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Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) проведе работна среща 
с министъра на икономиката Емил Караниколов. 
КСБ бе представена от председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Кама-
рата инж. Мирослав Мазнев, инж. Розета Ма-
ринова, член на Изпълнителното бюро и на УС 
и председател на Комисията по професионална 
етика към КСБ, Любомир Пейновски, член на УС 
на КСБ, Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист 
и гл. редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. 

Срещата бе част от поредицата, които 
ръководството на Камарата провежда с отго-
ворните за бранша институции и с парламен-
тарно представените политически сили. На 
нея двете страни обсъдиха сътрудничеството 
си по отношение на подобряване на законода-
телството, касаещо строително-инвести-
ционния процес. В началото инж. Терзиев бла-

годари на министър Караниколов за срещата 
и посочи, че Камарата приветства усилията 
му за подобряване на бизнес климата в стра-
ната, за привличане на инвестиции и растеж 
на икономиката. 

„Изключително много се радвам на тази 
среща. Министерството ще Ви оказва пълно 
съдействие. Важна част от работата ни е да 
подкрепяме бизнеса, а строителният сектор 
е един от основните за растежа на икономи-
ката“, каза от своя страна министър Карани-
колов. 

„Ние сме ново ръководство на Камарата и 
като такова сме си поставили редица задачи. 
Една от основните е подобряване на законо-
дателството, касаещо строително-инвес-
тиционния процес и по-конкретно основните 
закони за бранша - Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и Закона за обществените 
поръчки (ЗОП)“, посочи инж. Терзиев. 
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Подкрепяме 
законодателните 
усилия за подобряване 
на инвестиционната 
среда

Ивелина Василева, председател 
на парламентарната Комисия 
по околната среда и водите:

Ръководството на КСБ 
и ОП на КСБ – Стара 
Загора, обсъдиха     
предизвикателствата 
пред бранша в областта

КСБ и КПКОНПИ ще 
си сътрудничат за 
превенция на корупцията

 стр. 8
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14 юли
Инж. Красимир Рашков, зам.-председател за първа група строежи 
на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Министър Московски, от все сърце Ви пожелаваме здраве, вдъхновение,  много 
нови професионални успехи! Бъдете все така енергичен и креативен при решава-
нето на отговорните задачи, пред които сте изправен ежедневно. Нека късмет 
и успех да съпътстват всички Ваши начинания!

Десислава Бакърджиева

Асоциацията на организациите на бъл-
гарските работодатели (АОБР) проведе 
заседание на Общото събрание. От раз-
пространената информация по-късно стана 
ясно, че срещата е председателствана от 
Радосвет Радев, изп. председател на Бъл-
гарската стопанска камара (БСК) и рота-
ционен председател на АОБР за 2018 г. В 
него са участвали и председателят на УС 
на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) Васил Велев, председа-
телят на УС на Конфедерацията на рабо-
тодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) Кирил Домусчиев, главният секретар 
на Българската търговско-промишлена па-
лата (БТПП) Васил Тодоров, както и експер-
ти на четирите работодателски организа-
ции. Те са обсъдили текущото състояние на 
социалния диалог и мястото на АИКБ, КРИБ, 
БСК и БТПП в него. Набелязани са и общи 
позиции по текущи проекти за нормативни 
промени.

По време на заседанието е приет план 
за дейността на АОБР през второто по-
лугодие на 2018 г. Той предвижда серия от 
предложения за реформи в областта на 
здравеопазването, социалното осигуряване 
и висшето образование, които национално 

представителните работодателски орга-
низации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, пред-
стои да отправят към компетентните 
държавни институции. В ход на подготовка 
е и позиция на Асоциацията по проекта на 
Национална енергийна стратегия до 2030 г., 
както и иницииране на дебат за изготвяне и 
приемане на нов Кодекс на труда.

Една от обсъжданите точки е била ис-
кането за включване на представители на 
работодателските организации в работна-
та група по създаването на „Единна входна 
точка“ за подаване на годишни финансови 
отчети и статистика в машиночетим 
формат. Искането е подадено в Министер-
ството на правосъдието през април, но все 
още няма отговор.От АОБР са се обединили 
около необходимостта от предприемане на 
категорични действия в защита интереси-
те на българските работодатели, тъй като 
„Единната входна точка“ се разработва в 
отсъствие на основната заинтересована 
от въвеждането й страна.

Станислава Босева-
Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен

В Държавно предприятие 
„Българо-германски център 
за професионално обучение“ 
(ДП БГЦПО) - клон Плевен, 
се проведе уъркшоп на тема 
„Подкрепа за малки и средни 
предприятия, участващи в 
процеса на професионална 
подготовка: професионални 
обучители за малки и средни 
предприятия - AC4SME”. В 
него се включиха изп. дирек-
тор на ДП БГЦПО д-р Любов 
Попова, членове на ОП на 
КСБ - Плевен, представите-
ли на строителни фирми от 
областта, вписани в ЦПРС, 
на професионални гимназии, 
подготвящи кадри за секто-
ра, служители на Агенцията 

по заетостта и др.
По време на събитието 

беше представен проект 
AC4SME, който се реализи-
ра от търговските и индус-
триални камари в 12 държа-
ви, участващи в програма 
„Еразъм+“, и се координира 
от Асоциацията на европей-
ските търговско-промишле-
ни палати. Крайната цел на 
AC4SME е привличането на 
повече малки и средни пред-
приятия към програми за 
обучаващи се. Наблюденията 
сочат, че основните факто-
ри, които възпират този тип 
предприятия да предлагат 
места за обучаващи се, са 
липсата на време и човешки 
ресурси, недостатъчното 
познаване на законодател-
ството, административни-
те изисквания и реалните 
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Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И СЪОБЩЕНИЯТА

Поздравит ел ен  адрес 
Уважаеми г-н Московски, 

Имам удоволствието от името на УС на КСБ и лично от мое име да отправя 
най-сърдечни поздрави по повод рождения Ви ден.

Използвам случая да изразя нашата признателност за усилията, които 
ежедневно влагате за изграждането и модернизирането на инфраструктурата 
в България. Под Ваше ръководство ОП „Транспорт и транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ се реализира с голям успех. Продължава разширението на 
столичното метро, строят се ключови участъци на АМ „Струма“ и важни 
трасета от жп мрежата на страната. Безспорни са постиженията на ве-
домството, което ръководите, и в сферата на дигитализацията и информа-
ционните технологии. 

Благодарим Ви за ползотворния диалог с КСБ, за това, че заедно работим 
по актуалните за бранша въпроси. Уверявам Ви, че в лицето на Камарата на 
строителите в България имате надежден партньор в осъществяването на 
общественозначимите Ви цели. 

Пожелаваме Ви много здраве, сили, професионални успехи и поводи за удо-
влетворение от постигнатото!

    

     С уважение,

София       Инж. Илиян Терзиев
19.07.2018 г.        Председател на УС на КСБ

Мирослав Еленков

Министерският съвет (МС) е предприл 
действия в изпълнение на разпоредбите на 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за водите. Това съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на икономиката (МИ).

По норматива се предвижда ремонтите 
и реконструкциите на язовири и съоръжения 
към тях - държавна и общинска собстве-
ност, да могат да се възлагат от търгов-
ско дружество със сто процента държавно 
участие, определено от МС. Съгласно раз-
поредбите списъкът на язовирите, спрямо 
които ще бъдат предприемани действия, се 
приема от МС по предложения на председа-
теля на Държавната агенция за метроло-
гичен и технически надзор (ДАМТН), както 
и на база на дейността на експертен съ-
вет към търговското дружество. Законът 
предвижда още и създаването на Държавно 
предприятие „Управление и стопанисване 
на язовири“, което ще е отговорно за ком-
плексното управление на язовири публична и 
частна държавна собственост. В съобще-
нието се посочва, че това ще са предимно 
язовирите, които общините не могат да 
стопанисват и управляват. Те ще имат 
срок от три месеца да вземат решение на 
общинските съвети за предоставяне на 
конкретни язовири на държавата. Повечето 

от язовирите нямат изрядни документи за 
собственост и процесът по прехвърляне на 
активите в полза на държавата (държавно-
то предприятие) може да отнеме немалък 
период от време. Поради това законодате-
лят е преценил, че търговско дружество, 
определено от МС, ще поема ремонтно-въз-
становителните дейности. На заседанието 
МС е взел решение това дружество да бъде 
„Държавна консолидационна компания“ ЕАД 
(ДКК ЕАД).

Изготвеният анализ от ДАМТН на база 
на осъществяване на контролната дейност 
към 03.07.2018 г. сочи, че на територията 
на страната са проверени и са установени 
6585 бр. язовира, за които са съставени кон-
стативни протоколи. За 858 бр. от тях са 
необходими строително-ремонтни меропри-
ятия с цел привеждането им в технически 
изправно състояние, от които за спешен и 
авариен ремонт са 414 бр. От МИ съобща-
ват, че спешната оценка на разходите за 
дейностите, които трябва да бъдат пред-
приети спрямо цитираните по-горе язовири, 
са в размер на около 500 млн. лв. Това е при-
чината Министерският съвет да осигури 
този ресурс за дейността на ДКК ЕАД.

Повече по темата четете в интервюто 
с Ивелина Василева, председател на парла-
ментарната Комисия по околната среда и 
водите на стр. 6-7.  

ползи.
Д-р Любов Попова запоз-

на присъстващите с въз-
можностите за провеждане 
на дуално обучение. В рам-
ките на проект „Фокус Дуал 
- Стратегическо сътруд-
ничество между бизнеса и 
професионалното обучение 
за дуално обучение“ беше 
предоставена информация 
относно същността на ду-
алното обучение, начините 
за неговото провеждане с 
лица над 16 години, ползите 
за съответните фирми, за 
икономиката, обществото 
и обучаваните и др.

Мероприятието про-
дължи със запознаване на 
участниците в уъркшопа с 
условията за провеждане на 
дуално обучение в рамките 
на ДП БГЦПО, със заключи-
телна сесия и дискусия по 
възникнали въпроси.

„Държавна консолидационна компания“ ЕАД поема 
възлагането на възстановителните дейности
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„За КСБ е изключително ва-
жно да има предвидимост в 
развитието на строителния 
сектор, визия за поне  5-7 години 
напред, плановост на инвести-
циите, включително на източ-
ниците на финансиране, като се 
отчитат спецификата и нуж-
дите на отделните региони в 
страната“, подчерта председа-
телят на УС на КСБ.   

Той посочи, че интерес за Ка-
марата представляват актуал-
ната инвестиционна програма 
на Министерството на иконо-
миката, напредъкът на изпълне-
нието на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспосо-
бност“, предстоящите процеду-
ри до края на 2018 г. и за 2019 г. 
„За нас е от особено значение и 
политиката на министерство-
то по отношение на малките и 
средните фирми, които са над 
85% от бранша. Искаме да им 
дадем по-конкретна информация 
за възможностите за подкрепа, 
от които те могат да се въз-
ползват“, заяви инж. Терзиев. 
Той увери министър Каранико-
лов, че може да разчита на КСБ 
и на експертния капацитет на 
Камарата. 

Изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев представи 
конкретните инициативи на 
Камарата за промени в норма-
тивната база. Той подчерта, че 
позицията на КСБ относно пред-
лаганите промени в ЗУТ, с които 
се изменя и чл. 14, ал. 2 от ЗКС, e, 
че в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) е 
необходимо да се вписват всички 

строители на строежи от първа 
до пета категория включително, 
както и по отделни строителни 
и монтажни работи. Инж. Маз-
нев посочи, че по отношение на 
ЗОП Камарата подкрепя проме-
ните във връзка с обжалвани-
ята, както и че КСБ предлага 
въвеждане на предквалификация 
за големите обекти. Изп. дирек-
тор на КСБ акцентира, че очак-

ванията на организацията са за 
засилване на комуникацията с 
Българската банка за развитие, 
Изпълнителната агенция за на-
сърчаване на малките и средни-
те предприятия, Българската 
агенция за инвестиции. „Предла-
гаме да установим, подобно на 
работата на Камарата с други 
министерства и агенции, меха-
низъм за взаимодействие с МИ 

на експертно ниво под формата 
на работна група по актуалните 
за строителния сектор теми“, 
каза в заключение инж. Мазнев. 

„Трябва да обединим усилия 
първо да подобрим законодател-
ството в сектора и след това 
да работим за обща визия за 
развитието на бранша“, каза ми-
нистър Караниколов. „Проблемът 
с обжалванията е общ – ние не 
можем да възлагаме, а Вие не мо-
жете да строите“, посочи той. 
Необходимо е да се направят про-
мени в ЗОП, допълни министърът 
и даде за пример белгийския опит 
в сферата на обществените по-
ръчки.  

По време на срещата Лю-
бомир Ганчев, съветник на ми-
нистъра, представи възмож-
ностите за кандидатстване за 
финансиране, от които може да 
се възползва строителният биз-
нес в областта на иновациите, 
предприемачеството, техноло-
гичната модернизация, дигита-
лизацията, покриването на меж-
дународно признати стандарти 
и въвеждането на системи за 
управление. 

Повече за стартиралите и 
предстоящите процедури чете-
те в следващ брой на в. „Стро-
ител“.

 от стр. 1
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков

Правителството прие Постановление 
за изменение на нормативните актове 
на Министерския съвет (МС), в изпълне-
ние на мерките за намаляване на админи-
стративната тежест върху гражданите 
и бизнеса чрез премахване на изискване-
то за представяне на някои официални 
удостоверителни документи на хартиен 
носител, съобщиха от пресслужбата на 
ведомството.

Приетите промени касаят отпада-
нето на изискванията на Държавната 
агенция за метрологичен и технически 
надзор (ДАМТН) за представяне на съдеб-
но удостоверение за актуално състояние 
(съответно актуално удостоверение) 
при вписване в Търговския регистър, как-
то и копие на карта за идентификация по  
БУЛСТАТ. От МС посочват, че информа-
цията за това е публично достъпна и 
ДАМТН може да се снабди с нея, без да 
задължава бизнеса да предоставя офици-

ални документи от Агенцията по впис-
ванията. Отпада изискването за пред-
ставяне и на копия от трудови договори 
при кандидатстване за издаване на ли-
цензи за осъществяване на технически 
надзор на съоръжения с повишена опас-
ност, както и удостоверения за вписва-
не в Регистъра на лицата, извършващи 
дейности по поддържане, ремонтиране и 
преустройване на съоръженията с пови-
шена опасност. „Законовото изискване 
за наличие на персонал, притежаван от 

кандидатите, ще се проверява от ДАМТН 
служебно, чрез извършване на Справка за 
актуалното състояние на действащите 
трудови договори от НАП“, се казва в пре-
синформацията.

Очакваните резултати от прилага-
нето на новата нормативна уредба са 
намаляване на броя на изискваните до-
кументи, облекчаване на процедурата 
по предоставяне на услугата, както и 
намаляване на финансовата тежест за 
лицата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) стартира тръжната процедура 
за избор на изпълнители за рехабили-
тацията на 33,5 км от Айтоския про-
ход - третокласен път III-208 Провадия 
- Дъскотна. Проектът ще се финанси-
ра от Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. Общата инди-
кативната стойност на поръчката 
е 18 739 138 лв. без ДДС. Айтоският 
проход е най-удобната и бърза връзка 
за шофьорите от Варненска област с 
АМ „Тракия“.

Проектът е обособен в два лота. 
В лот 29 е участъкът от път III-208 
Провадия - Дъскотна от км. 49+184 до 
км. 65+933, с обща дължина 16,749 км. 
Индикативната стойност на обекта 
е 11 006 400 лв. без ДДС. В лот 30 е 
отсечката от път III-208 Дъскотна - 
Айтос от км. 65+933 до км. 82+749, с 
обща дължина 16,816 км, област Бургас. 
Стойността му е 7 732 738 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на строител-
но-монтажните работи е 15 месеца. 
Кандидатите могат да подават офер-
тите си до 10 септември 2018 г.
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Премиерът Бойко Борисов: 

Ñòðîèòåë петък, 13 юли 2018

Мартин Славчев

„Форматът „16+1“ не 
разделя Европа. Това не е 
геополитически съюз и не 
противопоставя никого“, 
заяви министър-предсе-
дателят Бойко Борисов 
по време на съвместна 
пресконференция с пред-
седателя на Държавния 
съвет на Китай Ли Къцян 
в Министерския съвет. 
Ли Къцян беше в София за 
провеждането на Седма-
та среща на държавните 
и правителствени ръко-
водители на страните 
от Централна и Източна 
Европа и Китай. Преди 
брифинга на двамата пра-
вителствени ръководите-
ли бяха подписани десет 
двустранни документа за 
насърчаване на икономи-

ческото и търговското 
сътрудничество между 
България и Китай.

Ли Къцян заяви,  че 
страната му е готова да 
инвестира в региона при 
спазването на законите, 
правилата на свободната 
търговия и на Европей-
ския съюз. „Китай не иска 
търговска война с нико-
го“, поясни Ли Къцян. Той 
допълни, че азиатската 
страна е готова за съ-
трудничество в областта 
на ядрената енергетика 
и  земеделието. По думи-
те му Китай ще отвори 
пазарите си, за да улесни 
чуждестранните инвес-
титори и да даде повече 
възможности за България.

Премиерът Борисов 
посочи, че китайският му 
колега лично се е ангажи-

рал проектът АЕЦ „Беле-
не“ да има успешен край. 
Министър-председателят 
отбеляза и напредъка по 
отношение на инфраструк-
турните проекти. „Китай-
ското правителство има 
стратегия за 50 години на-
пред. Бях озадачен, когато 
разбрах, че още първата 
магистрала в Китай е пла-

тена. Ние разчитаме много 
на ТОЛ системата, която 
може да ни позволи на паза-
рен принцип да се върнат 
инвестициите на базата 
на преминаващия трафик“, 
заяви още министър-пред-
седателят Борисов.

Повече за Седмата 
среща на върха „16+1“ че-
тете на стр. 16-17

Десислава 
Бакърджиева

„Свързаността е ос-
новен приоритет за нас“. 
Това е казал министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков по време на 
подписването на рамкови 
споразумения за сътруд-
ничество с пет китайски 
компании за реализацията 
на големи инфраструк-
турни проекти у нас. Сред 
приоритетните обекти 
са тунел под връх Шипка, 
скоростният път Видин 
- Ботевград, автомаги-
стралите „Черно море“, 
„Русе - Велико Търново“ и 
„Хемус“, и др. Фирмите, 
които проявяват интерес 
към инвестиция в път-
ни проекти в България, 
са China Communications 
Construction Co, China Road 
and Bridge Corporat ion, 
CITIC Construction, Mizrahi 
Real Estate Group inc. съв-
местно с China Machinery 

Engineering Corporation, и 
Quantum Global Solutions 
съвместно с PowerChina 
International Group Limited.

По време на церемони-
ята Николай Нанков е на-
помнил, че през страната 
ни преминават пет тран-
севропейски транспортни 
коридора. Като предим-
ства за България той е 
определил не само стра-
тегическото географско 

положение с директен дос-
тъп от Европа до Близкия 
Изток и Азия, но и добри-
те условия за бизнес, ста-
билността, членството 
ни в ЕС и др. „Уверени сме, 
че следва да имаме важна 
роля в процеса на свързва-
не на Европа с Азия, тъй 
като през България преми-
нава връзката със Западна 
Европа по река Дунав, как-
то и най-пряката - през 

Черно море и Персийския 
залив по Пътя на коприна-
та“, е заявил още регио-
налният министър.

Николай Нанков е под-
чертал, че през последни-
те години интензивният 
политически диалог между 
България и Китай е създал 
рамка за ползотворно съ-
трудничество във всич-
ки сфери. Той е обърнал 
внимание на поддържания 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) диалог с китай-
ската страна и e припом-
нил за подписаното през 
2016 г. Споразумение за 
сътрудничество с Минис-
терството на жилищата 
и развитието на град-
ските и селските райони. 
Нанков е обяснил, че така 
са създадени условия за ук-
репване и разширяване на 
двустранните отношения 
в областта на строител-
ството и архитектурата, 
както и предпоставка за 

установяване на трайно 
партньорство и засилване 
на икономическите връзки.

По думите му, в про-
дължение на установе-
ния диалог и в рамките 
на инициативата „16+1“, 
която България разглежда 
като допълнителна въз-
можност за разширяване 
на връзките с Китай, са 
проведени редица срещи 
между представители на 
МРРБ и потенциални ки-
тайски инвеститори, ре-
зултат от които са под-
писаните споразумения за 
реализацията на големи 
пътни проекти у нас. Чрез 
тях ще бъдат намерени 
оптималните модели за 
реализиране на инфра-
структурни проекти у нас 
– без държавни гаранции, 
при отчитане интере-
сите на двете страни и 
задълженията на Бълга-
рия като държава член на 
ЕС, и в съответствие с 
действащата норматив-
на рамка. За изпълнение на 

всяко от рамковите спора-
зумения двете страни ще 
подготвят План за дейст-
вие с конкретни следващи 
стъпки. Предстои да се 
разработи механизъм за 
реализация на проектите, 
който ще бъде в съответ-
ствие с националното за-
конодателство и добрите 
европейски практики.

„Приветстваме ки-
тайските инвестиции в 
България, тъй като към 
момента обемът им не 
отговаря на потенциала 
на икономическите ни от-
ношения. Радваме се, че 
интересът Ви към Бълга-
рия е сериозен. Това е ясен 
знак, че виждате възмож-
ности за растеж и разви-
тие у нас. Инвестициите 
на китайските компании 
биха били плюс за иконо-
миката ни, тъй като те 
са на светло, иновативни, 
осигуряват работни мес-
та и са социално отговор-
ни“, е казал още министър 
Николай Нанков.

Десислава Бакърджиева

Парламентът ратифицира споразумението с 
Международната банка за възстановяване и развитие 
(МБВР) за възмездни консултантски услуги за подпо-
магане на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при 
въвеждането на Националната система за електрон-
но събиране на пътни такси в България.

Експертите на МБВР ще оказват помощ на АПИ за 
успешното изпълнение на проектирането, изгражда-
нето и въвеждането на електронна система за съби-
ране на таксите за ползване на републиканската път-
на мрежа на база изминато разстояние за превозни 
средства с обща технически допустима максимална 
маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомо-
били с обща технически допустима максимална маса 
до 3,5 т (електронна винетка).

Консултантската услуга на МБВР включва и ана-
лиз и определяне на тарифите за пътно таксуване и 
обхват на мрежата, като за изпълнението на тази 
дейност ще бъде спазено европейското законодател-
ство в областта.

Международната банка за възстановяване и раз-
витие има богат опит в предлагането на този вид 
услуга и е надежден партньор, се посочва в мотивите 
към споразумението.

Снимка Румен Добрев
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На участъците, където е преминала тунелопробивната машина, изпълнението надхвърля 70%

петък, 13 юли 2018 Ñòðîèòåë

 

Росица Георгиева

Физическото изпълне-
ние на Първия етап от тре-
тата линия на столичното 
метро е около 67%, като на 
участъците, където е пре-
минала тунелопробивната 
машина, то надхвърля 70%. 
На отделни места отсеч-
ката, която е с дължина от 
8 км и 8 метростанции, е в 
начална фаза. През есента 
по трасето ще започне по-
етапно извършване на ар-
хитектурно-довършителни 
работи по метростанции-
те, изграждане на релсо-
вите пътища и монтаж на 
оборудването. Това стана 
ясно по време на инспекция 
за напредъка на проекта за 
разширение на метрото, 
който се реализира по Опе-
ративна програма „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура 2014 - 2020” 
(„ОПТТИ 2014 – 2020“). Про-

верката направи кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, като 
тя разгледа новостроящо-
то се депо „Земляне” на ул. 
„Житница” и метростанци-
ята на кръстовището на 
булевардите „България“ и 
„Акад. Иван Гешов“, която е 
част от третия лъч. Фан-

дъкова беше придружена от 
ръководителя на Управлява-
щия орган на „ОПТТИ 2014 
– 2020“ инж. Галина Васи-
лева и от изп. директор на 
„Метрополитен” ЕАД проф. 

д-р инж. Стоян Братоев. 
На събитието присъства-
ха и Доминик Хамерс, изп. 
директор на „Геотехмин“ 
ООД, инж. Константин 
Петков, ръководител на 
проекта за депо „Земляне“, 
инж. Камен Наумов, управи-
тел на „Калистратов Груп“ 
ООД и член на УС на КСБ, 
инж. Павел Калистратов, 
управител на „Калистра-
тов Груп“ ООД.

На обиколката Йордан-
ка Фандъкова съобщи, че 
строителството на ново-
то депо е достигнало око-

ло 75%, като съоръжението 
трябва да бъде готово до 
края на 2018 г. То се изграж-
да от Обединение „Геомет-
ро Земляне“, в което лидер е 
„Геострой“ АД с партньори 

„Трансремонтстрой“ ЕАД и 
„БИАС-М“ ЕООД. Подизпъл-
нители са „Старт Инже-
неринг“ АД и „Атко Трейд“ 
ЕООД.

„Над 3 км от тунелите - 
от депото на ул. „Житница” 
до станцията на НДК, вече 
са прокопани от тунелоп-
робивната машина. Пред-
стои тя да тръгне от НДК 
към метроспирката на бул. 
„Патриарх Евтимий”, каза 
кметът на Столичната 
община.  

Кметът Фандъкова съ-
общи, че се очаква първият 

участък от 8 км на линия 3 
да бъде завършен през ес-
ента на 2019 г. Вторият 
етап, който е с дължина 
4 км и 4 станции, трябва да 
бъде готов в началото на 

2020 г., когато общо цяла-
та отсечка ще се използва 
от около 130 хил. пътници 
дневно. „Метрото ще про-
мени и градската среда. 
Улица „Житница” ще бъде 
изцяло обновена следващо-
то лято със средства от 
бюджета. Само след година 
и половина районът около 
метрото - от „Красно село” 
през „Овча купел” до „Горна 
баня”, ще има изцяло нов об-
лик ”, каза още Фандъкова. 

По време на инспекция-
та кметът на Столичната 
община разгледа и първия 
пристигнал метровлак, кой-
то ще се движи по Линия 3 
на подземната железница. 
Мотрисата е произведена 
от консорциума на Siemens 
и Newag. До 2019 г. в София 
трябва да бъдат получени 
20 такива превозни сред-
ства, които ще се използ-
ват само по третия лъч на 
метрополитена.

След огледа на метро-
станцията на кръстови-
щето на булевардите „Бъл-
гария” и „Иван Евстатиев 
Гешов” стана ясно, че на 
обекта вече е монтиран 
около 500 м от релсовия 
път. „Очакваме до септем-
ври в участъка от „Красно 
село” до Военномедицинска 
академия също да бъдат 
поставени релсите”, каза 
още Фандъкова и подчер-
та, че дейностите се раз-
виват по график. 

Снимки Румен Добрев
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Оценявам високо експертността на Камарата на строителите в България

Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по околната среда и         

Мирослав Еленков

Г-жо Василева, ръковод-
ството на парламентарна-
та група на ГЕРБ и това на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) проведоха 
среща. Какви бяха най-ва-
жните теми, които се дис-
кутираха на нея?

Много съм благодарна 
на КСБ за инициирането 
на тази среща, на която 
присъства председателят 
на ПГ на ПП ГЕРБ Цветан 
Цветанов и председатели 
на ресорни комисии. Тя беше 
много полезна и за пореден 
път доказа доброто парт-
ньорство и взаимодействие 
между нас и Камарата. По 
време на нея бяха обсъдени 
въпроси, свързани със зако-
нодателството в сферата 
на строителството - в За-
кона за устройство на те-
риторията, промени, които 
в момента се разглеждат 
от Народното събрание, и 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). Знаете, че 
наскоро в ЗОП бяха напра-
вени промени, чрез които 
се ограничават порочни 
практики, саботиращи и 
отлагащи до безкрай тръж-
ни процедури. Обикновено 
фирми, които нямат правен 
интерес, обжалват процеду-
рите. Това води до забавяне 
на важни проекти, в много 
случаи свързани и с европей-
ско финансиране.

Дискутирахме и дру-
ги теми, които вълнуват 
членовете на Камарата на 
строителите. Те са свърза-
ни с усилията, които се по-
лагат от бранша и от нас 
за задържането на добрите 
кадри в сектора, защото 
проблемът се задълбочава 
за всички сфери на икономи-
ката. Затова приоритетът, 
който сме поставили върху 
образованието, е много ва-
жен. 

По време на срещата 
постигнахме общо съгласие, 
че доброто сътрудничество 
между нас трябва да продъл-
жи и чрез експертни стано-
вища, които да бъдат пред-
ставени от Камарата. КСБ 
трябва активно да участва 
в законодателния процес 
чрез мнения и становища. За 
нас е изключително полезно 
да имаме обратна връзка, 
за да усъвършенстваме за-
конодателството. Нашите 
взаимоотношения са дълго-
годишни и аз съм убедена, 
че добрите експерти в КСБ 
могат да бъдат полезни за 
законодателите.

Вие сте председател 
на Комисията по околната 
среда и водите (КОСВ) в 
НС. Какви са законопроек-
тите, по които работи-
те?

През миналата седмица 
Комисията разгледа на пър-
во гласуване проекта на За-
кон за изменение и допълне-

ние на Закона за опазване на 
околната среда. Спомняте 
си, че през изминалата годи-
на ние предприехме промени 
по този норматив с цел га-
рантиране бързото реали-
зиране на важни и значими 
национални проекти, свър-
зани с инфраструктурата. 
Новите текстове, които 
се предлагат от вносите-
лите сега, са за облекчава-
не на административната 
тежест. Това са измене-
ния, които, от една стра-
на, касаят съкращаване на 
процедурите, а от друга 
- съвместяване на такива, 
произтичащи от европей-
ското и националното еко-
логично законодателство. 
Дава се възможност на ин-
веститори, които желаят, 
да изберат обединяване на 
процедурите по оценка на 
въздействието върху окол-
ната среда, комплексно раз-
решително и доклад за безо-
пасност. Това би съкратило 
сроковете, и съответно, ако 
има обжалване, то ще бъде 
еднократно в края на проце-
дурата. Разбира се, прегле-
дани са всички процедури и 
режими, които произтичат 
от екологичното законо-
дателство. Съкратени са 
срокове, там където е въз-
можно. Осигурена е и въз-
можност за предоставяне 

на документи по служебен 
ред. Мисля, че тези промени 
в закона ще подпомогнат 
усилията за облекчаване на 
тежестта върху потреби-
телите на административ-
ни услуги - гражданите и 
бизнеса, и ще подобрят ин-
вестиционната среда. Ние 
от парламентарната група 
на ГЕРБ насърчаваме усили-
ята за облекчаване на адми-
нистративната тежест и 
подкрепяме тези промени.

В същото време в пре-
ходните и заключителните 
разпоредби на законопроек-
та се предлага изменение 
на Закона за водите с отпа-
дане на санитарно-охрани-
телните зони и въвеждане 
на нов подход за защита на 
питейните водоизточници. 
Тези предложения заемат 
значителна част от обе-
ма на законопроекта. Те 
предизвикват множество 
въпроси, опасения и при-
теснения, изразени чрез 
становищата както на 
бизнеса, на научните и ака-
демични среди, така и на 
гражданския сектор. Пози-
цията на ГЕРБ, която изра-
зих и по време на заседание-
то, е, че ние ще предложим 
отпадане на текстовете, 
свързани със Закона за во-
дите и санитарно-охрани-
телните зони. Смятаме, че 

тези предложения трябва да 
бъдат подложени на широко 
обществено обсъждане и 
консултации със заинте-
ресованите страни. Също 
така ще предложим удъл-
жаване на срока за внасяне 
на предложения между пър-
во и второ четене. Ще бъде 
сформирана и работна група 
по законопроекта.

В Комисията предстои 
да разгледаме изменения 
в Закона за управление на 
отпадъците. Очакваме да 
бъде внесен и обществено 
значимият проект на Закон 
за чистотата на атмос-
ферния въздух. Това е един 
законопроект, който се об-
съжда дълго време и е свър-
зан с мерки за ограничаване 
на използването на замърся-
ващи въздуха твърди горива 
за бита с въвеждането на 
стандарт за съдържанието 
на сяра и пепел в горивата, 
които се използват за ото-
пление. Темата за чистота-
та на атмосферния въздух е 
изключително важна. 

Още през 2015 г. при-
ехме изменения в закона, с 
които дадохме възможност 
на общините да предприе-
мат мерки за ограничаване 
на замърсяването в опре-
делени райони в градовете, 
където има рискове от пре-
вишаване на съдържанието 

на фини прахови частици и 
други замърсители на въз-
духа. Активната дейност 
в тази насока трябва да 
продължи. С нетърпение оч-
акваме да бъде внесен този 
законопроект, както и да се 
запознаем с изследването, 
реализирано с помощта на 
Световна банка и с Нацио-
налната програма за упра-
вление на качеството на 
атмосферния въздух.

Законът за водите 
беше гласуван на второ 
четене в пленарна зала. 
Какви проблеми ще се ре-
шат с промените в него?

Това беше законопроект 
за изменение и допълнение, 
внесен от ПГ на ПП ГЕРБ 
и ПГ „Обединени патри-
оти“, но беше подкрепен 
от всички останали парла-
ментарни групи в 44-тото 
Народно събрание. Новите 
текстове в пълна степен 
демонстрират ангажира-
ността на държавата за 
предприемането на всички 
възможни мерки и действия 
за превенция от наводне-
ния и бедствия, които биха 
могли да бъдат причинени 
от язовирите на терито-
рията на страната. В Бъл-
гария има близо 5700 язо-
вира, от които над 4500 са 
собственост на общините. 

Голяма част от тях нямат 
финансовия ресурс, а и спе-
циалисти, които могат да 
осигурят правилното им 
поддържане и стопанисва-
не. Недоброто техническо 
състояние създава рискове 
и може да доведе до аварии 
и опасност за хората и кри-
тичната инфраструктура.

Накратко, това, което 
предвижда законът, от една 
страна, е тези от общини-
те, които нямат възмож-
ност да поемат грижата 
за язовирите, да могат да 
прехвърлят собствеността 
на държавата по безвъзмез-
ден начин. Държавата пое-
ма ангажимента да създаде 
предприятие – „Управление 
и стопанисване на язовири“, 
което ще има задачата да 
осигурява поддържането и 
стопанисването на съоръ-
женията. За язовирите, за 
които е установено нали-
чие на проблеми и слабости, 
свързани със състоянието 
им, и има предписание от 
Държавната агенция за ме-
трологичен и технически 
надзор (ДАМТН), държава-
та чрез свое дружество ще 
има ангажимента да извър-
ши спешни ремонтни дейст-
вия. Министерският съвет 
вече взе решение и отпусна 
средства на „Държавна кон-
солидационна компания“ ЕАД 
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         водите:

да се ремонтират над 400 
язовира. С този законопро-
ект гарантираме и ефек-
тивността на контрола. 

Преди две години обо-
собихме единен национален 
орган, който да упражнява 
контрол върху хидротехни-
ческите съоръжения. Това 
бе възложено на ДАМТН. 
С настоящата промяна 
въвеждаме категориза-
цията на язовирите – от 
една страна, на базата на 
техническите параметри, 
от друга - на степента 
на потенциална опасност, 
която биха могли да пре-
дизвикат за населението, 
инфраструктурата и ико-
номическите дейности. На 
основата на тези критерии 
ще бъде прецизиран и фоку-
сиран приоритетно контро-
лът, упражняван от ДАМТН. 
Текстовете дават и право-
мощия за предприемането 
на допълнителни админи-
стративни мерки от кон-
тролния орган. Респективно 
се предоставя правото на 
собствениците и операто-
рите на хидротехническите 
обекти да заявяват пред 
председателя на ДАМТН 
желанието си да бъдат лик-
видирани или изведени от 
експлоатация язовирните 
стени и съоръженията към 
тях. Това трябва да бъде 
консултирано с държавната 
агенция, за да сме сигурни, 
че този процес се регулира, 
да се предотврати само-
волното разрушаване на во-
дните обекти и решението 
за предприемането на тези 
действия да става само 
след експертна оценка. 
Така, че с текстовете още 
веднъж държавата доказва 
своя ангажимент за това, 
да се осигури защита от 
вредното въздействие на 
водите, да се гарантират 
всички мерки за превенция, 
свързани с измененията 
на климата, и рисковете, 
които създават неблаго-
приятните климатични ус-
ловия – обилните валежи, 
повишаването на нивата на 
реките. 

Радва ме фактът, че 
проектът за изменение и 
допълнение на Закона за 
водите беше подкрепен от 
всички парламентарни сили, 
защото темата е изключи-
телно важна. Промените са 
в услуга и с грижа за хората.

Кръговата икономика е 
един от приоритетите, с 
които сте ангажирана, но 
като че ли в България те-
мата все още не е толкова 
популярна. Какво е Вашето 
мнение и как бихте попу-
ляризирали този модел на 
работа?

Действително, тази 
тема не е толкова попу-
лярна и за някои хора е все 
още доста далечна. Кръго-
вата икономика има един 
много прост принцип и той 
е в максимална степен да 

оползотворяваме ресурси-
те и да гарантираме опаз-
ването на околната среда. 
Това е концепция, която е 
свързана с промяната на 
икономическия модел от 
линеен към кръгов. С други 
думи, използваните матери-
али и суровини да бъдат не 
само еднократно ползвани 
и после изхвърляни и превър-
нати в ненужен отпадък, а 
всички полезни суровини и 
компоненти в отпадъците 
да бъдат оползотворявани. 
Този въпрос беше широко 
обсъждан по време на Бъл-
гарското председателство 
на Съвета на ЕС и бяха 
взети важни решения на 
европейско ниво. Беше при-
ет законодателният пакет 
„Отпадъци“ на Европейска-
та комисия, както и стра-
тегията за пластмасите 
относно ограничаването 
на замърсяването, причи-
нено от тях. Това означава 
преди всичко всеки от нас 
да адаптира живота си и 
начина, по който прави биз-
нес, така че да се съобра-
зява с необходимостта да 
оползотворява по най-пра-
вилния начин материалите 
и да не допускаме замърся-
вания, които биха могли да 
причинят сериозни щети. 
Съгласно направените ана-
лизи, замърсяванията, при-
чинени от пластмасови от-
падъци във водните обекти, 
ще доведат до там, че през 
2050 г. се очаква да има по-
вече пластмаса, отколкото 
риба в морето. Микропласт-
масовите частици са голям 
проблем. Чрез рибата и ак-
вакултурите те попадат в 
човешкия организъм и вре-
дят на здравето ни. 

Замърсяването на поч-
вите чрез депонирането на 
отпадъците също е голям 
проблем. Фокусът е нама-

ляване на процента депо-
нирани отпадъци, като с 
приетото законодателство 
на ЕК е заложена цел през 
2035 г. не повече от 10% от 
отпадъците да бъдат депо-
нирани, което означава че 
останалите 90% трябва да 
се използват повторно, да 
се рециклират и оползотво-
ряват. Това е много голямо 
предизвикателство за Бъл-
гария и изисква надграждане 
на системите за управление 
на отпадъците. 

Други цели, които са 
въведени в новото законо-
дателство, са свързани с 
увеличаването на процента 
рециклирани отпадъци – не 
по-малко от 65%. Освен 
това до 2030 г. трябва да 
се рециклират не по-малко 
от 75% от отпадъците от 
опаковки. Наистина сериоз-
ни задачи, но те създават 
възможности за бизнес и 
развитие на екоиновациите, 
на новите подходи в произ-
водството. За въвеждане на 
практики като зелените об-

ществени поръчки, екоети-
кетирането, използването 
на оползотворяеми суровини 
и материали. Всеки от нас 
би могъл да направи нещо, с 
което да допринесе за раз-
витието им. 

В парламентарната Ко-
мисия по околната среда 
стартирахме инициатива, 
която се прие много добре 
от колегите и надявам се 
да показва какво може да се 
прави в тази посока. Кога-
то провеждаме заседание 
на КОСВ, ние не ползваме 
бутилирана вода в пласт-
масови бутилки, а наливаме 
водата в стъклени чаши, от 
стъклени гарафи, а когато 
се поднася кафе – то е в би-
оразградими и ядливи чашки, 
произведени по иновативна 
технология от български 
производител. С това иска-
ме да отчетем и усилията 
на българския бизнес, и по-
стиженията в тази насока.

Приключи първото Бъл-
гарско председателство 

на Съвета на ЕС. Кои теми 
в сферата на околната 
среда успяхте да постави-
те на дневен ред?

Искам да започна с една 
оценка за председателство-
то. Като зам.-председател 
на Комисията по европей-
ските въпроси и контрол на 
европейските фондове към 
НС следях процесите. Дър-
жавата ни беше предста-
вена по великолепен начин. 
Това е оценка, дадена и от 
българите, и от нашите 
европейски партньори. През 
тези 6 месеца ние успяхме 
да наложим важни теми в 
дневния ред на Европа, да 
работим и да постигнем 
напредък по всичките при-
оритети, които си бяхме 
поставили. 

В сектор „Околна среда“, 
освен кръговата икономика 
и законодателният пакет 
за отпадъците, друга ва-
жна тема беше свързана с 
чистотата на атмосфер-
ния въздух. Имаше дискусии 
и наистина за първи път 

сериозно беше поставен 
този въпрос на вниманието 
на всички държави- членки, 
защото това е нещо, което 
няма географски граници. 
Много от страните в ЕС се 
срещат с това предизвика-
телство и имат стартира-
ни наказателни процедури 
във връзка с превишените 
норми на съдържание на 
фини прахови частици и дру-
ги замърсители във въздуха. 
Затова трябват решителни 
и реални действия в тази 
посока. Въздухът е тема, 
която пряко касае човешко-
то здраве.

 Други въпроси, които 
бяха засегнати в рамките 
на Българското предсе-
дателство, бяха за по-до-
брата регулация на зако-
нодателството в сферата 
на околната среда. Бяха 
взети решения, свързани 
с питейната вода, и други 
също важни, отнасящи се 
за изменението на клима-
та, касаещи постигането 
на целите, заложени в из-
пълнението на Парижкото 
споразумение.

Споменахте, че имате 
дългогодишни добри кон-
такти с КСБ. Как ще про-
дължите да ги развивате?

Винаги съм на разполо-
жение като председател на 
парламентарната Комисия 
по околна среда и водите 
да обсъждаме въпросите, 
свързани с екологичното 
законодателство, както 
и работата на сектора 
по изпълнение на важните 
проекти в сферата на опаз-
ването на околната среда. 
Партнирали сме си много 
активно с Камарата по 
нормативната база в тази 
сфера. Няма как да не от-
бележа успешната работа, 
свързана със създаването 
на пакет от стандартизи-
рани документи за провеж-
дането на обществените 
поръчки за проектите по 
Оперативна програма „Окол-
на среда 2014-2020“. Оценя-
вам високо експертността 
на Камарата. Убедена съм, 
че успешното развитие на 
двата сектора – „Строи-
телство“ и „Околна среда“, 
може да се случи само с 
участието на всички заин-
тересовани страни. Затова 
и заседанията на Комисия-
та са отворени. Разглежда-
ме внимателно всички ста-
новища, които получаваме 
по законодателни инициа-
тиви. При необходимост от 
по-детайлна работа имаме 
готовност и да сформираме 
съвместни експертни групи. 
Приветствам усилията на 
КСБ в тази посока, както 
и тези, свързани с прилага-
нето на екологичните поли-
тики в сферата на рецикли-
рането на строителните 
материали, и на практики в 
отрасъла по отношение на 
ресурсната и енергийната 
ефективност.

Ивелина Василева по време на срещата на КОСАК в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
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Ренета Николова

„В наше лице имате абсолю-
тен съмишленик за всяка една 
антикорупционна мярка. Заедно 
имаме по-голям шанс да проме-
ним статуквото“. Това заяви 
председателят на Комисията 
за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) Пламен Георгиев на 
работна среща с ръководството 
на Камарата на строителите в 
България (КСБ). „Благодаря Ви за 
подкрепата. Изразявам личното 
си удовлетворение от реализи-
рането на тази среща. Доброто 
сътрудничество с ръководената 
от Вас Комисия е от ключово 
значение за КСБ. Готови сме да 
работим заедно и да реализира-
ме съвместни инициативи“, от-
говори инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на КСБ.

На работната среща КСБ бе 
представена и от инж. Благой 
Козарев, член на Изпълнително-
то бюро (ИБ) и УС на КСБ, инж. 
Розета Маринова, член на ИБ и 
УС и председател на Комисия-
та по професионална етика към 
КСБ, Любомир Пейновски, член 
на УС на КСБ, изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав Маз-

нев, Ренета Николова, ПР на КСБ 
и прокурист и главен редактор 
на „Вестник Строител“ ЕАД. От 
страна на КПКОНПИ присъства-
ха и Трифон Трифонов, директор 
на дирекция „Международна дей-
ност, координация и контрол“, 
Кирил Габеров, началник-отдел 
„Правен“, и Владимир Баталов, 
отдел „Международно сътруд-

ничество“.
Инж. Терзиев посочи, че Ка-

марата си е поставили доста 
задачи, като едно от главните 
направления, в които органи-
зацията е концентрирала уси-
лията си, е подобряването на 
законодателството, касаещо 
строителния сектор, като За-
кона за устройство на терито-
рията (ЗУТ) и Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП). „За КСБ 
осигуряването на добър бизнес 
климат за бранша, на равнопо-
ставеност, конкурентна среда 
при ясни правила и прозрачни 
процедури, намаляването на 
административната тежест 
и нулева толерантност към ко-
рупционните практики са основ-
ни приоритети“, коментира той.

Пламен Георгиев подчерта, 
че КСБ най-добре може да по-
сочи къде са слабите места на 
нормативната уредба. „Вие сте 

хората, които може да иденти-
фицирате проблемите. Ние мо-
жем да Ви подкрепим, като про-
учим чуждия опит и инициираме 
дискусии по проблемите. Вече 
сме правили такива кръгли маси 
с подкрепата на редица посол-
ства“, каза председателят на 
КПКОНПИ.

Инж. Мирослав Мазнев при-

помни, че проекти на изменения 
и в ЗОП и ЗУТ са на дневен ред в 
Народното събрание. „Камарата 
е подготвила своите предложе-
ния за промени в нормативната 
база, които според нас ще дове-
дат до подобряване на строи-
телно-инвестиционния процес“, 
каза изп. директор на КСБ и по-
сочи, че визията на Камарата 
за ЗУТ е той да бъде разделен 
на два закона – за устройство 
на територията и за строител-
ството. „По отношение на ЗОП 
ние считаме, че се налагат про-
мени във връзка с обжалванията 
и подизпълнителите“. Той обяс-
ни, че Камарата предлага въвеж-
дането на предквалификация за 
големите обекти, което може да 
съкрати сроковете, да елимини-
ра основанията за обжалвания и 
да гарантира, че като изпълни-
тели ще влязат сериозни фирми 
с необходимия за реализацията 

на обектите капацитет. Инж. 
Мазнев подчерта, че подизпъл-
нителите не трябва да се обявя-
ват в тръжната документация, 
а да се даде възможност да бъ-
дат включвани по всяко време на 
строителството, когато отго-
варят на условията, необходими 
за съответната работа.

Инж. Розета Маринова до-
пълни темата за ЗОП. Според 
нея, за да бъдат нещата по-яс-
ни и по-прозрачни, трябва да се 
постави въпросът за типизира-
не на тръжните документи за 
провеждане на обществените 
поръчки. „КСБ много сериозно 
работи по този въпрос. Колкото 
повече се доближаваме до това, 
правилата да бъдат еднакви за 
всички, толкова по-малък ще е 
субективният фактор. Разбира 
се, не можем да го игнорираме 
на 100%, но намалявайки го, ще 
дадем възможност професиона-
лизмът да си дойде на мястото“, 
подчерта инж. Маринова. „Като 
председател на КПЕ искам да 
подчертая, че нашето присъст-
вие при Вас показва, че имаме 
желание да си партнираме и да 
си сътрудничим. Секторът го 
налага и го изисква“, каза тя.

Инж. Благой Козарев, който 
е председател на секция „Хи-
дротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, спо-
дели, че преди три години Ми-
нистерството на околната 
среда и водите и КСБ са изгот-
вили първите типови договори 
и документи за провеждане на 
тръжни процедури по Опера-

тивна програма „Околна среда 
2014 – 2020“, пълния набор от 
документи, които съпътстват 
една такава процедура за стро-
ителство. Инж. Козарев съоб-
щи и новината, че на 6 юли след 
съгласувателната процудура с 
АОП стандартизираните доку-
менти са внесени за окончател-
но одобрение в МОСВ. 

„Постоянно се говори за про-
блемите с обществените поръч-
ки, променя се законодателство-
то, но силата е в превенцията. 
Законите трябва да са антико-
рупционни и съвместно можем 
да го постигнем. Типизирането 
е много логично. Тогава може да 
откриеш къде има големи раз-
лики и къде са проблемните об-
ласти. Добре е, че вече сте ра-
ботили по този въпрос и имате 
опит. Прозрачността и публич-
ността са другите условия за 
успех в превенцията на корупци-
ята. Това, че Камарата има свое 
издание - в. „Строител“, е изклю-
чително важен фактор. Много 
са темите, по които можем да 
си сътрудничим. В лицето на 
КПКОНПИ имате съюзник“, каза 
в заключение Пламен Георгиев.

Двете страни се споразу-
мяха за текуща работа на екс-
пертно ниво. КСБ ще определи 
работна група, в която ще бъ-
дат включени членове на ИБ и 
УС. Тя ще бъде ръководена от 
инж. Маринова. В нея ще участ-
ва и Ренета Николова, ПР на 
Камарата. Ще бъде подписан и 
меморандум за сътрудничество 
между КСБ и КПКОНПИ.

Свилена Гражданска

Проведе се обществе-
но обсъждане на промени 
в Закона за обществе-
ните поръчки (ЗОП), пуб-
ликувани на Портала за 
обществени консултации 
на Министерския съвет. 
Становища по тях, как-
то в. „Строител“ вече 
съобщи, могат да бъдат 
подавани до 14 юли т.г. 
Дискусията бе организи-
рана от Съюза на юрис-
тите в България (СЮБ), 
Асоциацията на българ-
ските административ-
ни съдии и Националния 
съюз на юрисконсултите. 
В нея се включиха пред-

ставители на Върховния 
административен съд, 
Висшия адвокатски съ-
вет, Министерството на 

отбраната, Агенцията за 
държавна финансова ин-
спекция (АДФИ), Изпъл-
нителна агенция „Главна 

инспекция по труда“, Ка-
марата на строителите 
в България, Камарата на 
архитектите в България, 
общини и др. 

Форумът бе открит 
от Владислав Славов, 
председател на СЮБ, кой-
то подчерта важността 
на ЗОП за обществото и 
развитието на икономи-
ката.

Модераторите на фо-
рума, които са експерти 
в сферата на обществе-
ните поръчки – адв. Елена 
Димова и адв. Александър 
Александров, представи-
ха предложените промени 
в закона. „Голяма част от 
тях са свързани с пре-
минаване към електрон-

ни обществени поръчки. 
Процесът на възлагане 
на търговете ще проти-
ча през електронна плат-
форма, която в момента 
се изгражда“, обясни адв. 
Димова и допълни, че се 
предлага да бъдат по-
вишени стойностните 
прагове по чл. 20 от ЗОП 
съобразно с новите евро-
пейски стойности, в сила 
от 1 януари 2018 г. Така за 
строителство те стават 
от 5 млн. лв. на 10 млн. лв., 
а за доставки и услуги - 
от 264 033 на 280 хил. лв. 
По думите на адв. Димова 
са предложени промени 
по отношение на предва-
рителния контрол, осъ-
ществяван от Агенцията 

по обществени поръчки, 
прецизирани са правомо-
щията на АДФИ по от-
ношение на контрола при 
извършването на провер-
ки. „Важно е да се напише 
така законът, че да няма 
голяма възможност за дву-
значно тълкуване на тек-
стовете“, акцентира тя. 

След това се проведе 
дискусия, по време на коя-
то бе представено ста-
новището на Камарата на 
строителите в България 
от Виолета Ангелиева, 
експерт в отдел „Анализи, 
професионална квалифи-
кация и мониторинг“ към 
КСБ, и Методий Байкушев 
от работната група към 
КСБ, отговаряща за ЗОП.

Снимки Румен Добрев

Снимка авторът
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Мартина Кръстева, 
експерт, КСБ

В предишен брой на ру-
бриката бяха представени 
основните характерис-
тики на професионалното 
образование и обучение 
(ПОО) в България, външ-
ните фактори, оказващи 
влияния върху него, и съ-
ществуващите форми на 
предоставяне, съгласно 
законодателството в 
страната, проследени в 
публикация от март т.г. на 
Европейския център за раз-
витие на професионалното 
обучение (Cedefor). Сега 
във фокуса на вниманието 
са поставени свързаните 
области, касаещи участие 
в ПОО, дуалната система, 
валидиране на неформално 
и самостоятелно учене, 
актуални законодателни 
промени.

Участие в ПОО 

Налице е по-голям дял 
на обучаващите се в ПОО, 
отколкото в общото об-
разование. През 2017 г. 
техният брой е 117 130, 
или 51 ,7% от общото 
средно образование. Този 
дял обаче бележи спад от 
2012 г. насам, когато те 
са 52,5%.

Традиционно има повече 
мъже в ПОО - 60%. Те пред-
почитат специалности, 
свързани с компютърни 
системи, транспорт, сел-
ско стопанство, икономи-
ка, строителство. Жени-
те се записват по-често в 
- икономика и администра-
ция, услуги (туризъм, хоте-
ли и ресторанти), както и 
дизайн и облекло. 

Дуално професионално 
образование и обучение 
(ДПОО) –

съществуват няколко 
типа подготовка в реал-
на работна среда. През 
2014 г. бяха въведени ста-
жове за млади хора (до 
29-годишна възраст), кои-
то вече са придобили про-
фесионална квалификация 
(или висше образование), 
но нямат трудов опит. 
Продължителността на 
курсовете е между 6 и 12 
месеца. След 2014 г. ДПОО 
започна да се развива и 
позволява на учащите да 
придобият професионална 
квалификация. Практиче-
ското обучение в компа-
ния се редува с периоди на 
теоретична подготовка в 
училище или друг достав-
чик на ПОО. Обучителите 
(менторите) в компанията 
са отговорни за придоби-
ването на умения, изисква-
нията към тях са наличие 
на професионална квалифи-
кация или висше образова-
ние и най-малко три години 
трудов стаж. 

С ъ з д а в а н е т о  н а 
устойчив  национален 
модел за ДПОО е сложна 
задача. Докато законода-

телството го насърчава 
и новият учебен план и 
програмите за дуално 
обучение за учебната 
2017/18 са готови, реали-
зацията все още е чрез 
изпълнение на проекти. 
Общият брой на учащи-
те се в тази форма е 
достигнал 1307 души в 
следните специалности: 
електронно  инженер -
ство, транспортно обо-
рудване, електроника, 
дървообработване, про-
изводство на млечни про-
дукти и др. 

Валидиране на неформално 
и информално обучение 

Валидирането е ал-
тернативен начин за 
придобиване на профе-
сионална квалификация за 
тези, които не са завър-
шили официална програма 
по ПОО. То е неразделна 
част от политиката за 
учене през целия живот. 
Националната стратегия 
за учене през целия живот 
2014 - 2020 г. и Стратеги-
ята за развитие на профе-
сионалното образование 

и обучение 2015 - 2020 г. 
припознават валидиране-
то като ефективен ин-
струмент за подпомагане 
пригодността за заетост 
на групите с традиционно 
ниско участие в ученето 
през целия живот - тези 
без образование и квали-
фикация на възраст 50+ 
или продължително безра-
ботните. 

През 2014 г. валидира-
нето на резултатите от 
неформалното и информал-
ното учене беше въведено 
с измененията в Закона за 

професионалното образо-
вание и обучение (ЗПОО). 
След промените е одобре-
на процедура как това да 
става, регламентирана 
с Наредба №2 в сила от 
2015 г. Доставчиците на 
ПОО организират валиди-
рането на професиите и 
специалностите, включе-
ни в списъка на професи-
ите за ПОО. Въведеният 
през 2014 г. нов подход за 
разработване на държавни 
образователни стандарти 
въз основа на единици от 
резултатите от ученето 
направи процеса на удос-
товеряване по-прозрачен.

Методите за оценка 
на резултатите от обу-
чението са по същество 
идентични с тези за оце-
няване на знанията, уме-
нията и компетенциите, 
прилагани във формалното 
образование и обучение. 
След валидиране могат да 
бъдат издадени два типа 
документи:

документ, удосто-
веряващ пълна квалифика-
ция. Посредством изпит 
се удостоверява, че са 
постигнати всички еди-
ници на резултатите от 
обучението, определени в 
държавния образователен 
стандарт;

документ за валиди-
ране на част от профе-
сионалната квалификация 
(частична квалификация).

Притежателите на 
тези документи имат съ-
щите права като тези, 
които са получили съот-
ветни свидетелства чрез 
официалната образовател-
на система. Процедурите 
за валидиране се монито-
рират от регионалните 
образователни органи и 
от Националната агенция 
за професионално образо-
вание и обучение (НАПОО). 
Те могат да бъдат финан-
сирани от физически лица, 
фирми и чрез изпълнение 
на проекти, като такси-
те за целта не бива да 
надвишават действител-
ните разходи, направени 
от доставчика на ПОО. 
През 2016 г. според данни 
на НАПОО 257 души са при-
добили квалификация чрез 
валидиране (2,9% от всич-
ки придобити през 2016 г.), 
от които 105 са придобили 
пълна квалификация и 152 - 
частична.

Актуални законодателни 
промени 

Границите между об-
щото и ПОО са размити. 
Докато много завършили 
общо образование нами-
рат веднага работа, на-
пример в администраци-
ята, в някои програми за 
ПОО (като например ико-
номика) до 90% от обуча-
ващите продължават във 
висше образование. По-
следната реформа в сек-
тора предполага, че всеки 
учащ в общо образование 
трябва да избере профил 

(например математика 
или чужд език), като по 
този начин средното общо 
образование може да оси-
гури елемент на ПОО. 

Промените от 2014 г. в 
ЗПОО са свързани с:

разширяване на дос-
тъпа до ПОО чрез утвър-
ждаване на неформалното 
обучение, провеждано от 
доставчиците на ПОО;

по-добро съответ-
ствие между компетен-
циите, придобити в ПОО, 
и нуждите на пазара на 
труда;

укрепване осигурява-
нето на качество на дос-
тавчиците на обучение;

възможност обучае-
мите да натрупат креди-
ти за придобиване на про-
фесионална квалификация 
и да ги прехвърлят между 
квалификации от една и 
съща област;

преструктуриране на 
държавните образовател-
ни стандарти, включител-
но единици резултати от 
обучението и критерии за 
оценка;

въвеждане на дуал-
но обучение, основано на 
партньорство между дос-
тавчици на ПОО и работо-
датели;

въвеждане на задъл-
жение доставчиците на 
ПОО да изградят вътреш-
ни системи за осигурява-
не на качество, за да се 
гарантира съответствие 
на предоставяните услуги 
с очакванията и потребно-
стите на обществото.

Последните изменения 
от 2016 г. хармонизират 
ЗПОО със Закона за преду-
чилищното и училищното 
образование и дават до-
пълнителни възможности 
за придобиване на профе-
сионална квалификация 
в новата двустепенна 
структура на средното 
образование. Те също така 
имат за цел да подобрят 
качеството на ПОО, като 
променят съотношението 
между теоретичната и 
практическата подготов-
ка в полза на последното, 
включително чрез практи-
ка в реална работна среда. 

Вследствие на измене-
нията в ЗПОО Кодексът на 
труда също беше променен 
през 2014 г., за да се под-
крепи форма на обучение, 
основано на работа – ду-
алната система.

Съгласно доклад на 
Сметната палата от 
2016 г. липсата на финан-
сиране и на съгласувана 
система за осигуряване 
на качеството на ПОО, 
недостатъчното  съ -
трудничество с бизнеса 
и отпадането от образо-
вателната система ос-
тават водещи предизви-
кателства. За да бъдат 
преодолени, през 2017 г. 
Министерството на обра-
зованието и науката одо-
бри концепцията за разви-
тието на ПОО в България 
в периода 2017 - 2021 г.

Регулиран от

Кодекс на труда; Закон за 
професионалното образование 
и обучение; Наредба  №1 от 8 

септември 2015 г. за условията и  
реда за провеждане на обучение чрез 

работа  (дуално обучение)

Вид на договора между работодателя 
и обучаващия се

Трудов договор с условия за дуално 
обучение

Продължителност 1-3 години

Възраст на обучаемите 16+ години

Минимални образователни изисквания Втори етап на средното образование

Трудово възнаграждение

Най-малко 90% от националната 
минимална работна заплата 

(варира по сектори), платена от 
работодателя

Обучаващи (ментори) Финансирани от работодателите

Изисквания към обучаващите
Професионална квалификация или 
висше образование и 3+ годишен 

трудов стаж

Специализирано обучение 
за обучители, осигурено от 

работодателя
Да

Задължение на работодателя да 
предлага работа след завършване на 

обучението
Не

Задължение на обучаемия да приеме 
работата, ако му се предлага

Не

Партньорство с доставчик на 
ПОО (училище, колеж или център за 

професионално обучение)
Задължително

Брой дни в седмицата в клас
3 или по-малко в 11-и клас; 2 или по-

малко в 12-и клас

Финален изпит
Същото като в училищното ПОО, но 
с участието на работодателите в 

изпитната комисия

Издадени документи
Сертификат за професионална 

квалификация

Основни характеристики на дуалното професионално 
образование и обучение 
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Камарата проведе работна среща и с кмета на града Живко Тодоров

Емил Христов
Ренета Николова

В Стара Загора се про-
веде поредната работна 
среща на ръководството 
на Камарата на строи-
телите в България с Об-
ластното представител-
ство на КСБ и местната 
власт. На нея бяха обсъ-
дени актуалните въпроси, 
касаещи бранша. Разгово-
рите започнаха в ОП на 
КСБ – Стара Загора. На 
събитието присъстваха 
председателят на Управи-
телния съвет (УС) на КСБ 
инж. Илиян Терзиев, изп. 
директор инж. Мирослав 
Мазнев, инж. Петко Бала-
банов, председател на ОП 
на КСБ – Стара Загора, 
членовете на Областния 
съвет на ОП инж. Пламен 
Михалев и Теодора Вълче-
ва, инж. Стефан Желязков, 
членът на Контролния съ-
вет на ОП на КСБ – Стара 
Загора, инж. Диана Любо-
мирова, Димитър Копаров, 
началник-отдел „Организа-
ционна политика“ към КСБ, 
Ренета Николова, главен 
редактор и прокурист на 
в. „Строител“ и ПР на КСБ, 
и представители на фирми 
членове на КСБ от облас-
тта.

Инж. Петко Балабанов 
благодари на ръководство-
то на Камарата за въз-
можността да се проведе 
работна среща, за да се 
дискутират ключови за 
региона и бранша теми.

Представителите на 
местните фирми запозна-
ха ръководството на КСБ 
с проблемите на регионал-

но ниво. Сред тях са 

сивият сектор и липсата 
на квалифицирана работна 
ръка. 

„Фирмите изпитват 
огромна липса на кадри, 
всички работници са в 
бригадите“, сподели чле-
нът на ОС на ОП – Стара 
Загора, инж. Пламен Миха-
лев. Според него трябва 
да се засили контролът 
от РДНСК и Инспекция-

та по труда. „Поставени 
сме в условия на нелоялна 
конкуренция, искаме равен 
старт и правила, които да 
важат за всички“, катего-
ричен бе инж. Михалев. Той 
посочи и че е необходимо 
да се полагат повече уси-
лия за обучението на ка-
дри за бранша. 

„В Стара Загора и об-
ластта в момента няма 
кой да обучи кадрите. 
Има липса на кофражисти 
и арматуристи, зидари, 
мазачи. В училищата има 
само две строителни 
специалности. Едната е 
„Бояджия“, а другата - „На-
стилки и облицовки“, до-
пълни темата инж. Петко 
Балабанов.

„Аз  представлявам 
пътно-строителна фирма, 
като около 80 - 85 % от ра-
ботата ни е по общест-
вени поръчки. ЗОП трябва 
да се промени. Не може да 
продължава практиката 
търгове да се печелят на 
най-ниски цени“, каза инж. 
Диана Любомирова. Тя по-
стави и темата за 

новите изисквания,  
заложени в проектозакона 
за горивата

(Проектозакон за ад-
министративното регули-
ране на икономически дей-
ности, свързани с нефт 
и продукти от нефтен 
произход), с които се за-
бранява на фирмите да за-
реждат техника с гориво 
на терен. „Кажете ми как 
36 т багер да го закараме 
на бензиностанция, за да 

го заредим”, попита инж.
Любомирова. 

Инж. Станимир Хри-
стов, ръководител проек-
ти на „Ел Контрол” ЕООД, 
постави въпроса дали има 
възможност по европейски 
програми строителните 
фирми да закупуват нова 
техника.

Председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
запозна присъстващите 
с резултатите от поре-
дицата разговори, кои-
то Камарата провежда 
с представители на цен-
тралната власт – минис-
терства, агенции, парла-
ментарно представените 
партии и др. „Поставили 
сме на дневен ред всички 
важни за нас теми, които 
влияят на дейността на 
сектора“, заяви той. Пред-
седателят на УС на КСБ 
представи и вижданията 
на ръководството относ-
но проблемите, свързани 
със Закона за обществе-
ни поръчки (ЗОП), касае-
щи критерия „най-ниска 
цена“ и отстраняването 
на фирми от участие за-
ради предложената от тях 
оферта с по-висока стой-
ност от индикативната. 
Инж. Терзиев подчерта, че 
очаква от 

областните структури да 
са активни и да предлагат 
своите виждания 

по значимите въпроси. 
„Няма как нещата да се 
случат бързо, но ако успе-
ем да променим 3 - 4 неща 
тази година, ще бъде мно-

го добре“, каза още той.
На свой ред изп. дирек-

тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев засегна темата 
за работата на Камара-
та срещу сивия сектор. 
„Ние искаме всички фирми, 
които изпълняват стро-
ителни дейности от 5-а 
категория, да бъдат впи-
сани в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя“, сподели той 
и подчерта, че това е 
единственият начин про-
блемът да бъде решен. По 
думите на инж. Мазнев в 
момента има много компа-
нии, които не са регистри-
рани в ЦПРС и работят по 
строителни обекти. 

Инж. Мазнев инфор-
мира присъстващите и 
за създадената работна 
група между КСБ и бран-
шовите организации от 
сектора, която ще под-
готвя общи становища и 
предложения за промени 
в нормативните актове, 
касаещи отрасъла. „Съ-
брахме се и за първи път 
започнахме да работим за-
едно, и излязохме с предло-

жения за промени в ЗОП“, 
допълни изп. директор на 
КСБ. „Искаме подизпълни-
телите на даден обект да 
бъдат обявявани по време 
на процеса на реализация 
на поръчката. Те трябва 
да отговарят за извърш-
ването на определен вид 
работа“, подчерта инж. 
Мазнев. Той заяви, че е ва-
жно при участие на повече 
компании в дадена тръжна 
процедура да бъдат от-
странявани фирмите, кои-
то имат в ценовата си 
оферта 20% под или над 
средната стойност. 

По-късно дискусията 
продължи в община Стара 
Загора, където ръковод-
ствата на КСБ и на ОП се 
срещнаха с кмета на Ста-
ра Загора Живко Тодоров. 
На срещата присъстваха 
и зам.-кметът по Устрой-
ство на територията, 
строителство и инвести-
ции Янчо Калоянов и глав-
ният архитект на града 
Виктория Грозева. 

„Ние провеждаме регу-
лярни срещи с ОП на КСБ – 

Стара Загора. Сътрудни-
чим си по всички възможни 
въпроси и си помагаме“, 
заяви Живко Тодоров. 

„Радвам се да чуя, че 
се работи на местна поч-
ва по проблеми, касаещи 
строителните фирми“, 
каза инж. Илиян Терзиев. 
Той представи пред кмета 
Живко Тодоров дейността 
на Камарата и заяви, че 
само със съвместни уси-
лия между КСБ, централ-
ната и местната власт 
може да бъде преодолян 
проблемът със сивия сек-
тор. „Трябва да работим 
заедно срещу сивата ико-
номика. Нашата молба е, 
когато правите търгове, 
да изисквате фирмите, 
които се явяват, да са 
вписани в ЦПРС“, подчер-
та председателят на УС 
на КСБ. 

Вт ор а т а  з н ач и м а 
тема, която инж. Терзиев 
повдигна по време на сре-
щата, беше свързана със 
Закона за горивата, каса-
ещ забраната на строи-
телните фирми да зареж-
дат своята техника на 
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терен. „Нека не се спират 
фирмите, които се занима-
ват с ремонт на пътища 
или имат далечни обекти, 
да могат да зареждат от 
подвижни цистерни своя-
та техника“, каза той. 
Инж.Терзиев апелира и да 
не бъдат отстранявани 
от търговете фирми, кои-
то са предложили цени, по-
високи от индикативните. 

Изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев 
благодари за срещата и 
за диалога на кмета Живко 
Тодоров със строителни-
те фирми в региона. „Ние 
идваме като Ваши парт-
ньори. Възложител и из-
пълнител са две страни в 
процеса, но интересът ни 
е общ - успешното реали-
зиране на обектите. Про-
тивопоставянето може 
да провали изпълнението 
на един проект“, каза той 
и допълни, че 

община Стара Загора може 
да разчита на съдействие-
то на Камарата

 по всички важни за 
двете страни теми. Инж. 
Мазнев подчерта, че дис-
кутираните на срещата 
проблеми в строителния 
сектор са същите и в дру-
гите градове в България. 
„Заради това е хубаво да 
се търсят решения чрез 

локалните структури, да 
дадем възможността да 
се приложат необходимите 
мерки на местно ниво, ва-
жното е да се намерят ре-
шения на проблемите“, за-
яви изп. директор на КСБ. 

Кметът на Стара За-
гора Живко Тодоров изрази 
подкрепа към представе-
ните виждания на Кама-
рата. „Ние искаме, кога-
то някоя фирма се яви на 
търг, да сме сигурни, че е 

легитимна и че ще може 
да се справи с реализаци-
ята на проекта. Считам, 
че със строителство не 
може да се занимава все-
ки“, коментира Тодоров. 
От своя страна той при-
зова за подкрепата на КСБ 
за Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради. Кметът 
бе категоричен, че тази 
инициатива е полезна как-

то за гражданите, така 
и за фирмите. Неговото 
мнение е, че благодаре-
ние на санирането хора-
та постигат сериозни 
спестявания на разходи-
те за енергия, а за мал-
ките и средните фирми 
от строителния бранш се 
осигурява заетост. Инж. 
Мирослав Мазнев увери 
Живко Тодоров, че Кама-
рата активно работи в 
тази посока, и потвърди 
думите му, че Национална-
та програма е от голяма 
полза, особено за средни-
те и малките компании, 
както и за всички оста-

нали, свързани със стро-
ителството браншове, 
като производството на 
дограми, материали, изо-
лации, търговията, услуги-
те. „Ние ще направим едно 
обследване за ефекта от 
санирането. В Бургас ня-
колко типа строителни 
конструкции ще бъдат във 
фокуса на нашето проуч-
ване. Ще ги покажем преди 
и след енергийното обно-
вяване и така ще се види 
какъв е реалният ефект“, 
каза изп. директор на Ка-
марата.

По време на срещата 
беше коментирано и 

предложението на КСБ да 
се създаде национален фонд 
за инфраструктура,

по който да могат да 
кандидатстват всички 
общини с проекти, които 
не могат да се финанси-
рат европейските про-
грами. „Чрез създаването 
на подобна структура 
се цели да се търси ста-
билност и предвидимост 
на инвестиционната по-
литика на общините към 
сектора.

След срещата бяха по-
сетени и няколко строител-
ни обекта в града. Единият 
от тях беше ремонтът 
на площадното простран-
ство в центъра на града, 
който е част от втория 
етап на проекта „Зелена и 
достъпна градска среда за 
жителите на Стара Заго-
ра“, финансиран от Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. Изпъл-
нител на строително-мон-
тажните работи е ДЗЗД 
„Красива Стара Загора“. 
Реконструкцията на пло-
щадното пространство 
около сградата на местна-
та администрация включва 
поставяне на настилка от 
гранит с голяма здравина 
и трайност под формата 
на каменни плочи по целия 
площад, която трябва да 
обобщи и подчертае визия-
та му. В западната част на 
пространството ще бъде 
построена ниска сцена. 
Предвижда се преустрой-
ване на стълбите южно и 
източно от сградата на 
общината, изграждане на 
нова междинна площадка с 
вкопани кашпи за дървета 
и др. 

Другият обект беше 
частна инвестици я  - 
строителната площадка 
на център за гуми „Ди-
ана“, чийто изпълнител 
е „Лесо Инвест” ООД. На 
мястото се изграждат 
складови помещения за 
демонтаж на гуми. Сро-
кът за изпълнение е до 
края на 2018 г. 

Снимки в. „Строител“
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Емил Радев, член на Комисията по правни въпроси към Европейския парламент:

Ренета Николова

Г-н Радев, какви са ак-
туалните теми, по кои-
то работи Комисията 
по правни въпроси към 
Европейския парламент 
(ЕП), на която сте член?

В комисията по правни 
въпроси бяха гласувани два 
много важни законодател-
ни акта - Директивата за 
преструктурирането, вър-
ху която дълго се работи 
и която е важна, защото 
урежда много по-добре 
в ЕС рамката, по която 
може да се преструкту-
рират предприятията, 
изпаднали в затруднение, 
така че да се запазят, 
да не се закриват и да 
не остават безработни 
хора. Освен че защита-
ваме малките и средните 
предприятия, това е в ин-
терес и на кредиторите, 
защото така те ще полу-
чат по-голямата част от 
просрочените си взима-
ния. Тук беше прието мое 
много важно предложение, 
което препоръчва на дър-
жавите членки в най-крат-
ки срокове да започнат да 
прилагат разпоредбите 
за опрощаване на задъл-
жения и към физическите 
лица потребители. Вто-
рият акт е Директивата 
за авторското право. Тя 
също е много дискути-
рана. Тепърва ще видим 
дали ЕП ще даде мандат 
за продължаване на прего-
ворите с Комисията и със 
Съвета. Аз смятам, че в 
рамките на триалозите 
ще има много промени по 
текстовете. Правната 
комисия дава становища 
и по много от актовете, 
които приема ЕП, като 
се започне от бюджета, 
във връзка с миграцията 
и други. Становищата на 
Правната комисия са едни 
от важните, защото ние 
казваме, че дадено предло-
жение за промяна в зако-
нодателството отговаря 
на договорите, че процеду-
рите са законосъобразни 
и т.н. 

В България влезе в 
сила новият Закон сре-
щу изпирането на пари 
и финансирането на те-
роризма, който импле-
ментира Четвъртата 
директива на ЕС. ЕП оба-
че вече прие Пета дирек-
тива срещу изпиране на 
пари и финансирането на 
тероризма. Какво пред-
вижда тя?

 Аз съм докладчик от 
страна на ЕНП по Четвър-
тата и по Петата дирек-
тива за мерките срещу 
изпиране на пари и финан-
сирането на тероризма. В 

момента съм докладчик на 
ЕП и за Директивата за 
обмен на информация меж-
ду звената за финансово 
разузнаване, с компетент-
ните правоохранителни 
органи и с Европол във 
връзка с борбата срещу 
тежки криминални прес-
тъпления и тероризъм. 

Новите правила сре-
щу изпирането на пари 
взимат предвид послед-
ните и най-модерни тех-
нологии на дигиталното 
пространство, които са 
обхванати с Петата ди-
ректива, като напр. вир-
туалните валути. Има 
данни, че организираната 
престъпност и терорис-
тичните организации се 
финансират анонимно по-
средством виртуални ва-
лути и по-точно крипто-
валути, и ние трябва да 
спрем този процес. Вече 
дадохме легална дефини-
ция що е това виртуални 
валути. Ще бъдат на-
блюдавани платформите, 
които търгуват с тях - 
когато те преобразуват 
виртуалните валути в 
реални пари, ще се подава 
информация кой придобива 
тези средства. 

Предвиждат се още 
публични регистри, в кои-
то да се посочва кои са 

действителните соб-
ственици на фирмите, 
държащи повече от 25% 
от тях, както и собстве-
ниците на доверителните 
фондове. Тази информация 
ще бъде достъпна за зве-
ната за финансово разуз-
наване и регистрите ще 
бъдат свързани помежду 
си във всички държави 
членки. От там нататък 
всяко лице, което има пра-
вен интерес, включително 
и разследващи журнали-
сти, ще имат достъп до 
регистрите. Това ще уле-
сни да излязат на свет-
ло съмнителните сделки, 
реалните собственици на 
компании, които са запо-
дозрени за пране на пари 
и участие в престъпни 
схеми. 

Под наблюдение ще 
е и търговията с ценни 
метали, произведения на 
изкуството и недвижими 
имоти. Когато се дават 
под наем имоти на цена 
над 10 хил. евро, за тях 
също ще се подава инфор-
мация кои са фирмите или 
лицата, които оперират 
по тези договори. Обхва-
щат се всички възможнос-
ти за пране на пари. Ние 
видяхме в последно време 
как „Ислямска държава“ се 
финансираше с пари от 

продажба на артефакти, 
заграбени от територии-
те, които държеше. Чрез 
произведения на изкуство-
то също може много лесно 
да се перат пари. Всичко 
това вече ще се наблю-
дава, ще се подава инфор-
мация за лицата, които 
извършват такива сдел-
ки, и ние смятаме, че по 
този начин ще ограничим 
възможностите за пране 
на пари и за финансира-
не на тероризъм. Когато 
ограничим средствата 
на престъпните групи или 
терористичните органи-
зации, тогава те много 
по-трудно ще извършват 
престъпления или теро-
ристични актове.

Директивата е при-
ета от ЕП. Какви са 
сроковете за нейното 
транспониране?

Преговорите по Пета-
та директива приключиха 
през декември миналата 
година и след нейното 
одобрение от Европей-
ския парламент и Съвета 
през юни беше публикува-
на в Официалния вестник 
на Европейския съюз. Сега 
започват да текат раз-
лични срокове за нейното 
транспониране: от година 
и половина до 32 месеца, 

който е най-дългият срок 
за създаването на регис-
трите. Въвеждат се също 
така национални регистри 
на всички банкови сметки 
и сейфове. Чрез засилено-
то сътрудничество меж-
ду звената за финансово 
разузнаване на отделни-
те държави членки, ако в 
една държава членка има 
разследване срещу даде-
но лице, ние ще може да 
видим къде са банковите 
му сметки и в кои държа-
ви членки е наело сейфове. 
Това ще помогне много за 
разследването на прането 
на пари.

Мислите ли, че в рам-
ките на този мандат на 
ЕП Директивата ще вле-
зе в сила?

Имайки предвид, че 
директивата е вече пуб-
ликувана в Официалния 
вестник на ЕС, се надявам 
държавите членки да не 
чакат последния срок, а да 
я имплементират в зако-
нодателството си много 
по-бързо, защото това са 
явни мерки, които е нало-
жително да изпълняваме 
още от този момент. 

Какво сочат послед-
ните доклади на ОЛАФ по 
отношение на измамите 

с евросредства? Необхо-
димо ли е да се предприе-
мат по-ефективни мерки 
за борба с това престъ-
пление? Каква ще бъде 
ролята на бъдещата Ев-
ропейска прокуратура?

Измамите с евросред-
ства са доста голям про-
блем в ЕС. Досега ОЛАФ 
разследваше такива изма-
ми. От тук нататък Евро-
пейската прокуратура ще 
има много големи право-
мощия, защото ОЛАФ си 
върши работата, докол-
кото провежда админи-
стративни разследвания. 
Ние обаче искаме много 
по-бързо да се събират до-
казателствата и по-бързо 
да се стига до съд за из-
вършилите престъпления 
със средства на ЕС. Това 
ще се случи, когато запо-
чне да действа Европей-
ската прокуратура, защо-
то сега имаме периоди от 
една до две години, когато 
чакаме от държава членка 
да пристигнат дадени до-
казателства, а през това 
време разследването е 
спряно, не може да се про-
веждат съдебни действия 
и това затруднява наказа-
нието на лицата, които са 
извършили престъпления. 

Считам,че Европейска-
та прокуратура ще бъде 

Снимка Емил Христов
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едно много силно оръжие в 
борбата срещу измамите 
с евросредства, ДДС из-
мамите, а в бъдеще може 
да й се възложи и разслед-
ването на престъпления-
та, свързани с тероризъм. 
С нетърпение очаквам да 
започне да действа евро-
пейският прокурор. Това 
досие беше много трудно, 
много усилия положихме 
то да бъде прието в този 
вид. Знаем, че не всички 
държави се включват в 
Европейската прокурату-
ра, но аз се надявам, че 
когато започне да функ-
ционира, още страни ще 
се присъединят към този 
орган, защото това е 
много важно. По-бързото 
правосъдие ще има и голям 
превантивен ефект върху 
всички, които възнамеря-
ват да злоупотребяват с 
европейски средства. 

Новият европейски 
регламент за защита на 
личните данни е сред най-
дискутираните въпроси 
в момента. Какво наложи 
приемането му? Вие ра-
ботите и в сферата на 
законодателството за 
киберсигурността. 

Новият регламент 
всъщност не е толко-
ва нов. Той беше приет 
преди две години. Имаше 
период държавите да се 
подготвят за влизането 
му в сила. За съжаление 
в България видяхме до 
последния момент, че не 
бяхме много готови. Да 
не говорим, че трябваше 
да се промени и част от 
законодателството ни, 
защото то противоречи 
към настоящия момент 
на регламента. А той няма 
нужда да се приема от-
делно, тъй като има пряко 
действие във всички дър-
жави членки. 

На европейско ниво та-
къв регламент за защита 
на личните данни бе много 
нужен, защото станахме 
свидетели на големи злоу-
потреби - например случа-
ят с Фейсбук и Кембридж 
Аналитика, където данни-
те на милиони европейски 
граждани, без те да знаят, 
са били използвани за по-
литически цели. Ние дори 
не знаем къде другаде са 
използвани тези данни. 
Наскоро изслушвахме в ЕП 
собственика на Фейсбук, 
както и редица служите-
ли на отговорни позиции в 
компанията. За съжаление 
отговорите, които получи-
хме, не бяха достатъчни.

С този регламент се 
налагат ясни правила за 
всички, които боравят с 
данни на европейски граж-
дани, независимо дали те 
са регистрирани в дър-

жава членка на ЕС или в 
трети държави, както е 
Фейсбук. Те трябва изцяло 
да се съобразяват с този 
регламент, с правилата. 

Въвеждат се и мно-
го нови възможности, 
като например правото 
да бъдеш забравен. Досе-
га, дори ако си изтриеш 
Фейсбук профила, всичко, 
което си качил, остава в 
пространството. С новия 
регламент, когато упраж-
ним правото си да бъдем 
забравени, трябва да се 
изтрият всички файлове, 
клипове, снимки и т.н., кои-
то сме публикували. 

От тук нататък всич-
ки оператори с лични дан-
ни трябва да имат лице за 
контакти вътре в ЕС и да 
изпълняват разпоредбите 
на регламента. За тези, 
които не изпълняват, има 
огромни санкции до 20 млн. 
евро или 4% от годишния 
оборот, което за една 
компания като Фейсбук би 
означавало стотици мили-
они евро.

ЕС е мястото с най-до-
бра защита на лични данни 
в целия свят. Ние смятаме, 
че това трябва да продъл-
жи. Още повече, че вижда-
ме множество кибератаки 
– и към държавни органи, 
и към частни оператори, с 
личнни данни. Всичко това 
в един момент може да се 
превърне в голям проблем, 
защото знаем за проник-
ване в банкови сметки, за 
измами с кредитни карти. 
Затова смятам, че този 
регламент наистина беше 
нужен. 

Надявам се да има по-
голяма разяснителна кам-
пания по него и органите 
за контрол да не започват 
първо със санкциите и 
след това с разяснения-
та, а обратно. Това е ново 

законодателство в целия 
ЕС и тепърва ще се гради 
практиката и затова оч-
аквам, че първо ще се да-
ват указания към бизнеса 
и към всички оператори на 
лични данни и чак при пов-
торни нарушения ще има 
санкции. 

Комисията по граж-
дански свободи, правосъ-
дие и вътрешни работи 
прие годишния доклад 
за функционирането на 
Шенгенското простран-
ство. Какви са изводите 
от него? Кога да очак-
ваме зелена светлина 
за влизане на България в 
Шенген?

Това е поредният до-
клад, в който българските 
евродепутати и аз лично, 
когато се е обсъждало 
Шенгенското простран-
ство, винаги сме насто-
явали, вече пет години, 
да се предприемат мерки 
за влизането на България 
и Румъния в Шенген. Ние 
отдавна сме изпълнили 
всички технически крите-
рии. България е страната, 
която най-добре охранява 
външната европейска гра-
ница, и то най-трудната 
- тази с Турция. На прак-
тика почти нулев е миг-
рантският натиск през 
българо-турската гра-
ница. За да съществува 
Шенгенското простран-
ство, е нужно външните 
граници да са много добре 
охранявани, като България 
е пример за такава охрана. 

Но за да може да изпъл-
няваме коректно поетите 
ангажименти, ние трябва 
да имаме пълен достъп 
до всички информационни 
системи, за да сме по-
ефективни и да задържаме 
лицата, които са извърши-
ли престъпления, както и 

лица, свързани с терорис-
тична дейност, крадени 
коли и т.н. от други дър-
жави членки. Така напри-
мер след атентатите в 
Брюксел и Париж, когато 
ни беше подадена инфор-
мация, ние буквално на 
третия ден хванахме един 
от заподозрените, който 
помагаше на терористи-
те. Оказа се, че това лице 
е минавало многократно 
транзит през България, 
но ние не сме имали нуж-
ната информация. Ако то-
гава имахме пълен достъп 
до Шенгенските системи, 
това нямаше да е така. 

За пореден път всички 
мои колеги, които се из-
казаха на заседанието на 
Комисията по граждански 
свободи, правосъдие и въ-
трешен ред, подкрепиха 
България и Румъния за при-
емането ни в Шенген. От-
ново призовахме Съвета 
да вземе такова решение. 
Имаме пълна подкрепа от 
ЕК и лично от председа-
теля й г-н Юнкер, както и 
от други комисари. За съ-
жаление, заради вътреш-
нополитически проблеми 

в някои държави, една от 
които е Холандия, ние не 
бяхме приети в Шенген. 
Ако обаче ЕС иска да про-
дължи да действа Шенген-
ското пространство, то 
тогава трябва да бъдат 
подкрепени държавите по 
външните граници, които 
полагат огромни усилия за 
охраната им. 

Вие казахте в начало-
то за новата Директива 
за преструктуриране, 
с която се дава втори 
шанс на бизнеса. Разка-
жете ни повече - какво 
се предвижда за малките 
и средните фирми?

Смисълът на тази ди-
ректива е да се запазят 
добрите практики в дър-
жавите членки, но да може 

по едни унифицирани пра-
вила да се дава шанс за 
оздравяване на предпри-
ятията, които са изпад-
нали по някакъв начин във 
финансови затруднения. 
Целта тук е да се създа-
де обща европейска рамка 
от правила, по които те 
да могат да отсрочват 
задълженията си, да имат 
достъп до процедури за 
преструктуриране, които 
да не ги водят до несъс-
тоятелност и след това 
ликвидация, а да могат да 
бъдат оздравени и по този 
начин да се запазят пред-
приятията и работните 
места. Това е особено 
важно за нивото на безра-
ботицата в ЕС, а също и 
за нивото на заплатите. 
Когато фалира дадено дру-
жество, остават много 
неизплатени заплати, кое-
то пък рефлектира върху 
социалната система, да 
не говорим за хилядите 
работници и служители, 
които не могат да полу-
чат възнагражденията си. 
Новият момент тук е, че 
за първи път се включват 
и физически лица - пред-

приемачи. Аз винаги съм 
настоявал да се включи в 
рамките на европейско-
то законодателство и 
несъстоятелността на 
физическите лица. Бълга-
рия остана единствена-
та държава членка, която 
няма механизъм за осво-
бождаване от дълг - било 
то погасителна давност, 
било то процедура за по-
требителска несъстоя-
телност, несъстоятел-
ност на физически лица. 
Да не говорим, че много 
държави извън ЕС, като ще 
дам пример с Русия, имат 
много добро законодател-
ство, за да могат след да-
ден период и съответната 
процедура тези физически 
лица, които са изпаднали в 
затруднение, да започнат 

на чисто. В България виж-
даме, че 1/3 от взелите 
потребителски кредити 
изпадат в забава, изпит-
ват затруднения. Не може 
ние да останем послед-
ната държава, в която 
колекторски фирми да те 
преследват даже 15 годи-
ни след като е възникнало 
задължението. Имаме и 
такива оплаквания – мо-
билен оператор си търси 
задължения от 2003 годи-
на, има претенции за за-
конови лихви, за разноски, 
а давността е изтекла. 
Още в 41-вото НС вкарах-
ме проект за 10-годишна 
абсолютна погасителна 
давност, който предвиж-
даше независимо дали след 
10-ата година се водят из-
пълнителни дела, или има 
съдебни производства, 
дългът да се занулява и 
физическото лице и семей-
ството му да започнат на-
ново да градят семейната 
икономика. Сега виждаме, 
че и на 15-ата, и на 20-
ата година кредиторът 
може да те притеснява, а 

 стр. 14

Емил Радев по време на дискусия, посветена на проблемите на 
пътната безопасност, във Варна
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Емил Радев, член на Комисията по правни въпроси към Европейския парламент:

 от стр. 13

през това време дългът е 
станал 2-3 пъти по-голям. 
Даже след смъртта на 
длъжника, ако не се отка-
жат от наследство близ-
ките му, те продължават 
да дължат. Това наистина 
е много несправедливо. 
Така че беше важно физи-
ческите лица да влязат в 
обхвата на тази директи-
ва. С моето предложение, 
с което се препоръчва 
на държавите членки да 
прилагат в най-кратки 
срокове разпоредбите за 
опрощаване на дълг и към 
физическите лица потре-
бители, постигнахме го-
лям напредък. Направихме 
първата крачка. В Дирек-
тивата влязоха физиче-
ските лица предприема-
чи. Това са свободните 
професии. Ще направим и 
следващата крачка - да 
влязат всички физически 
лица. Надявам се, че кога-
то се приеме на ниво ЕС 
директивата, и ние ще въ-
ведем тези правила и няма 
да бъдем единствената 
държава с вечни длъжници.

Преди месец по вре-
ме на пленарен дебат в 
Страсбург на тема без-
опасност на европейски-
те пътища Вие акценти-
рахте, че са необходими 
повече средства за под-
държане на инфраструк-
турата в Централна и 
Източна Европа. Органи-
зирахте и конференция 
по темата във Варна. 
Какви са най-новите тен-
денции в сферата на път-
ната безопасност?

За съжаление на ниво 
ЕС жертвите по пътища-
та са прекалено много. 
Средноевропейски жерт-
вите са 49 на 1 млн. жи-
тели. Има някои държави, 
в които са 25 - като Шве-
ция, 27 - Великобритания, 
но в дъното на таблицата 
за съжаление са Бълга-
рия и Румъния. 96 жертви 
на 1 млн. в България и 98 
жертви на 1 млн. в Румъ-
ния. Целта на ЕК е за 10 
години да намалеят напо-
ловина жертвите. Те може 
би спаднаха с над 20%, но 
имаме да работим още. 
Затова всички мерки, кои-
то биха довели до по-малко 
жертви по пътищата, са 
много необходими.

Новите магистрали и 
пътища, които се строят, 
са една от предпоставки-
те да има по-малко ПТП. 
Но една част от пътната 
мрежа, особено в малки-
те населени места, не е в 
добро техническо състоя-
ние. Има пътища, строени 
преди 50-60 години, които 
не отговарят на последни-
те тенденции в пътната 
безопасност. В България 
влияние оказва и остаре-
лият автопарк, както и 
недисциплинираността на 
водачите. Виждаме, а и в 

анкетите множество хора 
- близо 80% - казват, че 
нарушават закона за дви-
жение по пътищата, като 
превишената скорост е 
особено голям проблем. 

В новия Закон за дви-
жение по пътищата, за 
който направихме Кръгла 
маса във Варна съвмест-
но с МВР, има множество 
нови положения. Това са 
три закона на практика, 
касаещи както правилата 
за движение по пътища-
та, така и регистрация-
та на МПС и придобива-
не на правоспособност 
от водачите. Изказаха 
се много мнения, че не е 
достатъчно обучението 
на водачите, че трябва да 
пресечем процеса на изда-
ване на фалшиви книжки. 
Аз настоявах в новия закон 
завършен X клас да бъде 
условие за придобиването 
на правоспособност за во-
дач. Това е важно и е още 
един стимул много младе-
жи да завършват поне до-
някъде образованието си. 
Не трябва да пускаме по 
българските пътища хора, 
които не могат да проче-
тат закона и листовките, 
и да им даваме право да 
карат автомобил. От тук 
нататък ще се гледат и 
процедурите с ремонти-
те, сервизите ще бъдат 
лицензирани. Няма да може 
пред блока да се прави ос-
новен ремонт на двигате-
ля, на спирачките и т.н. 
Само лица, които имат да-
дена правоспособност, ще 
могат да правят ремонти. 
Те ще се отразяват в сер-
визните книжки. На всеки 
преглед ще бъдат засича-
ни и километражите, за да 
не се превъртат. Множе-
ство са мерките. 

По какви други иници-

ативи работите?
Двойните стандарти в 

ЕС са кауза, която е много 
важна за мен и моя коле-
га Андрей Новаков. Съв-
местно с него вкарахме 
пилотен проект за обща 
европейска програма, коя-
то да създаде минимални 
стандарти за храните и 
напитките в ЕС. През по-
следните години виждаме 
огромна разлика между 
това, което се продава 
под една и съща марка в 
Западна и Източна Европа. 
За съжаление разликата в 
качеството е огромна, но 
за сметка на това цени-
те в Източна Европа на 
много места са по-висо-
ки. Не може да има двойни 
стандарти при храните 
и напитките. Такива се 
забелязват и при козме-
тичните препарати, при 
перилните препарати, та 
чак до автомобилите. 

Вземането на мерки 
срещу двойния стандарт 
при горивата също е наша 
кауза. Тук имаме пилотен 
проект за нова европей-
ска програма, която да 
следи за качеството на 
горивата в целия ЕС - от 
танкера до бензиноколон-
ката. Ние искаме да има 
проверки, резултатите да 
се качват в реално време 
на интернет платформа и 
потребителите да могат 
да видят в коя верига как-
во е качеството в Бълга-
рия, Германия, Австрия, за 
да не се допуска разлика. 

През 2019 година пред-
стоят избори за ЕП. Ва-
жна е визията за бъдеще-
то на Съюза, за неговите 
приоритети, както и за 
справянето с предизвика-
телствата, които сто-
ят пред ЕС. Какво мисли-
те по тези въпроси?

Не само че идват избо-
ри. Всичко, което става в 
ЕС, пряко рефлектира вър-
ху държавите членки. Ние 
сме отговорни за бъдеще-
то на 550 млн. европей-
ски граждани, а виждаме, 
че предизвикателствата 
са сериозни - темата си-
гурност, атентатите, 
които разтърсиха Европа 
и засегнаха голям брой 
хора. Гарантирането на 
сигурността на европей-
ските граждани е основен 
приоритет. Огромен е 
проблемът с миграцията, 
механизмите, по които да 
отделяме тези, които бя-
гат от войната, и онези, 
които са икономически 
мигранти и се опитват да 
стигнат до Европа по ико-
номически причини. Трябва 
да има нов модел за охра-
на на външните граници, 
за справяне с миграцията. 
Ето, виждаме, че се говори 
за изнасяне за регистра-
ция извън ЕС, отделяне на 
средства за африкански-
те държави, създаване на 
поминък там за население-
то. Когато те имат мини-
мален доход и заетост, 
няма да тръгват към Ев-
ропа. Всеки, който иска 
да влезе в ЕС и твърди, 
че има право на убежище, 

трябва да бъде проверя-
ван, да бъдат сваляни би-
ометричните му данни, 
ние трябва да знаем кой 
влиза в Европа с оглед на 
справянето с престъпнос-
тта и тероризма. На тези, 
които искат да влязат, 
трябва да им създадем 
възможност да кандидат-
стват още в сигурните 
трети държави, за да бъ-
дат наясно имат ли право 
на убежище или не. Които 
нямат право на убежище, 
изобщо не трябва да ги до-
пускаме до територията 
на ЕС, защото връщането 
им е много тежка процеду-
ра. В някои държави тези 
процеси не вървят както 
трябва и това създава 
огромни трудности. Гене-
рират се антиевропейски 
настроения в държавите 
членки, където има много 
мигранти.

Какъв ще е бъдещият 
ЕС след 2020?

Надявам се, че ще бъде 
по-сигурен, надявам се, че 
ще задълбочим сътрудни-
чеството между държа-
вите членки в областта 
на сигурността. Вече 
говорим за създаването 
на Европейска разузнава-
телна агенция, за да може 

службите за сигурност да 
разменят информация и да 
предотвратяват атен-
татите, а не след това 
да залавяме извършите-
лите. Говорим за общоев-
ропейски въоръжени сили. 
Докато ЕС няма общи въ-
оръжени сили, външната 
му политика ще бъде сла-
ба. Европа пое последици-
те от войните в Сирия и 
Ирак, основния бежански 
поток. На масата на пре-
говорите по конфликтите 
обаче са САЩ, Русия, Тур-
ция, Иран, а ЕС отсъства, 
защото не е военен фак-
тор в региона. Саудитска 
Арабия е издигнала огро-
мна ограда по границите 
си и е разположила 120-хи-
лядна армия, за да не до-
пуска бежанци. В Русия и 
в САЩ също има единици. 
Основната тежест пое-
ха ЕС, Турция, Йордания и 
страните около конфли-

кта. Но за бежанците, 
които са около 4 млн. в 
Турция, ЕС плаща. Вярно, 
по-добре е да платим 6 
млрд. евро на Турция, от-
колкото като Германия – 
за единия милион, които 
влязоха там през 2015, за 
1 година – 18 млрд. Най-до-
брият вариант е мигран-
тите да стоят близо до 
родните си места, да не 
влизат в ЕС и след края на 
конфликта да се върнат в 
своите държави. Влязат ли 
в Европа, извеждането им 
е много трудно.

В какви насоки виж-
дате възможности за 
сътрудничество с КСБ? 

За всяко едно законо-
дателство, което се при-
ема в ЕС, касаещо стро-
ителния браш, е важно 
да имаме позицията на 
КСБ – дали то е добро или 
не за българския строи-
телен бизнес. Разчитам, 
че когато има законода-
телни инициативи, ще си 
взаимодействаме с КСБ, 
за да можем ние като ев-
родепутати да вземем 
нужните мерки още преди 
приемането на дадения 
нормативен акт, така че 
да е защитен българският 
строител.

Емил Радев заедно с председателя на ЕП Антонио Таяни, 
еврокомисаря за цифрова икономика и общество Мария 
Габриел и главния прокурор Сотир Цацаров на конференцията 
„Кибертероризъм – подготвен ли е Европейският съюз?“
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата на строи-
телите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, партньори и приятели на 
сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. Ще бъдат връчени и наградите на Камарата 
на строителите за най-добра строителна практика през годината.

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

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

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

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

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор
Лого на компанията на гърба 

    на сцената на събитието
1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

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

21 ноември 2018 г.

Партньор
Лого на компанията на гърба на  

   сцената на събитието
Реклама във в. „Строител“ –  

   1/2 страница
Лого на компанията на корицата  

   на сп. „Булаква“
1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

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

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

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

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Офертата важи за договори, 
сключени до 31 юли 2018 г.

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

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

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

®

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

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

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)
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София беше домакин на Седмата среща на върха „16+1“
Емил Христов

В Националния дворец 
на културата в София се 
проведе Седмата среща 
на държавните и прави-
телствените ръководи-
тели на страните от Цен-
трална и Източна Европа 
и Китай. България беше 
избрана за домакин на фор-
мата „16+1“ в конкуренция 
с Чехия и Хърватия по вре-
ме на Шестата годишна 
среща на върха. „16+1“ е 
инициатива на Китай-
ската народна република, 
насочена към засилване и 
разширяване на сътруд-
ничеството с 11 държави 
членки на ЕС и пет балкан-
ски страни. Това са Алба-
ния, Босна и Херцеговина, 
България, Хърватия, Чеш-
ката република, Естония, 
Унгария, Латвия, Бивша 
югославска република Ма-
кедония, Черна гора, Пол-
ша, Румъния, Сърбия, Сло-
вакия и Словения. 

Срещата на лидерите 
у нас беше посветена на 
темата „Задълбочаване на 
откритото и прагматич-
но сътрудничество за при-
общаващ просперитет“. 
Престижното междуна-
родно събитие в София 
даде възможност за акти-
визиране на отношенията 
между всички участващи 
страни. В тазгодишната 
рамка България и Китай 
определиха 

четири потенциални 
приоритетни области за 
икономическо сътрудни-
чество за 2018 г. - високи 
технологии, инфраструк-
тура, селско стопанство и 
туризъм. 

Конференцията беше 
официално открита от 
министъра на икономика-
та Емил Караниколов. В 
нея участие взеха преми-
ерът Бойко Борисов, пред-
седателят на Държавния 
съвет на Китай Ли Къцян, 
унгарският министър-
председател Виктор Ор-
бан, вицепремиерът Вале-
ри Симеонов, министърът 

на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС 2018 г. Лиляна Павлова, 
министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Ивайло Московски, ми-
нистърът на земеделието, 
храните и горите Румен 
Порожанов, министърът 
на туризма Николина Ан-
гелкова, депутати и други. 

В приветствието си 
министър Емил Каранико-
лов подчерта, че впечат-
ляващото присъствие на 
форума на представите-
ли на бизнеса от Китай и 
страните от Централна и 
Източна Европа е доказа-
телство за нарастващия 
интерес и потенциала за 
развитие на още по-ма-
щабно партньорство меж-
ду компаниите от тези 
държави и реализирането 
на повече съвместни про-
екти. Той изрази мнение, 
че събитието е много до-
бра основа за България да 
развие сътрудничеството 
си с азиатската страна 
в областта на високи-
те технологии, инвести-
циите, индустриалното 
партньорство, смесени-
те предприятия, селското 
стопанство, инфраструк-
турата и транспорта, 
енергетиката, туризма и 
други. 

По думите му поло-

жително за бизнеса е и 
участието на над 500 
представители на българ-
ски компании от различни 
сектори, които търсят 
партньори от Китай. 
„Благодарни сме за актив-
ната политика и практи-
ческите действия, които 
китайската страна пред-
приема за насърчаване на 
китайските компании да 
разширяват своето при-
съствие в региона“, завър-
ши Караниколов.

„Форматът „16+1“ цели 
укрепването на Европа“, 
заяви на свой ред минис-
тър-председателят Бой-
ко Борисов. Той допълни, 
че подобни инициативи са 
полезни както за държа-
вите членки на ЕС, така 
и за страните от Запад-
ните Балкани. Премиерът 
акцентира върху възмож-
ността 

Китай да помогне на по-
изостаналите страни в 
региона 

да настигнат в раз-
витието си останалите 
държави в ЕС. „Благода-
рение на китайската 
подкрепа могат да бъдат 
финансирани проекти, за 
които еврофондовете не 
достигат“, допълни Бо-
рисов. Той посочи още, че 
приоритетът на Българ-

ското председателство-
то на Съвета на ЕС - Ев-
ропейска перспектива и 
свързаност на Западните 
Балкани, остава на дне-
вен ред в Съюза. „Имаме 
големи възможности. За-
падните Балканите не 
могат да се разглеждат 
отделно”, сподели Бойко 
Борисов и заяви, че проек-
тите за свързаност зася-
гат и държавите от Цен-
трална и Източна Европа. 
„Имаме рядък шанс. Китай 
гледа много положително 
на тези процеси и всяка 
страна има възможност 
да увеличи брутния си въ-

 „Китайските туристи ще 
нарастват с по 5,1% всяка го-
дина до 2023 г., което показва 
колко сериозен е потенциалът 
на този пазар и колко трябва да 
сме активни в промотирането 
в Китай на възможностите за 
туризъм у нас“. Това каза ми-
нистърът на туризма Николина 
Ангелкова при откриването на 
дискусионния панел за възмож-
ностите за сътрудничество 
в сферата туризма, който се 
проведе в рамките на срещата 
„16+1“. 

От думите на министъра 
стана ясно, че около 10 млн. 
посетители от азиатската 
страна са пътували в Европа 
през 2016 г. „Миналата годи-

на китайските посетители в 
България са над 26 хил., като 

се отчита нарастване от 41,2 
на сто в сравнение с година по-

рано“, каза още тя. За януари – 
май 2018 г. китайските турис-
ти в страната ни са 8234 и се 
наблюдава увеличение от 4,1% 
спрямо същия период на пре-
дходната година.

„Туризмът е водещ фактор 
за развитието на световната 
икономика и сред основните 
сектори, допринасящи за увели-
чаването на брутния вътрешен 
продукт. През 2017 г. около 500 
млн. посещения са реализира-
ни в Европа, с което туризмът 
формира около 10% от европей-
ския БВП“, подчерта Ангелкова. 
Тя поясни, че отрасълът създава 
12% от работните места.

По време на събитието 
стана ясно, че създаването на 

специализирани туристически 
продукти и маркетингова кам-
пания са част от стратегията 
на ведомството да привлече 
повече китайски туристи в 
България. Министърът обясни, 
че се работи по създаването на 
т.нар. Балкански маршрут, кой-
то е специално предназначен 
за популяризиране на възмож-
ностите за туризъм в региона. 
Той е съвместен проект между 
11 страни от Балканите, сред 
които е България. Министърът 
припомни, че идеята за Балкан-
ския маршрут беше предложена 
и обсъдена по време на среща-
та на министрите с ресор ту-
ризъм от страните от ЕС през 
февруари в София.

трешен продукт, изграж-
дайки своята транспорт-
на, енергийна и дигитална 
инфраструктура“, подчер-
та министър-председате-
лят. Той коментира още, 
че когато няколко държа-
ви се обединят около един 
проект, реализацията му 
би могла да стане много 
по-лесна.

Председателят на 
Държавния съвет на Ки-
тай Ли Къцян посочи, че за 
страната му е важно Ев-
ропа да бъде силна. „Китай 
насърчава колективното 
финансиране на проекти 
и се надява да предложи 
конкурентни проекти при 
равни стартови условия, 
съобразно европейските 
изисквания“,  подчерта 
той. Ли Къцян акцентира, 
че за родината му е изклю-
чително важно отваряне-
то на пазара в Европа и 
ще работи за намаляване-
то на митата за внос, за 
да се насърчи глобалната 
търговия. Той наблегна и 
върху факта, че Стари-
ят континент е важен за 
мира. По думите му сил-
ните позиции на Съюза 
ще стимулират другите 
световни сили да търсят 
по-сериозна синергия и 
ще насърчават демокра-
цията в международните 
отношения, както и по-
свободната търговия и 
икономика.

Във втората част на 
Седмата среща на върха 
„16+1“ разговорите про-

дължиха с представянето 
на идеята за 

създаването на Глобален 
център за партньорство 
на държавите от ЦИЕ и 
Китай (Global Partnership 
Centre of CEECs and China),

който ще оказва по-
мощ и ще намира решения 
при съвместните проек-
ти. „Страните от „16+1“ 
трябва заедно да напра-
вят послание за отворе-
ност. Чрез създаването 
на един общ център за 
глобално партньорство, 
в контекста на глобали-
зацията, държавите от 
„16+1“ ще проучат как 
сътрудничеството на Ки-
тай може да отговаря на 
правилата на ЕС“, заяви Ли 
Къцян. Според него по този 
начин китайските инвес-
титори и предприятия ще 
знаят какви норми трябва 
да следват и ще са наяс-
но с рисковете. Той е на 
мнение, че проектите за 
сътрудничество могат да 
се развиват по-бързо и по 
по-зрял начин, но за целта 
всички трябва да положат 
усилия това да се случи. 
„Искам да помоля премиера 
Борисов да поеме водеща-
та роля за създаването на 
такъв център, а Китай ще 
осигури финансирането на 
инициативата“, подчерта 
Ли Къцян.

От своя страна бъл-
гарският министър-пред-
седател заяви, че Global 
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„Прегледът на китайското иконо-
мическо присъствие в нашия регион 
показва, че китайските инвестиции 
в съседните страни са многократно 
по-големи, отколкото в България. Ис-
каме да наваксаме това изоставане и 
да привлечем големи китайски инвес-
титори в енергетиката и транспорт-
ните инфраструктурни проекти, но и 
да следваме нов всестранен подход.“ 
За това призова президентът Румен 
Радев по време на срещата си с ми-
нистър-председателя на Китайската 
народна република (КНР) Ли Къцян на 
„Дондуков“ 2.

Президентът открои положителна-
та тенденция за увеличаване на стоко-
обмена между България и Китай, изрази 
надежда за ускоряване на процедурите 
за внос на български земеделски про-
дукти в Китайската народна републи-
ка и отбеляза, че в икономическото 
партньорство все още има голям неиз-
ползван потенциал. „Китай е наш пър-

востепенен партньор. В условията на 
атаки срещу принципите на пазарната 
икономика, Китай се превърна в стожер 
по отстояването на тези принципи“, 
каза държавният глава. „Ние държим на 
нашето приятелство през всички тези 
години и вярваме, че то трябва да се 
укрепва, защото е основа за бъдещи 
ползотворни контакти. Удовлетворени 
сме, че имаме отлични политически от-
ношения, базирани на взаимно доверие 
и уважение“, допълни още президентът.

От своя страна министър-предсе-
дателят Ли Къцян изрази интереса на 
Китайската народна република за бъ-
дещи инвестиции у нас в областта на 
промишлеността, информационните 
технологии, енергетиката, транспор-
та, културата, образованието и науч-
ните изследвания, както и за създава-
нето на пряка въздушна линия между 
България и Китай, която да спомогне за 
увеличаването на броя на туристите 
от двете страни.

Partnership Centre of CEECs 
and China ще подпомогне за 

навлизането на китайски 
компании, участието им 
в търгове и процедури в 
рамките на ЕС, 

за да не се стига до 
наказателни процедури 
и провалени сделки. По-
късно стана ясно, че пре-
миерът Бойко Борисов е 
предложил министърът 
за Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС 2018 Лиляна Павлова 
да поеме организацията 
по създаването и управле-
нието на бъдещия Глоба-
лен център. 

В изказването си на 
пленарното заседание в 
НДК Бойко Борисов по-
сочи още, че партньор-
ството между България 
и Китай се основава на 
традиционно приятел-
ство, взаимно уважение 
и желание за разширява-
не на сътрудничеството 
с реализирането на кон-
кретни проекти. „Такива 
биха били изграждането 
на автомагистралите 
„Хемус“ и „Черно море“, 
както и рехабилитацията 
на жп линията Русе - Ва-
рна – проекти, залегнали 
в платформата за свър-
заност на ЕС и Китай“, 

отбеляза Борисов. Той до-
пълни, че има очаквания за 
позитивно развитие и по 
други български проекти, 
които имат значение и за 
регионалната свързаност, 
като транспортните ко-
ридори 4, 8, 10 и вертикал-
ните коридори с Румъния, 
Украйна, Унгария, Словакия 
и Чехия. „Имаме големи 
възможности в това от-
ношение“, каза премиерът 
Борисов.

Според него по-сери-
озното присъствие на Ки-
тай като инвеститор и 
стратегически партньор 
в България би изиграло по-
ложителна роля и би дало 
тласък на икономическия 
растеж. 

По време на Седмата 
среща на върха „16+1“ 

бяха подписани и 18 доку-
мента за сътрудничество 
на Китай със страните от 
ЦИЕ.

Единият е Съвместна 
декларация за насърчава-
не на сътрудничеството 
между Китай и страните 
от ЦИЕ в областта на 
електронната търговия и 
изложението на земеделски 
продукти между Министер-
ството на земеделието и 
селските райони на Китай 
и Министерството на зе-
меделието, храните и гори-
те на България. Договорът 
беше подписан от Хан Чан-
фу, министър на земедели-
ето и селските райони на 
Китай, и Румен Порожанов, 
министър на земеделието, 
храните и горите. Втори-
ят парафиран документ е 
Програма за съвместни 
действия в периода 2018-
2020 на Междубанкова-
та асоциация на Китай и 
страните от Централна 

и Източна Европа. Той бе 
подписан от Ху Хуайбан, 
председател на Китайска-
та банка за развитие, и 
Стоян Мавродиев, предсе-
дател на Управителния съ-
вет и главен изпълнителен 
директор на Българската 
банка за развитие.

Министър-председа-
телят Бойко Борисов и 
председателят на Дър-
жавния съвет на Китай Ли 
Къцян изразиха удовлет-
ворение от постигнати-
те резултати по време 
на конференцията „16+1“ 
и съпътстващите срещи. 
Двамата подчертаха важ-
ността на договоренос-
тите в София – ангажи-
раността на китайската 
страна към проекта АЕЦ 
„Белене“, участието на 
Китай в реализирането на 
инфраструктурни проекти, 
съгласието за създаване-
то на Глобален център за 
партньорство на държа-
вите от ЦИЕ и Китай и 

подписаните документи за 
насърчаване на икономиче-
ското и търговското съ-
трудничество. „Успяхме да 
постигнем големи резулта-
ти не само в двустранните 
ни отношения. Срещата на 
върха на „16+1“ също дава 
тласък за сътрудничество 
на едно по-високо ниво“, за-
яви Ли Къцян. Той още вед-
нъж подчерта, че подобни 
конференции като тази в 
България имат за цел да 
заздравят единството в 
Европа. 

В рамките на Седмата 
среща на върха „16+1“ се 
проведоха и четири те-
матични панела. В този, 
посветен на инфраструк-
турата, участие взе инж. 
Джани Антова, началник-
отдел „Международна 
дейност и управление на 
проекти“ в Камарата на 
строителите в България. 
Инж. Антова представи 
работата на строителни-
те фирми и състоянието 
на сектора. „През 2017 г. 
строителството в Бълга-
рия бележи ръст от 11,7% в 
сравнение с 2016 г. Данни-
те показват перспективи 
за развитието на отрасъ-
ла, най-вече благодарение 
на увеличаващите се ин-
вестиции в инфраструк-
тура“, сподели тя. В изло-
жението си инж. Джани 
Антова подчерта още, че 
българските строителни 
компании са се доказали 
през годините като спо-
собни да изграждат големи 
обекти.
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Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) планира да изпъл-
ни мащабни ремонти на 
обекти от образовател-
ната инфраструктура. 
Общият брой на училища-
та и детските градини, 
по които ще се работи, 
е 48. Това стана ясно по 
време на пресконференция 
на зам.-кмета на София по 
направление „Инвестиции 
и строителство” Ирина 
Савина. В представянето 
на проектите се включи-
ха още директорът на Ди-
рекция „Образование” към 
СО Мария Минчева и кме-
тове на столични райони, 
в които ще се модернизи-
рат учебни заведения. 

По думите на Савина 
строителни дейности в 
26 обекта - 16 училища 
и 10 детски градини, ще 
се реализират по проект 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) 
и  ще приключат през 
2019 г. Останалите 22 за-
ведения са част от лет-
ните ремонти, които СО 
извършва всяка година. 
Те ще бъдат изпълнени с 
пари от Специализирания 
общински приватизацио-
нен фонд. 

Обектите с европейско 
финансиране

По проекта „Изграж-
дане, основен ремонт/ре-
конструкция на училища и 
детски градини на тери-
торията на Столична об-
щина” ще се модернизират 
учебни заведения в 5 сто-
лични района - „Надежда“, 
„Красна поляна“, „Връбни-
ца“, „Илинден“ и „Средец“. 
В 26-те обекта ще се ин-
вестират 63,5 млн. лв. От 
тях 58 млн. са осигурени 
от „ОПРР 2014 – 2020“, а 
останалите 5,3 млн. лв. е 
самоучастие на Столич-
ната община. Дейности-
те, които ще се извършат 
в рамките на проекта, 

Ирина Савина, зам.-кмет на СО: 

През настоящата година ще открием три сгра-
ди на забавачки и така ще осигурим общо около 275 
места в градински и 125 места в яслените групи. 
7,8 млн. лв. са отделени за изграждането на тези 
заведения, като финансирането се осигурява от бю-
джета на Столичната община. Те се намират в кв. 
„Драгалевци”, в „Красно село” и в „Младост”. 

Паралелно през 2018 и 2019 г. започваме изграж-
дане и реконструкция на още 9 детски градини в ра-
йоните „Лозенец”, „Витоша”, „Нови Искър”, „Подуяне”, 
„Искър”, „Красно село” и „Илинден”. Средствата ще 
бъдат осигурени от бюджета на общината или от 
Специализирания общински приватизационен фонд. 

Столичната община обяви обществена поръч-
ка за изграждане на физкултурен салон и две клас-
ни стаи - пристройка към 175 ОУ „Васил Левски” в 
с. Мрамор, район „Връбница“. Стойността на дей-
ностите е 931 317 лв. без ДДС. Предложените тех-
нически критерии ще определят 60% от крайната 
оценка, а цената 40%. Оферти се приемат до 1 ав-
густ 2018 година. 

ци. За 17 обекта вече са 
сключени договори с из-
пълнители, а за един - ДГ51 
„Щурче“ в район „Илинден“, 
се очаква решение на Вър-
ховния административен 
съд поради обжалване на 
процедурата. За остана-
лите 8 обекта се провеж-
дат обществени поръчки 
за възлагане. 

Най-голям брой сгради 
ще бъдат реконструирани 
в район „Надежда”- общо 
10. Основни ремонти ще 
бъдат направени в 54 
СУ „Свети Иван Рилски”, 
16 ОУ „Райко Жинзифов”, 
101 СУ „Бачо Киро”, 15 СУ 
„Адам Мицкевич”, 115 ДГ 
„Осми март”, 170 ДГ „Пче-
лица”, 15 ДГ „Чучулига”, 27 
ДГ „Детска китка”, 90 ДГ 
„Веса Паспалеева”- сгра-
да 2, и 152 ДГ „Връбница”. 
Продължителността на 
дейностите ще е между 
149 и 460 дни. В проекта 
по „ОПРР 2014 – 2020“ са 
включени 2 от училища-
та на територията на 
район „Връбница”. Това 
са 70 ОУ „Свети Климент 
Охридски”, където СМР 
ще продължат 245 дни, 
и 62 ОУ „Христо Ботев”, 
което ще бъде обновено 
за 185 дни. С европейско 
финансиране ще бъдат 
реновирани и два обек-
та в „Красна поляна” – 57 
Спортно училище „Свети 
Наум Охридски” и 147 ОУ, 
които се помещават в 
една сграда, както и 123 
СУ „Стефан Стамболов”. 
Предвижда се за първите 
две училища дейностите 
да продължат 149 дни, 
а за третото - 324 дни. 
Планирано е и за 370 дни 
да се извърши преустрой-
ството и реконструкция-
та на зданието на бивше-
то Военно окръжие, на 
таванските помещения и 
на пристройката на асан-
сьора, които се намират 
в двора на 43 ОУ „Христо 
Смирненски”. След при-
ключването на СМР обек-
тът ще се използва за 
нуждите на учебното за-
ведение. Основни ремон-
ти ще бъдат извършени 
още в 3 СУ „Хайдут Сидер” 

и 179 ДГ „Синчец” в район 
„Илинден”. 

Ежегодните ремонти

През това лято ще се 
работи на територията 
на 15 административни 
района по 22 заведения, 
като стойността на 
предвидените дейности е 
2 млн. лв. В „Красна поляна” 
ще бъдат обновени 4 заба-
вачки. В 54 ДГ „Дъга” ще се 
извърши конструктивно 
укрепване и ремонтно-въз-
становителни работи по 
сградата и прилежащото 
й пространство. В 126 ДГ 
„Тинтява” ще се поправи 
покривът и ще се подмени 
абонатната станция. В 
196 ДГ „Шарл Перо” ще се 
изпълни топлинно изоли-
ране и ремонт на покрива, 
както и подмяна на осве-
тителните тела в зда-
нието. 

В район „Илинден” в 52 
ДГ „Илинденче” и в 179 ДГ 
„Синчец” - корпус 2, СМР 
ще се реализират на по-
кривите и на тротоарна-
та настилка около сгра-
дите. В район „Слатина” 
предстои укрепване и ре-
монтно-възстановителни 
дейности на стълбищни 
площадки и сутерен, как-
то и изпълнение на дренаж 
в ДГ 155 „Веселина“. В 148 
ОУ „Любомир Милетич“ и 
157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, 
които се помещават в 
една сграда, ще се изпъл-
ни подмяна на абонатна 
станция. В ДГ 23 „Здраве“, 
която се намира в район 
„Изгрев”, са предвидени 
конструктивно-укрепи-
телни и ремонтно-въз-
становителни работи. 
Ще бъде подменена догра-
мата по фасадите, външ-
ните стени и скатният 
покрив ще бъдат топлин-
но изолирани. За 107 ДГ 
„Бон бон“, район „Красно 
село”, е заложено укреп-
ване и ремонтно-възста-
новителни дейности на 
стълбище към главен вход 
и прилежащата настил-
ка около сградата. Ще се 
извърши обновяване и на 
оградата и отводняване 

на двора откъм южната 
фасада. В 47 СУ „Христо 
Г. Данов”, което е на те-
риторията на „Триадица”, 
ще се реализира подмяна 
на абонатната станция. В 
121 СУ „Георги Измирлиев“ 
в същия администрати-
вен район ще се реали-
зира ремонт на покрива, 
както и топлинно изоли-
ране на учебния корпус. В 
район „Възраждане”, в ДГ 
50 „Зайчето Куики“, ще 
започне изграждане на 
отоплителна инсталация 
и главна хоризонтална 
водопроводна мрежа за 
топла и студена вода. В 
29 СУ „Кузман Шапкарев" 
район „Сердика”, ще се из-
върши ремонт на покрива 
на топлата връзка между 
сградата и физкултурния 
салон, както и обновяване 
на самата спортна зала. 
В ДГ 149 „Зорница“ - втора 
сграда, ситуирана също 
в „Сердика”,  предстои 
топлинно изолиране на 
външните стени и на по-
кривите. През лятото ще 
бъде извършена подмяна 
на осветителните тела в 
зданието. 

В плана за летните 
ремонти е включено и 150 
ОУ „Цар Симеон” в „Искър”, 
където ще се подменят 
дограмата и отоплителни-
те тела в съществуващия 
спортен комплекс. В три 
училища - 64 ОУ „Цар Симе-
он Велики“ в район „Вито-
ша”, 172 ОУ „Христо Ботев“ 
в с. Гниляне, район „Нови Ис-
кър”, и 155 ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, район „Панчаре-
во”, ще се изпълни топлин-
но изолиране на сградите. 
В район „Люлин” в ДГ 101 
„Ябълкова градина“ ще бъде 
извършено конструктивно 
укрепване на зданието и 
ремонтно-възстановител-
ни работи по него. В район 
„Кремиковци” в 117 СУ „Св. 
св. „Кирил и Методий” пред-
стои вертикална планиров-
ка и подмяна настилки около 
сградата. В ДГ 25 „Изворче", 
район „Банкя”, са заложени 
укрепителни и ремонтно-
възстановителни дейности 
на външни стълби, на козир-
ки и тротоари.

Нов физкултурен салон към 149 СОУ

Снимки авторът

Ще се работи по 48 училища и детски градини

включват въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност, ремонти в поме-
щения, санитарни възли и 
дворове на сградите, оси-
гуряване на общодостъп-

на среда, монтаж на СОТ и 
пожароизвестителни сис-
теми. В пет детски гра-
дини и в едно училище ще 
бъдат монтирани възобно-
вяеми енергийни източни-
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Проектът е за 11,9 млн. лв. и се изпълнява по „ОПРР 2014 – 2020“
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Започва реконструк-
цията на централната 
градска част във Видин. 
Първата копка беше на-
правена на 10 юли, а лен-
тата трябва да бъде пре-
рязана на 1 август 2019 г. 
Мащабната инвестиция 
от 11 954 145 лв. се ре-
ализира по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“. От тях 
9 689 660 лв. са европейско 
финансиране, 1 709 940 лв. 
- национално от държавния 
бюджет, и 554 545 лв. съ-
финансиране, осигурено от 
община Видин.

Кметът Огнян Ценков 
коментира, че необходи-
мостта от реализацията 
на проекта и неговата 
естетическа стойност 
са обсъждани от видин-
ската общественост 
повече от седем години, 
а по инициатива на мест-
ната власт са събирани 
анкетни карти. В крайна 
сметка се запазват всич-
ки основни акценти на 
пешеходната зона, които 
са стойностни - памет-

никът на Бдинци в центъ-
ра на площада, цветните 
партери,  фонтаните. 
Премахват се ротонда-
та от брега на Дунав, 
фонтанът „Трите грации“ 
пред съда, колоните пред 
музей „Конака“.

„Това е един много 
важен и нужен проект“, 
обяви Ценков. Площадът 
и цялата пешеходна зона 
ще бъдат застлани с тер-
молющен гранит, който не 
се хлъзга. Припомняме, че 
имаше спорове за настил-
ката заради архитектур-
ната и историческата 
й стойност. Местната 
архитектурната гилдия 
настояваше оригинални-
те гранитни плочи да се 

запазят, като се подме-
нят само компрометира-
ните участъци. Главният 
архитект на общината 
Ангел Недялков обясни, че 
при смяната на подземна 
инфраструктура близо 
една трета от площада 
ще бъде разкопана и на-
стилката сериозно ще се 
увреди.

В целия си обем проек-
тът обхваща зоната от 
Драматичния театър и 

река Дунав до кръстови-
щето на ул. „Цар Симеон 
Велики“ и ул. „Широка“ пред 
сградата на Областната 
дирекция на МВР. Поради 
голямата дължина на пе-
шеходната зона той е раз-
делен на 5 самостоятелни 
етапа, които могат да се 
работят независимо един 
от друг. Като начало се 
предвижда изпълнението 
на първите три фази от 
сградата на театъра до 
музей „Конака“.

Предвидена е и подмя-
на на подземната инфра-
структура - водопровод, 
канализация, електрифи-
кация, видео наблюдение, 
оптични кабели и други. 
Ще се реновира прилежа-
щото пространство пред 
Художествената галерия, 
съществуващото стъл-
бище и връзка с пешеход-
ната зона. Лампи, пейки 
и всички елементи по 
протежението ще бъдат 
приведени в архитектурно 
единство, ще има много 
зеленина. Освен това ще 
се възстановят информа-
ционните колони и ще се 
осигури достъпност за 
хората в неравностойно 
положение и др. 

„ЧЕЗ Разпределение България” извърши проверки и 
анализ на състоянието на мрежата, която захранва 
с. Врачеш в община Ботевград, и стартира необ-
ходимите ремонти и подобрения. Към момента по 
съгласувания с общината на с. Врачеш и жителите 
график компанията е направила пълна проверка на 
изправността и функционирането на съоръженията 
и защитите на МВЕЦ „Бебреш“, подмяна на кабелна 
линия средно напрежение с нова и цялостно обслед-
ване на електропровода, захранващ всички трафо-
постове в селото, чрез термовизионна камера и 
ултразвуков апарат. От компанията посочват, че 
това е превантивна дейност, която позволява да се 
откриват нередности по съоръженията в най-ранен 
стадий, като по този начин се намалява рискът от 
възникване на аварии. 

До края на август, съгласно утвърдения график, 
ще се извърши и обход, оглед и профилактика на всич-
ки трафопостове. Предвижда се изпълнението на ця-
лостна просека по трасето на електропровод средно 
напрежение „Витиня“, както и кастрене на дървета 
и просека по мрежа ниско напрежение в района на 
с. Врачеш. Компанията ще монтира на всички тра-
фопостове в селото сигнализатори за по-бързото 
локализиране на повреди, както и 2 автоматизира-
ни дистанционно управляеми апарата, които дават 
възможност за своевременното им откриване и уп-
равление на мрежата от разстояние и съответно 
по-бързото възстановяване на електрозахранването 
при прекъсвания. 

„ЧЕЗ Разпределение България” предвижда обходи и 
огледи и на всички съоръжения чужда собственост, 
като ще бъдат връчени предписания за отстранява-
не на констатираните нередности на съответните 
собственици. 

В община Раднево ще 
се реконструира етер-
нитов водопровод от 
водоем в с. Българене до 
водоем помпена станция 
край с. Любеново. Кме-
тът д-р Теньо Тенев е по-

дписал договор с Държа-
вен фонд „Земеделие“ за 
безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 

видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на Про-
грамата за развитие на 
селските райони. Той е на 
стойност 5 583 647 лв. и 
включва още реконструк-
ция и рехабилитация на 

водоснабдителна систе-
ма и съоръжения на с. Сър-
нево. Срокът за изпълне-
ние е до 36 месеца от 
датата на подписване на 
договора. Предстои избор 
на изпълнител.

Обновяването на 
пешеходната улица 
„Алеко Богориди“ няма 
само инфраструктурно 
измерение, похвалиха 
се от общината. „Под-
мяната на настилките, 
внасянето на удобна 
паркова мебел, зелени-
на, подземни контей-
нери за отпадъци, арт 
пластики и мозайки е 
видимият резултат 
след ремонта. Има оба-
че и някои по-малко ви-
дими, но твърде полез-
ни подобрения в зоната 
на „Богориди“, съобща-
ват от пресцентъра.

В духа на концепцията за Smart развитие на Бургас 
на улицата са внедрени и технологични новости - сис-
тема за безжично WiFi разпръскване и предоставяне на 
безплатен достъп до интернет, управлявана от локален 
сървър и с обхват, покриващ цялата улица. 

В свободната WiFi зона може да се свали новото 
мобилно приложение VR - Бургас – една впечатлява-
ща виртуална разходка по знакови обекти в истори-
ческия център на града. Зарядните „масички“ на някои 
от стълбовете позволяват едновременното бързо 
включване на до 6 преносими мобилни устройства. Те 
са оборудвани и с по един извод за зареждане на индиви-
дуални електрически превозни средства, работещи на 
24V. Вграденото зарядно устройство е интелигентно, 
с 3-степенен алгоритъм за максимален заряден ток 
от 8А. 

Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев 
подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за ре-
конструкция и рехабилитация на над 2 км улици и при-
лежащите им тротоари. Това са най-натоварените и 
конфликтни пътни артерии в града - ул. „Христо Ботев“, 
ул. „Опълченска“, ул. „Стара планина“, ул. „Черна река“ до 
отклонението на пътя за с. Годлево.

Стойността на проекта възлиза на 1 785 406 лв. С 
осъществяването му ще бъде решен и проблемът с едно 
от най-трудните за преминаване кръстовища, където 
са констатирани множество транспортни произшест-
вия. Там ще има разширение на моста и укрепване на 
реката с частична подпорна стена. Изграждането на 
кръгово движение ще подобри организацията и ще уле-
сни достъпа до многопрофилната болница. Изцяло рекон-
струирано ще бъде и кръстовището при улиците „Черна 
река“ и „Стара планина“. Ще бъде поставено енергоспес-
тяващо улично осветление.

Предстои изготвяне на тръжна документация и про-
веждане на процедури за избор на изпълнител по проек-
та. Очаква се строителните дейности да започнат в 
началото на 2019 г.

Smart

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на 
общини и техни представители от област Кюстендил, 
съобщиха от пресцентъра на компанията. Домакин на 
събитието е бил областният управител Виктор Янев. По 
време на срещата са представени реализираните инвес-
тиционни проекти през 2017 г., плановете и приоритети-
те на ЧЕЗ за 2018 г. 

През изминалата година „ЧЕЗ Разпределение България” 
е инвестирала 1,1 млн. лв. за изграждане на съоръжения 
средно напрежение в областта. Най-значими сред тях са 
построените нови трафопостове в Кюстендил и селата 
Тополница, Соволяно, Невестино, Крайници, Слокощица 
и Раково. Реконструирани и изградени са нови въздушни 
линии, монтирани са автоматизирани съоръжения в 13 
села. 400 хил. лв. са вложени в реконструкции на кабелни 
линии средно напрежение в Дупница, Сапарева баня, Рила 
и с. Бараково. 850 хил. лв. ЧЕЗ Разпределение е вложила в 
модернизиране на мрежи ниско напрежение в селата Ко-
няво, Доброво, Пиперков чифлик, Делян и др. 130 хил. лв. са 
инвестирани в рехабилитация на трафопостове, а 255 
хил. лв. за нови трансформаторни машини. 

През 2018 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ инвестира 
460 хил. лв. в изграждане на съоръжения средно напре-
жение, сред които в два трафопоста в селата Делян и 
Тополница, в подмяна на кабели 20 kV в Кюстендил, Дуп-
ница, Бобов дол и с. Крайници, в монтиране на 7 автома-
тизирани съоръжения по електропровода, който захранва 
община Трекляно и митница Гюешево. 1,4 млн. лв. компани-
ята влага за реконструкции на мрежа ниско напрежение 
в Дупница, Бобов дол и в селата Шатрово, Мала фуча, 
Косово, Коркина, Мазарачево.

През настоящата година ЧЕЗ Разпределение старти-
ра за първи път проект за монтиране на дистанционно 
обслужвани електромери. След предварителен анализ са 
избрани местата за изграждане на автоматизираната 
система, така че тя да донесе максимален ефект за по-
вишаването на качеството и надеждността на електро-
захранването на клиентите и процеса на обслужването 
им. В област Кюстендил проектът стартира от община 
Дупница, като предстои монтирането на 21 625 електро-
мера на стойност 1,9 млн. лв.

Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и 
Виктор Янев, областен управител на Кюстендил
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Стара планина“. Впрочем, 
Димитър Хадживасилев 
е и първи братовчед на 
Драган (Димитър) Цанков. 
Фондацията към училище-

то е закрита едва през 
1948 г., като тогава към 
нея съществуват и десет 
частни благотворителни 
фонда. След избирането на 

Сградата, строена благодарение на щедър дарител, била първа на Балканите с парно отопление

е влиятелен български 
предприемач и меценат. За 
времето си е един от най-
преуспяващите търговци в 
Румъния. Роден е около 1814 г. 
в Букурещ в семейството на 
Мария Цанкова и хаджи Васил 
Станкович – свищовски тър-
говец, и затова се смята за 
свищовлия. 

Хаджи Васил Станкович 
със семейството си се пре-
селва в Румъния след опожа-
ряването на Свищов през 
1810 г. Димитър учи в местно училище там. По-късно 
се занимава с търговия на кожи и имоти. Подпомага кни-
жовнопросветния и обществено-политическия напредък 
на българския народ. Председател и член е на Друже-
ството за разпространение на полезни знания. Поема 
1/4 от разноските при издаването на народополезни 
книги, плаща разходите по изпращането им в България. 

Аулата с портрета на дарителя

Куполът над централното фоайе

Търговската гимназия в 
Свищов е предшественик 
на Стопанската академия 
„Д. А. Ценов”, тъй като в 
нейните зали са започнали 
първите лекции на Висшето 
търговско училище, още 
преди построяването на 
неговата сграда

Елица Илчева

Докато в Регионалния 
исторически музей в сто-
лицата върви изложбата 
„Творчески влияния на Ви-
ена в архитектурата на 
София от края на XIX и на-
чалото на XX век“, която 
включва най-значимите 
обекти на австрийски ав-
тори на сгради, ние реши-
хме да ви покажем, че тези 
постижения се простират 
доста по-надалеч, и дори 
по-правилно е да се каже, 
че тръгват от градове-
те край Дунава. Защото 
западноевропейският ар-
хитектурен вкус нахлува 
бързо с австрийската мода 
по широкия речен път. Един 
от шедьоврите е в Свищов 
и той е уникален, тъй като 
не само е свидетелство за 
влиянията, но и нещо пове-
че – директно е умален мо-
дел на виенска сграда. Това 
е зданието на Първото 
търговско училище в Бъл-
гария, което копира това 
на Виенския държавен уни-
верситет.

На 9-и февруари 1883 г. 
след дълги дебати Народ-
ното събрание решава да 
открие Първото търгов-
ско училище в България. 
Дарителски жест опреде-
ля мястото да бъде именно 
Свищов, защото богатият 
български предприемач и 
меценат Димитър Хад-
живасилев вече е обявил, че 
прехвърля 240 000 златни 
лева: „да съдействам и аз 
за учредяването и поддър-
жането на реално училище 
или класическа гимназия, в 
която да се преподава и по-
литическа економия...”

По това време той е 
един от най-преуспяващи-
те търговци в Букурещ, 
Румъния, но е категоричен:  
„...не съм преставал никога 
да желая благото и вели-
чието на България, родно-
то отечество на моите 
родители... Проникнат убо 
от това желание, приех с 
радост предложението на 
гражданите от Свищов, 
мястото, гдето са се ро-
дили родителите ми“.

На 6 ноември 1883 г. су-
мата е преведена на БНБ 
с посредничеството на 
Евлоги Георгиев. Само ня-
колко месеца по- късно - на 
7 януари 1884 г., Димитър 
Хадживасилев почива в Бу-
курещ. Фондът на училище-
то е утвърден с Княжески 
указ №79 от 5 юли 1885 г. 
Той се управлява от едно 
„настоятелство – ефория, 
състоящо се от 7 члена, 
от които 6 изборни и г-н 
д-р Павлович, несменяем 
и пожизнен член, съгласно 
желанието на дарителя“. 
Д-р Димитър Павлович е 
роднина на Хадживасилев 
по линия на майка му, брат 
на художника Николай Па-
влович и вуйчо на Цветан 
Радославов - автор на 
химна на България „Горда 

училищно настоятелство, 

най-голямата и важна 
цел е 

построяването на сгра-
дата. 

През 1891 г. се обявява 
конкурс за изработването 
на „план - архитектурен 
проект“. В надпреварата се 
включват много български и 
чуждестранни специалисти, 
като голяма част от предло-
жените визии се открояват 
със стил и оригиналност. 
Най-силно впечатление оба-
че прави разработката на 
австриеца Паул Бранк, кой-
то именно представя бъде-
щата Търговска гимназия 
като умален модел на сгра-
дата на Виенския държавен 
университет. 

Конкурсът е спечелен  
от Бранк, 

като българското пра-
вителство го задължава 
„лично да ръководи и кон-
тролира строежа, от по-
лагането на първия камък, 
до нейното окончателно 
завършване“. Една година 
след това, отново с кон-
курс, за изпълнител бива 
избран българският пред-
приемач Янаки Николов. 

Но сумата, набрана от 
лихвите на основния фонд, 
е крайно недостатъчна, за 
да започне голям строеж и 
Министерството на фи-
нансите не дава разреше-
ние за изработване на тех-
нически план за бъдещата 
сграда. Минават няколко 

години, докато правител-
ството приеме и обяви, че 
и то ще подпомогне строи-
телството със средства. 
Решението има подкрепа-
та на княз Александър I Ба-
тенберг.

Първият камък е осве-
тен на 1 септември 1892 г. 

Строежът продължава 
40 месеца - 

до декември 1895 г. За 
строителни работи 2000 ав-
стрийски жълтици донася и 
д-р Георги Атанасович, също 
свищовлия и първи българ-
ски министър на народното 
просвещение  в кабинета на 
Тодор Бурмов (1879 г.) Стой-
ността на градежа възлиза 
на 586 000 лв. – 206 000 лв. 
идват от лихви, събрани по 
основния фонд, 130 000 лв. 
са заем от народната 
банка, 250 000 лв. - помощ 
(дарение) от държавата. 
Сравнителната равностой-
ност на цялата сума днес е 
8 000 000 лв.

Масивната постройка 
съчетава хармоничност и 
функционалност и е с вну-
шителни размери. Стилът 
на зданието е късен барок 
и рококо. Сградата е си-
метрично разположена, с 
просторен централен вход 
и катедрален купол, над 
който е поставена 

статуята на Меркурий с 
неговия жезъл - кадуцей. 

Символ на мисията й е 
металната скулптурка до 
купола на крилатия Хермес, 

изработена от знаменития 
италианец Арнолдо Дзоки, 
чието творение е памет-
никът на Цар Освободител 
в София, статуята на сво-
бодата в Русе и много дру-
ги скулптури из България. 
Вътрешно обектът се от-
личава с високи тавани, но-
сещи колони, голяма актова 
зала, стенописи и богата 
орнаментна украса. Това 
са част от нещата в архи-
тектурно отношение, и ко-
гато към тях се прибави и 
фактът, че е била първата 
сграда с парно отопление 
на Балканите, тя наисти-
на няма равна на себе си на 
целия полуостров. 

Д нес  училището и 
улицата пред него носят 
името на дарителя, а по-
коления възпитаници с 
преподаватели от Виена, 
Прага, Линц, Базел и Ню 
Йорк са поемали отговор-
ността за финансите и 
търговията на страната 
ни. Изкуство и литература 
на бъдещите икономисти 
пък са преподавали Влади-
мир Димитров-Майстора и 
Николай Лилиев.

Зданието търпи пора-
жения от земетресението 
на 4 март 1977 г. Тогава 
пада таванът, рухват ау-
лата и учителската стая, 
цялото училище е напукано. 
Повреден е дори и механич-
ният часовник на покрива 
над централната фасада. 
Реставрирането е изключи-
телно трудно, отговорно и 
важно мероприятие, което 
продължава двойно повече 
от строителството - до 
1984 г. В него са включени 
много български и чуждес-
транни специалисти - архи-
текти, инженери, художници 
и др. Часовникът над цен-
тралната фасада пък зара-
ботва едва през 2002 г.
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„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.

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

Проф. Бараков, как 
започна Вашият път в 
сферата на строител-
ството?

Винаги съм искал да се 
занимавам с това. Моят 
баща беше строителен ра-
ботник и си харесваше про-
фесията. Той ме насочи да 
уча в бившия техникум във 
Велико Търново, сега ПГСАГ 
„Ангел Попов”. Двама габро-
вци се дипломирахме там. 
Реших да не спирам дотук, 
а да продължа следването 
си в Инженерно-строител-
ния институт (ИСИ), сега 
Университет по архитек-
тура, строителство и гео-
дезия (УАСГ). Желанието ми 
се осъществи и бях приет 
в специалност „Промиш-
лено и гражданско строи-
телство” – най-хубавата в 
нашия ВУЗ. Завърших през 
1970 г. като първи отлич-
ник на випуска. Имах право 
на разпределение. Избрах 
да постъпя на работа в 
„Главпроект” - институт, 
съставен от най-добрите 
инженери в областта на 
проектирането на строи-
телните конструкции. 

Тъй като още не бях хо-
дил войник, след известно 
време трябваше да постъ-
пя в казармата. Поради 
редица обстоятелства не 
можех да вляза в армейски-
те поделения, а трябваше 
да бъда в Строителни вой-
ски. Избрах да отида в моя 
роден град Габрово, където 
тъкмо беше започнала да 
се изгражда втората в 
България пречиствателна 
станция за питейна вода 
и се търсеше строите-
лен инженер. Смятам, че 
попаднах на мястото си. 
За година и половина, вре-
мето, през което отбивах 
военна служба, участвах 
в цялата реализация – от 
основите до покрива на съ-
оръжението. Това беше из-
ключително добър профе-
сионален опит за мен. След 
студентската скамейка 
минах през строителната 

площадка, за да участвам 
пряко в изпълнението на 
масивните конструкции. 

През това време си 
позволих да направя девет 
рационализаторски пред-
ложения. ГУСВ оцени този 
мой принос и ме изпрати-
ха на екскурзия в бившия 
Съветски съюз. Посетих 
Москва, Ленинград (сега 
Санкт Петербург) и Рига, 
където се започваха реди-
ца мащабни строителни 
проекти. 

С моята съпруга реши-
хме да се преместим да 
живеем и работим в Габро-
во. Бях приет в местната 
проектантска организа-
ция. Следващите девет го-
дини прекарах в родния си 
град, където успях да про-
ектирам над сто сгради. 
Това ми даде възможност-
та да усетя красотата от 
създаването на строител-
ното съоръжение. 

Как решихте да започ-
нете преподавателска 
дейност в УАСГ? 

През 1979 г. бях убеден, 
че трябва да потърся нов 
път за своето професио-
нално развитие. Дойдох в 
София, спечелих конкурс в 
УАСГ и станах асистент 
в катедра „Масивни кон-
струкции” – мечта за все-
ки, който иска да се зани-

мава с наука в областта 
на строителството. Вече 
близо 40 години съм част 
от преподавателския екип 
на УАСГ. Минал съм по ця-
лата стълбица - бил съм 
старши, главен асистент, 
доцент и професор. Един 
мандат бях зам.-декан 
и един мандат декан на 
Строителния факултет, 
два мандата бях ръководи-
тел-катедра, три мандата 
бях член, зам.-председател 
и председател на Специа-
лизирания научен съвет на 
Висшата атестационна 
комисия към Министерския 
съвет. Положил съм макси-
мални усилия за създаване-
то на една по-добра среда 
за обучение на студенти 
по строително инженер-
ство. 

Разбира се, идва мо-
мент, в който човек тряб-

ва да сложи някакъв край 
на научната кариера. Сега 
съм пенсионер и водя лек-
ции като хоноруван препо-
давател в УАСГ. Любовта 
да бъда сред младите хора 
ме зарежда. Бил съм дипло-
мен ръководител на над 400 
студенти от цял свят, а 
съм обучил над 4000.      

Кои са най-интерес-
ните сгради, които сте 
проектирал? 

В моя професионален 
път има около 400 сгради 
и съоръжения. Те са в най-
различни направления – ви-
соки, жилищни, подпорни 
стени, мостове и др. По 
традиция всяка година си 
правя един календар, на 
който слагам фотографии 
на онези обекти, които са 
най-близко до сърцето ми. 
За 2018 г. включих в тази 
селекция „Интернешънъл 

Асет Банк”, Централния 
военен клуб, Сграда 5 на 
Бизнес парк „София”, руска-
та църква „Свети Николай 
Чудотворец“, голф клуб „Пи-
рин” в Разлог, мол „Варна 
тауърс” и др. 

Мога да разкажа ня-
колко интересни истории, 
свързани с тези проекти. 
През 2009 г., след като 
беше изграден първият 
лъч на метрото, се полу-
чи осушаване на бул. „Цар 
Освободител” и двете кули 
на Централния военен клуб 
се отклониха със 7 - 8 см. 
Японската фирма „Тайсей” 
се обърна към мен с молба 
да спася сградата. За пър-
ви път в България извърших 
напрягане на носеща ту-
хлена зидария с 51 анкера. 
Успях да запазя Централ-
ния военен клуб, който и до 
днес прекрасно изпълнява 
своето предназначение.

Когато откриваха „Ин-
тернешънъл Асет Банк” 
през 2002 г., президентът 
Желю Желев лично ме поз-
драви. 

Един от най-красивите 
обекти, по които работих 
през този период, е Сграда 
5 на Бизнес парк „София”. 
Проектирал съм целия 
голф клуб „Пирин” в Разлог. 
Възстанових носимоспо-
собността на руската 
църква „Свети Николай Чу-
дотворец“. Участвал съм в 
реконструкцията на храм-
паметника „Св. Александър 
Невски”, на Софийската си-
нагога. Мол „Варна тауърс” 
е огромен обект, който се 
състои от шест тела. Има 
две кули, високи по 80 м. На 
една от тях проектирах 
хеликоптерна площадка с 
диаметър 27 м, а на дру-
гата е изпълнен въртящ 
ресторант, който за един 
час прави пълен кръг около 
оста си. 

В Габрово съм проекти-
рал 103 сгради, сред които 
са автогарата, Куклени-
ят театър, музеят „Дом 
на хумора и сатирата”, 
десетки жилищни сгради, 
мостът над р. Паничарка, 
множество подпорни стени 

по течението на р. Янтра 
и др. Има и 4 подлеза, които 
са изцяло по мой проект.

Освен в България, имам 
и пет големи обекта в 
Германия. Това са Maritim 
Airport Hotel в Хановер, 
административна сгра-
да Ruhralee в Есен, мол 
Haveman Strasse в Берлин, 
търговски център Konig 
Strasse в Щутгард и завод 
за торти Koppenrat und 
Wieese в Метинген.

Вие  с т е  П оче т ен 
гражданин на Габрово, 
как се чувствате като 
такъв?

През 2017 г. бях удосто-
ен със званието Почетен 
гражданин на Габрово. При-
ех го с голямо удоволствие 
и уважение. Над 50 години 
живея и работя в София, но 
сърцето е там, където е 
родното място. 

Как оценявате със-
тоянието и как виждате 
бъдещето на висшето 
строително образование 
у нас?

Специално за УАСГ мога 
да кажа, че е бутиков уни-
верситет. Той е с неголям 
брой студенти, но с много 
добре структурирана про-
грама и с преподаватели, 
които имат необходимия 
висок капацитет. От тази 
гледна точка имаме всич-
ко, за да обучим студен-
тите така, че след като 
завършат, те веднага да 
се включат в строителния 
процес. При нас на практи-
ка няма завършил инженер, 
който да е останал без 
работа. Не е необходимо 
всеки да бъда отличник, но 
всеки трябва да притежа-
ва нужното ниво на позна-
ние, защото то ще му поз-
воли да реализира своята 
професионална квалифика-
ция. От своето създаване 
през 1942 г. до сега от уни-
верситета са излезли голя-
ма част от инженерните 
кадри на България. Освен 
у нас наши възпитаници 
продължават да работят 
по целия свят. 

Проф. д-р инж. Тодор Бараков, член на секция „Строителна наука и образование”  
към НКСВ и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия:

В моя професионален път съм проектирал около 400 сгради и съоръжения
Снимки личен архив

„Интернешънъл Асет Банк”

Сграда 5 на Бизнес парк „София”

Голф клуб „Пирин” в Разлог

Мол „Варна тауърс”

Централният военен клуб
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Определяне на изпълнител за строителството на 
2 (два) обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” 
по 2 (две) обособени позиции

Наименование: Проектиране, строителство и авторски надзор 
на обект „Основен ремонт на общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Констан-
тинов” и ОУ „Васил Левски“ - гр. Правец, включващ фасади, покрив, ел- и 
ВиК инсталации (етапно изпълнение)

Наименование: Изпълнение на СМР на обект „Пристройка и рекон-
струкция на училище и детска градина в детска градина за три групи 
деца в УПИ I, кв.14, с. Попович, Община Бяла“

Наименование: Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Об-
щина Кърджали през 2018 година

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на частичен 
ремонт на сградата на СБАГАЛ „Проф. д-р  Д. Стаматов – Варна ЕООД”

Наименование: Текущ ремонт, включително доставка на модули 
и резервни части за светофарните уредби на територията на община 
Варна

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по про-
ект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура 
на община Грамада, област Видин”

Наименование: Рехабилитация на уличната мрежа в град Якоруда

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на общински мес-
тен път „Отклонение Чипровци - Гушовски Манастир“ от км 0+000 до 
км 7+018“

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект: „Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в 
община Любимец, област Хасково”

Наименование: Определяне на изпълнител за извършване на ре-
монтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на 
уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията 
на Община Павел баня

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 18 739 138.00  лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 15
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  10/09/2018    Местно време: 
17:30
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония" № 3, административната сграда 

на Агенция „Пътна инфраструктура"
Дата: 11/09/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Димитър Пелтеков / инж. Та-
тяна Бояджиева
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_2
014&id=856095&mode=view

Възложител: Община Правец
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 878 177,37 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  06/08/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Сградата на Об-
щина Правец с адрес: гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №6, ет.3, зала 301.
Дата: 07/08/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: инж. Парашкева Генчева
Факс: +359 71332433
Адрес: пл. „Тодор Живков” №6
Адрес на възложителя: http://pravets.bg
Телефон: +359 889322934
E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856029&mode=view

Възложител: Община Бяла
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 798 279,02 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  07/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала в 
сградата на общинска администрация, нахо-
дяща се в гр. Бяла, област Варна, ул. „Андрей 

Премянов" № 29
Дата: 08/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Христо Железаров
Факс: +359 05143-2379
Адрес: ул. „Андрей Премянов” № 29
Адрес на възложителя: http://www.byala.org
Телефон: +359 05143-2379
E-mail: byala_mayor@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=855895&mode=view

Възложител: Община Кърджали
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 699 048,81 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  06/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Кърджали, сгра-
дата на Община Кърджали, етаж 2, стая 212

Дата: 07/08/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Антоанета Овчарова
Факс: +359 36162-968
Адрес: бул. „България” № 41
Адрес на възложителя: www.kardjali.bg
Телефон: +359 36167-330
E-mail: tovcharova@kardjali.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856265&mode=view

Възложител:  
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 325 021 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  06/08/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 150, ет. 1 - заседателна 

зала
Дата: 07/08/2018    Местно време: 09:30 
За контакти: Татяна Хинева
Факс: +359 52613797
Адрес: бул. „Цар Освободител” № 150
Адрес на възложителя: http://www.agvarna.bg/
Телефон: +359 52613797
E-mail: ag_varna@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856282&mode=view

Възложител:  Община Варна
Oсн. предмет: 45316212
Прогнозна стойност: 200 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  13/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щинско предприятие „Инвестиционна поли-
тика”  при община Варна, на адрес: гр. Варна, 

бул. „Ген. Колев” № 92, ет. 5
Дата: 14/08/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Марина Драгова
Факс: +359 52820846
Адрес: бул. „Генерал Колев” 92, ет.5
Адрес на възложителя: www.varna.bg
Телефон: +359 820830/+359 820837
E-mail: op@varna.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856062&mode=view

Възложител: Община Грамада
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 4 167 765.15 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  03/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала в 
административната сграда на Община Гра-
мада, адрес: гр.Грамада, пл. „Мико Нинов” №1.

Дата: 06/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Милчо Башев
Факс: +359 93372258
Адрес: пл. „Мико Нинов” №1
Адрес на възложителя: http://obshtina-
gramada.com/bg/.
Телефон: +359 93372258
E-mail: obstina_gramada@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=855911&mode=view

Възложител: Община Якоруда
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 851 577.72 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  13/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Якоруда, адрес: гр. Яко-
руда, обл. Благоевград, ул. „Васил Левски” №1, 

заседателна зала.
Дата: 14/08/2018   Местно време: 10:30 
За контакти: Сюлейман Джунев
Факс: +359 07442-2628
Адрес: ул. „Васил Левски” №1
Адрес на възложителя: http://yakoruda-
municipality.bg/
Телефон: +359 07442-2328
E-mail: sddjunev@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856117&mode=view

Възложител: Община Чипровци
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 761 740,98 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  09/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Общинска адми-
нистрация град Чипровци, заседателна зала 
(стая 203), етаж 2
Дата: 10/08/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: Елена Йорданова Кръстева - 
главен експерт „Обществени поръчки и про-
екти”
Факс: +359 095549613
Адрес: бул. „Петър Парчевич” №45
Адрес на възложителя: http://www.chiprovtsi.
bg/
Телефон: +359 095542828
E-mail: chiprovci@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856280&mode=view

Възложител: Община Любимец
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 758 379,58 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Дата: 10/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на общинска администрация Любимец, ул. „Ре-
публиканска“ № 2
Дата: 13/08/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: Радко Илиев - гл. специалист 
ИДОП
Факс: +359 03751-8378
Адрес: ул. „Републиканска” №2
Адрес на възложителя: http://www.lyubimets.
org/
Телефон: +359 03751-8909
E-mail: oba@lyubimets.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856013&mode=view

Възложител: Кмет на Община Павел баня
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 1 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 15
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  03/08/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Павел баня, 
гр. Павел баня, ул. „Освобождение” №15

Дата: 06/08/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Йордана Енева
Факс: +359 43612094
Адрес: ул. „Освобождение” №15
Адрес на възложителя: www.pavelbanya.bg
Телефон: +359 43613260
E-mail: mayor_pb@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=855939&mode=view

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА
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(Carme Pigem) и Рамон 
Вилалта (Ramon Vilalta) 
са  завършили архитек-
тура в Барселона през 
1987 г. Не след дълго, още 
през 1988 г., основават 
собствено архитектурно 
студио в родния си град 
Олот, провинция Жирона. 
За всички 29 години извън 
Каталуния те работят 
съвсем малко, и то само 
във Франция и Белгия. 
Името на студиото е 
събирателно от първите 
букви на съдружниците, 
което още веднъж под-
чертава липсата на оче-
виден лидер и разделение 

на отговорностите в ра-
ботата. 

Всъщност през 2017 г. 
журито трябвало да пре-
небрегне правилата, за да 
даде първата колективна 
награда. И си позволило да 
го направи с твърдение-
то, че студиото доказва 
възможността на съвре-
менната архитектура да 
следва изискванията на 
все по-глобализиращия 
се и универсализиращ се 
свят, като същевременно 
пази и защитава своите 
корени и поддържа инди-
видуалните и местните 
традиции.

Важно е да се отбеле-
жи още, че в своите проек-
ти каталунските архите-
кти са много внимателни 
към околната среда и пей-
зажа. Те дори казват, че 
в с е к и  п ъ т  съ з дават 
собствена азбука, за да 
разговарят със съответ-
ното място, опитвайки се 
да направят архитектура-
та „диригент на красота-

та“. Те често използват 
рециклирани материали, 
най-вече пластмаса и сто-
мана. И като правило, кое-
то много добре се вижда и 
в интериорния им проект 
в Барселона, само един ма-
териал активно доминира, 
тъй като се опитват да 
постигнат максимално 
въздействие с минимални 
средства. 

Хромираните мебели и хромовите покрития на някои от 
масите идеално допълват картината на необичайността

Елица Илчева

Кухнята със сигурност 
е важна, когато става 
въпрос за ресторант, но 
и атмосферата не е за 
пренебрегване - тя също 
е основна причина клиен-
тите да пълнят дадено 
заведение. Хората отдав-
на са преситени от вкусна 
храна и именно желанието 
да попаднеш на различно и 
уникално място е търсен 
ефект от посещението 
им в този вид обекти. В 
последните години се смя-

та, че добрият интериор 
все по-често става при-
чина за световна слава и 
за повече приходи на сто-
паните. Напоследък обаче 
архитекти и дизайнери са 
склонни да експерименти-
рат до степен да създа-
ват вътрешни простран-
ства, които съвсем не 
отварят глътката. Точно 
такъв пример е мистич-
ният ресторант в Барсе-

лона, дело на архитекта 
Пау Люман (Pau Lymon) и 
каталунското студио RCR 
Arquitectes, което е носи-
тел на Pritzker за 2017. 

Последното гурме-бижу се 
нарича Enigma, 

работи буквално от 
дни и е перфектно място, 

ако искате да усетите  
хлад в тази толкова горе-
ща точка на Испания. То 
се управлява от Албер Ад-
рия, един от най-извест-
ните готвачи в Испания, 
който при завършването 
на обекта заявява, че най-
после е осъществил меч-
тата си. Той поставил за-
дача на архитектите да 

създадат „неземно и мис-
териозно“ пространство. 

За целта те го изпъл-
нили в „прохладни” цветове 
- от бледосиво до светло 
тюркоазено. Докато оф-
ормяли салоните, мислели 
за това как би изглеждала 
загадъчна пещера или кос-
мически кораб, като фак-
тически се получило нещо 
между двете. 

Както се досещате, 
постигането на този 
ефект задължило авто-
рите на проекта да на-
правят всички мебели по 
поръчка, както и матери-
алите за тях, и дори тези 
за стените, подовете и 
таваните. Интересно  
е, че 

предмети, стени и тавани 
преливат едни в други. 

Авторите избрали ком-
позита Неолит на компа-
нията The Size Surfaces. 
Принтовете измислили 
сами. Те представляват 
разливи, които са отпе-

чатвани директно върху 
плоскостите на предме-
тите, стените, тавани-
те и дори върху подложки 
за хранене и чинии.

Особено трудно било 
изпълнението на подова-
та настилка. Причината 
била голямата застрое-
на площ на ресторанта, 
неправилните форми на 
пространствата и по-
ради желанието настил-
ката да представлява 
един-единствен излив. 
Това изисквало изключи-
телно точна рисунка на 
модела, която после била 
сглобявана като огромен 
пъзел. Други необичайни 
подробности са „облаци-
те“ - тавани и мебели, 
които сякаш са издълба-
ни от лед. 

Хромираните мебели 
и хромовите покрития на 
някои от масите идеално 
допълват картината на 
необичайността, която 
среща на едно място под-
земно и извънземно усе-
щане. 

С  в р ъ ч в а н е т о  н а 
Pritzker 2017 на студиото 
RCR Arquitectes междуна-
родното жури, оглавявано 
от австралиеца Глен Mер-
ката (носител на Pritzker 
през 2002 г.), изненадва 
сериозно архитектур-
ната общност. От една 
страна, защото за първи 
път в историята на на-
градата тя отива не при 
един човек, а при творче-
ски колектив от няколко 
архитекти. А от друга, 
защото тримата победи-
тели са малко познати не 
само на общественост-
та, но и на много профе-
сионалисти.

Рафаел Аранда (Rafael 
Aranda) ,  Карме Пигем 

Ресторант Les Cols Marquee 
2011 Олот, Испания

Музей Soulages, 2014, Родез, Франция

Обществено пространство „Театро Ла Лира“, 2011, Жирона, 
Испания

Пау Люман, Рафаел Аранда, 
Карме Пигем и Рамон 
Вилалта в разгара на 
работата по проекта на 
барселонския ресторант
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Плавателният съд ще бъде пуснат в 
експлоатация в средата на 2019 г.

Страницата подготви 
Емил Христов

Плановете за пускане по 
вода на първия американски фе-
рибот с нулеви емисии, който 
ще се задвижва от водородни 
горивни клетки, получиха под-
крепа от Калифорнийския борд 
по въздушните ресурси (CARB). 
Разработчикът на плавателния 
съд Golden Gate Zero Emissions 
Marine (GGZEM) ще получи без-
възмездна помощ в размер на 

3 млн. долара. Тези средства 
ще помогнат за изграждането 
на ферибота в опит да се на-
мали замърсяването на въздуха 
и на океана. Името му ще бъде 
Water-Go-Round.

От компанията производи-
тел са заявили, че специалният 
кораб ще може да плава два дни, 
без да се налага да зарежда с 
гориво. „Заедно с партньора си 
CARB ще покажем на нашата 
общност, че има дългосрочно 
решение за драстични намале-

ния на замърсяването и парни-
ковите газове“, е споделил д-р 

Джоузеф Прат, главен изп. ди-
ректор на GGZEM.

Nissan обяви, че е завършила инстали-
рането на система за съхранение на енер-
гия в „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам. 
Технологията ще се състои от 148 нови 
и използвани батерии от електромобили 
Nissan Leaf и ще позволява да се спестя-
ват 3 мегавата. Системата ще работи 
с конвертори на Eaton, за да осигури по-
устойчив начин за захранване на арената.

„Сградата е обезпечена със значител-
но количество енергия, дори и по време на 
прекъсване“, е казал Хенк ван Раан, дирек-
тор по иновационните дейности на ста-
диона. 

Според разработчиците „Йохан Кройф 
Арена“ е един от най-устойчивите ста-
диони в света и има водеща роля във въ-
веждането на интелигентни иновации 
като тази уникална система. Построй-
ката разполага и с 4200 слънчеви панела 
на покрива си, които могат да генерират 

енергия. Тя няма да се използва за първич-
но захранване, а като резервно в случай на 
прекъсвания. Това значително ще намали 
натоварването на мрежата по време на 
концерти и други мащабни събития, които 
предполагат голям разход на енергия, как-
то и зависимостта на спортната сграда 
от дизелови генератори. 

The Boring Company 
на Илон Мъск ще свърже 
центъра на Чикаго с ле-
тище „О'Хеър“ с високо-
скоростен транспорт от 
кабинки, наречени Chicago 
Express Loop. Те ще се 
придвижват със скорост 
200-240 км в час, което 
ще позволи разстоянието 
да се измине за 12 минути 
- четири пъти по-бързо, 
отколкото с кола или влак. 
Билетът ще струва 25 
долара. Кабинките ще се 
движат без прекъсване и 
ще потеглят на всеки 30 
секунди, като ще работят 
20 часа в денонощието. 
Превозните средства ще 
представляват платфор-

ма на колела, която се зад-
вижва от електромотор. 
Във всяка една от тях ще 
могат да се поберат до 16 
души. Предвидено е място 
за багаж, ще са климати-
зирани и снабдени с Wi Fi. 
Chicago Express Loop е мо-
дификация на Tesla Model X. 

Тунелите за кабинките ще 
са бетонни и ще имат 
евакуационни изходи. Мъск 
е уверил, че системата е 
бърза, тиха и екологично 
чиста. Подобни проекти 
са предвидени за калифор-
нийските градове Лос Ан-
джелис и Хоторн.

Украинската стартъп 
компания PassivDom твър-
ди, че е създала къща, в 
която може да се живее, 
без да има нужда тя да е 
свързана с електропренос-
ната и водоснабдителна-
та мрежа. Пасивният дом 
се изработва за деноно-
щие с помощта на 3D прин-
тер и е от стъклопласт и 
карбонови влакна. Според 
PassivDom именно незави-
симостта на къщата поз-
волява тя да бъде инста-
лирана на различни места 
- в града, в гората, в пла-
нината, без значение какъв 
е климатът. Електрозах-
ранването се обезпечава 
от слънчеви батерии на 
покрива, а използваната 

вода се филтрира за мно-
гократна употреба. Сис-
темата за климатизация 
сама регулира най-добрата 
температура за обитате-
лите. 

PassivDom засега пред-
лагат два варианта на ум-
ния дом - с площ от 36 кв. м 
на цена от 30 000 долара и 
с площ от 72 кв. м на цена 
от 60 000 долара. В крайна-
та сума влиза всичко, вклю-
чително строителството, 
битовата техника, обза-
веждането. Гаранцията за 
топлинните свойства на 
материалите е 40 години. 
Проектантите твърдят, 
че няма начин с течение на 
времето къщата да загуби 
качествата си.

Д а т с к а т а  ф и р м а 
Arkitema Architects е напра-
вила дизайн на нов квартал 
в Дания, изграден изцяло 
от транспортни контей-
нери. Външният вид на жи-
лищния комплекс Beat Box 
ще е подобен на бивш ин-
дустриален квартал край 
Копенхаген.

Кварталът ще е изгра-
ден от 48 контейнера с 
30  апартамента. Той ще 
е разположен на три пре-
сечки в полукръг и ще зае-
ма място до една от две-
те най-големи централни 
улици. Приземният етаж 
на всяка една от построй-
ките ще бъде обграден с 
големи стъклени панели, за 

да се създаде връзка меж-
ду структурата и нейната 
градска среда.

Грубите екстериори на 
контейнерите ще бъдат 
запазени, а интериорите 
ще бъдат превърнати в 
модерни жилищни поме-
щения с различни размери. 
Големите прозорци и врати 
ще са вградени, за да осигу-
рят естествена светлина. 
Бъдещите наематели също 
ще могат да се насладят 
на удобства като барбекю 
и великолепен паркинг за 
велосипеди. Реализацията 
на проекта ще бъде лесна 
благодарение на ефикас-
ността на строителство-
то с контейнери. 

Целта на проекта е 
съживяването на кварта-
ла, като се очаква до 15 
години там да се открият 
1000 нови работни места 
и да бъдат изградени поне 
1000 подобни жилища. Ам-
бициозният градоустрой-

ствен план се основава на 
различни устойчиви архи-
тектурни проекти. Мест-
ните жители се надяват, 
че старата индустриал-
на зона ще се превърне в 
процъфтяващ авангарден 
квартал.

Полската студентка 
по дизайн Роза Януш съз-
даде Scoby – екологична 
алтернатива на пласт-
масовите опаковки, която 
лесно се произвежда по 
същите методи, използ-
вани за отглеждането на 
специален вид чаена гъба 
- комбуча. Произведена от 
ферментирали бактерии и 
дрожди, органичната мем-
брана може да се използва 
за съхранение на различни 
леки храни, като семена, 
ядки или дори салати. Опа-
ковката не генерира отпа-

дък, защото е напълно би-
оразградима и даже може 
да се изяде след употреба.

Разработена  като 
част от проект по про-
мишлен дизайн в Школата 
по форми в Познан, Полша, 
Scoby е създадена, за да 
помогне на фермерите да 
отглеждат собствени опа-

ковки за продуктите си, 
без да произвеждат отпа-
дъци. Използвайки бакте-
риите и дрождите като 
основа, Януш употребява 
течността, за да отгле-
да биоразградимата мем-
брана в плитък контейнер. 
След около две седмици 
добавяне на захари и други 
селскостопански отпадъ-
ци за ферментация на ма-
териала на повърхността 
се образува мембрана, коя-
то може да бъде събрана.

Лекият и полупрозрачен 
материал е мек и може да 

бъде оформен така, че да 
пасва на разнообразни хра-
ни, за да предотврати раз-
валянето им. Благодарение 
на ниското си рН Scoby 
има дълъг срок на годност, 
който дори може да бъде 
удължен, ако опаковката 
се използва за съхранение 
на кисели продукти. 

Материалът може да 
абсорбира вкусовете на 
храната, която съхранява. 
Роза Януш планира да про-
учи търговските възмож-
ности за Scoby в близко 
бъдеще.

Фериботът ще е  дълъг 
21 м и ще развива скорост от 
22 възела. Ще бъде задвижван 
от двойка електродвигатели 
с мощност 300 кВт, използва-
щи независими електрически 
задвижвания от BAE Systems. 
Мощността ще се генерира 
от 360 кг горивни клетки с 
протонна обменна мембрана и 
литиево-йонни батерии.

Като част от първоначал-
ните тестове корабът ще бъде 
пуснат в експлоатация в сре-
дата на 2019 г. Той ще се дви-
жи в залива на Сан Франциско, 
а през това време данните от 
проекта ще бъдат събирани и 
оценявани независимо.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Тазгодишното издание 
на „Пловдив Джаз Фест“ 
ще се проведе между 31 
октомври и 3 ноември в 
залата на Дома на кул-
турата „Борис Христов“. 
Събитието ще бъде от-
крито от бразилската пе-
вица и пианистка Елиане 
Елиас, която пристига у 
нас с групата си. Част от 
формацията е и известни-
ят басист Марк Джонсън, 
който е неин съпруг. По-
следната награда „Грами“ 
в кариерата на Елиас е 
от 2017 г. - за проекта 
Dance of Time. Най-новата 
й творба Music from Man 
of La Mancha съдържа ин-
терпретации на музиката 
от прочутия бродуейски 
мюзикъл и достигна пър-
во място в различни кла-
сации за джаз музика.

На 1 ноември концер-
тите в програмата на 
фестивала ще бъдат два. 
Вечерта ще бъде открита 
от американската певица 
и пианистка Дина Дероуз, 
която ще се изяви заедно 
с български творци. Освен 
прекрасен изпълнител тя 
е изтъкнат преподавател 
в някои от най-престиж-
ните музикални универ-
ситети в Европа и САЩ 
и през годините има съ-
трудничества с много от 
големите имена в светов-
ния джаз. 

Вторият концерт на 
1 ноември ще представи 
специалния проект на Те-
одосий Спасов и Влатко 
Стефановски, създаден 
за „Пловдив Джаз Фест“. 

Публиката ще има удо-
волствието да чуе завла-
дяващите интерпретации 
на двама от най-обичани-
те артисти, боравещи 
изкусно с музикалното 
наследство на Балкани-
те, смесвайки го с нова-
торските си идеи и не-
вероятни изпълнителски 
качества. 

Вечерта на 2 ноември 
ще бъде открита с бе-
нефисен концерт в чест 
на „Бели, зелени, червени“ 
– формацията, оставила 
дълбока следа в истори-
ята на българския джаз. 
На сцената ще се качат 
техните ученици, за да по-
четат своите преподава-
тели и вдъхновители.

След това е ред на 
концерта на „Дейв Холанд 
квартет“ с участието на 
любимия на мнозина джаз 
артисти саксофонист 
Крис Потър. Самият Дейв 

Холанд е посветен на му-
зиката от над 50 години, 
а името му е известно 
на всички почитатели на 
джаза. Започнал да свири 
в групите на величия като 
Майлс Дейвис, Стан Гец и 
Бети Картър, в последния 
половин век басистът се 
изявява в стотици записи 
в колаборация с други го-
леми творци или със свои 
лични музикални проекти. 
С непрекъсната концер-
тна дейност по всички 
сцени в света Дейв Хо-
ланд е многократен но-
сител на „Грами“, а през 
2017 г. получи отличието 
„Майстор на джаза“, връч-
вано ежегодно от Нацио-
налната фондация за изку-
ствата на САЩ от 1982 г. 
насам.

Кулминацията на таз-
годишното издание на 
„Пловдив Джаз Фест“ ще 
бъде закриващият кон-

церт в последната вечер 
на 3 ноември. Тогава фан-
тастичният Ян Гарбарек 
ще излезе на сцената за-
едно с групата си, в която 
е и прочутият индийски 
перкусионист Трилок Гур-
ту. И двамата изпълните-
ли имат богата история 
зад гърба си и неподправен 
стил на свирене, който 
отдавна се е превърнал в 
запазена марка за всеки 
от тях. Със своята му-
зика Ян Гарбарек не само 
показва съвършенството 
при интерпретирането 
й, но и преминаването на 
граници, благодарение на 
което всичко звучи още 
по-въздействащо. 

Билети за концертите 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Eventim, а в про-
дажба са и пропуски за це-
лия фестивал на цена от 
120 лева.

За някои Роджър Уотърс е лицето на класиче-
ските Pink Floyd. За други е създателят на един от 
най-великите албуми на рока. Той е сред най-ориги-
налните текстописци от поколение, което буквално 
прелива от таланти. Роджър Уотърс обаче остава 
загадка за мнозина – рок знаменитост, която бяга 
от звездния статут и се бунтува срещу него.

„Роджър Уотърс. Човекът зад Стената” е пър-
вата пълна биография на легендарния музикант, 
написана от критика и журналист Дейв Томпсън. 
В тази книга той проследява живота на едно от 
най-важните имена на британския прогресив рок и 
множеството войни, които той самият води както 
със себе си, така и с останалите членове на Pink 
Floyd, музикалната индустрия и Маргарет Тачър.

„Роджър Уотърс. Човекът зад Стената” включва 
ексклузивни интервюта с журналисти, приближени 
на изключителния Уотърс и със самия него. От дет-
ството му през пускането на първия британски син-
гъл на Pink Floyd до соловата кариера Томпсън ак-
центира върху най-великите постижения на Уотърс 
както с Pink Floyd, така и като солов изпълнител. 

Тазгодишното издание на форума ще се проведе 
между 31 октомври и 3 ноември

Малко след като бе удостоен с престижната награ-
да Classic BRIT Award и изненадващо се появи до Ед Ший-
рън на сцената на стадион „Уембли“ в Лондон, звездата 
Андреа Бочели обяви новия си албум Sì. Световната 
премиера на изданието е на 26 октомври 2018 г. С него 
великият тенор се завръща към корените си с интимна 
колекция от творби, които са тържество на любовта, 
вярата и семейството. Това е първият му студиен про-
ект с изцяло нови песни след 14 години. Записите са 
направени в дома на изпълнителя в Италия, а музикален 
продуцент на проекта е легендарният Боб Езрин (Pink 
Floyd, Лу Рийд). Първата песен от албума е на три езика. 
If Only е създадена в съавторство с Франческо Сартори 
и Лусио Куарантото, чието дело са и някои от най-го-
лемите хитове на италианската легенда, включително 
Con Te Partirò (Time To Say Goodbye). Част от парчетата 
са посветени на семейството на певеца и са отражение 
на неговата духовна същност.

Редом с ненадминатия талант скромността на Бо-
чели е сред качествата, които го определят като една 
от най-големите звезди в историята на класическата 
музика. Той е изпълнявал произведения пред папата, пре-
зиденти и кралски семейства, изнасял е велики концер-
ти в много от най-престижните зали и реализирал над 
80 милиона албума в световен мащаб. През годините 
звездата е удостоявана с редица престижни награди 
- Golden Globe, 7 Classical BRITs и 7 World Music Awards, 
както и със звезда на Холивудската алея на славата.

Притежаващият не-
вероятната възможност 
да променя размерите си 
Ант-Мен се завръща в 
ново зрелищно приключе-
ние от филмовата вселена 
на „Марвел“. 

След  събити ята в 
„Първият Отмъстител: 
Войната на героите“ Скот 
Ланг (Пол Ръд) трябва да 
се изправи срещу последи-
ците от изборите, които 
е направил – както като 
супергерой, така и като 
баща, – и заедно с Осата 
да се бори за разкриване-
то на тайни от миналото. 

Докато се опитва да 
балансира отговорности-
те си към семейството 
с ролята на Ант-Мен, д-р 
Ханк Пим (Майкъл Дъглас) 
и чаровната му дъщеря 
Хоуп ван Дайн (Еванджелин 
Лили) призовават Скот на 
нова спешна мисия. Ос-
вен че той отново тряб-
ва да облече костюма на 
Ант-Мен и да се пребори 

Това е първият му студиен проект с из-
цяло нови песни след 14-годишна пауза

Бразилската певица и пианистка Елиане Елиас 
пристига у нас с групата си

Кулминацията на фестивала ще бъде 
концертът на Ян Гарбарек

със следващото предиз-
викателство, пред него 
стои и нелеката задача 
да свикне с новия си парт-
ньор – Осата, в чийто 
дрехи влиза самата Хоуп. 
Двамата трябва да изгла-

дят проблемите помежду 
си, загатнати още в пър-
вия филм, за да може ново-
сформираният им екип да 
сработи и те да разкрият 
тайните от своето мина-
ло. Най-голямата от тях 

е свързана с мистериозно 
изчезналата Джанет ван 
Дайн (Мишел Пфайфър) – 
майката на Хоуп и съпруга 
на д-р Пим, която е и пър-
вата носителка на костю-
ма на Осата.   
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места за сключване на брак 
тук. А издигнатият през 
1329 г. Sant' Elmo има уни-
калната форма на звезда. 

Задължително трябва 
да посетите „Каподимон-
те”. Тази галерия прите-
жава повече съкровища на 
изобразителното изкуство 
от която и да е колекция 
в Италия, като изключим 
само „Уфици” във Флоренция. 
В „Каподимонте” ще видите 
произведения на Караваджо, 
Рафаел, Микеланджело, Бо-
тичели, Тициан, Белини, Ел 
Греко, Анди Уорхол…

Неапол е град, в който 
се влюбваш от пръв поглед 
не само заради културното 
му богатство, но и заради

 притегателната сила на 
вулкана Везувий, 

който се намира югоиз-

точно от него. Всъщност 
малка част от фреските, 
скулптурите и мозайките 
от римските градове Пом-
пей и Херкулан и другите, 
унищожени от изригването 
на Везувий през 79 г. пр.Хр., 
са останали по местата 
си. Те са в Археологическия 
музей в Неапол. В него мо-
жете да видите антични 
съкровища - колекцията 
статуи на Фарнезе и на 
Артемида от Ефес, както 
и редица уникални фрески. 
Едни от най-красивите 
скулптури от XVIII век в 
стил късен барок се на-
мират в музея на парак-
лиса Сансеверо (Capella 
Sansevero). 

Неапол е родното мяс-
то на Енрико Карузо - един 
от най-големите тенори 
в историята на оперното 
изкуство. Тук е родена и 

София Вилани Шиколоне – 
иконата на италианското 
кино, известна на света 
като София Лорен.  

Родното място на пицата 
също е Неапол, 

а нейният историче-
ски дом е Pizzeria Brandi, 
където през 1889 г. това 
кулинарно вълшебство 
стартира пътя си по све-
та -  с домати и моцарела. 
Едни от най-добрите пи-
царии в Неапол се намират 
на улица Via dei Tribunali. 
За любителите кулинари 
е добре да знаят, че това 
не е единствената храна, 
която неаполитанците 
приготвят добре. В града 
има и много различни рес-
торанти – от мексикански 
до китайски. Но ако наис-
тина искате да усетите 
уникалната атмосфера, 
трябва да посетите мес-
тен ресторант. Ще Ви 

предложат невероятна 
кухня, прекрасно вино и 
мелодични неаполитански 
песни. Техните „фрити”-  
пържени хапки от скариди, 
паста, ориз, картофи и др., 
морската храна и, разби-
ра се – неповторимото 
разнообразие на спагети, 
гъделичкат вкусовите Ви 
рецептори на всеки ъгъл. 
Не забравяйте да опитате 
и прочутите италиански 
вина, които се търсят на 
всички континенти.

Дори можете да се на-
сладите на тази напитка 
чрез добре развития ви-
нен туризъм. Няма как да 
не Ви изкуши червеното 
„Бароло“ от областта Пи-
емонт. Наричат го „Краля 
на вината” с добавката, че 
също така е и Виното на 
кралете”. 

Интересно е, че Неапол 
е построен върху туф - мек 
вулканичен камък. През по-
следните 2500 години хора-

та издълбали помещения и 
улици под града. Днес в под-
земното царство могат 
да се видят древногръцки 
акведукти, езически погре-
бални камери, християнски 
катакомби и скривалища 
от Втората световна вой-
на. 

Ако сте в Неапол, не 
бива да пропускате да раз-
гледате и Помпей в близост 
– най-големия съхранен ан-
тичен град. Останките от 
древните къщи все още па-
зят вкаменените тела на 
обитателите си. Помпей 
е заобиколен от каменна 
стена. Тя е дълга 3120 м, 
има 11 кули и 7 градски 
врати. В центъра е право-
ъгълният форум, който е 
ограден с колони. На това 
място е било средоточие-
то на търговския, полити-
чески и религиозен живот. 
Тук се намират храмовете 
на Аполон и Юпитер, как-
то и общинският съвет, 
покритият пазар и съдът. 
В южната част на града 
е Триъгълният форум и ос-
танките на голям дорийски 
храм от VI в. пр.н.е. Добре 
запазен е амфитеатърът, 
където са се провеждали 
гладиаторски боеве. Ос-
новно място за социални 
контакти били обществе-
ните бани. Три от тях са 
се съхранени невероятно, 
така както и гладиатор-
ската школа, няколко казар-
ми и над стотина кръчми. 

Отдалеч градът прили-
ча на многоцветна пощен-
ска картичка или на акварел 
от периода на романтизма. 

В дъното е Везувий

Помпей

Пристанището на Неапол

Вход към катакомбите

Снимки Румен Добрев

Георги Сотиров

Неапол е един от све-
товните градове с най-го-
ляма гъстота на културни 
ресурси и паметници, кои-
то свидетелстват за не-
говата историческа и ху-
дожествена еволюция. Той 
е столица на италианската 
провинция Неапол и на реги-
она Кампания и се нарежда 
на трето място по насе-
ление след Рим и Милано. 
Разположен е почти амфи-
театрално на едноименния 
залив между вулкана Везу-
вий и вулканичната област 
на Кампи Флегрей.

Името му идва от гръц-
кото Nea polis, което озна-
чава „нов град”. Основан е 
между IX и VIII век пр.Хр. от 
гръцки колонизатори, по-
късно е наново издигнат 
като Неаполис в края на 
VI в. и началото на V в. пр.Хр 
и се нарежда между главни-
те градове на Велика Гър-
ция. В своята почти трихи-
лядолетна история Неапол 
попада последователно под 
дълги и многобройни чуж-
дестранни владения, тъй 
като покрива една важна 
позиция за Италия и Европа.

Основната забележи-
телност в Неапол е Piazza 
del Plebiscito, т.е. Площа-
дът на народа, който е 
разположен в центъра на 
съвременния град. Той е по-
строен през XIX век. В еди-
ния му край доминира висо-
кият над 50 метра купол на 
църквата „Сан Франческо 
ди Паола”.

Не без основание нари-
чат Неапол 

„Музей под открито небе“. 

Историческият център, 
включен в списъка на Све-
товното културно наслед-
ство на ЮНЕСКО, е резул-
тат на застъпването на 
архитектурни стилове през 
различните периоди от раз-
витието на града. Можете 
да разгледате голям брой 
замъци, кралски резиден-
ции, величествени сгради 
и църкви, които древните 
строители са оставили за 
поколенията. Уникалните 
жълто-оранжеви сгради от 
центъра на Неапол посте-
пенно преминават в рене-
сансовите и бароковите 
замъци.

Лесно ще откриете 
кралския дворец, който е 
бил резиденция на Бурбони-
те. Наблизо е и най-стара-
та опера на италианския 
полуостров – Teatro di San 
Carlo. А сред най-интерес-
ните архитектурни сим-
воли на града е замъкът 
Maschio Angioino, който е 
построен през 1282 г. На 
малкия, разположен близо до 
Неапол остров Мегаридес, 
се намира 

атрактивният  
Castel dell' Ovo, 

или замъкът яйце, кой-
то е сред най-популярните 
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BCC and the Ministry of Economy will work 
together to improve legislation in the sector

The management  o f 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) held a work-
ing meeting with the Minister 
of Economy Emil Karanikolov. 
BCC was represented by the 
Chairman of the MB of BCC 
Eng. Iliyan Terziev, Execu-
tive Director of the Chamber 
Eng. Miroslav Maznev, Eng. 
Roseta Marinova, member of 
the Executive Bureau of the 
MB and Chair of the Com-
mittee on Professional Ethics 
at BCC, Lyubomir Peynovski, 

member of the MB of BCC, 
Reneta Nikolova, PR of BCC, 
procurator and editor-in-chief 
of Stroitel Newspaper EAD.

The meeting was part of 
the series that the Chamber’s 
management conducts with 
the institutions responsible 
for the sector and with the 
parliamentary political forc-
es. The two sides discussed 
their cooperation in terms of 
improving legislation on the 
construction and investment 
process. In the beginning 

Eng. Terziev thanked Minis-
ter Karanikolov for the meet-
ing and underlined that the 
Chamber welcomed his ef-
forts to improve the business 
climate in the country, attract 
investment and growth of the 
economy. 

“I am very pleased about 
this meeting. The Ministry 
will provide you with full as-
sistance. An important part 
of our work is to support the 
business and the construc-
tion sector is one of the main 

industries for the growth of 
the economy,” said Minister 
Karanikolov.

“We are new manage-
ment of the Chamber and as 
such we have set a number 
of tasks. One of the main 
tasks is improvement of the 
legislation concerning the 
construction and investment 
process and in particular the 
basic laws for the sector – the 
Spatial Planning Act (SPA) 
and the Public Procurement 
Act (PPA),” said Eng. Terziev.

BCC and CCCFIAP will 
cooperate to prevent corruption

“In our face you have an absolute ally for each anti-cor-
ruption measure. Together we have a better chance to change 
the status quo,” said Plamen Georgiev, Chairman of the Com-
mission on Counteracting Corruption and the Forfeiture of Il-
legally Acquired Property (CCCFIAP) during a working meeting 
with the management of the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC). “Thank you for your support. I express my personal 
satisfaction with the realization of this meeting. The good co-
operation with the led by you Commission is crucial to BCC. 
We are ready to work together and to implement joint initia-
tives,” said Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the MB of BCC.

The working meeting was attended also by Eng. Blagoy 
Kozarev, member of the Executive Bureau (EB) and the MB 
of BCC, Eng. Roseta Marinova, member of EB and MB and 
Chairperson of the Committee on Professional Ethics at BCC, 
Lyubomir Peynovski, member of the MB of BCC, Executive Di-
rector of the Chamber Eng. Miroslav Maznev, Reneta Nikolova, 
PR of BCC and procurator and editor-in-chief of Stroitel News-
paper EAD. On behalf of CCCFIAP were also present Trifon Tri-
fonov, Director of International Activity, Coordination and Con-
trol Directorate, Kiril Gaberov, head of the Legal Department 
and Vladimir Batalov, International Cooperation Department.

Bulgaria and China will cooperate to implement 
large infrastructure projects in Bulgaria

The Seventh meet ing 
of the heads of State and 
Government of the countries 
of Central and Eastern Europe 
and China took place in the 
National Palace of Culture in 
Sofia. Bulgaria was chosen 
to host the “16 +1” format in 
competition with the Czech 
Republic and Croatia at the 
Sixth Annual Summit. “16+1” 
is an initiative of the People’s 
Republic of China, aimed at 
strengthening and expanding 
cooperat ion wi th  11 EU 
Member States and five Balkan 
countries. These are Albania, 
Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Croatia, the Czech 
Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia,  Former Yugoslav 

Republ ic  of  Macedonia, 
Montenegro, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia and Slovenia.

The leaders’ meeting in 

Bulgaria was devoted to the 
theme of “Deepening the open 
and pragmatic cooperation 
for inclusive prosperity”. The 

prestigious international event 
in Sofia provided an opportunity 
to intensify the relations among 
all the participating countries. 
In th is year’s framework 
Bulgaria and China identified 
four potential priority areas 
for economic cooperation 
in 2018 – high technology, 
infrastructure, agriculture and 
tourism. 

In the second part of the 
Seventh Summit “16+1” talks 
continued with the presentation 
of the idea of establishing a 
Global Center for Partnership 
of the CEE countries and China 
(Global Partnership Centre of 
CEECs and China), which will 
assist and find solutions for 
joint projects.

“Connectivity is a top priority for us,” 
said Minister of Regional Development 
and Public Works Nikolay Nankov during 
the signing of framework agreements for 
cooperation with five Chinese companies 
for  the implementat ion of  large 
infrastructure projects in our country. 
Among the priority construction sites are: 
a tunnel under the Shipka peak, the Vidin 

– Botevgrad speedway, the motorways 
Cherno more, Ruse – Veliko Tarnovo 
and Hemus, and others. The companies 
interested in investing in road projects 
in Bulgaria are China Communications 
Construction Co, China Road and Bridge 
Corporation, CITIC Construction, Mizrahi 
Real Estate Group Inc. together with China 
Machinery Engineering Corporation, and 

Mrs. Vasileva, the man-
agement of the parliamen-
tary group of GERB and that 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) held 
a meeting. What were the 
most important topics that 
were discussed at it?

I  am very grateful to 
BCC for the initiation of this 
meeting which was attended 
by the Chairman of the Par-
liamentary Group of GERB 
Tsvetan Tsvetanov and the 
chairmen of the responsible 
committees. It was very use-
ful and once again proved 
the good partnership and 
interaction between us and 
the Chamber. During the 
meeting were discussed is-
sues related to the legislation 
in the sphere of construction 
– the Spatial Planning Act 
amendments that are cur-
rently under consideration by 

the National Assembly and 
the Public Procurement Act 
(PPA). You know that amend-
ments to PPA have recently 
been made to curb vicious 
practices that sabotage and 
delay indefinitely tender pro-
cedures. Usually companies 
that have no legal interest 
appeal the procedures. This 
leads to delays in important 
projects often linked to Euro-
pean funding.

We also discussed oth-
er topics that concern the 

members of the Construction 
Chamber. These are related 
to the efforts being made by 
the sector and by us to keep 
the good staff in the indus-
try because the problem is 
deepening in all spheres of 
the economy. That is why the 
priority we have placed on 
education is very important.

During the meeting we 
generally agreed that the 
good cooperation between 
us should cont inue also 
through expert opinions to 
be presented by the Cham-
ber. BCC should actively 
participate in the legislative 
process through opinions. 
It is extremely useful for us 
to have feedback to improve 
the legislation. Our relation-
ships are long-lasting and I 
am convinced that the good 
experts in BCC can be useful 
to legislators.

Ivelina Vasileva, Chairperson of the Parliamentary Environment and Water Committee:

We support the legislative efforts to 
improve the investment environment

You mentioned that you 
have good contacts with 
BCC for many years. How 
will you continue to develop 
them?

I am always available as 
chairperson of the Parliamen-
tary Environment and Water 
Committee to discuss issues 
related to environmental legis-
lation as well as the work of 
the sector in the implementa-
tion of major projects in the 
field of environmental protec-
tion. We have been partners 
with the Chamber very actively 
on the legislative base in this 
sphere. I have to mention the 
successful work related to 
the creation of a package of 
standardized documents for 
the procurement of projects 
under the Operational Program 
Environment 2014-2020. I high-
ly appreciate the Chamber’s 
expertise. I am convinced that 
the successful development of 
the two sectors – Construction 
and Environment can happen 
only with the participation of all 
interested parties.

Mr. Radev, what are the topical 
issues on which the European Par-
liament’s (EP) Committee on Legal 
Affairs works to which you are a 
member?

In the Legal Affairs Committee were 
voted two very important legal acts – 
the Directive on restructuring which is 
important because it governs much bet-
ter in the EU the framework on which 
enterprises in difficulty can restructure 
so that they should remain, not be 
closed and not make unemployed. In addition to protecting small 
and medium-sized enterprises this is in the interest of creditors too 
because in this way they will receive the bulk of their overdue re-
ceipts. A very important my proposal has been adopted here which 
recommends that the Member States as soon as possible begin 
to apply the provisions for the remission of obligations to natural 
persons as well. The second act is the Copyright Directive. It is also 
much discussed. We will yet see whether the EP will give a mandate 
to continue the negotiations with the Commission and the Council. I 
believe that there will be amendments to the texts in the trialogues. 
The Legal Committee also gives opinions on many of the acts that 
the EP adopts, starting with the budget, with regard to migration 
and others. The opinions of the Legal Committee are one of the 
important because we say that a proposal for a change in legislation 
is in line with the contracts that the procedures are legal and so on.

Emil Radev, member of the European 
Parliament’s Committee on Legal Affairs:

For any legislative act that is adopted in the 
EU concerning the construction industry it is 
important to have the position of BCC

Global Center for Partnership of CEE and China to open

Quantum Global Solutions jointly with 
PowerChina International Group Limited. 
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Световното първенство в Ру-
сия е пред своя завършек, а в мача за 
титлата вече е ясно, че един срещу 
друг се изправят отборите на Фран-
ция и Хърватия. „Петлите“ изиграха 
тактически мач, налагайки се труд-
но с минималното 1:0 над Белгия в 
първия полуфинален сблъсък. Самюел 
Юмтити бе големият герой за фран-
цузите, вкарвайки с глава в 51-вата 
минута решителния гол на стадиона 
в Санкт Петербург. Така шампиони-
те от 1998 г. ще спорят за трофея 
за трети път в историята си. Нещо 
повече, за тях това е втори пореден 
финал на голям шампионат, след като 
се бориха за титлата и на домашно-

то си Европейско първенство преди 
две години, когато отстъпиха пред 
Португалия.

На съвсем друга вълна се нами-
ра другият финалист. Хърватите 
бяха по-силният тим и закономерно 
елиминираха Англия след продълже-
ния, записвайки славна страница 
в историята си. „Шахматистите” 
се класираха на първия си финал на 
Световно първенство, след като 
стигнаха до паметен обрат и побе-
да с 2:1 над островитяните в сре-
щата, играна на „Лужники“. Двубо-
ят започна по перфектен начин за 
„трите лъва“, които поведоха още 
в петата минута след гол от пряк 
свободен удар на Киърън Трипиър. 
До  почивката англичаните държаха 
мача под контрол и бяха на 45 мину-

ти от първия си финал от 1966 г.
След 60-ата минута Хърватия на-

ложи много силен натиск и заслужено 
стигна до изравнителен гол, реали-
зиран от Иван Перишич (68'), който 
малко след това можеше да направи 
пълен обрат, но негов удар срещна 
гредата.

Така „шахматистите“ трябваше 
да играят продължения за трети 
пореден път на Мондиал 2018. Това 
обаче не попречи на балканския тим, 
който игра по-добре и спечели мача 
в 109-ата минута, когато точен бе 
Марио Манджукич.

Така на 14 юли Белгия и Англия 
излизат в битка за третото място. 
Двубоят е от 17 часа. Още на следва-
щия ден в 18 ч. французи и хървати ще 
спорят за световната титла. 

По инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД 
тази събота – 14 юли, традиционното 5-километро-
во бягане, организирано от 5kmrun.bg в Южния парк 
в София, ще бъде под мотото Run Green. Събитието 
ще даде старт на кампанията „Зареждаме Ви с енер-
гия“. Инициативата е част от прилаганата от „ЧЕЗ 
Електро България“ АД дългосрочна стратегия за кор-
поративна и социална отговорност, чиито основни 
приоритети са опазването и грижата за околната 
среда и енергийната ефективност.

Целта на Run Green е да популяризира използване-
то на електронната фактура като удобен, сигурен и 
модерен начин за получаване на месечните сметки, 
който дава и възможност за личен принос към опаз-
ване на природната среда. По време на събитието 
- от 08:30 ч. до 11:30 ч., всеки ще има възможност 
да заяви безплатните електронни услуги, които „ЧЕЗ 
Електро България“ АД предлага на своите клиенти 
– електронна фактура и есемес известяване, и ще 
получи специален екоподарък.

За участниците в Run Green Дружеството осигу-
рява 10 ваучера по 100 лв., както и награда за всеки 
втори, пробягал 5 км. Всяко дете, преодоляло раз-
стоянието от 2 км, ще получи подарък раничка. 

Броят на участниците в Run Green ще определи 
броя на дърветата, които „ЧЕЗ Електро България“ 
АД ще закупи и с помощта на доброволци – служи-
тели на ЧЕЗ и граждани, ще засади през есента на 
територията на паркове и населени места в Западна 
България.

Регистрацията за участие в бягането е без-
платна и може да се направи на сайта на 5kmrun.
bg - http://5kmrun.bg/reg_form.php или през специалния 
Фейсбук профил на инициативата RUN GREEN. 

Родният първенец „Лудогорец“ се представи по-
вече от убедително в стартовите си стъпки към 
класиране в Шампионската лига, след като разгроми 
със 7:0 северноирландския „Крусейдърс“ в първи мач 
от първия предварителен кръг на най-комерсиалния 
клубен турнир. 

С хеттрик се отличи влезлият като резерва 
Якуб Шверчок, който реализира попаденията си в 
рамките само на седем минути (73’, 78’, 80’), два 
гола добави Марселиньо (25’, 66’), веднъж се разписа 
Клаудиу Кешерю (53’), а Браун си отбеляза автогол 
(40’). 

Успехът на българския шампион се оказа и ис-
торически, тъй като това е най-голямата победа 
на разградчани в европейските клубни турнири. Ка-
тегоричният резултат на практика класира „Лудо-
горец“ за следващата фаза на надпреварата още 
преди реванша, след който родният тим ще се из-
прави срещу победителя от двойката „Дюделанж“ – 
„Видеотон“. Първият мач между тима от Люксембург 
и унгарския шампион завърши 1:1.

Матей Казийски подписа договор с 
отбора на „Сточния“ (Шчечин). Полски-
ят тим, който е спонсориран от кора-
бостроителницата в града и преди сед-
мица нае Радостин Стойчев за спортен 
директор, има сериозни цели и се надява 
българският волейболист да бъде воде-
ща фигура за постигането им. 

„Мисля, че полската Plus Liga е много 
силна и интересна лига, а най-добрата й 
реклама са невероятните фенове. Много 
пъти съм играл с полски отбори с нацио-
налния отбор на България или в Шампион-
ската лига, затова изпитах тази обста-
новка и преживях атмосферата, която 
преобладаваше по време на срещите. 
Сега е времето за Полша или началото 
на съвсем нова глава в живота ми”, с ен-
тусиазъм коментира нашенецът.

Българският национал Алексан-
дър Везенков е постигнал разбира-
телство с трикратния шампион на 
Евролигата – „Олимпиакос“ (Пирея). 
22-годишният баскетболист ще по-
дпише договор за 2+1 години, като 
се очаква сделката да бъде опове-
стена официално всеки момент. 

През последните 
три сезона Везенков 
игра за „Барселона“, 
а преди това направи 
доста сериозно име в 
Гърция, но с екипа на 
„Арис“ (Солун). В със-
тава на Дейвид Блат 
той няма да  заема 
място за чужденец, 
защото има и гръцки 
паспорт.

206-сантиметро-
вият стрелец прекара четири го-
дини в мъжкия тим на „Арис“ - между 
2011 и 2015 г., като за този период 
веднъж бе топреализатор на гръц-
ката лига, спечели наградата „Най-
полезен играч“, а общо три пъти бе 
избиран за „Най-добър млад играч“ 
на първенството.

Още една голяма изненада на „Умбълдън” вече е факт. Осемкратният 
шампион Роджър Федерер отпадна на 1/4-финалите на надпреварата. 
Защитаващият титлата си от миналата година швейцарец отстъпи 
след 6:2, 7:6 (5), 5:7, 4:6, 11:13 на южноафриканеца Кевин Андерсън, който 
за първи път в кариерата си ще играе на 1/2-финалите на турнира от 
„Големия шлем“ в Лондон.

32-годишният Андерсън, поставен под №8 в схемата, нямаше спече-
лен сет срещу Федерер в досегашните си четири срещи с носителя на 
рекордните 20 титли от „Големия шлем”. Този път обаче финалистът от 
US Open 2017 преодоля лошия си старт в първия сет и не спря да се бори, 
въпреки че изоставаше с 0:2 сета. Нещо повече, Андерсън спаси мачбол, 
сервирайки при 4:5 в третия сет. Това се оказа повратна точка в двубоя 
и постави началото на фантастичния обрат.

Андерсън се превърна и в първия южноафриканец, достигащ полуфи-
налите на „Уимбълдън“ след Кевин Кърен през 1983 г. За място на финала 
той ще спори с Джон Иснър, който стигна до първия си полуфинал на 
турнир от Големия шлем от 41-вия опит.

Рафаел Надал прекара 4 часа и 47 минути 
на корта, за да се справи с Хуан Мартин дел 
Потро на четвъртфиналите на „Уимбълдън”. 
Световният номер 1 изоставаше с 1:2 сета, 
но стигна до крайния успех със 7:5, 6:7(7), 
4:6, 6:4, 6:4. 

Така след отпадането на Федерер Ма-
тадора се превърна във фаворит за трофея, 
но преди да стигне до мача за него, ще се 
изправи срещу Новак Джокович на полуфи-
налите.
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В следващия брой очаквайте

СТРОИТЕЛКСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ

ИНТЕРВЮ

Мониторинг на обществените 
поръчки - май 2018

Красен Кралев, 
министър на 
младежта и спорта 

Инж. Владимир Вутов, 
изп. директор на 
„Геострой“ АД

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
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съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Елица Илчева
 
Часовникът се е поя-

вил като вещ, задоволява-
ща потребността да се 
ориентираме във време-
то. С годините той ево-
люира до аксесоар, дори 
до бижу, а също и до про-
изведение на изкуството 
и техниката, както е в 
случая с Parrot Repeater. 
Репетирът (пеещ часов-
ник) с цена $ 1 050 000 е 
на швейцарската марка 
Jaquet Droz. Основателят 
й Пиер Жакет-Дроз (1721–
1790) обичал и орнитологи-
ята, и механичните играч-
ки. Затова в негова чест 
Jaquet Droz са направили 
истинска скъпоценност 
с... движещи се папагали. 
Разработвали го две го-
дини и 

всичко по него е правено 
на ръка.

Според създателите 
той разширява границите 
на възможното в часовни-
карското изкуство. 

Репетирите  имат 
копче, с натискането на 
което не просто се чуват 
звуци, а всичко в часовника 
оживява – водопадът вър-
ху дървената основа зад 
папагалите (също израбо-
тени от дърво) започва да 
„тече”, птицата майка да 
храни малките си, от че-
рупката се подава трета 
рожба и бащата разперва 
криле. И сякаш само вре-
мето стои неподвижно, 
докато гледаме тази жива 
картина. 

Част от нея са райска 
птица и тигър, който спи-
ра да пие вода в подножи-
ето на анимиран водопад. 

Друг тигър може да бъде 
забелязан само в 6 часа, в 
долната част на корпуса, 
който е 56 мм. 

С техниката на мини-
атюрното боядисване е 
постигнато създаването 
на ярките до тъмни цве-
тове на растителността. 
Миниатюрното гравиране 
пък добавя релеф и дъл-
бочина към всеки мотив. 
Птиците и гнездото са 
със златни апликации. И 
двата капака могат да бъ-
дат отворени поотделно 
чрез двоен пружинен меха-
низъм, монтиран вътре в 
медальона - патентовано 
изобретение на марката. 

Биещото сърце  на 
този джобен часовник, 
състоящ се от 668 компо-
нента, е 

автоматична машина, коя-
то се навива с движението 
на ръката. 

Издърпваща част, по-
ставена на корпуса на 9 
часа, се използва за акти-
виране на автоматиката, 
както и на звъненето.

Циферблатът, който 
показва времето, е пер-
лен и овален, с две злат-
ни стрелки и обков от 
розово злато. Ажурният 

горен капак е украсен със 
зашеметяваща гама от 
цветни скъпоценни камъ-
ни, инкрустирани ръчно в 
различни форми. 

Експонатът съдържа 
216 жълти диаманта (0,72 
карата), 23 рубина (0,11 
карата), 111 розови сап-

фира (0,34 карата) плюс 
два розирани (1,12 карата) 
сини сапфира (0,047 и 3,26 
карата), 85 жълти сап-
фира (0,10 карата) и 621 
изумруда (2,42 карата). 

Гърбът е също изклю-
чителен, с дървена основа 
и златен обков с дребни 
скъпоценни камъни и из-
ящно изображение на па-
пагал, създаден чрез спе-
циален процес, използващ 
истински емайл, който се 
смила на ръка на фин прах 
и се смесва с масло вмес-
то с традиционните пиг-
менти.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Когато японците чули, 
че от София до Бургас 
с влак се пътува 9 часа, 
си помислили,  
че България е по-голяма 
от Китай.

При 
завършването на 

обекта заявява, 
че най-после 

е осъществил 
мачтата си



32 Ñòðîèòåë петък, 13 юли 2018

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


