той. „Предстои Ви много 
работа, която трябва да 
свършите, защото Вие 
ще бъдете тези, които 
ще изпълняват проекти-
те за инфраструктура, 
за магистрали, за пъ-
тища. Надяваме се, че с 
ТОЛ системата ще има 
повече постъпления и 
по-бързо рехабилитира-
не на доста остарялата 
пътна инфраструктура. 
Има места,  където с 
десетилетия не е пра-
вено нищо“, обърна се 
към представителите 
на КСБ Цветанов. Той 
препоръча Камарата да 
бъде активна и да пред-
ставя своите предло-
жения по отношение на 
промените в законода-
телството. „Когато има 

законодателни промени 
- даже в момента гледа-
ме промените в ЗУТ, бъ-
дете инициативни. Има 
първо и второ четене на 
законопроекта. Има въз-
можност да се внасят 
съответните корекции, 
които да прецизират 
текстовете и да съз-
дадат по-голяма устой-
чивост на законодател-
ството, така че да бъде 
прилагано години напред, 
а не на 3 - 4 години да го 
променяме“, каза Цвета-
нов. „Трябва да е налице 
връзка между законода-

теля и браншовите ор-
ганизации, които имат 
пряко отношение към да-
ден закон и на практика 
го прилагат“, подчерта 
председателят на ПГ на 
ПП ГЕРБ. 

 „Предстои  дебат 
между първо и второ че-
тене на законопроекта 
за изменение на ЗУТ, по 
време на който ще тър-
сим оптималното реше-
ние“, заяви Петя Аврамо-
ва, един от вносителите 
на промените в закона. 
Тя обясни, че има предло-
жение от МРРБ квадра-
турата от 300 кв. м да 
се намали до 150 кв. м и 
че предстои обсъждане. 
От КСБ поискаха да се 
включат в дебата, за да 
изложат мотивите за 
становището на Камара-
та. Зам.-председателят 
на КСБ Владимир Житен-
ски даде пример с това, 

че за управление на МПС, 
независимо мотопед, лек 
автомобил или камион, 
се изисква документ. 
„Същото е и при строи-
телството – трябва да 
има равнопоставеност. 
За да изграждаш, трябва 
да си легитимна фирма, 
вписана в ЦПРС, а съот-
ветното удостоверение 
от Регистъра ще показ-
ва какви обекти може 
да строиш. Разбира се, 
това, което ще заплаща 
една фирма, която ще из-
гражда магистрала или 
метро, и тази, която ще 
строи до 150 кв. м, ще е 
различно, но правилата 
ще важат за всички“ , 
подчерта Житенски.

Изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев посочи, 
че визията на КСБ е, че 
не само фирмите, явява-
щи се самостоятелно на 
търгове, но и 

всички участници в 
консорциуми трябва 
да бъдат вписани със 
съответната катего-
рия в ЦПРС.

„Това трябва да важи 
и за подизпълнителите“, 
подчерта инж. Мазнев. 
Като затруднение основ-

но пред малките и сред-
ните строителни фирми 
той посочи изискването 
в Закона за обществени-
те поръчки подизпълни-
телите да се обявяват 
още при подаването на 
документите за учас-
тие. „Невъзможно е да 
се предвиди след няколко 
години кой ще изпълнява 
някои от дейностите. 
Нашето предложение е 
подизпълнителите да 
могат да бъдат вписва-
ни преди възникването 
на определения тип ра-
бота, ако отговарят на 
изискванията“, посочи 
инж. Мазнев. Той беше 
категоричен, че по този 
начин ще се стигне до 
успокояване на целия сек-
тор. Сред другите теми, 
които бяха обсъждани по 
време на работната сре-
ща, бяха обжалванията и 
предложението на КСБ 

за предквалификация при 
големите обекти, дъм-
пингът, промяната на 
гаранционните срокове, 
девизните цени и тяхно-
то изготвяне. От Кама-
рата изложиха позиция-
та, че те в много случаи 
са неактуални и са фор-
мирани на база отпреди 
2 - 3 години, като не са 
съобразени с повишава-
нето на стойността на 
редица материали и на 
труда. 

Владимир Житенски 
посочи 

разликата в цените 
на строителството в 
България и в Европа. 

„Един километър ме-
тро в София, прилежащ 
тунел и станция стру-
ват 20 млн. евро. В Чехия 
стойността е 60 млн. 
евро. Въобще не може да 
говорим за равнопоста-
веност“, каза Житенски. 
Той беше категоричен, 
че трябва да се вземат 
мерки за повишаване на 
цената на строителния 
продукт, което е свър-
зано и с друг наболял 
проблем за бранша – лип-
сата на кадри. „Трябва да 
вдигнем заплатите тази 
есен, иначе няма да има 
за какво да си говорим. 
Няма друг механизъм или 
инструмент, с който да 
можем да задържим тези 
хора, които работят в 
нашия сектор” ,  заяви 
Житенски. „Дойдохме на 
тази среща с ясното на-
мерение да кажем, че не 
идваме да искаме нещо. 
Идваме да предложим 
да участваме в процеса 
на промяна на законода-
телството в сферата 
на строителството с 
това, от което разби-
раме и можем, да дадем 
своя принос към това, 
което Вие изграждате 
като законодатели“, каза 
в заключение зам.-пред-
седателят на КСБ. 

Председателят на 
правната комисия Да-
наил Кирилов представи 
измененията в ЗОП по 
отношение на обжалва-
нията, които се пред-
вижда да бъдат напра-
вени в нормативния акт. 
Той коментира, че иска-
нията на КСБ са логич-
ни, и изрази подкрепа по 
отношение на предложе-
нията за формирането 
на цените, за обявява-
нето на подизпълните-
лите, за въвеждането на 
предквалификация и по 
отношение вписването 
на фирмите в ЦПРС. „Ние 
сме насреща да работим 
заедно за решаване на 
всички проблеми“, беше 
категоричен Кирилов. 

От своя страна пред-
седателят на ПГ на ПП 
ГЕРБ Цветан Цветанов 
увери ръководството на 
КСБ, че ГЕРБ е с протег-
ната ръка към Камарата 
винаги когато има нужда.

Снимки авторът
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Борислав Брайков,
КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
представи резултатите 
от изпълнението на про-
ект „Успешни и мобилни в 
Европа - УМЕн“. Събити-
ето се състоя в заседа-
телната зала на Висше-
то строително училище 
„Любен Каравелов“. В него 
участваха повече от 30 
представители на заин-
тересованите страни, 
сред които партньорите 
по проекта - директори и 
учители от професионал-
ните гимназии от София, 
Пазарджик, Бургас, Велико 
Търново и Стара Загора. 
На срещата присъстваха 
и експерти от Агенцията 
по заетостта, както и 
от Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия, ВСУ „Любен 
Каравелов“ и др. КСБ бе 
представлявана от свое-
то ръководство – предсе-
дателя на Управителния 
съвет (УС) инж. Илиян 
Терзиев, членовете на УС 
на Камарата Лю бо мир 
Пейновски, инж. Николай 
Чомаковски и Руен Панчев, 
който е и председател на 
СД на „Строителна квали-
фикация“ ЕАД, изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев, Ренета Николова, 
прокурист и главен редак-
тор на в. „Строител“ и ПР 
на КСБ, Мартина Кръсте-
ва, експерт КСБ и коорди-
натор на проекта, и др. 

Мартина Кръстева 
презентира отделните 
етапи от изпълнението на 
„УМЕн“, заложените цели, 
предвидените и постиг-
нати резултати. Специа-
лен акцент бе поставен 
върху въздействието от 
осъществената европей-
ска мобилност и изграж-
дането на стратегическо 
междусекторно сътрудни-
чество за затваряне на 
цикъла обучение – практи-
ка – реализация на пазара 
на труда, пред който са 
изправени младите хора в 
средното професионално 
образование. В заключе-
ние Кръстева благодари 
на партньорите за поло-
жените усилия и добрата 
координация, необходима 
за качественото изпъл-
нение на заложените дей-
ности. В тази връзка тя 
изтъкна и ролята на при-
дружаващите лица, които 
са оказали необходимата 
подкрепа на младежите 
по време на практическо-
то обучение в Германия 
- Цветелина Жекова, учи-
тел в ПГСАГ „Кольо Фиче-
то“ - Бургас, инж. Здравка 
Русинова, преподавател в 
ПГСАГ „Ангел Попов” - Ве-
лико Търново, и Милена 
Желязкова, експерт в КСБ.

В дискусионния панел 
бе дадена висока оценка 
на „УМЕн“. Партньорите 
на проекта подчертаха, 
че подобни възможности 
за участие в международ-
на мобилност спомагат 
за подобряване на прак-
тически ориентираното 
обучение в българското 
средно професионално 
образование, а като доба-
вена стойност се повиша-
ват и кариерните им уме-
ния за успешно поведение 
на пазара на труда. Изра-
зено бе и мнение, че Кама-
рата на строителите в 
България следва да продъл-
жи работа в тази насока и 
да обединява образовател-
ните институции за пови-
шаване на практическите 
умения и компетенции на 
младите хора. 

Припомняме, че про-
ект „УМЕн“ №2017-1-BG-01-
KA102-036073 бе разрабо-
тен от КСБ по програма 
„Еразъм +“, мярка КД1 „Мо-
билност на обучаеми и 
учители в професионално-
то образование и обуче-
ние“. „УМЕн“ се изпълни в 
периода юни 2017 г. – юни 
2018 г. в партньорство с 
шест професионални гим-
назии по строителство в 
градовете София, Бургас, 
Велико Търново, Стара За-
гора, Плевен и Пазарджик, 
а Агенцията по заетост-
та е посредник.

Основната цел на про-
екта бе да надгради зна-

нията, професионалните 
умения и компетенциите 
на младите специалисти 
относно европейските 
тенденции в сферата на 
полагането на високо-
качествени външни из-
олации, за да отговори 
на нарастващите нужди 
от енергийно ефективно 
строителство. 

В допълнение специфични-
те задачи на „УМЕн“ са :

•  Да  отговори  на 
търсенето на строител-
ния сектор в сферата на 
енергийното строител-
ство и да обезпечи някол-
ко региона в България с 
квалифицирани млади спе-
циалисти, които могат 
да се включат веднага в 
трудовия пазар в най-сил-
ния сезон;

• Да увеличи броя на 
практически подготвени-
те кадри в областта на 
енергийно ефективното 
строителство на регио-
нално ниво и да осъвреме-
ни знанията им относно 
модерните технологии и 
материали за външните 
изолации;

• Да усъвършенства 
владеенето на термино-
логията на немски език, 
да подобри разговорните 
езикови умения, да разши-
ри културния кръгозор и да 
подготви участниците за 
работа в мултинационал-
на среда;

• Да надгради кариер-
ните умения и да повиши 
мотивацията на младите 
специалисти, за да ги под-
готви за активно включ-
ване в икономическия жи-
вот в България и ЕС;

• Да добави ефектив-
но практическо обучение 
към програмата на гим-
назистите, за да подобри 
качеството на професио-
налното образование и да 
създаде висококвалифици-
рани кадри за бранша;

• Да насърчи иновации-
те и въвеждането на под-
готовка според нуждите 
на строителната индус-
трия по примера на Герма-
ния, за да осигури гладко 
изпълнение на реформата 
в образователния сектор;

• Да подобри междуна-
родното и междусектор-
ното сътрудничество в 
сферата на професионал-
но образование и обучение 
(ПОО).

Целева група бяха 30 

ученици (по 5 от всяка 
партньорска професио-
нална гимназия) от XI и XII 
клас по строителни специ-
алности. Те взеха участие 
в образователна мобил-
ност чрез триседмична 
практическа подготов-
ка - „Изолация на нови и 
съществуващи сгради с 
фокус върху „външната 
изолация”, проведено през 
април 2018 г. в центъра на 
BiW в Ерфурт. Изборът на 
обучителна организация 
бе базиран на добрите 
традиции в Германия, къ-
дето дуалното обучение 
е въведено от десетиле-
тия, за да се справи с пре-
дизвикателства, сходни с 
реалността в България – 
изпреварващи темпове на 
растеж на строителната 
индустрия в сравнение с 
образователния сектор и 
сериозен дефицит на ква-
лифицирани кадри. 

Участниците бяха запо-
знати с основни теми, 
свързани с изолациите:

• специфики на фа-
садната изолация, видове 
изолации, композитна сис-
тема за топлоизолация 
и такава на ядрото, въ-
трешна изолация и окаче-
на фасада;

• типове сгради и оп-
исващи показатели, въз-
можности и последици за 
реализирането на ниское-
нергийната сграда, влия-
ние на правилния избор на 
материали и въздухоплът-
ност;

• използване на различ-
ни системи за производ-

ство на енергия и топлина 
и енергийни паспорти.

По време на практи-
ческите занятия младе-
жите се упражняваха да 
използват съвременни 
материали за нискоенер-
гийни изолации върху раз-
личен тип повърхности. 
Обучителният процес бе 
съпътстван от излети с 
цел обследване на реални 
строежи и сгради за онаг-
ледяване на взаимовръз-
ките и зависимостите 
при външната изолация и 
имаха възможност да раз-
говарят със специалисти 
от практиката.

След края на своето 
обучение всички младе-
жи успешно положиха фи-
нален изпит и получиха 
удостоверения за преми-
нато обучение от немския 
партньор BiW и сертифи-
кат Europass мобилност. 
Europass описва знанията 
и уменията, придобити в 
европейска държава, за да 
подпомогне европейската 
заетост на участниците, 
и служи като референция 
за бъдещите работодате-
ли. Чрез сертификатите 
учениците ще могат да 
докажат, че притежават 
необходимите професио-
нални компетенции, при-
знати на европейско ниво.

Независимо дали ще 
продължат към висшите 
учебни заведения, или ще 
изберат стаж или рабо-
та, завършващите сред-
но образование младежи 
трябва да познават добре 
своите професионални и 
лични качества, силни и 
слаби страни, както и да 
умеят да представят най-
доброто от себе си, за да 
се позиционират успешно 
на пазара на труда. Ка-
риерното ориентиране и 
уроците не са застъпени 
в учебните програми, за-
това завършилите, под-
готвящи се за интервю 
за работа/стаж/универ-
ситет, често пъти се 
губят в големия обем и в 
противоречива информа-
ция в интернет как да си 
подготвят документите 
за кандидатстване. Ето 
защо BiW отдели специ-
ални часове за специфи-
ките на кандидатстване 
за дуално професионално 
обучение в Германия, а 
Агенцията по заетостта 
в рамките на 6 едноднев-
ни кариерни ателиета за-
позна участниците как да 
подготвят успешни доку-
менти за кандидатстване, 
къде да търсят работа и 
как да използват Европей-
ския портал за професио-
нална мобилност – EURES.

Всички етапи от из-
пълнението на проект 
„УМЕн“ може да проследи-
те чрез уеб сайта на про-
екта и неговата Фейсбук 
страница:
http://umen-eu.weebly.com/
https://web.facebook.com/
umen.eu/
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Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Европейска икономика

По прогнозни данни на 
статистическата служ-
ба на ЕС – Евростат, 
през първото тримесе-
чие на 2018 г. сезонно 
изгладената стойност 
на Брутния вътрешен 
продукт (БВП) нараства 
спрямо периода октом-
ври – декември 2017 г. с 
0,4% както в еврозоната 
(EA19), така и в ЕС28. 
В сравнение с първото 
тримесечие на 2017 г. по 
сезонно изгладени дан-
ни БВП нараства с 2,5% 
в еврозоната и с 2,4% в 
ЕС28.

Ръст на БВП по държа-
ви членки

Сред държавите член-
ки на ЕС, за които са на-
лице данни, най-голям 
икономически растеж 
през първото тримесе-
чие на 2018 г. спрямо пре-
дходното са регистрира-
ли Латвия и Полша с 1,6%, 
следвани от Унгария и 
Финландия с 1,2%, Бъл-
гария и Словакия с 0,9%. 
Най-нисък икономически 
растеж се наблюдава в 
Естония (-0,1%), докато 
в Румъния БВП е стаби-
лен.

Темпът на прираст 
на БВП за първото три-
месечие на 2018 г. спрямо 
същия период на 2017 г. 
показва най-висок иконо-
мически растеж в Латвия 
с 5,1%, след нея се нареж-
дат Полша и Словения с 
5%, Унгария с 4,7%, Чехия 
с 4,4% и Румъния с 4,2%. 
За България темпът на 
прираст на БВП е 3,6%, 
като най-нисък икономи-
чески растеж се наблю-
дава в Дания (– 0,5%).

Строителна продук-
ция в ЕС

По предварителни 
данни на Евростат за 
първото тримесечие на 
2018 г. строителната 
продукция се свива спря-
мо периода октомври – 
декември 2017 г. с 0,4% 
в EA19, като сградното 
строителство в евро-
зоната се увеличава с 
0,2%, а инженерното на-
малява с 1,7%. В ЕС28 се 
наблюдава също свиване 
на строителната про-
дукция, но с 0,6% за яну-
ари – март 2018 г., като 
и при сградното и инже-
нерното строителство 
продукцията намалява 
съответно с 0,5% и с 
1,5% спрямо четвъртото 
тримесечие на 2017 г.

Сред държавите член-
ки на ЕС, за които има 
данни за нарастване на 
строителната продук-
ция през първото триме-
сечие на 2018 г. спрямо 
предходното, са Латвия 
с 15,3%, Полша с 11,1%, 

следва Румъния с 6,9%, и 
Испания с 3,9%. България 
също е сред страните в 
ЕС с регистриран ръст 
от 1,4% на строителна-
та продукция. За Фран-
ция и Швеция данните 
показват спад от 3,7% 
на строителната продук-
ция, като след тях оста-
ват Обединено кралство 
с -2,7% и Белгия с -0,6%.

Строителната про-
дукция в еврозоната, 
отчетена за първо три-
месечие на 2018 г., се 
увеличава с 2,5% в срав-
нение със същия период 
на 2017 г., при ръст от 
3,4% на сградното стро-
ителство и спад от 0,8% 
на инженерното строи-
телство. В ЕС28 нара-
стването на годишна 
база е с 1,2% на строи-
телната продукция при 
ръст от 1,5% на сградно-
то строителство и спад 
от 0,9% на инженерното 
строителство.

Сред държавите член-
ки, за които има данни, 
най-висок ръст на стро-
ителната продукция за 
първото тримесечие на 
2018 г. спрямо същото 
тримесечие на 2017 г. 
се наблюдава в Латвия 
с 35,9%, след нея се на-
реждат Полша с 26,2%, 
Унгария с 18,8%, Словения 
с 18,7% и Чехия с 12,3%. 
България също отчита 
ръст с 8,3%, на годиш-
на база. Спад в строи-
телната продукция за 
разглеждания период се 
наблюдава в страните: 
Обединено кралство с 

-3,9%, Румъния и Франция 
с -1,5%.

Икономиката на 
България

Положителен иконо-
мически растеж за стра-
ната

Темпът на прираст на 
БВП по сезонно изгладени 
данни през януари – март 
2018 г. регистрира ръст 
спрямо предходното три-
месечие с 0,9%, а спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г. нараства с 3,5%.

По  предварителни 
данни произведеният 
брутен вътрешен про-

дукт за страната през 
първото тримесечие на 
2018 г. възлиза на 21 479 
млн. лв. по текущи цени, 
като спрямо същия пери-
од на 2017 г. се увеличава 
с 1413 млн. лв.

Брутната добавена 
стойност (БДС) общо за 
икономиката за първото 
тримесечие на 2018 г. е 
18 782 млн. лв. с отно-
сителен дял в БВП от 
87,4%. За същия период 
на 2017 г. БДС се увели-
чава с 1254 млн. лв. Ди-
намиката на брутната 
добавена стойност се 
определя основно от ре-
гистрирания растеж на 

различните отрасли на 
икономиката ни. За сек-
тор „Строителство“ БДС 
за първото тримесечие 
на 2018 г. е 811 млн. лв., 
с относителен дял в БВП 
от 3,8% и нараства с 
3 млн. лв. спрямо предход-
ното тримесечие и с 121 
млн. лв. в сравнение с яну-
ари - март 2017 г.

БВП и БДС на един 
зает за един отрабо-
тен човекочас

Брутният вътрешен 
продукт на един зает (по 
текущи цени) за първото 
тримесечие на 2018 г. 
възлиза на 6245,7 лв. , 
като спрямо същия пери-
од на 2017 г. се увеличава 
с 341 лв. По предвари-
телни данни на НСИ за 
първото тримесечие на 
2018 г. всеки зает съз-
дава средно 15,4 лв. БВП 
за един отработен чове-
кочас.

Брутната добавена 
стойност на един зает 
(по текущи цени) за първо-
то тримесечие на 2018 г. 
възлиза на 4881,9 лв. като 
в сравнение със същия пе-
риод на 2017 г. се увелича-
ва с 256,7 лв. За първото 
тримесечие на 2018 г. 
всеки зает създава 12,1 лв. 
БДС за един отработен 
човекочас.

Строителството  
в България

Обща строителна ак-
тивност

Първото тримесечие 
на 2018 г. за строител-
ния бизнес започва с по-
ложителни стойности по 
някои основни показатели 
спрямо същия период на 
предходната година, по-
казват данните на НСИ:

 Строителна про-
дукция – 2479 млн. лв., 
ръст от 19,9%;

–  „С градно строи-
телство“ – 1427 млн. лв., 
ръст от 25,2%;

– „Инженерно строи-
телство“ – 1052 млн. лв., 
ръст от 13,5%;

 Издадени разреши-
телни за строеж на нови 
сгради – 2214 разреше-
ния, намаляват с 2,2%;

 Започнато строи-
телство на нови сгради 
– 1208 сгради, ръст от 
8,3%;

 Въведени в експло-
атация новопостроени 
жилищни сгради – 565 
сгради, ръст от 22,3%;

 Поток на преките 
чуждестранни инвести-
ции в строителството 
– 2,3 млн. евро, спад от 
91,2%;

 Обявени общест-
вени поръчки – 692 бр. на 
стойност 1389 млн. лв., 
ръст от 0,4% на броя и на 
стойността от 44,2%;

 Сключени догово-
ри – 325 бр. на стойност 
391 млн. лв., ръст от 30% 
на броя и на стойността 
от 5,4%.

Произведена про-
дукция в строител-
ството

По предварителни 
данни произведената про-
дукция в отрасъл „Стро-
ителство” за първото 
тримесечие на 2018 г. е 
на обща стойност 2479 
млн. лв. изпълнени обекти, 
като спрямо октомври – 
декември 2017 г. намалява 
с 43,9%, а в сравнение със 
същия период на минала-
та година се увеличава с 
19,9%.

Произведена продук-
ция по сегменти

За първото тримесе-
чие на 2018 г. сградното 
строителство, което 
включва жилищно и не-
жилищно строителство, 
формира произведена 
продукция в размер на 
1427 млн. лв., или 57,6% 
от общата в сектора за 
разглеждания период. В 
сравнение с четвъртото 
тримесечие на минала-
та година произведена-
та продукция намалява с 
42,5%, а спрямо януари - 
март 2017 г. се увеличава 

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС  
IV тримесечие 2017* г.  – I тримесечие 2018 * г.   *По предварителни данни на ЕВРОСТАТ 
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Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС  
I тримесечие 2017* г. – I тримесечие 201 8* г.   *По предварителни данни на ЕВРОСТАТ 
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Брутна добавена стойност – общо и строителство, млн. лв. 
I тримесечие 2007г. – I тримесечие 2018*г.    *По предварителни данни на НСИ 
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БДС-Строителство БДС-Общо
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с 25,2%.
В инженерната ин-

фраструктура произ-
ведената продукция за 
първото тримесечие на 
2018 г. възлиза на 1052 
млн. лв. и е с дял от 42,4% 
от общата в строител-
ството за същия период. 
Произведената продукция 
намалява с 45,8% спрямо 
четвъртото тримесечие 
на миналата година и се 
увеличава с 13,5% спрямо 
януари - март 2017 г.

Разходи за труд/отра-
ботен човекочас

Общо отработените 
човекочаса в строител-
ството за първото три-
месечие на 2018 г. са 47 
млн., като спрямо същия 
период на предходната 
година отработените 
човекочаса се увеличават 
с 9,3%. В сектор „Строи-
телство“ отработените 
човекочаса от един нает 
по трудово правоотноше-
ние за първото тримесе-
чие на 2018 г. са 409 при 
393 отработени човеко-
часа за същия период на 
2017 г. Това показва, че 
на годишна база отра-
ботените човекочаса се 
увеличават с 4,1%.

Разходите на работо-
дателя за труд за първо 
тримесечие на 2018 г. 
възлизат на 341 млн. лв., 
като на годишна база 
предварителните данни 
показват увеличаване на 
разходите с 16,4%. Разхо-
дите на работодателя за 
труд за един отработен 
човекочас от наетите по 
трудово правоотноше-
ние за първото тримесе-
чие на 2018 г. са средно 
7,23 лв., при 6,79 лв. за съ-
щия период на 2017 г., или 
те се увеличават с 6,5% 
на годишна база.

Издадени разрешител-
ни за строеж на нови 
сгради

През първото триме-
сечие на 2018 г. издаде-
ните разрешителни за 
строеж на нови жилищни 
сгради са 1162, които са 
с 6247 жилища в тях с 
815 987 кв. м разгъната 
застроена площ (РЗП). 
Спрямо  предходното 
тримесечие издадените 
разрешителни за строеж 
на жилищни сгради нама-
ляват с 10,3%, жилищата 
в тях също с 14,7%, как-

то и РЗП с 9,8%. За ад-
министративни сгради 
са издадени 26 разреши-
телни за строеж с 33 101 
кв. м РЗП, които в срав-
нение с октомври – де-
кември 2017 г. намаляват 
с 13,3%, при увеличение 
на РЗП с 13,2%. За други 
сгради са отчетени 1026 
разрешителни за стро-
еж с 638 272 кв. м РЗП., 
като спрямо предходното 
тримесечие издадените 
разрешителни за строеж 
намаляват с 9,2%, както 
и РЗП със 7,7%.

В сравнение с първо-
то тримесечие на 2017 г. 
издадените разрешител-
ни за строеж на нови жи-
лищни сгради са се уве-
личили с 6,3%, жилищата 
в тях с 33,1%, а разгъна-
тата им застроена площ 
с 37,1%. При администра-
тивните сгради на го-
дишна база издадените 
разрешителни за строеж 
намаляват с 10,3%, тях-
ната РЗП - с 57,2%. Спря-
мо първото тримесечие 
на 2017 г. при издадените 
разрешителни за строеж 
на други сгради също е 
отчетен спад с 10,1%, 
включително и на РЗП - 
21,2%.

Издадените разреши-
телни за строеж на 
нови сгради за първо 
тримесечие на 2018 г. 
са общо 2214 бр. с РЗП  
1 487 360 кв. м., от 
които:

 1162 жилищни сгра-
ди, включващи 6247 жили-
ща с РЗП 815 987 кв. м;

 26 административ-
ни сгради/офиси с РЗП 
33 101 кв. м;

 1026 други сгради с 
РЗП 638 272 кв. м.

Издадени разрешител-
ни за строеж на нови 
сгради по области

За първото тримесе-
чие на 2018 г. най-много 
разрешителни за строеж 
на нови сгради са издаде-
ни в областите:

 Жилищни сгради
– София-град – 205 

разрешителни за жилищ-
ни сгради с 2337 жилища 
в тях;

– Пловдив – 176 раз-
решителни за жилищни 
сгради с 1355 жилища в 
тях;

– Варна – 108 раз-

решителни за жилищни 
сгради с 687 жилища в 
тях;

– Бургас – 102 раз-
решителни за жилищни 
сгради със 754 жилища в 
тях;

 Административни 
сгради

– Бургас – 4 разреши-
телни за строеж;

– Пловдив – 3 разре-
шителни за строеж;

– София – 3 разреши-
телни за строеж;

 Други сгради
– Пловдив – 120 разре-

шителни за строеж;
– Бургас – 99 разреши-

телни за строеж;
– Стара Загора – 77 

разрешителни за строеж;
– Благоевград – 68 

разрешителни за строеж.

Започнато строител-
ство на нови сгради

През първото триме-
сечие на 2018 г. е започ-
нато строителството 
на 1208 нови сгради с 
927 703 кв. м РЗП. От тях 
723 са жилищни с 4157 жи-
лища в тях и 476 224 кв. м 
РЗП. Спрямо предходното 
тримесечие започнато-
то строителство на жи-
лищни сгради намалява 
със 7,2%, жилищата в тях 
- с 1,4%, а РЗП - с 12,4%.

За разглеждания пе-
риод е започнато стро-
ителство на 18 адми-
нистративни сгради с 
22 623 кв. м РЗП, което 
спрямо октомври - декем-
ври 2017 г. регистрира 
ръст от 12,5% и нама-
ляване на РЗП с 16,7%. 
За първото тримесечие 
на 2018 г. е започнато 
строителство и на 467 
други сгради с 428 856 
кв. м РЗП. В сравнение с 
предходното тримесечие 
строителството при тях 
намалява с 18,1%, а РЗП - 
с 5,7%.

В сравнение с първо-
то тримесечие на 2017 г. 
започнатото строител-
ство на нови жилищни 
сгради се увеличава с 
13,2%, жилищата в тях 
също - с 29,2%, както и 
разгърната им застро-
ена площ - с 16,8%. При 
административните 
с гради  започнатото 
строителство се увели-
чава с 12,5%, а разгъна-
тата застроена площ 
значително намалява с 
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Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 
I тримесечие 2008 г. – I тримесечие 2018* г.    *По предварителни данни на НСИ 
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Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 
I тримесечие 2017* г. – I тримесечие 2018* г.   *По предварителни данни на НСИ 

Строителство -  общо Сградно 

строителство

Инженерно 

строителство

2 067
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1 052

I трим.2017*г. I трим.2018*г.

Разходи за труд / отработени човекочаса 
I тримесечие 2014 г. – I тримесечие 2018* г.    *По предварителни данни на НСИ 

I 
тримесечие 

Брой 
отработени 

  човекочаса  

Брой отработени 
  човекочаса от 

един нает по 
трудово 

правоотношение 

Разходи на 
работодателя 
за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 
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410
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Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
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Издадени разрешителни за строеж на нови сгради  
I тримесечие 2010 г. – I тримесечие 2018 г.      По данни на НСИ 
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61,8%. При започнатото 
строителство на други 
сгради спрямо първото 
тримесечие на 2017 г. се 
наблюдава увеличаване 
с 1,5%, както и ръст на 
РЗП от 47,5%.

Започнато строител-
ство на нови сгради 
по области

При  з апо ч н атото 
строителство на нови 
сгради най-активни през 
първото тримесечие на 
2018 г. са областите:

 Жилищни сгради
– Пловдив – 140 жи-

лищни сгради с 499 жили-
ща в тях;

– София-град – 123 
жилищни сгради с 1729 
жилища в тях;

– Бургас – 91 жилищ-
ни сгради с 446 жилища 
в тях;

– Варна – 83 жилищни 
сгради със 734 жилища в тях.

 Административни 
сгради

– Бургас – 3 сгради;
– София-град – 7 сгра-

ди;
 Други сгради

– Пловдив – 66 сгради;
– Благоевград – 38 

сгради;
–  Пазарджик  –  36 

сгради;
– Хасково – 31 сгради.

Въведените в експлоа-
тация новопостроени 
жилищни сгради  
и жилища

през първото триме-

сечие на 2018 г. са 565 
сгради с 1530 жилища в 
тях с общо РЗП 147 740 
кв.  м,  като жилищна-
та площ е 97 265 кв. м, 
спомагателната площ е 
39 030 кв. м, а на кухни-
те - 11 445 кв. м. Спря-
мо октомври – декември 
2017 г .  въведените в 
експлоатация новопос-
троени жилищни сгради 
намаляват с 13,6%, жи-
лищата в тях - с 25%, а 
общото РЗП - с 23,6%.

В сравнение с първо-
то тримесечие на 2017 г. 
въведените в експлоа-
тация новопостроени 
жилищни сгради се уве-
личават с 22,3% при на-
маляване с 12,6% на жили-
щата в тях и на общото 
РЗП с 5,6%.

Въведени в експлоата-
ция жилищни сгради и 
жилища по области

Най-голям брой въ-

ведени в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради за първото три-
месечие на 2018 г. регис-
трират областите:

– Пловдив – 89 жилищ-
ни сгради с 290 жилища 
в тях, общо РЗП 32 791 
кв. м;

– Бургас – 70 жилищ-
ни сгради с 249 жилища 
в тях, общо РЗП 22 691 
кв. м;

– Варна – 67 жилищ-
ни сгради с 349 жилища 
в тях, общо РЗП 28 848 
кв. м;

– София (област) – 47 
жилищни сгради с 51 жи-
лища в тях, общо РЗП 6 
725 кв. м;

Разходите за придоби-
ване на дълготрайни 
материални активи 
(ДМА) 

общо за всички ико-
номически сектори на 
страната възлизат на 

3491 млн. лв. за първото 
тримесечие на 2018 г. За 
отрасъл „Строителство“ 
разходите за придобива-
не на ДМА са 137 млн. лв., 
или 3,9% от общо отче-
тените за разглеждания 
период. Предварителни-
те данни показват, че 
разходите за придобива-
не на ДМА в строителния 
сектор за първото три-
месечие на 2018 г. спрямо 
предходното намаляват 
с 42,2%, а спрямо януари 
– март 2017 г. се увелича-
ват със 17,1%.

Пазар на труда

 Наетите лица по 
трудово и служебно пра-
воотношение общо за 
икономиката за първото 
тримесечие на 2018 г. са 
2312 хил. Спрямо януари – 
март 2017 г. се увелича-
ват с 34,5 хил., или 1,5%. 
За строителния сектор 
наетите лица по трудо-

во и служебно правоот-
ношение са 122,0 хил., или 
5,3% от общо наетите 
за страната. На годиш-
на база данните показ-
ват ръст от 4,9 хил., или 
4,2%.

 Заетите, наетите 
и самонаетите лица в 
икономиката за първото 
тримесечие на 2018 г. 
са 3439 хил. Спрямо съ-
щия период на 2017 г. 
заетостта нараства с 
1,2%. В отрасъл „Стро-
ителство“ за първото 
тримесечие на 2018 г.:

– Заетите лица са 
176,7 хил., ръст от 4,1% 
на годишна база;

– Наетите лица са 
144,1 хил., ръст от 4,4% 
на годишна база;

– Самонаетите лица 
са 32,6 хил. ,  ръст от 
2,5% на годишна база.

Безработни лица

За първото триме-
сечие на 2018 г. безра-
ботните лица общо за 
страната са 188,7 хил., 
като намаляват с 35,7 
хил., или с 15,9% спрямо 
същия период на 2017 г. 
Безработните в отрасъл 
„Строителство“ за раз-
глеждания период са 15,6 
хил., или 8,3% от общо 
регистрираните. Спря-
мо четвъртото триме-
сечие на 2017 г. се на-
блюдава увеличаване на 
безработните в сектора 
с 22,8% при тогава отче-
тени 12,7 хил. безработ-
ни лица. Спрямо януари 
– март 2017 г. данните 
показват, че безработни-

те лица в сектор „Стро-
ителство“ намаляват с 
5,7 хил., или с 26,8%.

Средна месечна 
работна заплата на 
наетите по трудово 
и служебно правоот-
ношение

Общо за  икономи-
ката средната месеч-
на работна заплата за 
първото тримесечие на 
2018 г. е 1077 лв. Спрямо 
предходното тримесечие 
намалява с 1,6%, а в срав-
нение с януари – март 
2017 г. се увеличава със 
71 лв., или 7,1%.

За сектор „Строи-
телство“ средната ме-
сечна работна заплата 
за първото тримесечие 
на 2018 г. е 820 лв. Спря-
мо октомври – декември 
2017 г. намалява с 3,2%, 
а в сравнение с първото 
тримесечие на 2017 г. се 
увеличава със 78 лв., или 
10,5%.

Инвестиционна актив-
ност

По предварителни 
данни на БНБ преките ин-
вестиции в страната за 
първото тримесечие на 
2018 г. възлизат на 179,1 
млн. евро, като спрямо 
същия период на 2017 г. 
намаляват с 94 млн. евро. 
Дълговите инструменти 
са в размер от 321,4 млн. 
евро, което е със 171,2 
млн. евро повече спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г. Реинвестирането 
на печалбата за първото 

 от стр. 11 Започнато строителство на нови сгради  
I тримесечие 2010 г. – I тримесечие 2018 г. 

 

I тримесечие 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 

Общо 

сгради 

825 894 793 776 980 965 984 1 115 1 208 

Жилищни 

сгради 

462 459 382 399 504 543 601 639 723 

Жилища 1 652 1 540 1 262 1 513 1 616 3 218 2 605 3 218 4 157 

Административни 

сгради 

31 26 17 22 30 18 14 16 18 

Други сгради 332 409 394 355 446 404 369 460 467 

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБЛАСТИ - I тримесечие 2018 г. 
         

Области 

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Общо за страната  1 162 723 6 247 4 157 26 18 1 026 467 

Благоевград 79 40 138 80 

  68 38 

Бургас 102 91 754 446 4 3 99 29 

Варна 108 83 687 734 

  58 28 

Велико Търново 20 13 35 13 

  46 19 

Видин 

      3 

 

Враца 12 

 54 

   17 6 

Габрово 9 4 10 4 

  8 4 

Добрич 19 19 27 46 

  31 9 

Кърджали 22 18 148 134 

  4 

 

Кюстендил 15 3 17 3 

  32 4 

Ловеч 15 8 15 8 3 

 13 13 

Монтана 

      15 4 

Пазарджик 47 18 99 64 3 

 55 36 

Перник 32 11 48 47 

  20 6 

Плевен 9 3 27 4 

  26 13 

Пловдив 176 140 1 355 499 3 

 120 66 

Разград 12 3 12 4 

  16 16 

Русе 17 12 49 40 

  41 16 

Силистра 11 8 12 8 

  23 9 

Сливен 36 6 38 6 

  16 13 

Смолян 5 

 5 

   37 14 

София 89 31 93 36 3 

 55 18 

София (столица) 205 123 2 337 1 729 

 7 43 19 

Стара Загора 62 46 112 158 

  77 27 

Търговище 6 

 80 

   9 

 

Хасково 24 19 43 29 

  38 31 

Шумен 16 10 37 17 

  39 18 

Ямбол 10 9 11 11 

  17 8 
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Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата 

I тримесечие 2015 г. - I тримесечие 2018* г. 
 

I трим. 
2015г. 

I трим. 
2016г. 

I трим. 
2017г. 

I трим. 
2018*г. 

I трим. 
2018*г./ 
I трим. 
2015г. 

I трим. 
2018*г./  
I трим. 
2016г. 

I трим. 
2018*г./  
I трим. 
2017г. 

Общо 549 541 462 565 2,9 % 4,4 % 22,3 % 

Къщи 415 382 350 447 7,7 % 17,0 % 27,7 % 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

70 95 63 65 - 7,1 % - 31,6 % 3,2 % 

Сгради от 

смесен тип 

23 20 24 20 - 13,0 % 0,0 % - 16,7 % 

Общежития 1 1 - - 

   

Вили 39 40 24 32 - 17,9 % - 20,0 % 33,3 % 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

1 3 1 1 0,0 % - 66,7 % 0,0% 

Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата 
I тримесечие 2015 г. - I тримесечие 2018* г.   *По предварителни данни на НСИ 

 

I трим. 

2015г.

I трим. 

2016г.

I трим. 

2017г.

I трим. 

2018*г.

415

382

350

447

70

95

63

65

23

20

24

20

1

1

39

40

24

32

1

3

1

1

Сгради за колективно домакинство Вили

Общежития Сгради от смесен тип

Жилищни блокове Къщи

тримесечие на 2018 г. е 
19,1 млн. евро. при 86,7 
млн. евро за същия пе-
риод на 2017 г. Дялови-
ят капитал за първото 
тримесечие на 2018 г. е 
отрицателен и възлиза 
на 161,4 млн. евро и е със 
197,6 млн. евро по-нисък 
от дяловият капитал за 
същия период на 2017 г. 
Най-големите нетни пре-
ки инвестиции в страна-
та за първото тримесе-
чие на 2018 г. са от Русия 
(116,9 млн. евро), Холан-
дия (64,7 млн. евро) и Гер-
мания (57,9 млн. евро).

В отрасъл „Строител-
ство“ преките инвести-
ции за първото тримесе-
чие на 2018 г. възлизат на 
2,3 млн. евро, или те са 
1,3% от общите за стра-
ната, като спрямо същия 
период на 2017 г. нама-
ляват с 23,9 млн. евро. 
По предварителни дан-
ни преките инвестиции 
в чужбина са 20,2 млн. 
евро. за първото три-
месечие на 2018 г., като 
спрямо същия период на 
2017 г. са с 31 млн. евро. 
по-малко.

Обявени обществе-
ни поръчки в сектор 
„Строителство“

Обявените общест-
вени поръчки в отра-
съл „Строителство“ за 
първото тримесечие на 
2018 г. са 692 бр. с про-
гнозна стойност 1389 
млн. лв. Тенденцията на 
годишна база е ръст от 
0,4% на броя на обявени-
те поръчки, както и на 
стойността от 44,2%. 
Обявените поръчки по 
вид строителство са:

„Инженерна инфра-
структура“ - 177 бр. обя-
вени обществени поръч-
ки с прогнозна стойност 
858 млн. лв., или 25,6% от 
броя на общо обявените 
поръчки за разглеждания 
период. На годишна база 
се регистрира ръст на 
броя на обявените по-
ръчки от 45,1% и ръст на 
стойността от 156,9%.

„Водоснабдяване  и 
канализация“ – 52 бр. с 
прогнозна стойност 166 

млн. лв., или 7,5% от общо 
обявените обществени 
поръчки. На годишна база 
се регистрира ръст от 
100% на броя на обяве-
ните поръчки, а на стой-
ността - от 86,5%.

„Сградно строител-
ство“ - 139 бр. с прогноз-
на стойност 161 млн. лв., 
или 20,1% от общо обяве-
ните поръчки. На годиш-
на база се отчита ръст 
от 63,5% на броя на обя-
вените поръчки и спад от 
5,3% на стойността.

„Енергийна  инфра-
структура“  – 80 бр. с 
прогнозна  стойност 
133 млн. лв., или 11,6% 
от общо обявените по-
ръчки. На годишна база 
се наблюдава спад при 
броя обявени поръчки от 
57,7%, а на прогнозната 
стойност от 58%.

„Проектиране и над-
зор“ – 244 бр. с прогнозна 
стойност 71 млн. лв., или 
35,2% от общо обявени-
те поръчки. Тенденция-
та, която се забелязва 
на годишна база, е спад 
при броя на обявените по-
ръчки от 8,6% и ръст на 
стойността от 34%.

По критерий „Възло-
жител“

За първото тримесе-
чие на 2018 г. обявените 
обществени поръчки в 
сектор „Строителство” 
по вид възложител са, 
както следват:

 Общини – 552 бр., 
или 79,8% от общо обяве-
ните поръчки. Тенденция-
та при общините спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г. е спад от 2,3%;

 Комунален и об-
ществен сектор – 23 бр., 
или 3,3% от общо обяве-
ните поръчки. На годиш-
на база за разглеждания 
период се регистрират 
ръст от 21,1%;

 Болници и учебни 
заведения – 13 бр., или 
1,9% от общо обявените 
поръчки, като спрямо съ-
щия период на 2017 г. се 
наблюдава спад от 43,5%;

 Министерства и 
агенции – 102 бр., или 
14,7% от общо обявени-

те обществени поръчки. 
Тенденцията на годишна 
база е ръст с 30,8%;

 Други – 2 бр., или 
0,3% от общо обявени-
те обществени поръчки. 
Спрямо първо тримесе-
чие на 2017 г. е регистри-
ран спад от 50%.

По процедури на до-
говаряне 

– Открита процедура 
- 245 обявени поръчки;

– Пряко договаряне - 
19 обявени поръчки;

– Ускорена ограничена 
процедура – 1 поръчка; 

–  Д оговар я не  б е з 
предварително обявление 
- 42 обявени поръчки; 

– Публично състеза-
ние - 373 обявени поръч-
ки;

–  Д оговар я не  б е з 
предварителна покана за 
участие – няма;

– Договаряне с пред-
варителна  покана  за 
участие – 4 обявени по-
ръчки;

– Открит конкурс за 
проект – 3 обявени по-
ръчки;

– Състезателен диа-
лог – 1 поръчка;

– Неопределена проце-
дура – 4 обявени поръчки.

По критерий „Източ-
ник на финансиране“

 Държавен бюджет 
– 400 бр.

 Механизъм за свърз-
ване на Европа – 3 бр.

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

 Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ – 76 бр.

 Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – 5 бр.

 „Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 168 бр.

 Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 
– 2020“ – 13 бр.

 Програма за тран-
сгранично  сътрудни -
чество INTERREG V-A 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 
*По предварителни данни на НСИ 

 

0
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Жилищни сгради Жилища РЗП - общо

654

2 041

193 295

565

1 530

147 740

IV трим.2017г. I трим.2018*г.

I тримесечие 2018 г. 

 

35,5%

2,7%

0,1%

6,1%

53,9%

0,0%

0,6%

0,4%

0,1%

0,6%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Ускорена ограничена процедура

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за участие

Договаряне с предварителна покана за участие

Открит конкурс за проект

Състезателен диалог

Неопределена процедура

Дял на обществени поръчки по  процедури на договаряне

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид строителство, бр. 
I тримесечие 2013 г. – I тримесечие 2018 г.         По данни на АОП 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

стройтелство

„ВиК“

Енергийна 

инфраструктура

Проектиране и 

надзор 

I тримесечие 2013 153 149 64 42 248

I тримесечие 2014 282 121 54 51 269

I тримесечие 2015 216 83 39 67 192

I тримесечие 2016 115 78 33 128 318

I тримесечие 2017 122 85 26 189 267

I тримесечие 2018 177 139 52 80 244
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 от стр. 13

„Румъния - България 2014 
– 2020“ – 5 бр.

 Програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Гърция 
- България 2014 – 2020“ 
– 8 бр.

 Фонд  „Убежище 
миграция и интеграция“ –  
2 бр.

 Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда – 5 бр.

 Национален довери-
телен Екофонд – 5 бр.

Сключени договори в 
сектор „Строител-
ство“

По данни на Агенци-
ята за обществени по-
ръчки (АОП) за януари – 
март 2018 г. са сключени 
325 договора в сектор 
„Строителство“ с обща 
стойност 391 млн. лв. В 
сравнителен анализ за 
същия период на 2017 г. 
броят им нараства с 
30% (75 бр.) и стойност-
та им също – с 5,4% (20 
млн. лв.)

Сключени договори по 
вид строителство 

 „Инженерна инфра-
структура“ – 105 бр., или 
32,3% от общо сключе-
ните договори, на стой-
ност 195 млн. лв., или 
49,9% от общата стой-
ност.

 „Сградно строител-
ство“ – 88 бр., или 27,1% 
от общо сключените 
договори, на стойност 
72 млн. лв., или 18,3% от 
стойността.

 „Енергийна инфра-
структура“ – 94 бр., или 
28,9% от общо сключе-
ните договори, на стой-
ност 53 млн.  лв. ,  или 
13,6% от стойността.

 „Водоснабдява -
н е  и  ка н а ли з а ци я “  –  

38 бр., или 11,7% от общо 
сключените договори, на 
стойност 71 млн. лв., или 
18,2% от стойността.

Данните показват, 
че в „Инженерна инфра-
структура“ са сключени 
най-много договори с най-
голяма обща стойност 
като дял от контракти-
те в сектора.

Първо тримесечие на 
2018 г. спрямо първо 
тримесечие на 2017 г.:

 „Инженерна  ин-
фраструктура“  –  ре -
гистрира ръст на броя 
сключени договори със 
101,9% (53 бр.) и спад на 
стойността с 15,6% (36 

млн. лв.);
 „Сградно строител-

ство“ – регистрира ръст 
на броя сключени догово-
ри с 22,2% (16 бр.) и уве-
личаване на стойността 
със 166,7% (45 млн. лв.);

 „Енергийна инфра-
структура“ – регистри-
ра ръст на броя сключе-
ни договори с 9,3% (8 бр.) 
и спад на стойността с 
19,7% (13 млн. лв.);

 „Водоснабдяване и 
канализация“ – спад на 
броя сключени догово-
ри с 5% (2бр.) и ръст на 
стойността с 51,1% (24 
млн. лв.).

Тенденцията спря-
мо първо тримесечие 
на 2017 г.: „Инженерна 

инфраструктура“  е  с 
най-голям брой сключе-
ни договори. След нея са 
„Сградно строителство“, 
„Енергийна инфраструк-
тура“ и „Водоснабдяване 
и канализация“. При стой-
ността на сключените 
договори „Сградно стро-
ителство“ и „Водоснаб-
дяване и канализация“ от-
читат значителен ръст.

Сключени договори в 
сектор „Строител-
ство“ от фирми и 
консорциуми

О б щ и я т  б р о й  н а 
сключените договори 
за първото тримесечие 
на 2018 г. са 325 бр. на 
стойност 391 млн. лв., 
от които с:

 Фирми – 256 бр. на 
стойност 232 млн. лв., 
като:

 Малки строителни 
фирми (до 49 човека) – 
116 бр. на стойност 54 
млн. лв.;

 Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 чо-
века) – 110 броя на стой-
ност 124 млн. лв.;

 Големи строителни 
фирми (над 250 човека) 
- 23 бр. на стойност 50 
млн. лв.

 Фирми без регис-
трация в ЦПРС - 7 бр. на 
стойност 4 млн. лв.

 Консорциуми, обе-
динения ,  сдружения – 

69 бр. на стойност 159 
млн. лв.

Тенденцията, която 
се  наблюдава спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г., е, че водещи с 
най-голям брой сключе-
ни договори са малките 
фирми, които на годишна 
база бележат ръст от 
45% (36 бр.). Средните 
компании са с най-голяма 
стойност на сключените 
договори, при които има 
значително увеличение 
от 90,8% (59 млн. лв.) 
в сравнение с първото 
тримесечие на 2017 г. Го-
лемите фирми регистри-
рат ръст от 51,5% (17 
млн. лв.) при стойността 
през първото тримесе-
чие на 2018 г. спрямо съ-
щия период на предходна-
та година. По стойност 
на договорите големите 
компании достигат мал-
ките фирми. Фирмите 
без регистрация в ЦПРС 
остават без изменение 
в броя на сключените до-
говори, но имат ръст на 
стойността им с 300% 
(3 млн. лв.). При консор-
циумите стойността 
на сключените догово-
ри намалява с 33,2% (79 
млн. лв.), като при броя 
на сключените договори 
тенденцията се запазва.

„Инженерна инфра-
структура“ – 105 дого-
вора на стойност 195 
млн. лв., от тях:

Фирми – общо 84 
договора на стойност 98 
млн. лв., от които:

Малки строителни 
фирми (до 49 човека пер-
сонал) - 30 договора на 
стойност 10 млн. лв.;

Средни строител-
ни фирми (от 50 до 249 
човека персонал) – 33 до-
говора на стойност 58 
млн. лв.;

Големи строителни 
фирми (над 250 човека 
персонал) - 17 договора 
на стойност 27 млн. лв.;

Фирми без регис-
трация в ЦПРС - 4 до-
говора  на  стойност 
3 млн. лв.

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
21 договора на стойност 
97 млн. лв.

„Сградно строител-
ство“ – 88 договора на 
стойност 72 млн. лв., от 
тях:

Фирми – общо 70 
договора на стойност 57 
млн. лв., от които:

Малки строителни 
фирми (до 49 човека пер-
сонал) - 47 договора на 
стойност 24 млн. лв.;

Средни строител-
ни фирми (от 50 до 249 
човека персонал) - 19 до-
говора на стойност 11 
млн. лв.;

Големи строителни 
фирми (над 250 човека 
персонал) - 2 договора на 
стойност 21 млн. лв.;

Сключени договори - обобщение 
I тримесечие 2018 г. 

Сключени договори Най-голям „Брой“ Най-голяма обща „Стойност“ 

По стойност  До 2 150 хил. лв. / 159  договора Над 2 150 хил. лв. / 259 млн. лв.  

Финансиране Държавен бюджет / 251 договора Държавен бюджет / 220 млн. лв.  

Възложители Общини / 214 договора Общини/ 239 млн. лв.  

Вид строителство Инженерна инфраструктура / 105 договора Инженерна инфраструктура / 195 млн. лв. 

Изпълнители  
(фирми и консорциуми) Фирми / 256 договора Фирми / 232 млн. лв. 

Изпълнители (ФИРМИ) 
(по вид строителство) 

  

Инженерна инфраструктура Средни фирми / 33 договора Средни фирми / 58 млн. лв. 

Сградно строителство Малки фирми / 47 договора Малки фирми / 24 млн. лв. 

Енергийна инфраструктура Средни фирми / 43 договора Средни фирми / 20 млн. лв. 

В и К строителство Средни фирми / 15 договора Средни фирми / 34 млн. лв. 

Изпълнители (КОНСОРЦИУМИ) 
(по вид строителство) Инженерна инфраструктура / 21 договора Инженерна инфраструктура / 97 млн. лв. 

Процедури за възлагане Открита процедура / 156 договора Открита процедура / 274 млн. лв.  

Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта / 221 договора Икономически най-изгодна оферта / 313 млн. лв. 

Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане  
I тримесечие 2018 г. 

Икономически най-
изгодна оферта 

439 обявени поръчки с дял от 
63,4% от общо обявените 

обществени  поръчки

Липсват критерии 
/при възлагане на 

поръчките/ 

252 обявени поръчки с дял от 
36,4% от общо обявените 

обществени поръчки

Най – ниска цена
1 обявена обществена поръчка с 
дял от 0,2% от общо обявените 

обществени поръчки

Държавен бюджет

Оперативни програми

57,8%

42,2%

Дял на обществените поръчки по източници на финансиране 

32,3%

27,1%

28,9%

11,7% Дял на броя сключени договори

Инженерна инфраструктура

Сградно строителство 

Енергийна инфраструктура

ВиК строителство
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СЪКРАЩЕНИЯ

БФП - Безвъзмездна финансова помощ
ЕС - Европейски съюз
ЕСФ - Европейски социален фонд
ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие
КФ - Koхезионен фонд
НФ - Национално финансиране
ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“

ОПИК - Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“
ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“
ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“
ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“
ОПИМСП – Оперативна програма за инициатива за малки и 

средни предприятия
ОПХ - Оперативна програма „Храни“
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ФУМИ – Фонд убежище миграция и интеграция
ФВС – Фонд вътрешна сигурност
РИС - Реално изплатени средства
СД - Събирателно дружество
ФЕПНЛ - Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  
По данни на ИСУН /стойностите са в лв./ към 08.06.2018 г. 

Оперативна 
програма

 

Бюджет на програмата
 

Проекти
 

Договорени средства **
 

РИС
 

Общо
 

Финансиране от 
ЕС

Финансиране от 
НФ

Подадени 
проекти

Сключени 
договори Общо

 

БФП
 

Финансиране от ЕС
 

БФП
 

ОПТТИ

 

3 691 799 790.72

 

3 138 029 816.24

 

553 769 974.48

 

46

 

39

 

4 340 729 526.66

 

3 016 843 813.63

 

2 564 317 241.58

 

826 733 428.85

 

ОПОС

 

3 462 564 946.01

 

2 943 180 196.61

 

519 384 749.40

 

214

 

74

 

1 312 775 670.86

 

1 045 284 630.00

 

888 491 935.54

 

257 975 082.37

 

ОПРР

 

3 018 201 866.00

 

2 565 471 584.00

 

452 730 282.00

 

574

 

499

 

2 336 938 242.63

 

2 237 180 094.49

 

1 901 603 081.27

 

678 077 138.35

 

ОПИК

 

2 484 169 903.16

 

2 111 544 414.66

 

372 625 488.50

 

5 280

 

1 853

 

2 379 712 821.60

 

1 702 060 127.81

 

1 446 751 108.56

 

700 580 526.28

 

ОПНОИР

 

1 371 383 547.82

 

1 165 676 011.93

 

205 707 535.89

 

780

 

170

 

560 547 462.66

 

560 547 462.66

 

476 465 343.32

 

183 727 056.24

 

ОПРЧР

 

2 136 251 557.00

 

1 835 869 785.00

 

300 381 772.00

 

9 482

 

2 342

 

1 433 302 100.59

 

1 422 299 159.66

 

1 226 437 746.16

 

618 945 280.17

 

ОПДУ

 

657 001 637.65

 

558 451 394.00

 

98 550 243.65

 

202

 

115

 

231 300 794.80

 

231 300 794.80

 

196 605 675.55

 

59 765 809.46

 

ОПИМСП

 

199 494 660.00

 

199 494 660.00

 

0.00

 

1

 

1

 

199 494 660.00

 

199 494 660.00

 

199 494 660.00

 

199 494 660.00

 

Общо КФ, 
ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36

 

14 517 717 862.44

 

2 503 150 045.92

 

16 579

 

5 093

 

12 794 801 279.80

 

10 415 010 743.05

 

8 900 166 791.98

 

3 525 298 981.72

 

ПМДР

 

222 071 249.13

 

172 243 341.03

 

49 827 908.10

 

233

 

87

 

78 162 705.09

 

41 913 061.14

 

31 428 681.13

 

1 775 761.77

 

ПРСР (за мерки 

по чл. 9б, т.2 от 

ЗПЗП)

 

5 969 106 281.23

 

4 838 686 920.06

 

1 130 419 361.17

 

14 650

 

4 977

 

1 572 222 805.58

 

1 572 222 805.58

 

1 275 257 014.65

 

317 723 889.77

 

Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72

 

19 528 648 123.53

 

3 683 397 315.19

 

31 462

 

10 157

 

14 445 186 790.47

 

12 029 146 609.77

 

10 206 852 487.76

 

3 844 798 633.26

 

ФУМИ

 

41 161 348.54

 

35 595 246.31

 

5 566 102.23

 

30

 

24

 

17 604 029.18

 

17 559 606.98

 

14 197 967.19

 

4 814 375.85

 

ФВС

 

187 286 555.32

 

142 303 857.44

 

44 982 697.88

 

57

 

51

 

136 153 530.86

 

136 090 530.30

 

102 195 513.79

 

62 905 905.08

 

Общо фондове 
МВР: 228 447 903.86

 

177 899 103.75

 

50 548 800.11

 

87

 

75

 

153 757 560.04

 

153 650 137.28

 

116 393 480.98

 

67 720 280.93

 

ОПХ

 

241 177 458.00

 

205 000 838.00

 

36 176 620.00

 

317

 

314

 

227 001 877.59

 

227 001 877.59

 

192 951 596.18

 

105 226 827.62

 

ОБЩО: 23 681 670 800.58 19 911 548 065.28 3 770 122 735.30 31 866 10 546 14 825 946 228.10 12 409 798 624.64 10 516 197 564.92 4 017 745 741.81 
Забележка: ** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN 

Фирми без регис-
трация в ЦПРС - 2 до-
говора  на  стойност 
1 млн. лв.

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
18 договора на стойност 
15 млн. лв.

„Енергийна  инфра-
структура“ – 94 договора 
на стойност 53 млн. лв., 
от тях:

Фирми – общо 79 
договора на стойност 37 
млн. лв., от които:

Малки строителни 
фирми (до 49 човека пер-
сонал) – 31 договора на 
стойност 15 млн. лв.;

Средни строител-
ни фирми (от 50 до 249 
човека персонал) – 43 до-
говора на стойност 20 
млн. лв.;

Големи строителни 
фирми (над 250 човека 
персонал) – 4 договора на 
стойност 2 млн. лв.;

Фирми без регис-
трация в ЦПРС – 1 до-
говор на стойност 0,1 
млн. лв.

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
15 договора на стойност 

16 млн. лв.
„Водоснабдяване  и 

канализация“ – 38 бр. на 
стойност 71 млн. лв., от 
тях:

Фирми – общо 23 
договора на стойност 40 
млн. лв., от които:

Малки строителни 
фирми (до 49 човека пер-
сонал) – 8 договора на 
стойност 6 млн. лв.;

Средни строител-
ни фирми (от 50 до 249 
човека персонал) - 15 до-
говора на стойност 34 
млн. лв.;

Големи строителни 
фирми (над 250 човека 
персонал) – няма сключе-
ни договори;

Фирми без регис-
трация в ЦПРС – няма 
сключени договори.

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
15 договора на стойност 
31 млн. лв.

Анализът показва, 
че средните строител-
ни фирми доминират по 
критерий „брой“ и „стой-
ност“ в „Инженерна ин-
фраструктура“, „Енер-
гийна инфраструктура“ 

и „Водоснабдяване и ка-
нализация“. След тях са 
малките фирми в „Сград-
но строителство“. При 
консорциумите най-голям 
голям брой сключени до-
говори с най-голяма обща 
стойност са отчетени в 
„Инженерна инфраструк-
тура“.

I тримесечие 2017 г. –  
I тримесечие 2018 г.

В  „ И н же нерн а  и н -
фраструктура“ фирми-
те са водещи по „брой“ 
сключени договори и из-
местват консорциумите 
по „стойност“. Спрямо 
първото тримесечие на 
2017 г. фирмите отчи-
тат ръст със 104,8%, 
което е с 43 бр. повече 
сключени договора, а при 
стойността той е със 
180%, или 63 млн. лв. Кон-
сорциумите регистри-
рат увеличение на броя с 
90,9%, или 10 бр. повече 
сключени договора, и бе-
лежат значителен спад 
от 193,1%, или 99 млн. лв. 
при стойността.

В  „Сградно строи-

телство“ тенденцията 
се запазва. Фирмите ос-
тават водещи както по 
„брой“ сключени договори, 
така и по „стойност“, 
като спрямо първото 
тримесечие на 2017 г. 
фирмите отчитат ръст 
от 48,9%, или сключени-
те договори се увелича-
ват с 23 бр., а увеличе-
нието при стойността е 
с 307,1%, или 40 млн. лв. 
При консорциумите се 
наблюдава спад на броя с 
28% и ръст на стойност-
та с 15,3%, или 2 млн. лв. 
повече спрямо първо три-
месечие на 2017 г.

В „Енергийна инфра-
структура“ тенденцията 
остава същата. Фирми-
те са водещи както по 
„брой“ сключени догово-
ри, така и по „стойност“. 
Спрямо първото триме-
сечие на 2017 г. фирмите 
регистрират ръст от 
29,5% при броя и разлика 
от 1 млн. лв. надолу при 
стойността. При консор-
циумите тенденцията е 
спад както при броя с 
40%, така и при стой-
ността с 42,8%.

При „Водоснабдява-
не и канализация“ фир-
мите остават водещи 
по „брой“ и „стойност“ 
сключени договори въ-
преки регистрирания 
спад на броя с 23,3% и на 
стойността с 13% спря-
мо първо тримесечие на 
2017 г. При консорциуми-
те се наблюдава тен-
денция на ръст с 50% при 
броя на сключените дого-
вори и драстично увели-
чение при стойността с 
3000%, или с 30 млн. лв. 
повече на сключените 
договори.

Камарата на строите-
лите в България

Р е г и с т р и р а н и т е 
строителни компании в 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
телите към 08.06.2018 г. 
са 5113, от които:

– 5067 регистрирани 
български юридически 
лица и 46 чуждестранни 
фирми;

–  Заличени са  494 
фирми от ЦПРС по неиз-
пълнение на процедурата 

чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на 
строителите по кри-
терий „Персонал“

 65 големи фирми 
(до 250 човека), дял от 
1,3%;

 655 средни фирми 
(от 50 до 249 човека), дял 
от 12,9%;

 4347 малки фирми 
(до 49 човека), дял от 
85,8%.

Разпределение на 
строителите по кри-
терий „Нетни приходи 
от продажби“

 5  големи фирми 
(над 97,5 млн. лв. и/или 
стойност на активите 
над 97,5 млн. лв.), дял от 
0,1%;

 79 средни фирми (до 
97,5 млн. лв. и/или стой-
ност на активите до 97,5 
млн. лв.), дял от 1,6%;

 4983 малки фирми 
(до 19,5 млн. лв. и/или 
стойност на активите 
до 19,5 млн. лв.), дял от 
98,3%.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Мартин Славчев

Община Перник има площ около 477,21 
кв. км и граничи със София, Брезник, Кова-

чевци, Радомир.
През IV в. пр.н.е. траките построяват в 

района крепост, за което свидетелстват ар-
хеологическите находки. Намерена е богата 
керамична колекция, която се пази в Истори-

ческия музей.
Перник е наследник на средновековното 

селище Кракра. 
През периода XIX – XX в. от земеделско и 

скотовъдно село Перник се превръща в зна-
чим център на минната индустрия, металур-
гията и машиностроенето. Засилва се разви-
тието на търговията и банковото дело. След 
приемането на Закона за мините през 1891 г. 
е открит първият рудник на „Държавна мина 
Перник“ в местността Кулата. Пускането в 
експлоатация на жп линията Перник – София 

дава нов тласък за развитието на селото. 
Жп гарата е построена през 1927 г. В Пер-
ник светва първата електрическа крушка в 
България. През 1899 г. е изградена и първата 
електроцентрала у нас, за да се осигури ос-
ветление на пресевната фабрика и района 
около нея. 

От 1929 г. Перник е обявен за град, а от 
1958 г. – и за окръжен център. Тогава дости-
га апогея на въгледобива си. Няколко десети-
летия той е енергийното сърце на България. 

Община Перник обхваща Пернишката 

Кметът д-р Вяра Церовска:

Д-р Церовска, през 
април участвахте в ра-
ботна среща с ръковод-
ството на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). Какви са Вашите 
впечатления и кои бяха 
основните теми, които 
дискутирахте? 

За нас беше важно да 
проведем срещата с ръко-
водството на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и с членовете на ОП 
на КСБ - Перник. Това са 
хората, с които заедно из-
граждаме голяма част от 
обектите на територия-
та на града. На срещата 
присъстваха тези, които 
реализират редица проек-
ти и участват в поддър-
жането на инфраструкту-
рата на Перник. Затова е 
важно да се познаваме, да 
водим добър диалог и кога-
то възникне проблем, кой-
то изисква извършването 
на строително-монтажни 
работи, да може по най-
бързия начин да търсим 
начини за решаването му. 

По време на срещата с 

ръководството КСБ пред-
ставихме проектите, кои-
то са били изпълнени през 
последните две години, и 
онези, които имаме идеи 
да реализираме в бъдеще. 
Това е нашата визия за 
развитието на Перник. И 
ако не със строителите, с 
кой друг да споделим тези 
наши мечти, които искаме 
да осъществим… 

 
Наскоро открихте бла-

гоустроения кв. „Тева“. 
Какви дейности бяха из-
вършени и какво още пред-
стои да бъде направено по 
проект „Подобряване на 
градска среда в град Пер-
ник“?

Предложението  ни 
включва благоустроя-
ването на кв. „Тева“, из-
граждането на Парк на 
предизвикателствата в 
местността Войниковец и 
реконструкцията на мост 
над р. Струма. Той е финан-
сиран от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“) за над 3,9 млн. лв.

В кв. „Тева“ бяха създа-
дени нови зони за социални 
контакти и отдих, изгра-
дени са фитнес площадки 
на открито, спортни и 
детски площадки, алеи и 
тротоари. Направен е пар-
кинг с до 50 паркоместа. 
Отделените средства за 
целта са 1 211 825, 53 лв. 

Официалното откри-
ване се състоя на 9 май в 
присъствието на зам.-ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова, 
областния управител Ире-
на Соколова, председателя 
на Общинския съвет Иво 
Савов и др. 

Реализирането на обек-
тите дава възможност на 
хората от кв. „Тева“ да жи-
веят, общуват и да релак-

сират в модернизирана и 
привлекателна среда. Съз-
дадените условия за спорт 
и забавление вече оказват 
положително влияние вър-
ху децата и младежите. 
Подобрената достъпна 
среда улеснява родители-
те с малки деца, както и 
хората в неравностойно 
положение, което помага 
за социалното им включва-
не. Озеленяването и заса-
дените дръвчета и храсти 
промениха не само облика 
на градската среда, но и 
оказват положителен еко-
логичен ефект.

Сами видяхте колко 
хора реагираха позитивно 
на дейностите, които се 
извършват по този про-
ект. По време на реализа-
цията му намирахме време 
да проверим на място как 
се извършват строител-
но-монтажните работи и 
получавахме положителни 
отзиви от жителите на 
квартала. Беше важно да 
осъществим заложените 
задачи за благоустроява-
нето на кв. „Тева“. Той е по-
следният построен квар-
тал в Перник, но доскоро 
в него нямаше изпълнена 
програма за инфраструк-
тура. Това е първият опит 
да се облагородят междуб-
локовите пространства. 
Мисля, че успяхме да реа-
лизираме обекта с необхо-
димото високо качество. 

Какви други проекти 
се изпълняват в момен-
та на територията на 
общината? 

Разчитаме много на из-
граждането на водния ци-

къл на Перник. По този на-
чин ще се реши един много 
голям проблем, а именно 
остарялата канализа-
ционна система. Да не за-
бравяме земетресението 
през 2012 г., което нанесе 
огромни щети на града, 
някои от които дори още 
не са описани. Климатът 
тук е с характерно ниски 
температури през зимния 
период, което е още една 
предпоставка за влошава-
не на инфраструктурата. 
Всичко това е свързано с 
лошото състояние на ВиК 
системата в Перник. Има 
улици, на които дори най-
краткият дъжд предизвик-
ва наводнения във всички 
мазета, защото канали-
зацията не може да поеме 
водните потоци. 

Общинският съвет в 
Перник утвърди като при-
оритетно реализирането 
на регионалното предин-
вестиционно проучване 
относно изграждането на 
ВиК инфраструктура. Про-
ектът се финансира по ОП 
„Околна среда 2014 – 2020“. 
Той включва реконструкция 
на главни и второстепен-
ни водопроводи с обща дъл-
жина 16 191 м, изграждане 
на резервоари с общ обем 
13 300 куб. м и ремонт на 
помпени станции. Пред-
вижда се да бъде реновира-
на 27 543 м канализационна 
мрежа и пречиствателна-
та станция за отпадъчни 
води в гр. Батановци. До-
пустимият ресурс, на кой-
то можем да разчитаме, е 
69 346 200 лв. Проектът 
обхваща предимно кварта-
лите „Могиличе“, „Изток“, 

„Драгановец“, „Църква“, 
„Мошино“, „Рудничар“, „Ра-
лица“ и „Калкас“. Общин-
ският съвет гласува да 
бъде включена и централ-
ната градска част заедно 
с кв. „Клепало“.

Колкото и да не ми се 
иска, финансовите про-
блеми на Перник са доста 
сериозни. Новото ръковод-
ство на общината насле-
ди големи кредити, които 
трябва да погасява.

Капиталовата ни про-
грама за 2018 г. е 1 млн. лв. 
Сами разбирате колко 
недостатъчни са тези 
средства. За това сме 
насочили своите усилия да 
използваме максимално ев-
ропейските програми, кои-
то ни дават възможност 
да подобрим състоянието 
на града. 

Как се развива туриз-
мът в региона? 

На територията на 
общината има няколко 
туристически обекта 
от национално значение. 
Минният музей в Перник е 
уникален за Балканския по-
луостров. Разположен е в 
две от запазените галерии 
на първия подземен рудник, 
който е работил от 1891 г. 
до 1966 г. Там посетители-
те имат възможност да се 
запознаят с историята на 
въгледобива в автентич-
на руднична атмосфера. 
В тридесетте експози-
ционни камери може да се 
проследи развитието от 
ръчния добив през извоза 
на въглища с коне до съ-
временните механизира-
ни комплекси. В една от 

ÏÅÐÍÈÊ

Беше важно да реализираме благоустрояването на кв. „Тева“, 
тъй като това е последният построен квартал в града

Д-р Вяра Церовска е родена на 9 декември 1961 г. в Перник. 
Завършва Математическата гимназия в родния си град 
и Медицинския университет в София със специалност 
„Нефрология“. Професионалният й път започва като 
участъков лекар. От 2010 г. до началото на 2014 г. е 
директор на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. От 2014 г. до 
избирането й за кмет е народен представител в 43-тото 
Народно събрание.
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И НСОРБ

котловина по горното поречие на р. Струма, 
част от Национален парк „Витоша“ и бота-
ническия резерват „Острица“, който е обя-
вен за такъв през 1934 г. и е с обща площ 
600 дка с уникални растителни видове. Край 
с. Боснек се намират карстовият извор Жи-
вата вода и най-дългата пещера в България 
- Духлата. Врелото е водна монокална и ет-
ажна пещера в Боснешкия карстов регион. 
На 5 км северно от с. Боснек сред вековни 
дървета е пещерата Живата вода. 

Припомняме, че през април в Перник се 

проведе работната среща на ръководство-
то на Камарата на строителите в България 
с ОП на КСБ в града, на която присъстваха 
кметът на община Перник д-р Вяра Церовска,  
инж. Владислав Караилиев – зам.-кмет с ре-
сор „Изграждане на инфраструктура и ТСУ“, 
инж. Богомил Алексов, директор на Дирекция 
„Строителство, инфраструктура и еколо-
гия“, Цветелина Миленова, директор на Про-
фесионалната гимназия по техника и стро-
ителство „Арх. Йордан Миланов“. Домакин на 
събитието бе инж. Таня Каменова, председа-

тел на ОП на КСБ – Перник. В него от страна 
на Камарата се включиха инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав Мазнев, Димитър Живков, 
член на УС на КСБ, Димитър Копаров, начал-
ник-отдел „Организационна политика“, инж. 
Виктор Шарков, зам.-председател на УС на 
Националния клуб на строителите ветерани 
(НКСВ), Ренета Николова, главен редактор 
и прокурист на в. „Строител“ и ПР на КСБ. 
Сред гостите на събитието бяха и акад. 
Ячко Иванов, председател на Научно-техни-

ческия съюз по строителство, член на УС на 
НКСВ и представител на Европейския поли-
технически университет - Перник, членове 
на Областното представителство на Кама-
рата и на Регионалния клуб на строителите 
ветерани. Основните теми по време на сре-
щата бяха липсата на кадри за местните 
строителни фирми, развитието на дуално-
то обучение и планираните инвестиционни 
проекти на общината. Разговаряме по тези 
и други въпроси с кмета на Перник д-р Вяра 
Церовска.

камерите е разположен 
иконостас на небесния 
покровител на миньорите 
св. Иван Рилски, с когото 
е свързана една от най-
древните легенди за ста-
рите рудници.

Тук е и средновеков-
ната пернишка крепост 
„Кракра Пернишки“. Тя е 
разположена на неголямо 
скалисто плато в югоза-
падната част на града. 
Смята се, че е построена 
по времето на хан Омур-
таг. Археолозите откриха 
останки, които показват, 
че крепост на това място 
е съществувала още през 
VI – V в. пр.н.е. Стената 
й е с дебелина 2 м, като 
очертанията й следват 
естествените извивки на 
платото.

Община Перник реа-
лизира проект „Подобря-
ване на туристическата 
атракция - Средновековна 
крепост „Кракра Перниш-
ки“ в гр. Перник и свързана-
та с нея инфраструктура“ 
по ОП „Регионално разви-
тие 2007 – 2013“. Ъглова-
та кула и Западната пор-
та на укреплението бяха 
визуализирани с алтерна-
тивни материали. Ремон-
тирани бяха и всички под-
ходи към средновековната 
крепост, а пътят до нея 
бе изцяло реновиран. Из-
граден беше атракцион – 
наблюдателна кула. Удобни 
алеи осигуряват достъп 
на посетителите до до-
пълнителните атракции 
за туристите - катапул-
ти и стенобойни оръдия. 
Върху крепостните стени 
са монтирани панорамни 
платформи, които пред-
лагат на посетителите 
неповторимо преживява-
не – да видят целия град 
и околностите от птичи 
поглед. Сега имаме идея 
да върнем по-автентичния 
вид на „Кракра Пернишки“. 
Малко градове могат да 
се похвалят с хилядолетна 
крепост. 

Най-хубавата част от 
планина Витоша, южният 
склон, е разположен на те-
риторията на общината. 
По принцип там са реги-
стрирани 1400 жители, 
като през лятото броят 
на хората нараства до 
8 - 10 хил. 

Като цяло имаме мно-
жество туристически 
атракции, включително 
манастири и др. Планира-
ме скоро да им направим 

карта, улесняваща хора-
та, които искат да ги по-
сетят. 

Какво е състоянието 
на пътната инфраструк-
тура? От значение за 
много хора е и добрата 
транспортна връзка на 
Перник със София. Какви 
са възможностите за ин-
вестиции в града? 

Изграждането на АМ 
„Люлин“ беше изключител-

но полезно за Перник и за 
хората, които често пъ-
туват до София. Вече сме 
забравили времето, кога-
то трябваше да минаваме 
само през кв. „Владая“ или 
през стария път. 

Започваме една от 
важ ните си задачи – да 
променим индустриална-
та зона в Перник, която 
е 300 дка. Тя се намира в 
близост до магистрала-
та и дава прекрасна въз-
можност за развитие. 
Индустриалната зона ще 
бъде разделена на по-мал-
ки терени от по 5, 10, 15 и 
30 дка. Вече сме направили 
необходимите проучвания. 
Черпим идеи от подобни 
зони в Бургас, Русе, Бо-
журище, Горна Оряховица, 
Стара Загора. Смятаме, 
че това ще направи Пер-

ник изключително атрак-
тивен район за инвести-
ции. 

Как протичат стро-
ително-монтажните ра-
боти по Националната 

програма за енергийна 
ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС) на 
територията на Перник? 

Приключва санирането 
на 44 блока. Когато встъ-
пих в длъжност като кмет 
на Перник, в града нямаше 
нито една обновена сгра-
да. Дейностите по нацио-
налната програма вече 
вървят добре и положител-
ният ефект се усети от 
голям брой домакинства. 
Ако обемът на НПЕЕМЖС 
бъде увеличен и саниране-
то продължи, имаме идеи 
да включим още блокове. 
По ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ ще бъдат са-
нирани малки здания с до 
35 апартамента. 

Получавате  сред -
ства за модернизация на 
градския транспорт в 
Перник. Разкажете нещо 
повече. 

Управляващият орган 
на „ОПРР 2014 – 2020“ 
одобри инвестиционната 
програма на общината 
по Приоритетна ос 1 на 
програмата за „Интегри-
ран градски транспорт 
на град Перник“. Общият 
й размер е 9 524 495 лв., 
от които стойността на 
безвъзмездната финансо-
ва помощ, предоставена 
от „ОПРР 2014 – 2020“, е 
6 556 680 лв.

Целта на проекта e 
създаване на по-ефекти-
вен, бърз и екологичен 
градски транспорт с по-
малко потребление на 
енергия и намаляване на 
отрицателното влияние 
върху природата. Пред-
виждат се закупуване на 
15 броя нови автобуса с 
двигатели на природен газ, 
както и проектиране и из-
граждане на газозарядна 
станция в бившето тро-
лейбусно депо и ремонт на 
сградите в него, въвежда-
не на електронни информа-
ционни табла на спирките 
на обществения градски 
транспорт, система за 
контрол на обществения 
транспорт и електронна 

система за таксуване на 
пътниците.

Реализацията на про-
екта ще доведе до подо-
бряване качеството на 
този тип обслужване в 
Перник, по-добър комфорт 
на пътниците, осигурява-
не на социално включване 
и равен достъп на групи-
те в неравностойно поло-
жение. 

Какво е състоянието 
на образователната ин-
фраструктура?

Всички училища на те-
риторията на общината 
имат нужда от ремонт. 
Някои учебни заведения, 
които имат по-голям брой 
ученици, извършват подо-
брения чрез средствата 
от делегираните бюдже-
ти. Тези, в които няма 
толкова учащи, разчитат 
на подкрепата на община-
та. 

Възвръща ли се инте-
ресът на младите хора 
да живеят и да работят 
в Перник?

Това е много сериозен 
въпрос. Смятам, че едно 
от най-големите дости-
жения на демокрацията е 
именно всеки да има право 
да пътува и да работи сво-
бодно почти навсякъде по 
света. Няма нищо лошо в 
това хората от Перник да 
са заети в София или обра-
тно – софиянци да идват 
при нас, ние да търсим пре-
питание в чужбина или ра-
ботници от други страни 
- тук. Така че нека младите 
да направят своя избор, но 
той да бъде осъз нат. 

Какво ще пожелаете 
на жителите и гостите 
на община Перник?  

Пожелавам на всички 
най-вече да са живи и здра-
ви. Да се радват всеки ден 
на живота. Нека заедно да 
направим града ни още  
по-хубав. 

Крепостта „Кракра Пернишки“

Снимки в. „Строител“

През април д-р Вяра Церовска проведе работна среща с 
ръководството на КСБ, след която бяха посетени обекти, 
ключови за развитието на града

Кметът на Перник и зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница Николова откриха 
обновения кв. „Тева“

44 блока в Перник са санирани по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
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Проектът на Нацио-
нална жилищна стра-
тегия до 2030 г. скоро 
ще бъде публикуван за 
обществено обсъждане. 
Това стана ясно по вре-
ме на международната 
конференция „Устойчиви 
градове – нови възмож-
ности и предизвикател-
ства пред общините“, ор-
ганизирана от Habitat for 
Humanity Bulgaria. Във фо-
рума се включиха Малина 
Крумова, зам.-министър 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то, Силвия Георгиева, изп. 
директор на Национално-
то сдружение на общини-
те в Република България, 
Минчо Бенов, национален 
директор на Habitat for 
Humanity Bulgaria, и др. В 
рамките на събитието 

бяха разгледани темите 
за устойчивото развитие 
на съвременните градо-
ве в контекста на нара-
стващата урбанизация, 
климатичните промени и 
жилищните проблеми на 
тези територии, както и 
действията на общините 
за тяхното решаване.

 „До 2030 г. трима от 
всеки пет души в света 
ще живеят в градовете.

Очаква се население-
то в бедните квартали 
на Земята да се удвои до 
2 млрд.“, заяви национал-
ният директор на Habitat 
of Humanity Bulgaria Минчо 
Бенов при откриването 
на конференцията и от-
беляза, че урбанизацията 
е тенденцията, която се 
променя най-много през 
последния век и може да 
е източник както на пре-
дизвикателства, така и 
на решения. Според него 
хората масово ще се пре-
местят в градовете, за 
да търсят нова работа. И 
в момента един от всеки 
седем души на планета-
та обитава застроени 

и пренаселени градски 
територии с недоста-
тъчна инфраструктура, 
електричество, вода и 
канализация. „Затова е 
наложително да се подо-
брят условията на живот 
в редица селища по све-
та“, добави Бенов. 

Зам.-министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Малина Крумова заяви, 
че бъдещето все пове-
че е в новите техноло-
гии и в умните градове. 
„Трябва да разсъждаваме 
от гледна точка на все-

ки един човек, да бъдем 
дискусионно настроени 
и да коментираме от-
крито проблемите, пред 
които е изправена дър-
жавата по отношение на 
градовете. Устойчивото 
градско развитие набира 
все по-голяма сила като 
комплексен подход за ре-
шаването на казуси, като 
например концентрация-
та на много хора на едно 
място“, отбеляза Крумо-
ва. По думите й градове-
те са системи, в които 
трябва непрестанно да 
се решават транспортни, 

екологични и естетични 
проблеми. „Не можем да 
спрем притегателната 
им сила, но сме длъжни 
да ги направим удобни за 
живот и за икономическо 
и личностно развитие на 
хората“, добави тя при 
откриването на форума.

По време на събити-
ето Мартина Тодорова 
от дирекция „Жилищна 

политика“ към Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството представи проек-
та на жилищна страте-
гия. По думите й в него 
е разработен нов модел 
на българската жилищна 
система, в който се тър-
сят решения на проблеми-
те. Сред тях са остарял 
и неподдържан жилищен 
фонд, риск от конструк-
тивни нарушения в част 
от сградите, висока енер-
гоемкост, нисък комфорт 
и нездравословни условия 
на обитаване. Проектът 
на стратегията включва 
целите на националната 
жилищна политика, фи-
нансиране на постигане-
то им и отговорностите 
на заинтересованите 
страни – гражданите, 
държавата, общините, 
частния и неправител-
ствения сектор. Тя се 
базира на два анализа на 
сектора, извършени неза-
висимо един от друг - от 
Световната банка и от 
Националния център за 
териториално развитие. 

Обобщените изводи 

В България делът на 
частните жилища е 98% 
и ускорено нараства. На 
1000 човека у нас се падат 
550 жилища и това е над 
средното ниво за Европа. 
Проблемът с енергийната 
ефективност е осъзнат 
и институционализиран в 
Националната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради (НПЕЕМЖС). 

Също така същест-
вуват регламенти за 
стопанисване на соци-
алния жилищен фонд от 
общините и в сравнение 
с цялата страна големи-
те градове имат развити 
пазари на домове. Голяма 
част от жилищата на хо-
рата са в сгради над 30 
години и сред проблемите 
най-сериозен е ускорена-
та деградация на фонда, 
която се дължи основно 
на липса на поддръжка. 
Освен това се увеличава 

броят на необитаваните 
– 30% са незаети, а в съ-
щото време 40% от насе-
лението е в пренаселени 
апартаменти. Отчетена 
е и ниска жилищна мобил-
ност. По-малко от 5% от 
всички места за обита-
ване се предлагат под 
наем. Нараства и делът 
на собственици, които 
не могат да поддържат 
апартаментите си при 
сегашните пазарни усло-
вия. 

Енергийно бедните 
домакинства са 50%. В 
документа е отбелязано, 
че младите нямат достъп 
до собствен дом и наем 
в обществен жилищен 
фонд, който е само 2,4%. 

3 специфични цели

Именно тези набеля-
зани проблеми диктуват 
задачите на проекта на 
стратегията, дефинира-
ни в три основни разде-
ла. Първата специфична 
цел е установяване на 
работещ механизъм за 
адекватно управление и 

Приоритетите в него са адекватното управление на старите сгради и изграждането 
на финансово достъпни домове  

Националният директор на 
Habitat of Humanity Bulgaria 
Минчо Бенов

Мартина Тодорова от дирекция „Жилищна 
политика“ към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 
представи проекта на жилищна стратегия
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„Нашите анализи сочат, че в страната трябва 
да се обновят почти 44 хил. жилищни блока, като с 
наличното финансиране по Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жи-
лищни сгради (НПЕЕМЖС) обхващаме само 2022 от 
тях“, посочи зам.-министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството Малина Крумова и до-
пълни, че близо 7000 са регистрираните сдружения 
на собственици на многофамилни жилищни сгради в 
страната към днешна дата. В тях са включени око-
ло 1 млн. български граждани, които имат интерес 
да предприемат мерки за енергийна ефективност. 
Анализите сочат, че само от блоковете, санирани 
до 2017 г., са спестени над 157 килотона въглероден 
диоксид и 470 000 мегаватчаса електроенергия го-
дишно. При завършване на всички 2022 сгради ще се 
пестят близо 1 млн. мегаватчаса електроенергия 
на година и двойно повече вредни емисии. Регистри-
ра се и повишаване на температурата до 5 градуса 
в обновен апартамент, а сметките за отопление 
са намалели с 40 до 60 на сто. „Най-сериозно спес-
тяване се отчита при домакинствата, които се 
отопляват на твърдо гориво - дърва и въглища, кои-
то са и най-големите замърсители на въздуха през 
зимата“, каза Крумова. Ползите са и по отношение 
на увеличения топлинен комфорт на жилищата, а 
оттам и възможността за отопляване на повече 
помещения, което е пряко свързано със здравето на 
хората, енергийното спестяване, намалението на 
вредни емисии, подобряването облика на градовете, 
повишената стойност на жилищата, спестения фи-
нансов ресурс за собствениците, който се влага за 
други дейности, и т.н.

Зам.-министър Крумова обясни, че най-късно 
до средата на 2019 г. се очаква да приключат дей-
ностите по всичките 2022 блока по НПЕЕМЖС. В 
рамките на настоящата програма се очаква да бъ-
дат обновени общо около 11,5 млн. кв. м разгъната 
застроена площ, което представлява около 150 хил. 
жилища с близо 350 хил. души. По НПЕЕМЖС са били 
заети около 70 000 лица както от строителните 
фирми, така и консултанти, проектанти, инженери 
и производители на материали. 

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

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: 

До 2023 г. 25 общини трябва да 
изградят 500 социални жилища със 
средства от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР). За 
да се намали пренаселеността на 
големите градове, е редно да има 
повече облекчения за предприемачи-
те, инвестиращи в обезлюдяващи-
те се райони. За местните власти 
пък е важно да изучават модерните 
тенденции в градското управление, 

които да ни позволят да отговорим 
на очакванията на обществото. 

Устойчива община е тази, която 
разполага с добра, чиста и зелена 
среда, има ниска престъпност, сил-
на икономика, предоставя равен дос-
тъп до качествени публични услуги 
и еднакви възможности за развитие 
през целия живот. Много е важно 
управите на градовете да обменят 
опит, за да се намерят пътищата 
за устойчиво развитие на местни-
те общности.

поддържане на жилищ-
ния фонд. Тук мерките са 
свързани с технически-
те обследвания и пас-
портизацията, тъй като 
в момента голяма част 
от сградите са без доку-
ментация или с частична 
такава, което възпрепят-
ства поддръжката. За 
решаване на проблема об-
щините ще имат възмож-
ност да кандидатстват 
пред държавата за финан-
сиране чрез изготвени от 
тях жилищни общински 
програми, с които ще се 
подкрепят процесите.

Специфична втора цел 
е свързана с разширено 
възпроизводство на фи-
нансово достъпни жили-
ща и подпомагане на уяз-
вимите групи. Отчетен 
е проблемът с трайно 
нарастващия фонд от не-
обитаеми домове, който 
авторите на документа 
са опитали да превърнат 
във възможност. Това се 
планира да става с да-
нъчни стимули за хора, 
които притежават пове-
че от едно жилище, ако 
отдават под наем неиз-
ползваемите си имоти на 
подпазарни цени на мла-
дежи и млади семейства. 
Включена е и подкрепа за 
изграждане, обновяване и 
ремонт на общински со-
циални наемни домове и 
защитени такива, както 
и на подслони за бедни. За 
целта се планират поли-
тики за мобилизиране на 
междусекторни колабора-
ции и специфични форми 
на публично-частното 
партньорство между об-
щини, социални служби, 

неправителствени орга-
низации. 

Специфична трета 
цел включва изграждане-
то на рамка на национал-
ната жилищна система 
и създаването на добре 
работещ модел по евро-
пейски стандарт. 

Според Тодорова въ-
веждането на страте-
гията ще доведе до про-
мени в нормативната 
уредба. Предвидена е и 
широка информационно-
образователна кампания 
за гражданите. 

По време на форума 
беше представен стар-
тът на проект за из-
граждане на къщи за по 15 
хил. лв. в кв. „Изток“, Кюс-
тендил, които ще бъдат 
предоставени след това 
на общината за социални 
жилища. Става въпрос за 
домове с малка площ от 

около 50 кв. м. „Изпълне-
нието започна с изготвя-
нето на подробен устрой-
ствен план на квартала, 
известен със значителен 
обем незаконно строи-
телство. Подобни проек-
ти бяха реализирани и в 
Пещера, и в Дупница. Ще 
изградим къщите в Кюс-
тендил в полза на мест-
ната власт и в тях ще 
бъдат преместени семей-
ствата от най-опасните 
незаконни постройки“, съ-
общи Бенов.

Относно досегашна-
та строителна програ-
ма на Habitat for Humanity 
Bulgaria той поясни, че 
сега се довършва вер-
тикалната планировка в 
дворовете на къщите за 
безимотни хора, които 
вече са изградени в Кос-
тинброд. „Във Варна за-
почнахме нов проект за 

предоставяне на социал-
ни жилища за семейства, 
останали без дом от на-
водненията в кв. „Аспару-
хово“ през 2014 г. Придо-
бихме 8 апартамента, в 
които вече са настанени 
семейства от квартала. 
Те плащат символични 
наеми“, обясни Бенов и 
допълни, че проблемите с 
влошената достъпност 
на жилищата у нас се 
допълват от липсата на 
алтернативни модели за 
достъп до жилища – на-
пример строителство 
на домове на непазарен 
принцип, малък брой со-
циални домове,  чийто 
процент продължава да 
е символичен, както и от 
това, че не съществуват 
кредитно-спестовни ме-
ханизми, които да осигу-
ряват достъп до такива 
проекти.

Снимки в. „Строител“
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Местните власти от ЕС обсъдиха бъдещата Многогодишна финансова рамка

Елица Илчева

За местните и регио-
налните органи е непри-
емливо ограничаване на 
средствата за кохезионна 
политика, а увеличаване-
то на съфинансирането 
ще затрудни част от об-
щините. Кметовете са и 
против предложенията за 
намаляване на средствата 
за Обща селскостопанска 
политика (ОСП). Около 
това се обединиха изказ-
ванията на участниците 
в конференцията „После-
диците от дългосрочния 
бюджет на ЕС за периода 
след 2020 г. за местните 
и регионалните власти“. 
Събитието бе част от 
програмата на Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС и се про-
веде по инициатива на 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ). В него 
участваха Искра Михай-
лова, председател на Ко-
мисията по регионално 
развитие към Европейския 
парламент (ЕП), вицепре-
миерът Томислав Дончев, 
Николай Нанков, министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството, 
инж. Даниел Панов, пред-
седател на НСОРБ и кмет 
на Велико Търново, и др. 

„Задачата по предсто-
ящите преговори по про-
екта на Многогодишната 
финансова рамка (МФР) 
след 2020 г. е нелека, за-
щото с него се очаква да 
намерим отговор на много 
въпроси“, заяви вицепре-
миерът Томислав Дончев 
и добави, че гласовете, 
одобряващи сегашната 
политика на сближаване, 
и тези, искащи реформи, 
не са обезателно взаимно 
изключващи се. Той изрази 
убеденост, че без кохезия 
нямаше да имаме тази Ев-
ропа, която имаме днес, и 
напомни, че в ЕС живеят 
около 7% от населението 
на планетата, концентри-
рана е една четвърт от 
световната икономика и 
50% от социалното бла-
годенствие. „Но все още 
разликите в развитието 
на отделните региони са 
над 10 пъти. Същевре-
менно сме поставени под 
сериозен натиск заради 
проблеми, като миграци-
ята, необходимостта да 
засилим общата отбрана 
и сигурност, вълната от 
популизъм, възраждането 
на крайните националис-
тически въжделения“, до-
бави Дончев. 

Карл-Хайнц Ламберц, 
председател на Комитета 
на регионите, изтъкна, че 
МФР е от ключово значе-
ние за европейския проект 
и въпросът не е само в ци-
фрите, защото Съюзът е 
много повече от машина, 
която разпределя пари. По 
думите му, ако се съкрати 

обемът на кохезионната 
политика, това ще спре 
социалното сближаване.

„Работата по предиш-
ната МФР (2014 - 2020) и 
законодателството към 
нея отне 30 месеца, кое-
то забави с три години 
реализацията на проекти 
в някои страни членки“, 
припомни Искра Михай-
лова, председател на Ко-
мисията по регионално 
развитие към Европейския 
парламент. Сега по думи-
те й ЕП трябва да реагира 
в рамките на девет месе-
ца до следващите избори. 
„Парламентът е мобили-
зиран и имаме намерение 
още преди лятната ва-
канция да сме определили 
всички докладчици и да за-
почнем работа по законо-
дателните пакети“, заяви 
Михайлова. 

Според Хорхе Нунес 
Ферер, представител на 
Центъра за европейски 
политически изследвания 
(CEPS), ако оттук-насе-
тне общините разчитат 
само на безвъзмездна по-
мощ от европейския бю-
джет за проектите си, 
това ще доведе до губене 
на усилия и пропуснати 
възможности. За следва-
щия програмен период Фе-
рер препоръча да се прави 
най-добрата комбинация 
от европейско и национал-
но финансиране. „Въпросът 
не е колко е бюджетът, а 
как се използва“, каза той 
и припомни, че вноските на 
държавите членки в евро-
пейския бюджет ще нарас-
нат, а Brexit също влияе. 

„ЕС преживява огро-
мни промени в начина, по 
който подкрепя проекти. 
Европейският инвести-
ционен фонд ще бъде все 
по-активен, както и на-
ционалните банки за раз-
витие, което означава, че 
реалните вложения, които 
са гарантирани от ЕС, ще 
се увеличат. Средствата, 
които намаляват заради 
Brexit, са по-малко от тези, 
които се мобилизират по 
различни начини. В бюдже-

та се търси опростяване, 
тъй като в последните 17 
години бюрокрацията се 
увеличи 7 пъти“, обясни 
експертът. 

Кметът на столицата 
Йорданка Фандъкова даде 
ясен знак за това колко ва-
жни са фондовете от ЕС, 
като информира, че 

за настоящия програмен 
период 2014 - 2020 г. София 
е успяла да привлече 
1,2 млрд. лв.

европейско финансира-
не за реализация на 50 про-
екта. От 2007 до 2013 г. 
пък е изпълнила други на 
обща стойност 3 млрд. лв., 
2 млрд. от които са били 
безвъзмездно европейско 
финансиране, а 1 млрд. от 
собствения си бюджет. 
Само за третата линия 
на метрото са привлечени 
320 млн. евро безвъзмезд-
на финансова помощ, а с 
построяването й ще се 
намалят вредните емисии 
с 93 хил. т годишно. Кме-
тът Фандъкова посочи, че 
е важно да продължи кохе-
зионната политика, защо-
то това са проекти, които 
достигат до гражданите.

 „Основната инвестицион-
на политика на ЕС и един 
от най-конкретните изрази 
на солидарност в Съюза – 
политиката на сближаване, 

представляват много 
повече от преразпределе-
ние на средства към по-
бедните държави членки, 
въпреки че то все още е 
нейна характеристика. 
Тя е мощен инструмент 
за регионално развитие с 
потенциал за насочване 
на ресурсите към пости-
гане на целите на ЕС и за 
подобряване на админи-
стративните практики 
и култура в цяла Европа“, 
заяви министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков и допълни, че бъде-
щата политика на сближа-
ване ще продължи да играе 

ролята на силна и пряка 
връзка между ЕС и него-
вите региони и градове. 
Според него новият кохе-
зионен пакет носи редица 
позитиви за регионалната 
политика. Един от тях е 
засилването на терито-
риалното измерение на 
политиката на сближава-
не чрез новата интегри-
рана цел „Европа по-близо 
до гражданите“. По думи-
те на министъра положи-
телно отражение ще даде 
въвеждането на по-гъвкав 
подход за многофондови 
инвестиции – многофондо-
во финансиране и дори мно-
гофондови програми, които 
дават възможност за ре-
гионализиране на вложения 
и фокус върху спецификите 
и нуждите на конкретни-
те зони. „Има засилване 
на децентрализирания 
подход на управление на 
програмите, което също 
е предпоставка за изпъл-
нение на инвестиции с ви-
сока добавена стойност“, 
обясни той и посочи, че 
през двата програмни пе-
риода, в които страната 
ни получава средства от 
еврофондовете, регионал-
ната политика на Бълга-
рия е съобразена с евро-
пейското финансиране и 
с целите на кохезионната 
политика. Това е довело до 
видими резултати в на-
шите градове и региони, 

но въпреки това продъл-
жават задълбочаващите 
се социално-икономически 
диспропорции в развитие-
то на районите. 

„Ние предвиждаме из-
вестна промяна в подхо-
да на териториално ниво, 
която да е в унисон с този 
на европейската кохези-
онна политика и новите 
регламенти“, посочи Ни-
колай Нанков и напомни, че 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
започна дебат за ново ра-
йониране на страната с 
цел по-устойчиви региони. 
Разглеждат се и варианти 
за оптимизиране на систе-
мата от стратегически 
документи за регионално 
и пространствено разви-
тие. Една от следващите 
стъпки е и промяна в нор-
мативната уредба на на-
ционално ниво. Работи се 
и по изготвянето на соци-
ално-икономически анализ 
на районите в страната, 
който да бъде използван за 
подготовка на бъдещите 
планови и стратегически 
документи.

„Разчитаме на  ак -
тивното съдействие от 
страна на НСОРБ и оста-
налите ни партньори, с 
които трябва да работим 
в тясно сътрудничест-
во, с оглед осигуряване 
на оптималните условия 

за успешното планиране 
и програмиране на новия 
програмен период, за да 
успеем да защитим наис-
тина полезни и ефектив-
ни оперативни програми, 
чрез които да продължим 
насърчаването на поли-
центричното балансирано 
териториално развитие 
на страната“, каза минис-
тър Нанков. „Управлявана-
та от МРРБ ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ е може 
би програмата с най-пряко 
изражение и измерение на 
кохезионната политика. 
Стана ясно, че през след-
ващия програмен период 
2021 - 2027 г. за България 
се предвижда увеличение 
с 8% на средствата по ко-
хезионната политика. Това 
ще допринесе за постига-
не на поставената цел за 

по-високи доходи и по-до-
бър стандарт на живот 
на българските граждани“, 
коментира той. 

Българските общини 
обаче са притеснени от 
приоритетите, условията 
и критериите на бъдеща-
та кохезионна политика. 
Според тях, от една стра-
на, силно ограничени ще 
бъдат възможностите за 
инвестиции в базова ин-
фраструктура (пътища, 
водопроводи и др.), а от 
друга – съфинансирането 
от страна на местните 
власти се очаква да бъде 
не по-малко от 30%. 

Инж. Даниел Панов, 
председател на УС на 
НСОРБ, сподели и за съ-
ществуващия в България 
дисбаланс между права и 
отговорности. Припом-
нено бе, че местната 
власт отговаря за 70% от 
публичните услуги, които 
трябва да организира и 
предостави с по-малко 
от 25% от публичните 
средства. Относно т.нар. 
интегрирани инвестиции 
мнението на НСОРБ е, че 
трябва да се засили и меж-
дуобщинското сътрудни-
чество. Стана ясно обаче, 
че подобен подход не е за-
ложен в програмния период 
след 2020 г., който отново 
се планира на основата на 
секторни, а не на терито-
риални политики. 



Мирослав Еленков

Г-н Ленц, разкажете 
малко повече за Вас и 
дейността, която из-
вършвате?

Моята конкретна за-
дача е да координирам 
трафика около строи-
телните обекти. На го-
дина в града има около 
12 000 строежа - от из-
ключително мащабни до 
съвсем малки. Всъщност 
координацията на движе-
нието започва 12 месе-
ца преди стартирането 
на обекта. Определяме 
онези строежи, които ще 
влияят най-много на тра-
фика, обикновено това са 
около 6 - 7. Дефинираме ги 
като приоритетни. Около 
тях изграждаме каскади. 
На следващо място са 30 
или 40 обекта, които не 
влияят толкова, но пак 
натоварват движение-
то. Ние гледаме така 
да се координираме, че 
тези по-малки строежи 
да не пречат на основ-
ните. Следват около 300 
- 400 обекта, които пак 
имат някакво отношение 
към трафика, но то не е 
толкова голямо. Другите 
вече не се съгласуват от 
мен, а от общински слу-
жители. 

Как конкретно изпъл-
нявате този контрол?

Имаме компютърен 
модел, който ни показ-
ва какво влияние ще има 
конкретният строителен 
обект върху другите сфе-
ри на дейност на града. 
Той е подобен на това как 
децата строят язовир в 
река – хвърлят камъчета 
и виждат къде се откло-
нява водата, т.е. мятаме 
„камъка” в движението и 
се вижда какъв ефект 
причинява. 

Как се осведомяват 
гражданите за предпри-
етите мерки за реорга-
низация на трафика?

Сътруднича си,  от 
една страна с техниче-
ските специалисти на да-
дените строителни обек-

ти, а от друга - с екип от 
експерти за връзки с об-
ществеността. При голе-
мите обекти се изграж-
да концепция за работа с 
гражданите. Провеждаме 
пресконференции, а аз 
винаги съм на разположе-
ние за въпроси. Така че аз 
предавам първоначална-
та обща информация за 
строителния обект. При 
определени строежи на-
реждам да има и допълни-
телни мерки. Сред тях са 
например да се раздават 
информационни материа-
ли на шофьорите или да 
се поставят големи бил-
бордове. Това е за цялото 
общество. На ниво живе-
ещи около строежа всяко 
домакинство получава ин-
формация, която съдържа 
основните данни – кога 
започва строителство-
то, колко ще продължи, 
какви отклонения има. Из-
ползваме и други канали, 
за да достигне съобще-
нието ни до повече хора, 
като например клубовете 
на автомобилистите или 
пък политическите ръко-
водители в отделните 
райони. Те също правят 
информационни събития. 
Разбира се, и в интернет 
може да се види цялото 
съобщение.

Казахте, че работи-
те с клубовете на ав-
томобилистите. Кои са 
звената, които коорди-
нират движението?

Разбира се, аз не правя 
всичко сам. Имам много 
служители, които ме под-
крепят. Полицията не се 
занимава с координация-
та, просто ни съдейст-
ва. В останалите страни 
може би е по друг начин, 
но тук е така. За авто-
мобилните клубове аз съм 
изградил мрежа от парт-
ньори, които информирам 
за важните строителни 
обекти. Впоследствие 
те разпространяват съ-
общението. Освен това 
има много радио предава-
ния, които са специализи-
рани в информирането за 
състоянието на трафика.

Какви са конкретни-
те мерки, които пред-
приемате при големите 
и съответно при малки-
те строителни обекти? 

Не определям мерки-
те, които ще се вземат. 
Това се прави от отде-
лен сектор в община-
та, който се занимава с 
транспорт, и от там ме 
информират какви от-
клонения се организират 
и най-вече за периода, в 
който ще се работи. За 
контрола при големи-
те обекти разполагам с 
екип, който е на мое под-
чинение. Те отиват на 
място в деня, в който се 
подготвя даденият стро-
еж, и проверяват дали 
действително се прила-
гат обявените мерки и 
дали те са достатъчно 
разбираеми за пешехо-
дци и шофьори. Понякога 
на хартия планът изглеж-
да разбираем, но на мяс-
то не се получава точно 
така. В такива случаи си 
сътрудничим с полиция-
та, която ни подпомага. 
Този екип прави активен 
контрол на място. Имам 
и втори, който работи по 
сигнали. 

Колко чести са про-
верките?

При големите обек-

ти – на откриването на 
строежа, а след това се 
правят редовни инспек-
ции.

Срещат ли се много 
проблеми и получавате 
ли съдействие от стро-
ителните фирми? Какви 
са санкциите, ако не се 
спазват мерките?

Трябва да направим 
разлика между малки и 
големи обекти. При ма-
щабните строежи сме 
постигнали добър син-
хрон с компаниите и всич-
ки мерки се изпълняват 
стриктно. Освен това 
въведохме система за 
оценка. Когато всичко се 
реализира както трябва, 
фирмите получават знак 
за качество. Понякога 
когато даваме сертифи-
ката, каним журналисти 
и по този начин правим 

реклама на дадената ком-
пания.

 
Обществото довол-

но ли е от мерките? 
Срещате ли подкрепа?

Има голямо подобре-
ние по отношение на ко-
муникацията ни с граж-
даните. И за това има 
няколко причини. Сред 
тях е, че провеждаме за-
дълбочена информационна 
кампания. Постоянно сме 
на място и сме готови 
да се срещнем с всички. 
Действително при голе-
мите обекти се получа-
ват много задръствания 
и има недоволни. Ние се 
опитваме да разговаряме 
с всички тях. И хората го 
оценяват.

Има ли обект, който 
ще запомните с това, 
че е създал много про-

блеми, и такъв, които е 
минал без?

Най-добре се рабо-
ти  на  строежите  за 
метрото, защото там 
се влагат много пари и 
няма право на грешки. 
Инвестициите са изклю-
чително големи и затова 
е нужна повече информа-
ция. Там получаваме само 
положителна обратна 
връзка. Понякога имаме 
обекти, при които съну-
вам кошмари. Повечето 
са неща, за които не си 
подготвен. Ще дам при-
мер - при един строеж 
трябваше да бъде подме-
нена уличната маркиров-
ка. Идеята на фирмата 
беше да се покрие ста-
рата маркировка с черна 
боя, а новата с бяла – до 
нея. Улицата бе с наклон. 
Когато шофьорите се из-
качваха по нея и печеше 
слънце, те виждаха чер-
ната маркировка много 
по-добре, при което те 
караха направо към една 
бетонна стена. За пър-
вия половин час имаше 5 
катастрофи. Трябваше да 
реагираме изключително 
бързо. Това е една от 
най-екстремните ситуа-
ции, които съм имал.

Каква е Вашата пре-
поръка за добро управле-
ние на движението око-
ло обектите?

Според мен най-ва-
жното е да се ръководи 
от един човек, който да 
бъде контактното лице 
за всички други. Тогава 
всички знаят към кого да 
се обърнат. Това беше 
причината и да се създа-
де моят отдел. 

Виена чрез представителството си в София Eurocomm PR покани вестник „Строител“, за да представи значимите си инфраструктурни проекти, както и да покаже по 
какъв начин различните отдели на администрацията работят в помощ на обществото. В няколко поредни броя ще публикуваме интервюта от срещите ни с ръководителите 
на структурите в местната власт, които отговарят за водоснабдяването, канализацията, санирането и поддръжката на училищата, и реорганизацията на движението при 
изграждането на обекти. Те споделиха пред изданието своя опит и как се справят с ежедневните предизвикателства в австрийската столица. Започнахме поредицата с 
интервюта с Валтер Клинг, зам.-директор на виенското водоснабдяване, и Андреас Илмер, директор на Wien Kanal. В настоящия брой Ви представяме Петър Ленц, директор 
на Центъра за техническа инфраструктура на строежите в общественото пространство, община Виена.

Петър Ленц, директор на Центъра за техническа инфраструктура на строежите  
в общественото пространство, община Виена:

Координацията на движението започва  
12 месеца преди стартирането на обекта

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

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

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

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

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор
Лого на компанията на гърба 

    на сцената на събитието
1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

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

21 ноември 2018 г.

Партньор
Лого на компанията на гърба на  

   сцената на събитието
Реклама във в. „Строител“ –  

   1/2 страница
Лого на компанията на корицата  

   на сп. „Булаква“
1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

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

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

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

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

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

®

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

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

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

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Наименование: „Реконструкция на спортни терени за тенис №14 
и №15 по картата на спортните обекти в НСА“

Наименование: „Регионален център за обезвреждане на ТБО за 
общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – втори етап 
– изпълнение на клетка 2 за битови отпадъци, клетка 2 за строителни 
отпадъци“

Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и из-
пълн. на СМР) на обекти по обособени позиции за реализиране на два 
проекта,  финансирани по Процедура BG16RFOP001-5.001 на ОП „Региони 
в растеж 2014 - 2020”

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на 
обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ЦДГ 
„Пролет” /петно №1, 2, 3/ и изграждане на едноетажна пристройка за 
ДГ /петно №4/”

Наименование: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Злата-
рица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Зла-
тарица – първи етап“

Възложител: Национална спортна академия 
„Васил Левски”
Oсн. предмет: 45236112
Прогнозна стойност: 457 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 29/06/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: гр. София, кв. „Сту-
дентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов” 
№21, Национална спортна академия „Васил 

Левски“, Ректорат, ет. 4, ст. 408
Дата: 02/07/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Ивайло Филипов
Факс: +359 24007505
Адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” №21
Адрес на възложителя: http://www.nsa.bg.
Телефон: +359 896776608
E-mail: nsa.filipov@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=849388&mode=view

Възложител: Община Асеновград
Oсн. предмет: 45222110
Прогнозна стойност: 3 977 786.87 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 16/07/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Асеновград, гр. Асенов-
град, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, зала 517

Дата: 17/07/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Мая Василева - гл. екс-
перт в Дирекция СБСКЕ
Факс: +359 33165156
Адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9
Адрес на възложителя: www.assenovgrad.com
Телефон: +359 33120280
E-mail: obstina@assenovgrad.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851720&mode=view

Възложител: Столичната община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 496 345 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 19/07/2018   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: ул. „Париж“ №3, зала 
109

Дата: 20/07/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Ваня Зоровска
Факс: +359 29377558
Адрес: ул.  „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377246
E-mail: vzorovska@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851328&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 327 700 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 11/07/2018  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 
Аспарух" №35

Дата: 12/07/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851493&mode=view

Възложител: Община Златарица
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 166 502.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 16/07/2018  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Златарица, ул. 
„Стефан Попстоянов" № 22, заседателна зала 
на Общински съвет

Дата: 17/07/2018   Местно време: 10:30 
За контакти: Албена Конакчиева
Факс: +359 61535478
Адрес: ул. „Стефан Попстоянов” №22
Адрес на възложителя: http://www.zlataritsa.
net
Телефон: +359 61535420
E-mail: ob_zlatarica@mail.bg 
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851637&mode=view

Наименование: „Рехабилитация на част от улична мрежа на те-
риторията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, 
ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, продължава в Раздел VI.3“ ...

Наименование: Реконструкция на комин №1 в ТР „София Изток”

Наименование: „Изграждане на местен път в местността „Бя-
лата пръст“ в землището на гр. Свиленград“

Наименование: „Ремонт на сграда № 1 - Инженерен корпус в НВУ 
„В. Левски“

Наименование: Доставка и полагане на топлоизолация и хидрои-
золационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа 
на гр. Козлодуй от колона 202 до колона 287

Наименование: „Определяне на изпълнител за извършване на под-
държане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища... продъл-
жава в поле II.1.4

Наименование: „Определяне на изпълнител за извършване на под-
държане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища... продъл-
жава в поле II.1.4

Възложител: Община Свищов
Oсн. предмет: 45233220
Прогнозна стойност: 250 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 05/07/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Зала №1 на админи-
стративната сграда на Община Свищов, ул. 
„Цанко Церковски” № 2

Дата: 06/07/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Даниела Станкова - нач.-отдел 
ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП
Факс: +359 63160504
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2
Адрес на възложителя: www.svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
E-mail: op@svishtov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=850340&mode=view

Възложител: Топлофикация София ЕАД
Oсн. предмет: 45262610
Прогнозна стойност: 979 609.84 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 05/07/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр.София, ул. „Яс-
требец“ №23 Б
Дата: 06/07/2018    Местно време: 14:00 

За контакти: Маргарита Дончевска, Грета 
Събева
Факс: +359 28594149
Адрес: ул. „Ястребец“ №23Б
Адрес на възложителя: www.toplo.bg
Телефон: +359 29033216
E-mail: mto@toplo.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=851780&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 880 345.20 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 13/07/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щинска администрация, ет. 2, малка заседа-
телна зала

Дата: 17/07/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Розалина Караиванова, Магда-
лена Йосифова
Факс: +359 37974371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 37974-308 /+359 37974-351
E-mail: obshtina@svilengrad.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851611&mode=view

Възложител: Национален военен универси-
тет „Васил Левски”
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 830 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
14/10/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 16/07/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Велико Търново, бул. 
„България“ №76, Дом на културата

Дата: 17/07/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: майор Костадин Янков Янков
Факс: +359 62-618899
Адрес: бул. „България“ №76
Адрес на възложителя: www.nvu.bg
Телефон: +359 62-618850
E-mail: pur@nvu.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851564&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 44164000
Прогнозна стойност: 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 13/07/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй ЕАД, 
сградата на Управление Търговско, етаж 1
Дата: 17/07/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Ангел Големанов
Факс: +359 973-72441
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй, Централно 
деловодство
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-74184
E-mail: aegolemanov@npp.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=851446&mode=view

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233139
Прогнозна стойност: 72 900 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018  Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония“ №3, административната сграда 
на Агенция „Пътна инфраструктура“

Дата: 27/07/2018   Местно време: 13:00 
За контакти: Димитър Пелтеков/инж. Надя 
Сачанска
Факс: +359 29173398
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173283
E-mail: d.peltekov@api.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851526&mode=view

Възложител: Агенция „Пътна инфраструкту-
ра”
Oсн. предмет: 45233139
Прогнозна стойност: 94 700 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония" №3, административната сграда 
на Агенция „Пътна инфраструктура“
Дата: 27/07/2018   Местно време: 15:00 
За контакти: Димитър Пелтеков/инж. Надя 
Сачанска
Факс: +359 29522563
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173283

E-mail: d.peltekov@api.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=851528&mode=view
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Проектът, който спечели конкурса за Вторичен градски 
център, предвижда автомобилите да влязат в тунел, а 
хората да излязат от подлезите

Елица Илчева

Автомобилите да сля-
зат под земята, хората - 
да излязат от подлезите, 
а частни инвеститори 
да развиват културни и 
бизнес сгради в района на 
Централна жп гара София. 
Това предвижда проектът 
за Вторичен градски цен-
тър на столицата на „А и 
А архитекти“, основано от 
арх. Ангел Захариев и арх. 
Асен Милев, който спече-
ли първото място на кон-
курс за преустройството 
на зоната около гарата. 
Надпреварата бе обявена 
от Столичната община в 
рамките на архитектур-
ните награди на частната 
фондация VIZAR. Те се осъ-
ществяват с подкрепата 
на Европейския културен 
парламент и под егидата 
на Министерството на 
културата.

В състезанието се 
включиха общо 11 проек-
та, които трябваше да на-
мерят решение за терито-
рия от 12 000 кв. м между 
ул. „Опълченска“, бул. „Кня-
гиня Мария Луиза“, Цен-
трална автогара, Пред-
гаров площад, Централна 
гара, прилежащия жп ареал 
и зоните, разположени на 
север в непосредствена 
близост. Важно условие за 
участниците в конкурса 
бе да представят вари-
анти, които ще се реали-
зират с публично-частни 
партньорства, ще привли-
чат погледа на инвести-
торите на север от бул. 
„Сливница“ и ще открият 
добро решение за преми-
наване от другата страна 
на жп ареала. 

Златният VIZAR на  
„А и А архитекти“ бе пре-
миран с 10 000 лв., на вто-
ро място бе класирано ар-
хитектурно бюро „А.Д.А.“, 
което получи 5000 лв., а 
„Десет архитекти“ – тре-
то и 3000 лв. Много е ве-
роятно бъдещият план за 
развитието на предгаро-
вото пространство да 
включва части и от трите 
проекта. 

Идеите на победителите

Както споменахме, 
едно от изискванията бе 
проектите да включат 
предложения за оживяване 
на пустеещите в момента 
територии северно от га-
рата. От студио „А и А ар-
хитекти“ предлагат това 
да стане на два етапа. 
Първата стъпка е изграж-
дане на инфраструктура 
за достъп до простран-
ството - пешеходен над-
лез и автомобилни тунели. 
Бул. „Княгиня Мария Луиза“ 
ще се спусне под земята в 

участъка пред Централна 
гара, а продължение на бул. 
„Христо Ботев“ ще осигу-
рява автомобилен достъп 
до териториите северно 
от гарата. Над земята ще 
минават само трамваи. 
Така зоните пред гарата 
ще се свържат пешеходно 
с тези зад нея, като не е 
забравено и създаването 
на дълги веломаршрути от 
центъра. Неизползваното 
в момента подземно прос-
транство на Ротондата 
ще стане паркинг и сто-
янка за таксита. 

Новото сити и градският 
парк

Във връзка с поставе-
ната цел да се инвестира 
в пространства и обекти, 
заради които хората да хо-
дят на север от линиите, 
се предлага първоначално 
жп заводът край гарата 
да се трансформира в кул-
турен център с концертна 
зала, галерия, музей, арт-
център и дори филиал на 
ВУЗ. Наоколо съответно да 
бъдат изградени барове, 
клубове, ресторанти, как-
то и да се създаде място 
за развитие на креативни 
индустрии. Оживяването с 
публични сгради се очаква 

да доведе до последващо 
строителство на нови 
офиси и жилища, които ще 

са на север и реално ще 
положат началото на ново 
сити. 

VIZAR са европейски награди за българска архи-
тектура, учредени с подкрепата на Европейския кул-
турен парламент. Също и изложба конкурс за проек-
ти и реализации на български архитекти, работещи 
в цял свят. Това са „визии за архитектура“, „визии за 
изкуство“, „визи“ за архитектура. 

Проектите се излагат в салоните на Национал-
ната художествена галерия в София. Международно 
жури от авторитетни архитекти, културолози и 
хора на изкуството оценяват творбите и награж-
дават на специална церемония лауреатите. 

VIZAR се стреми да поставя на вниманието на 
обществото чрез конкурсите си значими теми като 
„Вторичен градски център – София“, „Алтернативна-
та архитектура“, „Първият небостъргач“ и др. 

Началото на фондация VIZAR е поставено през 
2003 г. от проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов, проф. Ивай-
ло Знеполски и доц. Георги Лозанов.

Тъй като целта е мяс-
тото около Централна 
гара да бъде оживено 24 
часа 7 дни в седмицата и 
да се превърне в дести-
нация за градски туризъм, 
новите здания в района 
са планирани с иновати-
вен дизайн и разнообразни 
функции. При проектиране-
то им се предлага актив-
но навлизане на градската 
среда в тях и обратно, 
като ще има много зони с 
публичен достъп. Част от 
тях - барове, ресторанти, 
уелнес и детски центрове, 
ще са изнесени на покри-
вите, които също като 
фасадите трябва да бъдат 
богато озеленени. 

Акцент в разработка-
та на „А и А архитекти“ 
е голям парк, който да ин-
тегрира в себе си и от-
сечката от бул. „Княгиня 
Мария Луиза“ пред гарата. 
Той трябва да прелива в 
озеленен пешеходен над-
лез, който да минава над 
жп линиите и да свързва 
пространствата на юг от 
гарата с тези от северна-
та й страна.

По замисъл парковото 
пространство ще покрива 
и съществуващите в мо-
мента търговски обекти 
пред гарата. Това ще ста-
не чрез инсталиране на 
зелените площи над тях и 
над жп линиите. 

Как може да се реализира 
промяната.

Това не е окончателно 
решение за територия-
та, а само малка начална 
стъпка за развитието й, 
но главният архитект на 
София Здравко Здравков 
застана зад идеите на по-
бедителите. Топката оти-
ва в ръцете на общината, 

която трябва да намери 
средства за публичните 
обекти, които да доведат 
след себе си и частни ин-
вестиции. Предстои да 
започне изработването 
на Подробен устройствен 
план, който оптимистично 
може да е готов до 2020 г. 
Малка част от инфра-
структурните проекти - 
като например пешеходния 
надлез над жп линиите, са 
заложени и в сегашния Ин-
тегриран план за градско 
възстановяване и разви-
тие на София. 

Малко история

През 1888 г., когато 
на мястото се настаня-
ва Централна гара, тя се 
намира на километър из-
вън регулацията. Новата 
постройка е от 1974 г. 
Тя бе напълно обновена 
по ОП „Транспорт 2007 - 
2013“. През 2003 г. прос-
транството пред гарата 
претърпява освежителен 
ремонт, но други по-сери-
озни СМР дейности не са 
правени от 40 г. 

В момента пред гарата 
има автогара, в подлези-
те - търговски обекти, а 
отгоре - паркинг. Хората 
минават под земята, за 
да стигнат до спирка на 
градски транспорт, а ма-
газинните площи – около 
5000 кв. м в т.нар. Ротон-
да, която отново е в под-
земното ниво, от години 
стоят неизползвани. 

Че мястото има нужда 
от обновление, гл. арх. на 
столицата Здравко Здрав-
ков говори от встъпване-
то си в длъжност преди 
две години. Според него 
правилният подход това 
да се случи е именно чрез 
по-голям план. 
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Небостъргачът ще е с височина 200 м
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Aedas разкри плано-
вете си за 200-метрова 
кула, разделена на две 
части, свързани от серия 
плаващи небесни градини 
и стъклени кутии. За нея 
архитектите се вдъхно-
вяват от китайския знак  
„ “. Сградата ще бъде 
на 40 етажа и ще е със 
смесено предназначение, 

в което се включват и 
главният офис на Търгов-
ска банка Taichung, и петз-
везден хотел от междуна-
родна верига. Вместо да 
ситуират всички големи 
помещения като балната 
зала и басейна в отделна 
кула, дизайнерите съз-
дават две отделни по-
стройки, свързани с вер-
тикална кухина в средата 
на зданието. Прозрачните 
стъклени кутии ще пред-
лагат обществено арт 

пространство, градинки, 
зали за конференции и др. 
Този архитектурен план 
придава по-различен облик 

на сградата и създава уни-
кален екстериор. 

Откритата тераса 

на покрива ще разполага с 
ресторант и VIP клуб. Озе-
ленено външно простран-

ство и широките балкони 
ще предлагат великолепна 
гледка към града.

Нов, напълно електрифициран пътни-
чески ферибот ще помогне в усилията за 
намаляване на замърсяването на води-
те в световен мащаб. Той ще преодолее 
ограниченията за подобен вид плавател-
ни съдове, като ще е способен да измина-
ва над 40 км с едно зареждане.

Круизните и товарните кораби, фе-
риботите, танкерите са значителен из-
точник на замърсители. Според доклад 
на Международната морска организация 
корабоплавателната индустрия в момен-
та отделя около 1000 млн. т CO

2
 годишно. 

Това възлиза на около 2,5% от глобалните 
емисии на парникови газове. За да се на-
мали зависимостта от мръсните горива, 
които задвижват по-голямата част от 
тези плавателни съдове, корабостроите-
лите все повече се фокусират върху раз-
работването на хибридни и електрически 
кораби. Финансиран от ЕС, проектът за 
електрическия E-ferry предвижда създава-
нето на 100% електрически нулевоемиси-

ен средно голям ферибот за пътници и ав-
томобили и товари. Както е посочено на 
уебсайта му, новият плавателен съд ще 
отива отвъд ограниченията на сегашни-
те разработки в областта. Той ще е под-
ходящ за средни разстояния. „Върховата 
зарядна мощност на батерийната систе-
ма и връзката й за зареждане на брега ще 
бъде до 4 MW“, са споделили авторите на 
проекта. Е-фериботът ще бъде пуснат 
в експлоатация по маршрутите Сойби - 
Финшав и Сойби - Фааборг в датската 
част на Балтийско море, свързващи ос-
трова Аерое с континента.

Германската инжене-
рингова група Siemens AG 
ще инвестира 10 млн. евро 
в партньорство с Northvolt 
AB. Двете компании имат 
за цел да изградят най-голя-
мата фабрика за батерии в 
Европа, която ще се намира 
в Швеция. Планира се тя да 
бъде завършена през 2020 г. 
Представители от фирмите 
са заявили, че ще си взаимо-
действат в разработването 
на технология за производство на зелени 
литиево-йонни батерии. Като част от съ-
трудничеството Siemens планира да пре-
върне Northvolt в предпочитан доставчик. 

„Northvolt променя производството на ба-
терии, като създава акумулатори с много 
нисък въглероден отпечатък“, е казал Улф 
Троесон, ръководител на Siemens Nordics. 

Подкрепяният от Boeing 
стартъп Zunum Aero предвижда 
да достави своя първи хибри-
ден електрически самолет през 
2022 г., поставяйки началото на 
нова ера в регионалните полети. 
Купувачът е JetSuite, малка чар-
търна американска авиокомпания 
с планове за разширяване на биз-
неса на национално ниво. Тя ще 
получи 100 самолета, всеки за по 

12 пътници.
Сделката подкрепя усилия-

та на Zunum за елиминиране на 
вредните емисии и двигателите 
с вътрешно горене, използвайки 
напредващата технология на ба-
териите, наложена от автомо-
билната индустрия. Компанията 
се състезава в разработването 
на такъв самолет с конкурен-
ти, като европейския гигант 

Airbus, нискотарифния превоз-
вач EasyJey и др. Американска-
та армия и НАСА също разви-
ват подобни проекти. „JetSuite е 
идеален партньор за нас. Имаме 
обща визия за фундаменталната 
трансформация и подобряване на 
начина, по който хората живеят 
и пътуват“, е споделил Ашиш 
Кумар, главен изп. директор на 
Zunum.

Хотел „Тетра“ може все още да не съ-
ществува, но интересът към него вече е 
голям. Много хора искат да резервират 
престоя си в него, без дори да знаят къде 
ще се намира. Дизайнът на бъдещото ин-
женерно чудо е на компанията WSP. Фир-
мата предлага нова и невиждана досега 
концепция за своята постройка. Проектът  
представлява 42 футуристични сгради във 
формата на шушулки, свързани помежду си. 
Планира се да бъдат изградени няколко по-
добни обекта в едни от най-отдалечени-
те и най-красиви места по света. 

Гостите ще бъдат настанявани не 
в традиционните стаи, а в някоя от 
самостоятелните триъгълни шушулки. 
Всяка от тях ще е с дължина 19 м и ще 
се състои от няколко етажа. Най-високо 
ще бъде разположена спалнята. Леглото 
ще се намира точно под специално из-
градена капандура. Под спалнята ще има 
санитарно помещение, а на първия етаж 
работно бюро и стая, пригодена като 
дневна. Предвижда се общите части на 
хотела да могат да бъдат използвани 

като барове, ресторанти, магазини или 
дори ателиета.

Стените на всички помещения ще 
са изцяло от стъкло, за да може да се 
вижда природата, в която ще е потопен 
хотелът. Материалите, с които ще бъде 
изграден, ще са изключително леки и ще 
позволяват бързо да бъдат сглобени или 
разглобени. По този начин хотелът ще 
може да се мести.

Първият трябва да бъде открит това 
лято. Сред обмисляните локации са Кабо 
Верде, Норвегия, Канада, Нова Зеландия, 
Испания, Португалия, Андора, Унгария и 
Великобритания. 

Армения ще инве-
стира около 50 млн. 
долара в една от най-
мащабните соларни 
централи сред тези в 
Източна Европа и Близ-
кия изток. Страната 
обяви, че има официал-
но разрешение за стар-
тиране на дейностите 
по проекта Masr ik-1, 
който трябва да бъде с 
капацитет от 55 мега-
вата. Новата центра-
ла ще спести производството на около 
1 млн. т въглероден диоксид по време на 
периода, в който тя ще работи. Засега 
плановете са соларната ферма да бъде 
в експлоатация за 20 години, става 
ясно от информация на сайта Emerging 
Europe. В допълнение се очаква Masrik-1 
да допринесе за енергийната сигурност 
на Армения, както и за намаляване на 
зависимостта й от вноса на природен 
газ.

„Соларната централа е напълно нов 
проект за страната, както и за Кавказ-
кия регион. Това е вълнуваща възмож-

ност за държавата да разшири потен-
циала на възобновяемата енергия на 
територията си“, е коментирал пред-
ставителят за Армения за Световната 
банка Силвие Босутрот. Съоръжението 
ще се намира в област Гегаркуник. Про-
ектът е мащабен за района. Припомня-
ме, че в края на март Турция обяви, че 
работи по подобна инициатива в Егей-
ския регион, като в Маниса трябва да 
бъде построена централа и пълният й 
капацитет е предвидено да е от 40,3 
мегавата. В Иран на първо място по го-
лемина е Makran с 20 мегавата.
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Поп звездата Енрике 
Иглесиас се завръща за го-
лям концерт в България на 
6 ноември. Шоуто на из-
пълнителя, който винаги е 
предизвиквал фурор у нас, 
ще се състои в столична-
та зала „Арена Армеец“. 
След последното си госту-
ване в страната ни преди 
две години Енрике издаде 
няколко тотални хита - 
Duele El Corazon, Subeme 
La Radio, както и съвсем 
новите El Baño и Move To 
Miami, които не спират да 
доминират във всички све-
товни класации. 

През ноември латино 
звездата ще гостува в 
София с актуалната си 
програма All The Hits Live, 
която включва и най-по-

пулярните му парчета. 
Освен това новата про-
дукция обещава по-бога-
та сценография с 500 ква-
дратни метра LED стена, 

два пъти по-мащабни 
светлинни, пироефекти и 
по-мощен звук благодаре-
ние на техника от най-но-
во поколение. 

От началото на 2018 г. 
Енрике Иглесиас демон-
стрира върхова форма. 
Той изнесе изключителна 
серия от напълно разпро-
дадени концерти в цяла 
Западна Европа – с новото 
си шоу той премина през 
Прага, Будапеща и Любля-
на с по две дати и с по 
една в Осло, Атина, Мюн-
хен, Копенхаген и Лисабон. 
Преди седмица Иглесиас 
разпродаде и 45 000 биле-
та за шоуто си в Тел Авив.

Билетите за концерта 
в София вече са в мрежа-
та на Eventim и могат да 
бъдат закупени на цени 
между 69 и 159 лева. Ор-
ганизаторите от „АРТ БГ“ 
съветват феновете да 
побързат да се сдобият 
бързо с такива, тъй като 
тези за предишния кон-
церт на звездата у нас са 
свършили само за 18 дни. 

През 2018 г. традицион-
ният концерт-трибют в 
памет на Тодор Колев ще 
се проведе в цели четири 
града. Освен ежегодното 
издание в София, което 
отбелязва рождения ден на 
големия български актьор 
и винаги е в близост до 
съответната дата, през 
август концерти с изпъл-
няваните от него песни 
ще се проведат още във 
Варна, Бургас и Пловдив. 
Организатори са столич-
ният клуб „Строежа“ и ли-
тературният проект „По-
щенска кутия за приказки“.

Форматът включва ос-
новно звено от утвърдени 
музиканти, които изнасят 
изцяло инструментална-
та част, а в отделните 
парчета се включват 
различни популярни вока-
листи. На сцената ще се 
изявят Веселин Весели-
нов-Еко - бас, Ангел Дюл-
геров - китара, Милен Ку-
кошаров - клавишни, Росен 
Ватев - барабани, Вили 
Стоянов - тромбон, Ми-
хаил Йосифов - тромпет, 

Мартин Ташев - тромпет. 
Сред певците в четирите 
града ще бъдат Димо Сто-
янов (P.I.F), Ясен Зердев, 
Гери Турийска, Людмила 
Дяковска, Сърмата Хари, 
Станимир Гъмов и Славин 
Славчев, а към някои от 
събитията ще се присъе-
динят Стефан Вълдобрев, 
Камен Воденичаров, Иван 
Гатев от „Контрол“ и Ерол 
от „Уикеда“. Публиката ще 
има възможност да чуе 
на живо емблематичните 
за няколко поколения пес-
ни „Как ще ги стигнем?“, 
„Черно море“, „Фалшив 
герой“, „Автобиография“, 
„Нашият сигнал“, „Песен 
за любимия град“, „Камион 
ме блъсна“, „Сто кила ра-
кия давам“, „Самотният 
човек“, „Шуменски влак“, 
„Жалба за младост“, „Вио-
лета“ и много други.

Освен концертите и 
на четирите места час 
по-рано ще се проведе те-
матично издание на проек-
та на Гери Турийска - „По-
щенска кутия за приказки“, 
на което известни лично-

сти ще четат разкази на 
тема, свързана с Тодор 
Колев. Всичко това ще се 
случи съответно на 4 ав-

Филмът пресъздава 
вълнуващата история и 
бурната любовна афера 
между прочутия колум-
бийски наркобарон Пабло 
Ескобар (Хавиер Бардем) и 
амбициозната телевизион-
на водеща Вирхиния Валехо 
(Пенелопе Крус). Разказът 
е предаден през погледа на 
журналистката, по чийто 
роман „Да обичаш Пабло, 
да мразиш Ескобар“ е на-
правена тази екранизация. 
От 2010 г. Хавиер Бардем 
и Пенелопе Крус са женени, 
така че едва ли за някого 
е изненада чудесният син-
хрон между двете звезди и 
на екрана.

Създаден в игрално-

Джо Демарко е ветеран в решаването на про-
блемите на своя шеф Джон Махоуни – конгресмен с 
почти неограничена власт, но и много тайни. Зато-
ва и последната му задача – да помогне на прокура-
турата да получи осъдителна присъда за убийство, 
извършено в един бар в Ню Йорк – изглежда като 
детска игра. Петима свидетели са видели млад мъж 
да застрелва друг на сходна възраст в заведението 
и делото би трябвало да приключи бързо. Още пове-
че когато жертвата най-изненадващо се оказва син 
на Джон Махоуни, който настоява за справедливост.

Неочаквано процесът рязко се забавя. Очевидци-
те започват да изчезват или да променят показани-
ята си. Върху тях определено се упражнява натиск 
и този модел, поне според прокурора, се повтаря на 
различни места в страната. 

Дали причината не се крие във факта, че извър-
шителят е син на известен адвокат? Кой елиминира 
неудобните свидетели, кой манипулира показанията 
им, когато на подсъдимата скамейка застават мно-
го богати хора или техни роднини?

Твърдо решен да получи отговор, Демарко се из-
правя пред противник, който може да се окаже най-
трудният в дългата му кариера. А неприятностите 
едва сега започват…

Шоуто ще се проведе през ноември в столичната зала „Арена Армеец“ 

Дебютният им албум включва 
кавъри на банди като Judas Priest, 
Twisted Sister и Slayer

Eдноименният дебю-
тен албум на Brides of 
Lucifer ще се появи на паза-
ра на 29 юни. Групата пра-
ви оригинален трибют на 
рок и метъл класики. Иде-
ята за проекта идва преди 
две години, когато пианис-
тът и композитор Steven 
Kolacny от Scala & Kolacny 
Brothers споделя мечтата 
си да включи женски во-
кали, които да открият 
света на хард рок и хеви-
метъл музиката заедно с 
дългогодишните си прия-
тели Koen Buyse от Zornik 
(китара) и Ives Mergaerts 
(клавишни). Скоро след 
това триото започва да 
работи по осъществяване 
на общото си желание.

Тяхната цел да създа-

дат уникална оригинална 
форма на метъл, комбини-
райки части с женски хор 
с бруталната сила на ки-
тарни рифове и барабани, 
е колкото проста, толкова 
и изобретателна. „Няма 
по-голям контраст от бо-
жествени женски гласове 
и здравите китари”, спо-
деля Kolacny.

Записът с 13 парчета 
ще включва незабравими 
кавъри на класиките Walk 
на Pantera, Holy Diver на 
Dio, Burn In Hell на Twisted 
Sister и South Of Heaven на 
Slayer. Освен тях албумът 
ще съдържа и две ориги-
нални композиции – Futility 
и White Moon, които са на-
писани от Scala & Kolacny 
Brothers.

документален стил, фил-
мовият портрет на Пабло 
Ескобар разкрива не само 

густ в клуб „Ментол“ (Ва-
рна), на 18 август в Amaya 
Beach (Бургас), на 24 ав-
густ в Летния театър в 
Пловдив и на 25 август в 
клуб „Маймунарника“ (Со-
фия). Билети се продават 
в разпространителската 
мрежа на Eventim.

най-жестоките черти на 
характера на този човек, 
но и детайли от история-
та на живота му, свързани 
с благотворителни каузи 

– строеж на училища и 
болници например, като с 
помощта на подобни „же-
стове“ печели хора на своя 
страна.
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В разгара на лятото 
любителите на безкрай-
ните плажове и вълнуващи 
градчета търсят дести-
нация за новото си при-
ключение. Ако и Вие сте 
сред тях, то полуостров 
Сетубал е идеалното мяс-
то да прекарате Вашата 
ваканция. Той е разполо-
жен южно от столицата 
на Португалия - Лисабон. 
Близостта му до нея , 
красивата плажна ивица, 
планинските територии и 
големите масиви от лозя 
в съчетание с интересни-
те градове и села го пра-
вят посещаван от много 
туристи.

Най-добре е почивка-
та Ви да започне от град 
Сетубал. Той е разполо-
жен в южната част на 
едноименния полуостров, 
като пристанището му е 
третото по големина в 
Португалия след Лисабон 
и Порто. Историята на 
Сетубал датира още от 
римско време. Селището 
възниква на устието на 
река Саду, на мястото 
на римското Сетобрига 
- останките от което са 
една от туристическите 
забележителности. По-
късно се разраства благо-
дарение на износа на сол. 
Сетубал официално е при-
знат за град през 1860 г. 

Основната атракция 
на това населено място 
определено е природата. 
Градът се разпростира 
по ниските склонове на 
планините и е заобико-
лен почти отвсякъде от 
национални паркове. По 
устието на река Саду 
често вечер може да се 
наблюдават

красивите изпълнения на 
делфините.

Те се считат за един 
от символите на града и 
привличат всяка година 
все повече посетители. 
Интересно е да се види 
как се носят по вълните, 
като съпровождат ко-
рабчетата и понякога се 
движат със скорост 40 
км в час. Досег с тези из-
ключително умни животни 
може да се осъществи и 
на организирана екскурзия 
с катамаран за около 3 

часа. Пътуването започва 
или от град Сетубал, или 
от яхтклуба на полуос-
тров Троя.

Сетубал  съчетава 
различни архитектурни 
стилове. Забележител-
ност, която говори за съ-
ществуването на града 
от римско време, са руи-
ните на фабрика за осоля-
ване на риба. Неслучайно 
тук има множество рибни 
ресторанти, като в някои 
от тях разнообразните 
морски обитатели - от 
барбун до лаврак, се при-
готвят пред клиента на 
скара с форма на лодка.

Сетубал със сигур-
ност може да се определи 
като красив, добре под-
държан град. Почти на 

всяка крачка има уникални 
сгради, катедрали, замъ-
ци и средновековни църк-
ви. Можете да посетите 
и редица музеи, пазещи 
тайните и историята на 
Сетубал. Особен интерес 
представлява 

малкият музей в църквата 
„Хесус”, която е

изградена  в  ранен 
мануелски стил. В нея 
можете да разгледате 
уникални художествени 

произведения на изкуство-
то от XVI век. Заслужава 
си да отделите време на 
тази францисканска църк-
ва с чудесен розов портал 
от арабидийски камък. Ха-
рактерните плочки азуле-
жу присъстват и тук, а 
забележителният олтар, 
съставен от 14 панела, 
е пренесен в съседната 
картинна галерия „Кинен-
тища“, където има много 
други ренесансови творби 
на изкуството. 

В западната част на 

Сетубал се намира кре-
постта Сан Фелипе, също 
от XVI век, построена за 
защита на града от напа-
дения. Днес част от нея е 
превърната в луксозен хо-

тел. Оттук освен разкош-
ните гледки към естуара 
на реката можете да се 
насладите на залезите с 
чаша вино в ръка.

Църквата „Санта Ма-
рия де Грас” определено 
се отличава от много-
бройните архитектурни 
и исторически обекти на 
града. Храмът е извес-
тен с великолепните си 
фрески, нарисувани през 
XVIII век. 

Ако сте любител на 
животните и приключени-
ята, можете да посетите 
и сафари парка, който се 
намира на около 30 мину-
ти път с кола южно от 
града. Той се разпрости-
ра на 90 хектара и в него 
можете да видите най-
различни диви животни, 
предимно от Африка.

Естествено пъте-
шествието Ви трябва да 
включи разходка из целия 
полуостров. В селцата 
по пътя от Сетубал към 
Лисабон се виждат стада 
от овце, а местните хора 
приготвят чудесното си-
рене „Азейтау“. Виното 
„Москател“ също е пре-
възходно. 

Няма как да не Ви на-
прави впечатление пла-

нинската верига Сера да 
Арабида. Тя е защитен 
природен резерват. Сред 
хълмовете й се е разполо-
жил друг приказен фран-
цискански манастир. В 

ниското под него е село 
Портиньо ди Арабида, къ-
дето се намира един от 
най-известните плажове 
с кристални води на полу-
острова. Наблизо е 

морската пещера Лапа де 
Санта Маргарида.

Тук са открити най-
старите в областта сле-
ди от човешко същест-
вуване отпреди 200 хил. 
години.

Задължително трябва 
да се отбиете и в град 
Сесимбра - рибарско прис-
танище, заемащо югоза-
падния край на полуостров 
Сетубал. В старата част 
на населеното място има 
средновековен  замък, 
зад стените на който 
се намират останките 
на църквата в романски 
стил „Св. Богородица“. На 
запад от центъра е прис-
танището, където много-
цветните лодки снаб-
дяват всеки ден с риба 
автентичните ресторан-
ти в града. На 11 км от 
Сесимбра е скалистият 
нос Кабо Еспишел, извес-
тен с фара си, един храм 
от XIII век и фантастич-
ните си гледки.

Обиколката Ви може 
да продължи през Коста 
де Капарика. Селището 
е разположено в северна-
та част на полуострова 
и е по-близо до Лисабон. 
Плажната му ивица се 
простира на 13 км и тук 
идват сърфисти заради 
големите вълни и чудес-
ните гледки. През лятото 
електрически влак пъту-
ва по бреговата ивица, от 
който пътниците могат 
да видят острите варо-
викови скали и огромната 
борова гора, граничеща с 
тях.

Ваканцията може да 
завърши в

град Кашкайш, 

който дълго време е 
бил малко пристанищ-
но селище. Населеното 
място е завладяно от 
испанците през 1579 г., 
а по-късно - 1807 г., и от 
французите. В средата 
на XIX век започнал него-
вият упадък, докато през 
1870 г. крал Луиш I не по-
строил своята лятна ре-
зиденция - двореца Palacio 
da Citadela. Това превър-
нало Кашкайш в изискан и 
аристократичен курорт. 
Най-голямата си извест-
ност градът е придобил 
по времето на Втората 
световна война, когато в 
неутралната Португалия 
получили убежище няколко 
кралски европейски фами-
лии. В Кашкайш се намира 
и знаменитият залив Boca 
do Inferno, който може да 
се определи като „вра-
тата на ада”, защото в 
повечето дни вълните на 
Атлантика се разбиват в 
бреговете му с ужасяващ 
грохот.

Замъкът Сан Фелипе

Страхотният фар на Сесимбра

Из Сетубал Една от старите църкви

Розовата фасада на църквата „Хесус“

Прекрасен плаж в Сесимбра
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BCC and CL Podkrepa will work together 
against the grey sector
The management of the two organizations discussed 
the amendments to SDA and current issues 

The management of the Bulgar-
ian Construction Chamber (BCC) 
and of the Confederation of Labor 
Podkrepa held a working meeting. 
It took place at the central office of 
the Confederation. On the part of 
BCC the meeting was attended by 
the Chairman of the Management 
Board of BCC Eng. Iliyan Terziev, the 
Executive Director of the Chamber 
Eng. Miroslav Maznev, Eng. Lydia 
Stankova, head of Analyses, Profes-
sional Qualification and Monitoring 
Department and Reneta Nikolova, 
PR of the Chamber, procurator and 
editor-in-chief of Stroitel Newspaper 
EAD. Podkrepa was represented by 

the President of the Confederation 
Eng. Dimitar Manolov and the Vice-
President Eng. Ioanis Parteniotis, 
who is also President of the Fed-
eration “Construction, Industry and 
Water Supply”.

The two parties discussed cur-
rent issues concerning the construc-
tion sector, focusing on the amend-
ments to the Spatial Development 
Act (SDA) and the Public Procure-
ment Act (PPA). Other issues were 
also referred to, such as the sectoral 
collective labor agreement, the mini-
mum insurance income, the lack of 
qualified staff in the sector and the 
safe working conditions. 

“For us the biggest problem at 
present is the proposed change in 
the Spatial Development Act con-
cerning also Article 14, paragraph 
2 of the Construction Chamber Act. 
We strongly insist to drop out the 
possibility the 5th category con-
struction activities to be carried out 
by builders not listed in the Central 
Professional Register of Builders 
(CPRB). In this regard, BCC pro-
poses in CPRB to be registered all 
builders from the first to the fifth 
category inclusive, as well as on 
individual construction and assem-
bly work,” said Eng. Iliyan Terziev. 
“It is necessary to discontinue the 

practice “unregulated construction 
brigades” to build low-rise residential 
and mixed buildings, which, in addi-
tion to not ensuring compliance with 
the current building and technical 
standards, creates a real danger to 
the life and health of both workers 

and future users of the buildings, 
damages the budget and last but not 
least – fuels the shadow economy,” 
he added. Eng. Terziev stressed that 
BCC had discussed the subject with 
all parliamentary parties and for the 
moment met understanding.

BCC presented the results of the project 
Successful and Mobile in Europe

PG of PP GERB and BCC agreed to hold regular 
meetings on current topics for the construction sector

The draft housing strategy by 2030 is due to be published

The Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) presented the results of the project 
“Successful and Mobile in Europe”. The event 
took place in the conference hall of the Higher 
School of Civil Engineering “Lyuben Karavelov”. 
It was attended by more than 30 representatives 
of the interested parties, including the project 
partners – headmasters and teachers from the 
vocational high schools in Sofia, Pazardzhik, 
Burgas, Veliko Tarnovo and Stara Zagora. The 
meeting was attended also by experts from the 
Employment Agency as well as from the Uni-
versity of Architecture, Civil Engineering and 
Geodesy, the Higher School of Civil Engineer-
ing “Lyuben Karavelov” and others. BCC was 
represented by its management – the Chairman 
of the Management Board (MB) Eng. Iliyan Ter-
ziev, the members of the MB of the Chamber 
Lyubomir Peynovski, Eng. Nikolay Chomakovski 
and Ruen Panchev, who is also Chairman of the 
Board of Directors of “Construction Qualifica-
tion” EAD, the Executive Director of BCC Eng. 
Miroslav Maznev, Reneta NIkolova, procurator 
and editor-in-chief of Stroitel Newspaper and 
PR of BCC, Martina Krasteva, expert in BCC 

and coordinator of the project and others. 
Martina Krasteva presented the separate 

stages of the implementation of the project 
Successful and Mobile in Europe, the goals, the 
expected and the achieved results. Special em-
phasis was placed on the impact of European 
mobility and on the establishment of strategic 
cross-sectoral cooperation to close the training 
cycle – practice – realization on the labor mar-
ket that young people in secondary vocational 
education are facing. In conclusion, Krasteva 
thanked the partners for the efforts made and 
the good coordination needed for the quality 
implementation of the activities.

The Parliamentary Group 
of the Political Party GERB 
proposes to establish a mecha-
nism for holding regular meet-
ings between MPs, representa-
tives of the Ministry of Regional 
Development and Public Works 
(MRDPW), the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) and 
all organizations related to leg-
islation in the construction sec-
tor and its amendments. This 
was made clear during a work-
ing meeting between the man-
agement of BCC and repre-
sentatives of the parliamentary 
group of political party GERB. 
The meeting was attended by 
Eng. Iliyan Terziev, Chairman 
of the Management Board 
(MB) of the Bulgarian Con-
struction Chamber, Vladimir 
Zhitenski, Deputy Chairman 
of MB of BCC, Eng. Lyubomir 
Kachamakov, member of the 
Executive Bureau (EB) and of 
the MB of BCC, Chairman of 
the Regional Office of BCC – 
Sofia, Vice-President of FIEC, 
Lyubomir Peynovski, member 
of the MB of BCC and mem-
ber of the Board of Directors 
of “Construction Qualification” 
EAD, Eng. Miroslav Maznev, 
Executive Director of BCC, 
and Reneta Nikolova, PR of 

BCC, procurator and editor-
in-chief of Stroitel Newspaper. 
The parliamentary group of 
GERB was represented by its 
Chairman Tsvetan Tsvetanov, 
Danail Kirilov, Chairman of the 
Committee on Legal Affairs at 
the National Assembly, Ivelina 
Vasileva, Chairperson of the 
Environment and Water Com-
mittee (EWC), Petya Avramova, 
Deputy Chairperson of the Re-
gional Policy, Public Works and 
Local Self-Government Com-
mittee, and Stanislav Ivanov, 
Deputy Chairperson of the 
Committee on Transport, Infor-
mation Technology and Com-
munications, member of EWC 
and secretary of the PG of PP 
GERB.

“I want to thank for this 
meeting. The former one was 

before the extraordinary parlia-
mentary elections. It outlined 
quite common guidelines in 
which we can work together 
and which are in the interest of 
business, investment and con-
cern the construction industry,” 
said at the beginning Eng. Iliyan 
Terziev, Chairman of the MB of 
BCC. He pointed out that the 
Chamber had expressed sup-
port for the amendments to 
the Public Procurement Act 
(PPA) proposed by the MPs of 
GERB concerning the appeals 
that block major infrastructure 
projects.

“We also welcome the ef-
forts that are being made to re-
duce the administrative regimes 
and the bureaucratic burden on 
the business,” said the Chair-
man of the MB of BCC. 

The draft National housing strategy by 2030 
will soon be published for public discussion. This 
became clear during the international conference 
“Sustainable Cities – New Challenges and Oppor-
tunities for the Municipalities”, organized by Habitat 
for Humanity Bulgaria. The forum was attended 
by Malina Krumova, Deputy Minister of Regional 
Development and Public Works, Sylvia Georgieva, 
Executive Director of the National Association of 
Municipalities in the Republic of Bulgaria, Mincho 
Benov, National Director of Habitat for Humanity 
Bulgaria, and others. Within the framework of the 
event were discussed the topics of the sustainable 
development of modern cities in the context of the 
growing urbanization, the climate change and the 
housing problems of these territories as well as the 
actions of the municipalities to solve them.

 “By 2030 three out of five people in the world 
will live in the cities. The population in the poor 
neighborhoods on Earth is expected to double to 
2 billion,” said the national director of Habitat of 
Humanity Bulgaria Mincho Benov at the opening 
of the conference and noted that urbanization is 
the trend that changes most in the last century and 
can be a source of both challenges and solutions. 
According to him, people will massively move to 
the cities to look for a new job. At present, one 

in every seven people on the planet inhabits built 
and overcrowded urban areas with insufficient in-
frastructure, electricity, water and sanitation. “It is 
therefore necessary to improve the living condi-
tions in a number of settlements around the world,” 
added Benov.

The Deputy Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Malina Krumova said that 
the future is increasingly in the new technologies 
and in the smart cities. “We have to think from 
each person’s point of view, be open to discussion 
and openly comment on the problems faced by 
the state in terms of cities. The sustainable ur-
ban development is gaining strength as a com-
plex approach to solving case studies, such as 
the concentration of many people in one place,” 
Krumova said.

Eng. Yovev, a year has 
passed since you were ap-
pointed Deputy Minister of Re-
gional Development and Public 
Works. What challenges did 
you face during this period? 

The difficulties are very 
much because the sectors I 
am responsible for are new. 
The Cadaster and Land Regis-
try Act has been in force since 
2001 and has been constantly 
changing. In fact, another year 
of minimal progress in the de-
velopment of the cadaster took 
place. However, it is important to 
note that where the real estate 
market is as strong as possible, 
there are cadastral maps - in re-
gional and large cities, including 
Sofia. Information and data se-
curity are constantly improving, 
thanks to timely updates in the 
maintenance process. We are 
going to finish 100% coverage 
of the country with a cadastral 
map, leaving only small settle-
ments where the civilian turnover 
is very low. With the integration 
of digital revenue maps in the 
cadastral map, the process can 
be completed at 100% within the 
next 5-6 years. Simultaneously 

with this process, specialized 
maps will be made as a building 
block of the cadastral.

The commitments of the 
Agency for Geodesy Cartog-
raphy and Cadastre (AGCC) 
are not limited only to the ca-
daster. As you know, she has 
the main responsibilities under 
the law on geodesy and car-
tography. Mapping has existed 
since ancient times. The old-
est preserved cartographic 
images are from Babylon and 
Egypt (III - I millennium B.C.). 
The scientific basis for car-
tography is created in ancient 
Greece. In the ancient Roman 
and Egyptian empires, the car-
tographers were among the 
most educated of these times. 
This is true to this day. At the 
very least, for each investment 
project you decide to realize, 
the first thing you do is to see 
where it is on the map and what 
kind of specialized information 
there is. Today, technology al-
lows maps to be more accurate. 
Paper carriers have long since 
dropped out, and geo-informa-
tion science and practice has a 
cosmic dimension. Nowadays in 

Eng. Valentin Yovev, Deputy Minister of 
Regional Development and Public Works:

We will continue to build on the 
electronic services provided by AGCC

the Republic of Bulgaria these 
processes are managed by 
AGCC. In 2010, for the territory 
of our country, the definition of 
„Bulgarian Geodetic System 
2005” was introduced, and in 
2012 it was finally established. 
The introduction of BGS2005 
allowed the introduction of geo-
detic standards to ensure com-
patibility of the geodetic basis 
of spatial data within the EU.

How is your work with 
BCC going? 

It is going extremely well, 
especially in the last few 
months. We held meetings with 
the management of BCC. The 
dialogue is completely natural. 
One cannot know all aspects 
of the construction process. 
Imagine how difficult it is for a 
technical supervisor because 
everything is regulated and they 
are constantly changing. If we 
do not work together with BCC, 
which creates rules and sup-
ports those we have accepted, 
I do not see how the investment 
process will continue.
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Баскетбол Волейбол

Тенис

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

С изиграването на 15-и кръг от Българската 
строителна футболна лига (БСФЛ) започна да става 
ясно кой отбор ще стане „Шампион на VI сезон“ във 
Висшата лига. В оставащите 3 кръга до края на пър-
венството „Инфра Холдинг“ трябва да запише само 
още една победа и ще бъде недостижим за своите 
опоненти. Не така стоят нещата в Първа дивизия, 
където три тима имат реални шансове да станат 
шампиони и титлата ще се реши в оставащите три 
кръга до края, в които ще се изиграят преките дву-
бои между претендентите.

В изминалия кръг „Инфра Холдинг“, макар и трудно, 
надигра селекцията на „Артекс“ с 6:4 след 5 гола на 
Иво Велчев и един на капитана на отбора Антон Бож-
ков. За „Артекс“ с хеттрик се отчете Павлин Дешев, 
а Иван Стойчев добави едно попадение.

За третото място в лигата се борят два отбо-
ра. Това са „Марибор строй“ и „Ромстал ХЕС“. „Мари-
бор“ има малка преднина в класирането, но тимът е и 
с един изигран мач повече от своя опонент. „Марибор 
строй“ се поздрави с доста ценна победа в 15 кръг 
срещу „Контракт сити“ с резултат 4:2. За по-добри-
те се разписаха Борислав Беширов, Атанас Маранго-
зов, Никола Георгиев и автогол на Миглен Гергов. За 
„гражданите“ точен на два пъти беше Галин Петков.

„Ромстал ХЕС“ стигна до много лесна победа с 
10:2, преодолявайки тима на „Ергодом“. Над всички 
беше Дилян Василев със своите 7 гола, два добави 
Владислав Славов и с един се отчете Павлин Петров. 
Попаденията за „Ергодом“ реализираха Райко Глухар-
ски и Борислав Сусанин.

В Първа дивизия се изиграха само два мача. „Пайп 
Систем“ се наложи с 4:0 над „канарчетата“ от „Те-
разид“ след хеттрик на Денис Борисов и един гол 
на Ивайло Стойчев. Във втория двубой „Главболгар-
строй“ постигна трудна победа с 4:2 над „архите-
ктите“ от „Стивън Джордж“ след попадения на Пла-
мен Яначков (2), Мирослав Филипов и Свилен Иванов. 
За „архитектите“ точни бяха Тихомир Диковски и 
Йордан Начев.

Ф
ут
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л

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Вдъхновеният отбор на 
Русия на практика се кла-
сира на 1/8-финалите на 
световното първенство у 
дома, след като постигна 
втора победа в груповата 
фаза. След 5:0 над Саудит-
ска Арабия на старта на 
стадион „Лужники“ в Мос-
ква „Сборная“ се разправи 
и с Египет, като спечели с 
3:1 в Санкт Петербург. И 
четирите попадения пад-
наха през втората част, 
като сметката за Русия 
беше открита след авто-
гол на Ахмед Фати в 47-
ата минута. 

12 минути по-късно Де-
нис Черишев удвои аванса 
на Русия с третия си гол 
на световното. В 62-рата 
минута всичко свърши за 
Египет, след като Дзюба 
вкара за 3:0. В 73-тата 
минута Мохамед Салах от 
дузпа отбеляза почетното 
попадение за тима от Се-

верна Африка, но за повече 
египтяните нямаха сили. 
В другия мач от групата 
Уругвай играе със Сау-
дитска Арабия и при успех 
също ще си гарантира 
участие в плейофите.

Бразилците не са притес-
нени след равенството  

на старта

Тимът на Бразилия има-
ше трудности в първия си 
мач на Световното пър-
венство, но изпуснатите 
3 точки срещу Швейцария 
не са притеснили никого в 
състава. Бразилците за-
вършиха 1:1 с „кръстоно-

сците”, а тре-
ньорът  Тите 
заяви, че и пет 
точки са напъл-
но достатъчни 
на отбора, за 
да се класира 
напред.

Подобно  е 
мнението и на 
полузащитни-
ка на Бразилия 
Филипе Коути-
ньо, който за-
яви,  че той и 
съотборниците 
му не считат, 

че на срещата с Коста 
Рика в петък от група Е 
е необходимо да постиг-
нат победа на всяка цена. 
Костариканците паднаха 
с 0:1 от Сърбия в първа-
та среща. „Ние не говорим 
за мача като всичко или 
нищо“, е заявил Коутиньо. 
„Просто след последния с 
Швейцария си казахме, че 
трябва да се подобрим. 
Всички мачове са като 
финал, особено пък на 
Световното първенство. 
Предстоящата среща 
с Коста Рика е важна и 
трябва да вземем трите 
точки в нея“, е допълнил 
той. Коутиньо е споделил 
още, че отборът излиза на 
терена единствено с ми-
сълта за победа.

„Много хора си мислят, 
че ние сме претендент 
номер 1 за титлата само 
защото сме Бразилия. Но 

Баскетболистите на „Реал“ (Мадрид) спечелиха титла-
та в Испания. Така тимът оформи дубъл, след като по-рано 
през годината взе и рекорден десети трофей в Евролигата. 
Столичани спечелиха гостуването си на „Баскония“ с 96:85 и 
така затвориха финалната серия с 3-1, стигайки до златните 
медали в местния шампионат за 34-ти път в историята си. 

Мадридчани се върнаха на трона в Испания след година 
прекъсване. Последната им титла бе през 2016 г., а миналия 
сезон „Валенсия“ спечели златото.

Руди Фернандес бе неудържим и вкара 27 точки за 25 ми-
нути игра, а фантастичното му представяне му донесе и на-
градата „Най-полезен играч” на финалната серия. Опитният 
гард вкара 6/9 от тройката, допълвайки силните си изяви с 
5 асистенции, 3 отнети топки и 3 борби. Факундо Кампацо 
добави 17 точки и 7 асистенции, Густаво Айон вкара 14 точки, 
а Лука Дончич остана с 8 точки, 8 борби и 2 асистенции във 
вероятно последния си мач с белия екип.

Родриг Бобоа с 19 точки, Торнике Шенгелия с 16 и Мат 
Джанинг с 15 оформиха топреализаторското трио за баските.

Волейболистките от 
българския национален от-
бор по волейбол са в перу-
анската столица Лима, къ-
дето се провежда „чалъндж“ 
турнирът за спечелване на 
квота за Волейболната лига 
на нациите догодина. В над-
преварата, която е от 20 до 
24 юни, участват 6 отбора 
- домакините от Перу, Бъл-
гария, Унгария, Пуерто Рико, 
Австралия и Колумбия. Дву-
боите се играят в 6-хилядна-
та зала „Едуардо Дибос Ко-
лизеум“, в която се проведе и 
Световното първенство за 
девойки U18 през 2015 г.

Завръщането на бившия №1 
в света и двукратен олимпийски 
шампион Анди Мъри в ATP тура 
след дълго отсъствие поради 
контузия се оказа неуспешно. 
31-годишният британец загуби в 
първия кръг на турнира в „Куинс 
Клъб” в Лондон от австралиеца 
Ник Кирьос с 6:2, 6:7 (4), 5:7 в 
крайно интересен сблъсък, който 
приключи след 2 часа и 38 минути 
игра.

Мъри взе последните 4 гейма 
в първия сет и по този начин го 
спечели. Втората част започна с 
три поредни пробива, като два от 
тях бяха реализирани от Кирьос. 

23-годишният австралиец пове-
де с 3:1 и 4:2, но шотландецът 
обърна резултата до 5:4 в своя 
полза. Повече пробиви до края на 
този сет нямаше и се стигна до 
тайбрек, в който 21-вият в света 
Кирьос поведе с 3:0. Сриналият 

се до 156-о място в ранглис-
тата Мъри изравни за 4:4, но 
допусна минипробив и това 
се оказа решаващо. Кирьос 
затвори тайбрека със 7:4 и 
всичко трябваше да се реши в 
третия сет.

В него изглеждаше, че също 
ще има тайбрек, въпреки че Ки-
рьос пропусна два мачбола в 10-
ия гейм при 5:4 в своя полза и сер-

вис на Мъри. В 11-ия гейм пък Кирьос 
отрази брейкпойнт и се пребори за 
6:5. Третият мачбол за Кирьос дой-
де при 30:40 в подаването на Мъри 
в 12-ия гейм. Шотландецът допусна 
двойна грешка и двубоят приключи.

всички мачове са трудни. 
За да ги спечелим, трябва 
да се раздадем на 110 про-
цента. Днес отборите се 
подготвят много по-пра-
вилно за едно Световно 
първенство. И това е уро-
кът, който научихме от 

първата среща“, е казал 
още Филипе Коутиньо.

Бразилия, която показ-
ва доста по-балансиран 
състав и игра в сравне-
ние с 2014 г., е фаворит за 
титлата не само на род-
ните й фенове.
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

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

Светът отново е фут-
бол и ако още не ясно кой 
ще завоюва мечтания тро-
фей, то вече е известно, че 
той пристигна в руската 
столица Москва със стил. 
Защото френският дом 
на високата мода Louis 
Vuitton, който си сътрудни-
чи с FIFA от 2010 г., за тре-
ти път създаде ковчеже-
то за футболния трофей, 
който преди е пренасян в 
алуминиев сандък. Новата 
стилна кутия е изработе-
на ръчно във френския град 
Аниер сюр Рен, като това 
е отнело над 100 часа. Вни-
мателно „опакована“ в нея, 
купата вече дебютира на 
стадиона при открива-
нето на шампионата, а 
преди това бе официално 
представена на специал-

на церемония от руския 
модел Наталия Водянова. 
Куфарчето е с титаново 
покритие, гравирано ла-

зерно. Традиционно всички 
отличителни белези на 
модната марка присъст-
ват и тук.

За тазгодишното Све-
товно първенство модна-
та къща създаде и цяла

колекция от кожени 
изделия. 

Лицензираните проду-
кти черпят вдъхновение-
то си от официалната 
футболна топка на пър-
венството през 1970 г. С 
нарязаната на повтаря-
щия се шестоъгълник от 
футболните топки кожа, 
с който фенове доста са 
свикнали, тази изненадва-
ща колекция включва ле-
гендарни за марката път-
ни чанти като 

Keepall и раници Apollo, 

както и портфейли, 
визитници, различни прис-
пособления, етикети за 
куфари. 

Вдъхновени от най-ва-
жното спортно събитие 

това лято, клиентите мо-
гат да направят вещите 
си уникални, като си поръ-
чат върху чантите им да 
бъде изобразено знамето 
на страната, която под-
крепят. 

Желаните аксесоари 
са достъпни само един ме-
сец - от 15 юни до 15 юли, в 
избрани магазини на Louis 
Vuitton и на официалния 
сайт на бранда. По-голя-
мата част от 

предложенията са в три 
цвята.

Чантата Keepall на-
пример се отличава, тъй 
като разполага с цветове, 
които могат да съответ-
стват на много различни 
национални знамена. 

Централен елемент в 
колекцията е калъф с 14 
футболни топки – 13-те, 
използвани на първенства-
та от 1970 г. до сега, плюс 
една със специален дизайн 
от Louis Vuitton. От него 
са произведени точно 21 
броя.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

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 влиза в кафене  

с термос и пита кафеджията:  

- Извинете, този термос дали 

ще събере шест кафета?  

- Да, май ще събере точно шест - 

отговорил той, след като огледал 

термоса. 

- Тогава искам две със сметана,  

три дълги със захарин и едно късо  

със захар - поръчала блондинката.

На Кометата 
на наблюдение на 

оперативната 
програма

Забавен кадър
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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


