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Ренета Николова

Да бъде подписано рамково споразумение за съ-
трудничество между Камарата на строителите в 
България (КСБ) и Агенцията по обществени поръчки 
(АОП) се договориха на работна среща председате-
лят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор 
на Агенцията доц. д-р Миглена Павлова. В срещата 
от страна на КСБ участваха и инж. Благой Козарев, 
член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ и пред-
седател на секция „Хидротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, Любомир Пейновски, член на 
УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на 
Камарата, и Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и 
гл. редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. От страна 
на АОП в дискусията се включиха и Галя Манасиева, ди-
ректор на дирекция „Законодателство и методология“, 
Веска Христова, директор на дирекция „Контрол на 
обществените поръчки“, Сашка Иванова, нач.-отдел 
в дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране 

и мониторинг“, Петя Николова, държавен експерт в ди-
рекция „Законодателство и методология“. 

„Благодаря за днешната среща, както и за добрата 
комуникация и диалог, които през годините винаги сме 
имали, за тази чуваемост на проблемите на бранша 
и за желанието заедно да работим за подобряване на 
нормативната база, и по-конкретно на ключовия за 
сектора Закон за обществените поръчки (ЗОП)“, каза 
инж. Илиян Терзиев. „Знаете, че подкрепихме новия за-
кон, имахме редица предложения, които влязоха в него, 
както и такива, които останаха извън текстовете 
на закона. Определено той бе важна крачка напред. 
Прилагането на практика вече повече от 2 години 
обаче показа редица несъвършенства в нормативния 
акт, които браншът като цяло констатира. Нашето 
желание е отново заедно да обединим усилия за една 
наистина по-добра редакция на определени текстове, 
която до голяма степен може да подобри строител-
но-инвестиционния процес“, допълни председателят 
на УС на КСБ.
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4,320 млрд. евро са 
необходими за гарантиране  
на жп свързаността между 
България и Западните 
Балкани

Завърши шестият 
сезон на Българската       
строителна футболна лига
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Ръководството на Камарата проведе работна среща с изп. директор на Агенцията по 
обществени поръчки доц. д-р Миглена Павлова, на която бяха обсъдени промените в ЗОП

Инж. Владимир Вутов, 
изп. директор на „Геострой“ АД:
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Красен Кралев, министър на 
младежта и спорта: 

Новият Закон за 
спорта ще спомогне за 
цялостната реформа  
в системата

Задачите, които ни срещат 
с предизвикателства, 
ни карат да намираме 
нестандартни решения
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Ренета Николова

Ръководствата на Кама-
рата на строителите в Бъл-
гария (КСБ) и на Национално 
сдружение Недвижими имоти 
(НСНИ) проведоха работна 
среща. На нея КСБ бе пред-
ставена от председателя 
на Управителния съвет (УС) 
на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
инж. Благой Козарев, член на 
Изпълнителното бюро и УС 
на КСБ и на СД на „Вестник 
Строител” ЕАД, Любомир 
Пейновски, член на УС на 
КСБ, изп. директор на Кама-
рата инж. Мирослав Мазнев 
и Ренета Николова, ПР на 
КСБ, прокурист и гл. редак-
тор на „Вестник Строител“ 
ЕАД. От страна на НСНИ 
присъстваха новият предсе-
дател на УС на НСНИ Добро-
мир Ганев, зам.-председате-
лят на Сдружението Ирена 
Перфанова и Анастасия Ве-
лева, мениджър „Политики и 
бизнес развитие“. 

Срещата бе част от 
поредицата, които ръко-
водството на Камарата 
провежда с отговорните за 
бранша институции, с пар-
ламентарно представените 
политически сили, и с други 
браншови организации. На 
нея двете страни обсъдиха 
теми от взаимен интерес, 
в това число подобряване 
на законодателството, ка-

саещо строителния бранш 
и търговията с недвижими 
имоти, както и възмож-
ностите за бъдещо сътруд-
ничество. 

„Активизираме отново 
нашите усилия за въвежда-
не на регулация в бранша 
чрез приемането на закон 
за брокерите на недвижими 
имоти“. Това каза в начало-
то на срещата Добромир 
Ганев, председател на УС на 
НСНИ. „България е сред мно-
го малкия процент страни в 
ЕС, в които няма никаква ре-
гулация на професията „Бро-
кер на недвижими имоти”. 
Около 75% от страните на 
Стария континент са с ня-
какъв регулаторен режим“, 
допълни той. Ганев обясни, 
че усилията на най-старата 
и най-голяма браншова орга-
низация за приемане на Закон 
за брокерите на недвижими 

имоти са дългогодишни, а 
проект на такъв нормати-
вен акт е изготвен още пре-
ди близо 6 години. Добромир 
Ганев посочи, че концепцията 
е допълнена във връзка с но-
вите изменения на пазара и 
в момента законопроектът 
е завършен, а Националното 
сдружение има готовност 
да го предложи на народните 
представители и на всички 
заинтересовани страни. „За-
конът ще регулира дейност-
та на брокерите. Ние искаме 
подобно на КСБ създаване на 
Камара на брокерите на не-
движими имоти и регистър, 
в който трябва да бъдат 
вписани всички юридически 
и физически лица, които уп-
ражняват дейността. Това 
ще осигури прозрачност на 
пазара, ще се въведат меха-
низми за вътрешен контрол 
в гилдията, така ще бъдат 

сведени до минимум нега-
тивните практики по отно-
шение на потребителите на 
услугата и ще се защитят 
по-добре правата на гражда-
ните, категоричен е Добро-
мир Ганев.

 „Можете да разчитате 
на нашата подкрепа“, каза 
на свой ред инж. Илиян Тер-
зиев. Той изрази позиция, че 
регулацията във всеки един 
бранш е необходима, за да 
има контрол на качество-
то. 

Изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев за-
сегна темата за работата 
на Камарата срещу сивия 
сектор, като сподели, че в 
България в момента според 
статистиката има бли-
зо 20 000 юридически лица, 
които работят в отрасъл 
„Строителство”, а едва над 
5000 са вписани в Централ-
ния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) на Ка-
марата. Изп. директор на 
КСБ представи и конкретни-
те инициативи на браншова-
та организация за промени в 
нормативната база. Той под-
черта, че позицията на КСБ 
относно предлаганите про-
мени в Закона за устройство 
на територията, с които се 
изменя и чл. 14, ал. 2 от ЗКС, 

e, че в ЦПРС е необходимо да 
се вписват всички строите-
ли на строежи от първа до 
пета категория включител-
но, както и по отделни стро-
ителни и монтажни работи. 
„При вписване в Регистъра 
на КСБ ние изискваме фирми-
те да отговарят на опреде-
лени изисквания за техника, 
квалификация на персонала, 
да спазват трудовото и да-
нъчното законодателство, 
да контролират условията 
за безопасност на труда“, 
каза още инж. Мазнев. 

„Исканията на КСБ са 
справедливи и в полза на 
обществото и държавата. 
Вие трябва да строите, а 
ние - да продаваме имоти. 
Ако обаче дадена сграда е 
направена от нелегитимен 
строител, без разрешение 
за строеж, не може да й се 
даде гаранция, нито да й се 
направи застраховка – т.е. 
ние не можем да я продадем. 
Има и друг момент - покрай 
всички тези сиви места в 
бизнеса хората отиват в 
чужбина да работят. Това 
е дългосрочен проблем и ние 
няма как да не излезем с по-
зиция, която Ви подкрепя“, 
подчерта Добромир Ганев. 

Участниците в среща-
та обсъдиха и проекта за 

нова жилищна стратегия. 
Предстои съвместна сре-
ща на двете организации с 
Министерството на регио-
налното развитие и благоу-
стройството, за да се пред-
ставят общите позиции по 
документа. 

„Имаме идея да реализи-
раме поне веднъж годишно 
една Кръгла маса или среща, 
на която да събираме пред-
ставители на Камарата и 
Сдружението, и като изли-
заме извън конкретиката на 
собствените си браншове, 
да дискутираме важни за це-
лия строителен пазар теми“, 
каза още председателят на 
УС на НСНИ. Той подчерта, 
че гледа положително към 
възможността за бъдеща 
съвместна работа с КСБ 
и на регионално ниво. „На 
местно ниво вие имате мно-
го сериозни структури - ва-
шите Областни представи-
телства, и ще е много добре 
за двете страни да свържем 
нашите организации по реги-
они и да работим по места 
с държавните институции“, 
допълни Ганев. 

Двете страни изразиха 
желание да продължат своя-
та съвместна работа и да 
организират общи инициа-
тиви.

Петя Борисова, ОП на КСБ - Велико Търново

Областното представителство на Кама-
рата на строителите в България (КСБ) във Ве-
лико Търново проведе обучение за членовете 
си, свързано с Общия регламент за защита на 
данните (GDPR) на Европейския съюз. В семи-
нара, който се състоя на 11 юли, се включиха 
и членове на КСБ от Габрово и Търговище. Съ-
битие на същата тема бе организирано на 13 
юли и във Варна. Интересът и към двете меро-
приятия беше изключително голям - във Велико 
Търново участваха над 40 човека, а във Варна – 
над 150. Лектор и на двата курса беше адвокат 
Доротея Смиленова, член на УС на Българската 
асоциация за защита на личните данни.

Адв. Смиленова представи основните 
положения в Регламента (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 
април 2016 г. относно защитата на физиче-
ските лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение 
на такива данни. Тя разясни на членовете на 
КСБ от региона на Велико Търново и Варна кои 
са различните участници в рамката GDPR. 
По думите й субектът на данните - физиче-
ското лице, остава в центъра, а другите са 
администраторът на данни, обработващият 
данните, служителят по защита на данните 
и надзорните органи. Доротея Смиленова по-
сочи какви права има субектът на данни съ-
гласно GDPR - защита на лични данни, които 
го засягат; достъп на субекта до данните 

му; поправка (ако информацията е неточна); 
заличаване; ограничаване на обработката; 
преносимост на личните данни между отдел-
ните администратори, възражение спрямо об-
работването на негови лични данни; правото 
да не бъде обект на автоматизирано вземане 
на решения и др. 

„Регламентът твърдо се застъпва за 
свеждане до минимум на данните не само по 
отношение на събирането, но и във връзка със 
съхраняването на данни и дългосрочното за-
държане“, заяви адв. Смиленова. Тя обясни на 
присъстващите и как технически и организа-
ционно компаниите следва да приведат дей-
ността си в съответствие с разпоредбите 
на GDPR. 

Отзивите на участниците след съби-
тието бяха положителни. „Семинарът беше 
организиран много добре и отговори на необ-
ходимостта да бъдат обучени представите-
ли на фирмите членове на КСБ. Бяха показани 
актуални примери от практиката, едновре-
менно с това се проведе оживена дискусия. 
Запознахме се с правната рамка и основни-
те изменения, изяснихме си какви са ролите 
и отговорностите при работа с лични данни, 
както и задълженията на администраторите. 
Обучението отговори на очакванията ни и до 
голяма степен ще ни помогне в работата”, 
споделиха присъстващите.

На всички участници в обучението бе из-
даден сертификат от Българската асоциация 
за защита на личните данни.

Снимки Румен Добрев
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Десислава Бакърджиева

Петима единадесетокласници от ПГ-
САГ „Кольо Фичето“ – Бургас, получиха 
професионални сертификати, издадени 
от германската строителна индустрия 
в рамките на проект „УМЕн“. Той бе ус-
пешно изпълнен от Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) по програма 
„Еразъм +“ в партньорство с шест про-
фесионални гимназии по строителство. 
В рамките на проекта учениците Нико-
лай Георгиев, Мехмед Абдула, Кристина 
Костадинова, Таня Николова и Екатерина 
Конон преминаха тримесечно обучение в 
Ерфурт, Германия, където са придобили 
знания на тема „Външни изолации на сгра-
ди”. Сертификатите им бяха връчени по 
време заседание на Областния съвет на 

ОП на КСБ – Бургас, лично от предсе-
дателя на Областното представител-
ство инж. Николай Николов, който е и 
зам.-председател на КСБ.

Припомняме, че „УМЕн“ бе разрабо-
тен от КСБ по мярка КД1 „Мобилност 
на обучаеми и учители в професионал-
ното образование и обучение“ на „Ера-
зъм +“. Проектът се реализира от Ка-
марата на строителите в периода юни 
2017 г. – юни 2018 г. в сътрудничество с  
ПГСАГ „Кольо Фичето“ - Бургас, ПГСАГ 
„Лубор Байер“ - Стара Загора, ПГСА 
„Никола Фичев“ – Плевен, ПГСАГ „Ангел 
Попов“ - Велико Търново, СГСАГ „Христо 
Ботев“ – София, и ПГСАГ – Пазарджик, а 
Агенцията по заетостта беше посред-
ник. Основната цел на „УМЕн“ бе да над-
гради знанията, професионалните умения 

и компетенциите на младите специали-
сти относно европейските тенденции в 
сферата на полагането на висококачест-
вени външни изолации, за да отговори на 
нарастващите нужди от енергийно ефек-
тивно строителство.

Елица Илчева

Норвежкият финансов механизъм ще 
подкрепи бизнес проекти с 28,5 млн. евро 
до 2021 г. по Програма „Бизнес развитие, 
иновации и малки и средни предприятия“. 
Възможностите за получаване на финан-
сиране бяха представени на разяснител-
на среща в София от Венцеслава Янчов-
ска, мениджър на „Иновация Норвегия” за 
България.

Тя съобщи, че вече е обявена първата 
покана за набиране на предложения, коя-
то е с бюджет 17,855 млн. евро. В рамки-
те й са предвидени две схеми за безвъз-
мездна помощ - за индивидуални проекти 
и за малки проекти на МСП. 

Грантовата схема за индивидуални 
проекти е с бюджет 16,155 млн. евро. По 
нея могат да кандидатстват както мал-
ки и средни фирми, така и големи пред-
приятия с не повече от 25% държавно 
участие, регистрирани като юридически 
лица в България. Минималният размер на 
гранта е 200 хил. евро, а максималният 
– 1 млн. евро.

Схемата за малки проекти за МСП 
е с бюджет 1,7 млн. евро. Минималният 
размер на гранта е 50 хил. евро, а макси-
малният – 200 хил. евро.

Всяка от схемите има по два компо-
нента – за иновации в зелена индустрия 
(вече се събират проектни предложения 
и крайният срок за кандидатстване е 11 
октомври т.г.) и за инвестиции в тех-
нологии, които подобряват качеството 
на живот (ще бъде отворен през октом-
ври т.г.). „Отделно по двата компонента 
през 2019 г. ще има набиране на предло-
жения и от стартиращи предприятия“, 
уточни Янчовска. По думите й могат да 
кандидатстват български предприятия 
от частния сектор без ограничения за 
бранша и региона, в който оперират.

„Програмата подкрепя местни ини-
циативи, иновативни идеи в сферата на 
внедряване на екологосъобразни техно-
логии и процеси, както и изработване на 
екологични продукти и услуги, внедрява-
не на мерки за енергийна ефективност“, 
каза още Янчовска.

Инж. Терзиев посочи, че 
въпросите, по които Кама-
рата има предложения за 
промени, са деклариране-
то на подизпълнителите, 
обжалванията, въвежда-
нето на предквалификация 
за големите обекти, т.нар 
девизни цени, използване-
то на договорите на FIDIC 
и др. Той информира и че 
ръководството на Кама-
рата е провело поредица 
от срещи с институции-
те, които са били запоз-
нати със предложенията 
на КСБ. „С удовлетворение 
мога да заявя, че срещаме 
разбиране и единомислие“, 
подчерта той. Като важен 
за Камарата въпрос инж. 
Терзиев посочи стандар-
тизирането на докумен-
тите за обществените 
поръчки. Той даде като 
добър пример типовите 
документи по Оперативна 
програма „Околна среда“ 

(ОПОС), които МОСВ и Ка-
марата заедно подготвиха, 
и допълни, че желанието на 
КСБ е този добър опит да 
се приложи и по отношение 

на другите сектори, като 
пътния например. 

„Искам да Ви уверя, че 
в лицето на КСБ имате съ-
юзник, на чиято експертна 

подкрепа можете да раз-
читате“, каза в заключе-
ние председателят на УС 
на КСБ. 

Изп. директор на КСБ 

инж. Мирослав Мазнев 
представи изготвените 
от експертите на Камара-
та предложения за промени 
в ЗОП, касаещи строител-
но-инвестиционния процес. 
Те бяха представени неот-
давна на общественото 
обсъждане на ЗИД на ЗОП, 
което се проведе в Съюза 
на юристите в България. 
Инж. Мазнев предложи да 
бъде установен, подобно 
на работата на Камара-
та с други министерства 
и агенции, работен меха-
низъм за сътрудничество 
между АОП и КСБ на екс-
пертно ниво по актуални-
те за строителния сектор 
теми. 

„За нас Вашата екс-
пертна помощ ще бъде 
изключително ценна“ , 
каза от своя страна изп. 
директор на АОП Миглена 
Павлова. „Изготвените 
стандартизирани доку-
менти за проектите по 

ОПОС - след съгласуване с 
редица институции и ве-
домства - вече са в Аген-
цията. След като оконча-
телно бъдат одобрени от 
министъра на финансите, 
ще станат задължителни 
за процедурите по опера-
тивната програма“, по-
ясни Павлова. Тя посочи, 
че такава стандартиза-
ция е от полза както за 
възложителите, така и 
за изпълнителите на об-
ществените поръчки, и 
подчерта, че би било до-
бре да се върви към ти-
пизация на документите 
и в другите сектори. Миг-
лена Павлова приветства 
идеята за по-тясно вза-
имодействие между АОП 
и КСБ на експертно ниво. 
Тя предложи възможните 
сфери на сътрудничество 
да бъдат разписани в рам-
ково споразумение, което 
да бъде подписано между 
Камарата и Агенцията.

 от стр. 1
Снимка Румен Добрев
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура“ стар-
тира обществените поръчки за избор на 
изпълнители за поддържане (превантивно, 
текущо, зимно и ремонтно-възстановител-
ни работи при аварийни ситуации) на авто-
магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ за 
следващите 5 години. Общата индикативна 
стойност е 131,2 млн. лв. без ДДС. Търгът е 
в пет обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - АМ „Хемус“ на те-
риторията на ОПУ – София, и ОПУ - Ловеч. 
Индикативната стойност е 35 000 000 лв. 
без ДДС;

Десислава Бакърджиева

Нов мост над река Тунджа в Елхово – на 
третокласния път III-7008 Елхово - Скалица, 
ще бъде построен на мястото на стария, 
съобщиха от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ). Председателят на УС на АПИ 
инж. Светослав Глосов е подписал договора 
за проектиране и изграждане на новото съо-
ръжение при км. 2+500 на път III-7008.

Изпълнител на проучвателно-проек-
тантските работи и строителството на 
новото съоръжение е „Пътища и мостове“ 
ЕООД. Стойността на договора е 733 920 лв. 
с ДДС. Строителния надзор ще осъществи 
„Агроинвест“ ЕАД. Техният контракт е за 

39 004,56 лв. с ДДС. Срокът за реализация 
е 120 дни, от които 40 са за проектиране, а 
80 - за самото изпълнение на обекта. Ново-
то съоръжение ще бъде със стоманобетонна 
конструкция, с две ленти за движение, тро-
тоари за пешеходци, парапети и мантинели. 

От АПИ уточняват, че съществуващият 
мост е построен през 1926 г. Той е с дърве-
на конструкция и една лента за движение. 
Съоръжението е силно амортизирано, а в 
края на 2014 г. е било сериозно засегнато от 
придошлите води на р. Тунджа. В момента 
по моста не преминават никакви превозни 
средства и трафикът е насочен по изгра-
дения в непосредствена близост до него 
обходен път. 

Десислава Бакърджиева

Национална компания „Железопътна ин-
фраструктура“ обяви обществена поръчка 
с предмет „Модернизация на железопътен 
участък Оризово – Михайлово“ по проект „Ре-
хабилитация на железопътната линия Плов-
див – Бургас, фаза 2“. Прогнозната стойност 

Емил Христов

Парламентарната Комисия 
по регионална политика, благо-
устройство и местно самоу-
правление прие на първо четене 
промените в Закона за пътища-
та, предвиждащи въвеждането 
на електронна система за съби-
ране на таксите за ползване на 
републиканската пътна мрежа 
на база изминато разстояние 
за превозни средства и обща 
техническа допустима макси-
мална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на 
база време за леки автомобили 
с обща техническа допустима 
максимална маса до 3,5 т (елек-
тронна винетка). На заседание-
то присъстваха зам.-министъ-
рът на регионалното развитие 
и благоустройството Валентин 

Йовев, председателят на УС на 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) инж. Светослав Гло-
сов и членът на УС на АПИ инж. 
Дончо Атанасов. „За“ законопро-
екта гласуваха 13 народни пред-
ставители, а 6 се въздържаха. 
Законопроектът за изменение 

и допълнение на Закона за пъти-
щата № 854-01-69 бе внесен от 
депутата Александър Ненков и 
група народни представители. 

„Тарифирането на ТОЛ систе-
мата ще бъде представено през 
втората половина на август“, 
заяви инж. Светослав Глосов и 

допълни, че след това ще пос-
ледва обществено обсъждане 
на ценообразуването. „ТОЛ сис-
темата трябва да бъде въведе-
на през август 2019 г. Тя ще об-
хваща 16 хил. км републикански 
пътища от съществуващите 20 
хил. км“, каза председателят на 
УС на АПИ. Инж. Глосов обясни, че 
системата е базирана на сате-
лит, като ще има GPS проследя-
ване, с което ще се следи целият 
трафик на товарните камиони. 
Контрол ще се осъществява по 
два начина - чрез камери, мон-
тирани на рамки, и чрез мобил-
ни групи, които ще разполагат 
със 100 оборудвани автомобила. 
„Такава система се изгражда за 
първи път в Европа и България 
ще е първата държава с толко-
ва модерна техника“, подчерта 

той. Председателят на УС на 
АПИ добави, че не се предвижда 
с въвеждането на ТОЛ да се об-
лагат републиканските пътища, 
които преминават през урбани-
зирани територии, като в също-
то време АПИ ще продължи да 
ги поддържа. Той поясни, че иде-
ята на АПИ е 50% от приходи-
те от ТОЛ такси да отиват за 
поддръжка на съществуващата 
инфраструктура и 50% за нова.

„Промените в Закона за пъ-
тищата трябва да бъдат при-
ети по най-бързия начин“, заяви 
на свой ред инж. Дончо Атана-
сов. Той изрази мнение, че ТОЛ 
системата ще е най-съвремен-
ната в Европа. Очаква се на 
20 юли промените да влязат в 
парламентарна зала на първо 
четене.

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за пътищата, предвиждащи въвеждането й

е 248 379 110,52 млн. лв. без ДДС. Основните 
дейности, заложени в търга, са разделени 
на три етапа: проектиране и подготовка 
на документи за издаване на разрешение за 
строеж; строителство; получаване на разре-
шение за ползване на обекта и подготовка на 
доказателства за получаване на сертификат 
за оперативна съвместимост. Срокът за из-
пълнение е 1494 дни. Кандидатите могат да 
подават оферти до 11 октомври.

- Обособена позиция 2 - АМ „Хемус“ на те-
риторията на ОПУ – Варна, и ОПУ - Шумен. 
Стойността е 18 700 000 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 3 - АМ „Тракия“ на те-
риторията на ОПУ - София, ОПУ - Пазарджик, 
ОПУ – Пловдив, и ОПУ - Стара Загора. Индика-
тивната стойност е 49 300 000 лв. без ДДС;

- Обособена позиция 4 - АМ „Тракия“ на те-
риторията на ОПУ - Стара Загора, ОПУ - Сли-
вен, ОПУ - Ямбол, и ОПУ - Бургас. Стойността 
е 11 800 000 лв. без ДДС;

- Обособена позиция 5 - АМ „Марица“ на 
територията на ОПУ - Хасково. Индикативна-
та стойност е 16 400 000 лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават оферти 
до 23 август.

Снимка авторът

Мирослав Еленков

Договорени са 82% от 
общия бюджет на Опера-
тивна програма „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура 2014 – 2020“ 
(„ОПТТИ 2014 – 2020“), а 
разплатените са 24%. Това 
съобщи ръководителят на 
Управляващия орган (УО) на 
„ОПТТИ 2014 – 2020“ инж. 
Галина Василева по време на 

изслушване в парламентар-
ната Комисия по европей-
ските въпроси и контрол 
на европейските фондове.

„Въпреки добрите резул-
тати „ОПТТИ 2014 – 2020“ 
се изпълнява по-бавно от 
очакваното. Това се дължи 
на многото обжалвания за 
големите проекти“, посочи 
инж. Галина Василева. „Вече 
сме средата на програмния 
период и трябва да имаме 

представа как ще завърши 
„ОПТТИ 2014 – 2020“ и ще 
могат ли да се изпълнят 
в срок големите проекти. 
Финансираме 6 такива, 
които формират 88% от 
общия бюджет на програ-
мата“, каза инж. Василева.

Тя посочи, че договоре-
ните средства по Приори-
тетна ос 1 „Развитие на 
железопътна инфраструк-
тура“ са 97%. Големите 

проекти по нея са „Рехаби-
литация на железопътна-
та линия Пловдив – Бургас, 
Фаза 2“ и „Модернизация на 
участъка Елин Пелин – Кос-
тенец, каза директорът на 
УО. По думите й по Приори-
тетна ос 2 „Развитие на 
пътната инфраструктура 
по „основната“ и „разши-
рената“ Трансевропейска 
транспортна мрежа“ дого-
ворените средства са 65%. 

По нея се реализират два 
мащабни проекта – лот 3.1 
и лот 3.3 на АМ „Струма“. 
Разплатените средства 
по оста са 22% от бюдже-
та й, като това се дължи 
на доброто изпълнение на 
лот 3.3 на АМ „Струма“. „По 
отношение на лот 3.2 ще 
посоча, че има теоретична 
възможност да бъде изпъл-
нен до края на програмния 
период, ако има избран из-
пълнител през следващата 
година“, акцентира инж. 
Василева. 

От думите й стана 

още ясно, че изпълнение-
то на Приоритетна ос 3 
„Подобряване на интермо-
далността при превозите 
на пътници и товари“ е 
много добро и че изплате-
ните средства са 75%. По 
четвъртата ос „Иновации 
в управлението и услуги-
те – внедряване на модер-
низирана инфраструктура 
за управление на трафика, 
подобряване на безопас-
ността и сигурността на 
транспорта“ договорените 
средства са 38%, а разпла-
тените - 4%.
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Росица Георгиева

Готов е идейният проект за разширяване на парк „Въз-
раждане“ с още 25 дка. Предвижда се да бъдат изградени нова 
част с алеи, места за отдих, аквапарк, обслужваща сграда, 
СПА център и басейни. Това каза кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова при представянето на проекта 
заедно с председателя на Столичния общински съвет Елен 
Герджиков и изп. директор на „Софийски имоти“ ЕАД Димитър 
Шивачев. 

„Всички атракциони ще се захранват с минерална вода 
от находището в местността Баталова воденица. Ще бъде 
обособена водоналивна зона“, обясни Фандъкова и допълни, 
че ще има богато озеленяване. За нас приоритет е запазва-
нето и разширението на зелената система”, каза още тя. 
По думите на Йорданка Фандъкова разширението на парка 
ще започне в началото на 2019 г. и дейностите трябва да 
приключат в рамките на годината.  

„9,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в проекта. По-голяма-
та част от парите – 5,5 млн. лв., са собствени средства на 
общинското предприятие „Софийски имоти”, а останалите 
ще се осигурят чрез заем от Фонда за градско развитие към 
ОП „Региони в растеж“, обясни Елен Герджиков.

Повече за проекта и съоръженията, които ще се изграж-
дат, четете в следващ брой на в. „Строител”.

Десислава Бакърджиева

Министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството Николай 
Нанков инспектира строителството 
на новия участък на автомагистрала 
„Хемус“ между Ябланица и п.в. „Боаза“, 
съобщиха от пресцентъра на ведом-
ството. В проверката са се включили 
областният управител на Ловеч Георги 
Терзийски и председателят на УС на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. 
Светослав Глосов.

„Вече са изпълнени приблизително 
30% от предвидените по проекта дей-

ности. За по-малко от 4 месеца са на-
правени над 1,2 млн. куб. м изкопи и над 
1 млн. куб. м насипи. Работи се по голе-
ми съоръжения, включително водостоци 
и селскостопански подлези, както и по 
надлез, по който ще минава пътят за 
пещерата Съева дупка“, е констатирал 
при обиколката на трасето министър 
Нанков.

Изграждането на новите 9,3 км 
от АМ „Хемус“ между Ябланица и п.в. 
„Боаза“ стартира на 27 март т.г. 
Участъкът ще бъде с по две ленти за 
движение в посока по 4 м, две ленти за 
спиране по 3 м, средна разделителна 

На 18 юли 2018 г. 
се навършиха 181 го-
дини от рождението 
на Васил Левски. Пред 
бюст-паметника на 
Апостола на свобо-
дата в Борисовата 
градина в София се 
проведе тържест-
вено събитие. Кме-
тът на Столичната 
община Йорданка 
Фандъкова поднесе 
цветя на паметни-
ка на Васил Левски. 
Тя бе придружена от 
зам.-кмета на София 
по направление „Кул-
тура, образование, 
спорт и превенция на зависимости” доц. д-р Тодор Чобанов.

В програмата участваха актьорът Мариус Донкин, 
мъжкият камерен хор „България“ и Гвардейският предста-
вителен духов оркестър. 

Калоян Станчев

„Габрово се променя не с години, 
не с месеци, а с дни, и то към добро. 
Неслучайно градът е отличник по 
усвояването на средства по Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ 
(ОПРР).“ Това каза министърът на 
регионалното развитие и благоу-
стройството Николай Нанков по 
време на откриването на три обек-
та по проект „Габрово – инвестиции 
за изграждане на съвременна град-
ска среда“, който се финансира по 
ОПРР. На събитието присъстваха 
и кметът на Габрово Таня Христо-
ва, областният управител Невена 
Петкова, евродепутатът Андрей 
Новаков.

С т ой н о с т т а  н а  п р о е к т а 
е 11 138 023,59 лв. ,  от които 
6 563 608,20 лв. – европейско финан-
сиране, 3 416 131,59 лв. е приносът 
на община Габрово, а 1 158 283,80 лв. 
– национално съфинансиране. Трите 
приключени обекта са реконструк-
ция на кръгово кръстовище на Ши-
варов мост, изграждане на част 
от Източна градска улица и благо-
устрояване на парк „Колелото“. Ос-
новните дейности са включили ре-
хабилитация на пътни и тротоарни 
настилки, поставяне на ново улично 
осветление, възстановяване на пар-
кови територии, благоустрояване на 
вътрешноквартални пространства, 
озеленяване и екстериорно обзавеж-
дане, изграждане на детски площад-
ки, пешеходни алеи, кътове за отдих 
и др.

По време на откриването ми-
нистър Николай Нанков съобщи, че 
до 15 дни ще стартира обществе-
ната поръчка за изграждане на най-

тежкия участък от автомагистра-
ла „Струма“ – трасето на лот 3.2 
през Кресненското дефиле. „Вървим 
по график и през 2023 г. ще имаме 
готова магистрала“, подчерта той.

Николай Нанков заяви още, че и 
обходът на Габрово е много важна 
тема. „В момента приключва из-
граждането на най-големия тунел, 
който е строен през последните 
години в България. Съоръжението 
е почти 600 м. То е изпълнено по 

австрийски метод“, уточни минис-
търът и допълни, че договорът за 
изпълнение е до края на 2018 г. „Убе-
ден съм, че ще успеем да завършим 
обхода предсрочно. Дължината му е 
20 км – грандиозен проект за Габро-
во и Северна България. Това е и под-
ход към тунела под Шипка. Темата 
със съоръжението под Шипка винаги 
е стояла на дневен ред“, коментира 
още министър Нанков и заяви, че е 
оптимист за това, че проектът за 

тунел под Шипка ще стар-
тира като реално изпълне-
ние. 

След събитието Ни-
колай Нанков инспектира 
строителните дейности 
на обходния път на Габро-
во заедно с председателя 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Све-
тослав Глосов. 

Повече за проверката 
на съоръжението четете в 
интернет страницата на 
вестник „Строител“. 

Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

ивица - 2 м, водещи ивици и банкети. 
Ще бъдат построени 5 селскостопан-
ски подлеза и 2 селскостопански над-
леза. Етапна връзка в близост до с. 
Брестница ще осигурява свързаност 
с път I-4 Коритна – Белокопитово. Из-
пълнител на обекта е Консорциум „ХВП 
Ябланица“ ДЗЗД, в който участват 
„Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и 
„Пътстрой Бургас“ ЕООД. Договорът 
за проектиране и строителство е 
на стойност 54 990 000 лв. без ДДС. 
Строителният надзор осъществява 
ДЗЗД „Консултанти Хемус 1 – 2016“. 
Техният контракт е 595 899,10 лв. без 
ДДС. 

В рамките на следващите три го-
дини ще бъдат изградени или ще се из-
граждат 170 км от АМ „Хемус“.

Снимки авторът
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Изпълняваме проекти за близо 7 млн. лв. по Оперативна програма          

Красен Кралев, министър на младежта и спорта: 

Мартин Славчев

Министър Кралев, 

вече втори мандат сте 

начело на Министер-

ството на младежта и 

спорта (ММС). През този 

период бяха реализирани 

редица спортни инфра-

структурни проекти. 

Кои са най-значимите от 

тях? 

За  нас  всеки  един 
обект е ценен, защото 
сме наясно колко мно-
го труд стои зад него и 
колко е важен за хората, 
които го ползват. Сред 
най-мащабните ни проек-
ти е реконструкцията на 
зала „Фестивална“, вече 
„Асикс Арена“, от която 
зависи зимният сезон на 
лекоатлетите. След се-
риозен ремонт зала „Со-
фия“ стана истинско бижу. 
Поставихме ново табло и 
подменихме терена на На-
ционалния стадион „Васил 
Левски“. Там вече има и 
допълнителни камери с ви-
сока резолюция 4К, прибли-
жаващи образа 36 пъти, 
т.е.  не остава „сляпо 
място” на съоръжението. 
Комплекс „Академика 4 км“, 
където има плувен басейн, 
също претърпя сериозно 
обновяване. Направихме 
различни подобрения (на 
терена и осветлението) 
на 11 стадиона, и продъл-
жаваме. Десетки са по-
малките обекти, които 
изградихме и реновирахме. 
Изключително много се 
гордея с програмата ни за 
подпомагане на българския 
футбол.

Радвам се, че мога да 
съобщя, че на официална 
церемония на 21 юли ще 
бъде открита многофунк-
ционалната спортна зала 
„Арена Шумен“. Модерното 
съоръжение е с капацитет 
от 1500 седящи места и с 
възможност за монтира-
не на допълнително още 
около 900. Обектът отго-
варя на всички изисквания 
на спортните федерации 
за провеждане на състе-
зания по волейбол, бас-
кетбол, футбол, хандбал и 
др. На терена е поставена 
сертифицирана паркетна 
настилка, доставено е и 
оборудване. В сградата 
има още кафене, фитнес, 
сауна и парна баня, шест 
съблекални, помещения за 
треньори и съдии, зала за 
пресконференции, места 
за журналисти за директ-
но предаване на събития, 
помещения за допинг-кон-
трол и медицински каби-
нет. На партера са из-
градени подходи за хора с 
увреждания. Направен е и 
паркинг с 300 паркоместа. 

Какви инвестиции в 

спортна инфраструкту-

ра са планирани до края 

на годината и през след-

ващата? Кои търгове се 

очаква да стартират ?

В момента одобрени за 
финансиране са проекти 
за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност 
на спортна зала „Иван 
Ханджиев“ в Русе, ремонт 
на зала по лека атлетика в 
Пловдив, както и на водна 
спортна база „Бриз“ във 
Варна, изграждане на мно-
гофункционално спортно 
игрище в Айтос, обновява-
не и модернизация на база-
та на тенис клуб „Левски-
София“, реконструкция на 
закритата лекоатлети-
ческа писта на стадион 
„Осогово“ в Кюстендил. 
Общата стойност на 
тези инвестиции е 1 215 
241,11 лв. Продължава ре-
монтът на Зимния дворец, 
който ще е готов за зим-
ния сезон, и изграждането 
на „Арена Бургас“. Плани-
раме реконструкция на 
закритата писта за лека 
атлетика в Добрич.

С кои проекти се гор-

деете най-много? 

За момента това са 
„Асикс Арена“ и програма-
та ни за ремонт на фут-
болните стадиони. Гордея 
се и с факта, че с помо-

щта и на премиера Бойко 
Борисов състоянието на 
спортната база в Бълга-
рия се подобри значител-
но. От 2009 г. досега в 
изграждането и ренови-
рането на спортна база 
са инвестирани над 350 
млн. лв.

 
Какви ще бъдат ос-

новните приоритети на 

ММС до края на 2018 г. 

и какво предстои през 

следващата година?

Основен приоритет 
сега ни е приемането на 
новия Закон за физическо-
то възпитание и спорта, 
който ще спомогне за осъ-
ществяване на цялостна-
та реформа в системата. 
Той беше приет на първо 
четене в Народното съ-
брание. В момента е във 
фаза обсъждане в работ-
на група на ресорната 
парламентарна Комисия 
по въпросите на децата, 
младежта и спорта преди 
второ четене.

Естествено, ще про-
дължим с реконструкци-
ята и изграждането на 
спортна база. Трябва да 
работим и за развитие на 
науката в спорта. За това 
и методично оборудваме с 
нова апаратура дирекция 

„Координация и контрол на 
спортната подготовка” 
към ММС.

Освен със средства 

от бюджета, какви дру-

ги инструменти използ-

вате за набавяне на не-

обходимото финансиране 

за изпълнението на про-

ектите? 

Основният механизъм, 
който използваме за при-
вличане на средства там, 
където не ни достига ре-
сурс, са т.нар. ЕСКО дого-
вори. Техният предмет е 
осъществяването на мер-
ки за повишаване на енер-
гийната ефективност, 
при което инвестициите 
и възнаграждението на 
изпълнителя се изплащат 
въз основа на реализира-
ните икономии на енер-
гия. Така бяха извършени 
част от ремонтите на 
зала „София“, „Асикс Аре-
на“, комплекс „Академика 4 
км“. Това е практика и при 
течащия ремонт на Зим-
ния дворец. 

В момента Министер-
ството на младежта и 
спорта изпълнява и про-
екти за близо 7 млн. лв. 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ за ремонт и рекон-

струкция на държавните 
спортни училища в София, 
Варна и Русе.

Споменахте новия 

Закон за физическото 

възпитание и спорта. 

Какви са предвижданите 

промени? 

За пръв път в него се 
дава възможност спорт-
ната инфраструктура 
да бъде отдавана дълго-
срочно и по този начин да 
стане привлекателна за 
частния капитал. Този вид 
инвестиции се връщат 
много бавно и е изключи-
телно важно срокът за 
отдаването на спортни-
те обекти да бъде по-дъ-
лъг, за да има интерес от 
предприемачите. Норма-
тивът дефинира и видове-
те клубове – за развитие-
то на един и сходни видове 
спорт или многоспортови 
по обединяващ принцип. 
Предвижда се изискване 
спортните клубове да бъ-
дат членове само на една 
федерация. Изрично е да-
дена възможността за 
създаване на студентски 
спортни клубове, които 
могат да се подпомагат 
финансово от висшето 
училище и от Министер-
ството на образованието 

и науката. 
Новата  уредба  на 

спортните федерации 
предвижда издаването на 
безсрочен спортен лиценз 
и засилен последващ кон-
трол върху федерациите, 
притежаващи лицензи. 
Различна е регламента-
цията и на обединените 
спортни клубове, които 
са сдружения на поне три 
спортни клуба на тери-
торията на една адми-
нистративна област и 
се създават специално 
за ползване и управление 
на спортни обекти и съ-
оръжения. За пръв път на 
законово ниво се пред-
вижда взаимодействие 
между институциите в 
системата на училищ-
ното и висшето образо-
вание и Антидопинговия 
център с цел повишаване 
на информираността на 
подрастващите относно 
превенцията при употре-
бата на допинг и вредни 
за здравето субстанции и 
методи. 

Проектозаконът пред-
вижда обособяването на 
самостоятелна глава, 
регулираща допинговия 
контрол и борбата сре-
щу употребата на допинг 
в спорта. Нормативът 
изчерпателно посочва 
лицата, които са спорт-
но-педагогически кадри – 
спортно-педагогическите 
специалисти и треньор-
ските кадри.

 
Предвиждат се про-

мени и в Закона за опаз-

ване на обществения 

ред при провеждането на 

спортни мероприятия и 

приемането на нов Закон 

за футболното хулиган-

ство. Какви мерки ще 

бъдат предприемани и 

ще се подобри ли по този 

начин протичането на 

спортни мероприятия в 

стра ната? 

В момента се обсъж-
дат промените в сега 
действащия Закон за 
опазване на обществения 
ред при провеждането на 
спортни мероприятия, кой-
то да влезе за гласуване 
в Парламента още преди 
старта на новото първен-
ство. Паралелно с готве-
ните изменения, продъл-
жава работата и по новия 
закон, за прецизирането 
на който ще съдействат 
и представители на УЕФА. 
Предлаганите промени 
включват точно дефини-
ране на термина „спорт-
но хулиганство“, повече 
правомощия за МВР при 
налагане забрана за посе-
щения на спортни срещи. 
Заложени са и по-сериозни 
глоби при извършване на 
противообществена про-
ява по време на спортно 
мероприятие. Толерант-
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ността към спортното 
хулиганство от страна на 
ММС е нулева. 

Изключително важно 
е обаче нормативните 
изменения да бъдат об-
мислени и да се въведат 
по начин, който гаранти-
ра реален ефект. Трябва 
също така много ясно 
да си дадем сметка, че 
законът, който често 
за съкращение наричаме 
„Закон за футболното ху-
лиганство“, всъщност се 
отнася до всички спортни 
мероприятия, не само до 
футболни мачове, където 
съществува най-висок 
риск. Затова трябва да 
има разграничаване на из-
искванията за различните 
спортни прояви, какъвто 
е подходът и в Конвенци-
ята на Съвета на Европа 
за интегриран подход към 
безопасността, сигурнос-
тта и обслужването при 
спортни прояви. Ключово 
е с новия норматив да се 
засили личната отговор-
ност. Затова предстои 
много сериозно обсъж-
дане на начина, по който 
да се персонализират 
билетите за мачовете. 
Трябва също много точ-
но да бъдат формулирани 
правата и задълженията 
на стюардите. Още през 
май всички политически 
сили се обединиха около 
важността от въвежда-
нето на спешни промени в 
действащия закон и изра-
ботването на нов. Убеден 
съм, че ще успеем да се 
справим с този сериозен 
за спорта проблем.

 
В  какви  с ъ би т и я , 

свързани с Българското 

председателство на съ-

вета на ЕС, взе участие 

ММС? 

Българското предсе-
дателство в сферата на 
младежта и спорта беше 
изключително успешно. 
Нашето правителство е 
първото, което постави 
младежкото развитие в 
центъра на председател-
ството си. В национално 
представително проуч-
ване на „Алфа Рисърч“ се 
отчита, че според българ-

ските граждани напредъ-
кът в сектор „Младеж“ е 
на второ място, веднага 
след темата за Западни-
те Балкани. Приемането 
на досието „Европейски 
корпус за солидарност“ 

пък поставя страната ни 
на водещо място в сектор 
„Младеж“. Всяка следваща 
законодателна инициати-
ва в сферата ще се оп-
ределя от експертното 
мнение именно на Бълга-
рия, като първата, която 
постигна успешни прего-
вори и затваряне на зако-
нодателното досие. 

В рамките на Предсе-
дателството бе органи-
зирана и Европейска мла-
дежка конференция с 250 
участници от ЕС, Западни-
те Балкани и Източното 
партньорство. По време 
на мероприятието се из-
готвиха и първите Евро-
пейски младежки цели. Те 
бяха предоставени на ЕК 
като директна препоръка 
към следващия програмен 
период за Европейската 
стратегия за младежта. 
Проведена бе и среща на 
генералните директори за 
сектор „Младеж“ на държа-
вите членки на ЕС, на коя-
то се обсъди бъдещето на 
Еразъм+.

Българското председа-
телството в сферата за-
почна с международен се-

минар за борба с допинга, 
както в професионалния, 
така и в спорта за всички. 
Той се проведе през януа-
ри и в него взеха участие 
представители на WADA, 
Интерпол, Съвета на Ев-
ропа, ЕК и много антидо-
пингови организации. 

По категоричен на-
чин върнахме темата за 
„уреждането” на спорни 
срещи в дневния ред на 
ЕС. По въпроса във Варна 
се проведоха паралелно 
две събития – заседание 
на експертна група „Поч-
теност в спорта“ към ЕК 
и съвместно обучение за 
създаване и развиване на 
национална платформа за 
борба с манипулирането 
на състезания. През юни 
бях ключов гост-лектор в 
конференция, организира-
на съвместно със Съвета 

на Европа и ЕП в Брюк-
сел на тема „Време е да 
действаме за Европа сре-
щу спортни манипулации“.

Заедно с колегите от 
Австрия, която е след-
ващият председател на 
Съвета на ЕС, работихме 
активно за решаване на 
конфликта между ФИБА и 

Евролигата, които не мо-
гат да синхронизират ка-
лендарите си и това води 
до недопускане от страна 
на големите клубове на иг-
рачи в националните от-
бори. Вярвам, че това ще 
бъде решено още по време 

на австрийското предсе-
дателство. 

ММС партнира на ЕК 
в организацията на Евро-
пейския спортен форум в 
София, организиран през 
март под мотото „Спор-
тът в Европа - инвести-
ция за бъдещите поколе-
ния“. 

Друга от приоритет-
ните теми беше утвър-
ждаването на европейски-
те ценности чрез спорта. 
В тази връзка през юни бе 
организирана конференция 
на тема „Спортът за всич-
ки като инструмент за 
интеграция и мост между 
традиции и иновации“. 

По време на Съвета на 
министрите на ЕС в Брюк-
сел през май бяха приети 
заключения за промотира-
не на европейските цен-
ности чрез спорт.

Как оценявате със-

тоянието на българския 

спорт?

Тази година започ-
нахме добре. Само за по-
следните месеци женски-
ят ни национален отбор 
по волейбол триумфира 
в Златната Европейска 
лига, а след това спечели 
и междуконтиненталната 
Чалънджър купа в Перу, с 
което и промоция за Во-
лейболната лига на наци-
ите от 2019 г. 

Габриела и Стефани 
Стоеви завоюваха исто-
рическа първа европейска 
титла за България в бад-
минтона. В бокса имаме 
три златни, един сребърен 
и два бронзови медала от 
Европейското първенство 
за жени. Два златни, един 
сребърен и един бронзов ме-
дал спечелихме на континен-
талния шампионат по борба. 

В  художествената 
гимнастика имаме чети-
ри медала от Европей-
ското първенство, един 
от които златен. В щан-
гите имаме три отличия 
в двубои от Европейския 
шампионат. Сребро от Ев-
ропейско първенство спе-
чели джудистът Янислав 
Герчев. Сребърната олим-
пийска медалистка в скока 
на височина Мирела Деми-
рева преодоля за пръв път 
в кариерата си 2 м. 

Радващо е, че продъл-
жаваме да раждаме та-
ланти и имаме прекрасно 
поколение млади спорти-
сти – като ненавършила-
та още 17 г. Александра 
Начева, която подобрява 
рекордите в тройния скок 
на олимпийската шампи-

онка Тереза Маринова. 
Наскоро Начева скочи 
14,00 м, с което оглави 
световната ранглиста 
за девойки до 20 г. и покри 
норматив за Европейско-
то първенство по лека 
атлетика за мъже и жени. 
Естествено, винаги може 
и повече, но аз съм опти-
мист за бъдещето на на-
шия спорт. 

Какви цели си поста-

вяте като министър на 

младежта и спорта до 

края на мандата? 

Иска ми се да мотиви-
раме възможно най-много 
деца за системни занима-
ния със спорт. Медалите 
са важни, защото те но-
сят престиж и национал-
на гордост, но аз много-
кратно съм заявявал, че 
здравето на децата ни е 
по-важно. Убеден съм, че 
с все по-добрите условия 
за различни активности, 
които предоставяме, и 
с целенасочената си по-
литика по отношение на 
детско-юношеския и ма-
совия спорт ще успеем да 
го постигнем.

Надявам се и на една 
успешна лятна Олимпиада 
в Токио през 2020 г. На-
правихме много сериозна 
реформа във финансира-
нето на елитния спорт и 
вярвам, че това ще доведе 
до положителен резултат. 

П о  от н о ш е н ие  н а 
спортната инфраструк-
тура първо трябва да 
завършим „Арена Бургас“, 
а след това искаме да 
направим ремонт на ста-
дион „Академик“, който за-
едно с намиращата се в 
близост „Асикс Арена“ да 
се превърне в един цен-
тър на леката атлетика. 
В краткосрочен план тази 
година е много важна, за-
щото България е домакин 
на три световни първен-
ства – по волейбол за 
мъже заедно с Италия, по 
художествена гимнасти-
ка и по гребане за мъже и 
жени. Това е една прекрас-
на възможност за пореден 
път да докажем на света, 
че сме отлични организа-
тори на състезания от 
най-висок ранг. 

Заедно с президента на Българската федерация по бокс 

Красимир Инински, част от българските боксьорки и 

треньорския щаб по време на 11-ото Европейско първенство 

за жени, провело се в обновената столична зала „Асикс Арена“. 

На него България спечели три титли – на Стойка Петрова, 

Станимира Петрова и Мелис Йонузова, един сребърен и два 

бронзови медала

Премиерът Бойко Борисов и министър Красен Кралев по 

време на Европейската младежка конференция, организирана 

от ММС като част от активностите на Българското 

председателство на Съвета на ЕС

Министър Кралев връчва купата на победителя от тенис турнира DIEMA XTRA Sofia Open 

Мирза Башич (Босна и Херцеговина)

Министър Кралев заедно с президента на Федерацията по художествена гимнастика Илиана 

Раева и националните ни състезатели, които спечелиха един златен, един сребърен и два 

бронзови медала от Европейското първенство в Гуадалахара (Испания)
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Инж. Йоана Бетова, 
експерт КСБ, 
екип на КСБ

Пазарът на общест-
вени поръчки е част от 
брутния вътрешен про-
дукт – ресурс,  който 
трябва да бъде израз-
ходван прозрачно и ефек-
тивно. Осигуряването на 
равнопоставен достъп 
и конкурентна среда в 
сферата на обществени-
те поръчки е определящ 
фактор при формирането 
на бизнес климата, увели-
чаването на чуждестран-
ните и местните инвес-
тиции, стабилизирането 
на българските фирми и 
постигането на устойчив 
икономически растеж.

М он и тори нг ъ т  н а 
обявените обществени 
поръчки е част от дей-
ността на Камарата  на 
строителите в България. 
Той е насочен главно към 
сектор „Строителство“, 
като предоставя месеч-
но информация относно 
обхвата (предмета) на 
обявените обществени 
поръчки, както и за не-
обосновани прекомерни 
изисквания в критериите 
за подбор на изпълнител, 
които биха могли да са 
пречка за свободна и ло-
ялна конкуренция, равно-
поставеност и допускане 
на дискриминация в отра-
съла.

По данни на Агенция-
та за обществени поръч-
ки (АОП) за май 2018 г., 
обявените обществени 
поръчки в сектор „Стро-
ителство“ са общо 308 
броя, с прогнозна стой-
ност 346 млн. лв. От тях 
95 бр. са за „Проектиране 
и надзор“ -  за 37 млн. лв., а 
за строителство – 213 бр. 
на стойност 309 млн. лв. 
Данните показват, че 
спрямо същия период на 
2017 г.  обявените об-
ществени поръчки общо 
за сектора се увеличават 
с 35,1%, като стойност-
та им намалява с 27,9%. 
Поръчките за „Проектира-
не и надзор“ се увеличават 
с 37 бр., като нараства и 
тяхната стойност с 29 
млн. лв. спрямо май 2017 г. 
З а  с трои тел с твото 
стойността на обявени-
те поръчки намалява с 163 
млн. лв., при увеличаване с 
43 броя на обявленията на 
годишна база.

Обявени обществени поръ-

чки по вид строителство

 „Инженерна инфра-
структура“ - обявените 
поръчки за май 2018 г. в 
сегмента са 88 бр., или 
41,3% от всички в сектор 
„Строителство“. Обща-
та прогнозна стойност 
е 173 млн. лв., или 56% от 
общо обявената стой-
ност на поръчките за 
отрасъла. Спрямо същия 
период на 2017 г. обявени-
те обществени поръчки в 
„Инженерна инфраструк-
тура“ регистрират ръст 

от 39,7%  и спад при стой-
ността от 50,1%. 

 „Сградно строител-
ство“ - делът на поръч-
ките в сегмента е 34,7% 
от общо обявените, или 
74 бр. с прогнозна стой-
ност 54 млн. лв., предста-
вляваща 17,5% от общата 
за отрасъла. Спрямо май 
2017 г. обявените поръчки 
в „Сградно строителство“ 
регистрират ръст от 48% 
на броя и на стойността 
от 161,9%.

 „Енергийна инфра-
структура“ – обявените 
обществени поръчки са 
34 бр., или 16% от всички 
в сектор „Строителство“. 
Прогнозната стойност е 
42 млн. лв., или 13,6% от 
общо обявената. Спрямо 
май 2017 г. обявените по-
ръчки в „Енергийна инфра-
структура“ регистрират 
спад от 24,4% на броя и на 
стойността - от 27,6%. 

 „ВиК инфраструкту-
ра“ – делът е 8% от общо 
обявените обществени 
поръчки в отрасъла, или 
17 бр., при обявена прогноз-
на стойност от 40 млн. 
лв., което е 12,9% от об-
щата. Спрямо май 2017 г. 
обществените поръчки 
във ВиК строителство-
то регистрират ръст от 
41,7% на броя и спад на 
стойността от 13%.

Обявени обществени 

поръчки за проектиране и 

надзор в строителството

Услуги в строител-
ството „Проектиране 
и надзор“ -  обявените 
поръчки за „Проектира-
не и надзор“ са 95 бр. с 
прогнозна стойност 37 
млн. лв. Спрямо май 2017 г. 
се регистрира ръст от 
37 броя и от 29 млн. лв. на 
стойността.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Инженерна ин-

фраструктура“

Поръчка №00678-
2018-0014, Топлофикация 
- Русе ЕАД – „Изграждане 
на ново депо за неопасни 
отпадъци и площадка за 
предварително третира-
не на неопасни отпадъци 
на територията на съ-
ществуващ сгуроотвал 
на ТЕЦ Русе изток по про-
ект и техническо задание 
по обособени позиции” с 
прогнозна стойност – 
5 млн. лв.

Поръчка №00690-
2018-0004, община Боро-
ван – „Извършване на СМР 
за изпълнение на проект 
„Реконструкция на об-
щинска четвъртокласна 
пътна мрежа в община 
Борован – пътища в об-

щина „Борован“ с прогноз-
на стойност – 5,3 млн. лв. 

Поръчка №00307-
2018-0010, община Коз-
лодуй – „Реконструкция 
и рехабилитация на съ-
ществуващи общински пъ-
тища, съоръжения и при-
надлежности към тях на 
територията на община 
Козлодуй, област Враца” с 
прогнозна стойност – 5,4 
млн. лв.

Поръчка №00183-
2018-0002, община Злато-
град – „Рехабилитация и 
реконструкция на общин-
ски път SМL 2109 /III 867/
Златоград – Аламовци и 
общински път SМL 2100 
/III 867, Мадан – Цацаров-
ци/ - Страшимир – махала 
Боево и на съоръженията 
и принадлежностите към 
тях, находящи се в Общи-
на Златоград“ с прогнозна 
стойност – 5,4 млн. лв. 

Поръчка №00072-
2018-0007, община Карло-
во – „Избор на изпълнител 
на строително-монтаж-
ни работи по проект № 
16/07/2/0/00398/ „Рекон-
струкция и възстановя-
ване на общински път 
гр. Карлово – с. Дъбене – 
с. Войнягово, Община Кар-
лово“  с прогнозна стой-
ност – 5,6 млн. лв. 

Поръчка №00196-
2018-0021, община Бе-

лица – „Реконструкция и 
рехабилитация на общин-
ски пътища: „BLG1020 / II 
- 84, Якоруда - Разлог / 
жп гара Белица - Краище 
- Лютово - Бабяк – Орце-
во”, „BLG1021 / III - 8406 / 
Белица - лет. Семково” 
„BLG1024 / BLG1020, жп 
гара Белица - Лютово / 
Краище - Горно Краище”, 
на територията на об-
щина Белица“  с прогнозна 
стойност – 5,6 млн. лв. 

Поръчка №00637-
2018-0003, община Сатов-
ча – „Извършване на стро-
ително-монтажни работи 
във връзка с изпълнението 
на проект с работно за-
главие: „Реконструкция и 
рехабилитация на общин-
ски пътища на терито-
рията на община Сатов-
ча“ с прогнозна стойност 
– 5,6 млн. лв.

Поръчка №00383-
2018-0015, община Добрич 
– „Извършване на строи-
телно-монтажни работи 
по Проект „Подобряване на 
връзката с TEN-T мрежа-
та в трансграничния ре-
гион Меджидия – Добрич“, 
по програма Интеррег 
V-А Румъния - България по 
обособени позиции: Обо-
собена позиция № 1: „Ре-
конструкция и рехабили-
тация на уличната мрежа 
и тротоари и изграждане 

на ново енергоспестява-
що улично осветление по 
ул. „Никола Петков”. Обо-
собена позиция № 2: „Ре-
конструкция и рехабили-
тация на уличната мрежа 
и тротоари, изграждане 
на ново енергоспестява-
що улично осветление по 
бул. „Добруджа“ и рехаби-
литация и основен ремонт 
на мост над жп линия при 
км 2+750 по бул. „Добру-
джа“ с прогнозна стой-
ност – 6,4 млн. лв.

Поръчка №00340-
2018-0013, община Угър-
чин – „Изпълнение на СМР 
- рехабилитация, основ-
ни и текущи ремонти на 
общинска пътнa и улич-
на мрежа на територия-
та на община Угърчин" с 
прогнозна стойност – 8 
млн. лв. 

Поръчка №00044-
2018-0040, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ)- 
(Старо наименование 
– (Национална агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(НАПИ) – (Старо наимено-
вание - Фонд „Републикан-
ска пътна инфраструкту-
ра“) (ФРПИ) - „Определяне 
на изпълнител за извърш-
ване на поддържане (пре-
вантивно, текущо, зимно 
и ремонтно – възстано-
вителни работи при ава-
рийни ситуации) на репу-

41,3%

34,7%

16,0%

8,0%

56,0%

17,5%

13,6%

12,9%

Инженерна инфраструктура
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Енергийна инфраструктура
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и надзор 

Брой Стойност (млн.лв.)
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бликанските пътища по 
обособени позиции на те-
риторията на североиз-
точен район“ с прогнозна 
стойност – 48,1 млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Сградно строи-

телство“ 

Поръчка №01044-
2018-0004, Областна ад-
министрация - Смолян – 
„Строителство на обект: 
граничен контролно-про-
пускателен пункт „Рудо-
зем-Ксанти“ и подходен 
път“ с прогнозна стой-
ност – 14,5 млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Енергийна инфра-

структура“

Поръчка №01379-
2018-0080, Електроенер-
гиен системен оператор 
(ЕСО) ЕАД - „Реконструк-
ция на ВЛ 220 kV „Сила“, 
Обособена позиция №1: 
„Реконструкция на ВЛ 
220 kV „Сила“ в участъка 
от линейния портал на 
ОРУ подстанция „ТЕЦ Ма-
рица изток 2“ до стълб 
№46“ и Обособена позиция 
№ 2: „Реконструкция на ВЛ 
220 kV „Сила“ в участъка 
от стълб №46 до стълб 
№89“ с прогнозна стой-
ност – 8,9 млн. лв. 

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „ВиК инфраструк-

тура“

Поръчка №00112-
2018-0006, община Бело-
во – „Избор на изпълнител 
за извършване на строи-
телни работи по проект: 
„Реконструкция и подмяна 
на вътрешна водопровод-
на мрежа – гр. Белово” с 
прогнозна стойност – 5,9 
млн. лв. 

Поръчка №00340-
2018-0014, община Угър-
чин – „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна 
мрежа на гр. Угърчин” с 
прогнозна стойност – 10 
млн. лв. 

Поръчка №00340-
2018-0011, община Угър-
чин – „Строителство на 
Пречиствателна станция 
за отпадъчни води, дюкер 
и довеждащ колектор на 
територията на община 
Угърчин по две обособе-
ни позиции” с прогнозна 
стойност – 10,4 млн. лв. 

Обявени обществени поръ-

чки по вид възложители

Общини - 234 бр. обя-
вени поръчки;

Комунален и общест-
вен сектор - 9 бр.;

Болници и учебни за-
ведения - 12 бр.; 

Министерства и 
агенции  - 52 бр.; 

Други - 1 бр. 

Обявени обществени 

поръчки по източници на 

финансиране

Държавен бюджет – 
225 бр.;

Механизъм за свърз-
ване на Европа – няма;

Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“ – 
няма;

Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
– 2020“ – 16 бр.; 

Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – 1 бр.;

„Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“  – 45 бр.;

Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020“ – 9 бр.;

Програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Румъния 
– България 2014 - 2020“ – 
2 бр.;

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

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

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

Национален довери-
телен Екофонд – 2 бр.;

Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда – 1 бр.;

Проект „Красива Бъл-
гария“ – 2 бр.;

Европейска енергий-
на програма за възстано-
вяване – няма;

Програма „Хоризонт 
2020“ – няма. 

През май 2018 г. в обявле-

нията за обществени поръ-

чки се изискват следните 

сертификати:

ISO 9001:2008 - за 
53,2% от поръчките се 
изисква този сертификат.

ISO 14001:2004 - за 
33,4% се изисква този сер-

тификат.
OHSAS18001:2007 – 

за 4,2% от поръчките се 
изисква този сертификат. 

ISO 27001:2005 – не 
се изисква.

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

IEC 17025:2005  –  не 
се изисква.

ISO 9606-1:2012 – не 
се изисква.

ISO-13485 – не се из-
исква.

ISO -17024:2003 – не 
се изисква.

ISO – 39001:2012 – не 
се изисква. 

Процентът е изчислен 
на база поръчките, без 
тези по надзора и  догова-
ряне без обявление

Нередности при обяве-

ните поръчки в сектор 

„Строителство“, влияещи 

негативно върху конкурен-

цията 

Нередностите при 
обявените обществени 
поръчки са често среща-
ни необосновани, липсва-
щи или прекомерни изи-
сквания при процедурите 
за подбор на изпълнител, 
поставени в условията за 
участие, и критериите за 
възлагане, а именно при:

Годност за упражня-
ване на професионалната 
дейност, включително 

изисквания във връзка с 
вписването в професио-
нални или търговски ре-
гистри; 

Икономическо и фи-
нансово състояние;

Технически и профе-
сионални възможности; 

Критерий за качест-
во – показатели за оценка;

Критерий за качест-
во – срок на годност;

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

За май 2018 г. са до-
пуснати 5 нередности при 
обявените обществени 
поръчки в сектор „Стро-
ителство“, водещи до су-
бективни решения при въз-
лагане или отстраняване 
на участниците в проце-
дурите по обществени 
поръчки. Нередностите 
са в сегмент „Енергийна 
инфраструктура“ и по вид 
възложител се разпреде-
лят на: Министерства и 
агенции – 3, Общини – 1 
и Комунален и обществен 
сектор – 1.

Поръчка №01379-2018-

0066, Мрежови експло-

атационен район (МЕР) 

ЕАД - Плевен към ЕСО 
Наименование: „Про-

ектиране, доставка, мон-
таж и пускане в действие 

на система за видеонаб-
людение, пожароизвести-
телна система и охра-
нителна система в п/ст 
Плевен 1“.

Коментар: Възложи-
телят няма изискване към 
изпълнителя да е вписан 
в Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя (ЦПРС).

Поръчка №01379-2018-

0067, Мрежови експло-

атационен район (МЕР) 

ЕАД - Плевен към ЕСО 
Наименование: „Про-

ектиране, доставка, мон-
таж и пускане в действие 
на система за видеонаб-
людение, пожароизвести-
телна система и охра-
нителна система в п/ст 
Плевен 2“. 

Коментар: Възложи-
телят няма изискване към 
изпълнителя да е вписан в 
ЦПРС.

Поръчка №01379-2018-

0068, Мрежови експло-

атационен район (МЕР) 

ЕАД - Плевен към ЕСО 
Наименование: „Про-

ектиране, доставка, мон-
таж и пускане в действие 
на система за видеонаб-
людение, пожароизвести-
телна система и охра-
нителна система в п/ст 
Сторгозия.“ 

Коментар: Възложи-
телят няма изискване към 

изпълнителя да е вписан в 
ЦПРС.

Поръчка №01795-2018-

0001, Основно училище 

„Христо Ботев“, с. Попо-

вица, община Садово

Наименование: „Изпъл-
нение на договор с гаран-
тиран резултат (ЕСКО 
договор) за въвеждане на 
енергоефективни мерки в 
Основно училище „Христо 
Ботев” с. Поповица, общи-
на Садово”. Предметът на 
поръчката включва проек-
тиране и изпълнение на 
енергоспестяващи мер-
ки, описани в Доклада за 
обследване за енергийна 
ефективност”. 

Коментар: Възложи-
телят няма изискване към 
изпълнителя да е вписан в 
ЦПРС.

Поръчка №00678-2018-

0017, Топлофикация - Русе 

ЕАД Наименование: „Про-

ектиране, доставки и из-

граждане на система за 

мониторинг и управление 

на инсталация за очис-

тване на димни газове 

от серни окиси, генери-

рани от парогенерато-

ри ст.№4 и ст.№5 в ТЕЦ 

Русе Изток по техниче-

ско задание”.

Коментар: Възложи-
телят няма изискване към 
изпълнителя да е вписан в 
ЦПРС.

76,0%2,9%

3,9% 16,9%

0,3%

Дял на обявените обществени поръчки по 
възложители 

май 2018 г.

Общини

Комунален и 

обществен сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и 

агенции

Други

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Открита процедура 
125 бр. обявени поръчки
Пряко договаряне 
11 бр. обявени поръчки

Ограничена процедура
0 бр. обявени поръчки 

Договаряне без предварително обявление 
20 бр. обявени поръчки 

Публично състезание 
151 бр. обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие 
0 бр. обявени поръчки

Договаряне с предварителна покана за участие 
0 бр. обявени поръчки

Открит конкурс за проект
1 бр. обявени поръчки

40,6%

3,6%

0,0%

6,5%

49,0%

0,0%

0,0%

0,3%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Oграничена процедура

Договаряне без 

предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без 

предварителна покана …

Договаряне с 

предварителна покана …

Открит конкурс за проект

Обявени обществени поръчки по  
процедури на договаряне

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Критерий
Икономически 

най-изгодна оферта 

Критерий
„най-ниска цена“

3 бр. обявени поръчки

Критерии 
„ниво на разходите 

( разходна ефективност)“ 
и „съотношение 
качество/цена“

203 бр. обявени поръчки

Липсват критерии 
за икономически 

най-изгодна оферта

102 бр. обявени поръчки

Държавен 

бюджет

Оперативни 

програми

73,1%

26,9%

Дял на обществените 
поръчки по източници на 

финансиране 

Държавен бюджет

Оперативни програми
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Мартина Кръстева,
експерт КСБ
 
П р е д в а р и т ел н и т е 

прогнози за необходими-
те умения могат да бъ-
дат мощен политически 
инструмент за вземане на 
решения. Това посочват 
от Европейския център за 
развитие на професионал-
ното обучение (CEDEFOP). 
Според експертите в бър-
зо променящия се свят би 
било от голяма полза да 
има яснота за това как 
пазарът на труда ще се 
трансформира в резултат 
на развитието на техно-
логиите, изменението на 
климата и демографските 
промени. При наличието 
на тези данни хората ще 
могат по-лесно да бъдат 
насочвани за това какви 
видове образование и обу-
чение да следват, пред-
приятията ще знаят от 
какви умения ще се нуж-
даят служителите им, а 
създателите на политики 
ще могат да адаптират 
системите към новите 
потребности.

„Трудов пазар и интели-

гентни умения“ (LMSI) 

е платформа, която 
предоставя информация 
за настоящите и бъде-
щите тенденции и може 
да помогне за вземането 
на информирани решения. 
„Оценката за полезност-
та на LMSI нараства и тя 
се превърна в политиче-
ски приоритет на ЕС“, се 
посочва в програмата на 
Европейската комисия за 
нови умения. Събирането, 
анализирането и използва-
нето на LMSI в процеса на 
разработване на полити-
ки трябва да се основава 
на процеси, подкрепяни от 
правителствените орга-
ни, и с ангажираността 
на заинтересованите 
страни. За CEDEFOP про-
гнозираните умения и тях-
ното съчетаване означава 
процес на разработване и 
използване на наличната 
информация от LMSI. От 
Европейския център са 
убедени, че по този начин 
може да се постигне по-
добър баланс между пред-
лагането и търсенето на 
знания, както и насърча-
ване на икономическото 
развитие чрез целена-
сочени инвестиции от 
страна на отделни лица, 
държави, региони, секто-
ри или предприятия. „Това 
не означава планиране на 
човешките ресурси, като 
например колко водопро-
водчици ще са нужни през 
2025 г., а е изследване как 
се развиват пазарите на 
труда и следователно как 
се променят работните 
места, уменията и нужди-
те от обучение. То не пре-
тендира, че е в състояние 
да предскаже еволюцията 
на компетенции с каква-
то и да било сигурност, 
но очакванията могат да 

сигнализират за насто-
ящите и възможните бъ-
дещи несъответствия и 
да дадат насоки как да се 
преодолеят“, обясняват 
специалистите.

Обзор на CEDEFOP 
подчертава, че всички 
държави членки устано-
вяват нови и/или разши-
ряват съществуващите 
дейности за предвиждане 
на умения и засилват тях-
ното използване при раз-
работването на полити-
ки. Данните за България 
сочат, че страната ни е 
в начален етап на този 
процес. Предприетите 
ключови действия между 
2009 г. и 2013 г. са съфи-
нансирани от Европейския 
социален фонд, включи-
телно създаването на Ин-
формационна система за 
оценка на компетенциите 
(www.mycompetence.bg). 
През 2013 г. България прие 
формален механизъм за 
включване на резултати-
те от прогнозите за тър-
сенето и предлагането на 
работна ръка в правенето 
и прилагането на прави-
телствените политики. 
Информацията за пазара 
на труда се използва от 
заинтересовани страни 
от публичния и частния 
сектор в областта на 
обучението на национал-
но, регионално и местно 
равнище. В перспектива 
стратегическите доку-

менти за периода 2014 
- 2020 г., като например 
Националната стратегия 
за развитие на профе-
сионалното образование 
и обучение, определят 
като приоритетно меж-
дуинституционалното 
сътрудничество на обра-
зователния сектор с биз-
неса.

Очаквани умения при изра-

ботването на политики

Ефективното пред-
виждане и съгласуване на 
уменията, базирано на 
LMSI, може да свърже об-
разованието, обучението 
и заетостта, както и да 
насърчи партньорствата 
за осигуряване на умения 
и квалификации, подходя-
щи за работното място 
и търсени от работода-
телите. В тази връзка 
държавите членки използ-
ват очакваните умения на 
национално и регионално 
равнище в подкрепа на по-

литиките в областта на 
заетостта,  образование-
то и обучението:

Методи за прогнозиране на 

очакваните умения

Методите за очаква-
ните умения варират в 
ЕС, като сред основните 
са оценка на знанията и 
бъдещи прогнози. Източ-
ниците на данни също са 
различни. Използваните 
начини могат да повлия-
ят на наличните данни, 
и обратно. Някои методи 
са по-добри в описването 
на текущото състояние 
на предлагането и тър-
сенето на умения, дру-
ги - при предоставянето 
на дългосрочни прогнози. 
Различните способи оз-
начават, че очакванията 
за квалификации могат да 
хвърлят светлина върху 
краткосрочните, сред-
носрочните и дългосроч-
ните проблеми и да под-
крепят разработването 

на политики на макро-, 
мезо- и микрониво. Всички 
държави членки, с изклю-
чение на Чехия, Кипър и 
Унгария, използват оценка 
или одит на уменията на 
национално и/или, както е 
в Швеция, на регионално 
равнище. Много страни 
от ЕС използват също и 
количествени прогнози. Те 
обикновено се основават 
на икономически модели, 
които правят предположе-
ния за множеството фак-
тори, оказващи влияние 
върху пазара на труда, за 
да оценят бъдещото раз-
витие в различните сек-
тори, професии и умения. 
За да бъдат ефективни, 
количествените прогнози 
се нуждаят от качест-
вени данни за пазара на 
труда в продължителни 
времеви периоди. 

Ефективно предвиждане на 

уменията

Традициите, практики-
те и административната 
структура на всяка дър-
жава членка оформят своя 
подход към управлението 
на уменията. Никой модел 
обаче не може да гаран-
тира ефективността на 
предвиждането на квали-
фикации като политиче-
ски инструмент, но някои 
принципи могат да помог-
нат за координирането на 
участниците и целевите 
групи и процеси:

ясни политически 
цели;

използване на резул-
татите от всички заин-
тересовани страни;

разпространение, за 
да се гарантира широко-
обхватно въздействие;

устойчиво финанси-
ране.

Ефективното пред-
виждане на уменията 
зависи от разпростране-
нието на резултатите. 
Повечето страни в ЕС 
споделят информацията, 
включително доклади, 
пред широка аудитория 
чрез средствата за масо-
ва информация: списания, 
уеб сайтове, телевизия, 
вестници,  семинари и 

други събития. Ирландия, 
Литва и Люксембург на-
пример имат уеб портали 
за умения.

Постигане и финансиране

Резултатите от про-
гнозирането на умения 

трябва да бъдат тълку-
вани и представени по 
разбираем и атрактивен 
начин за всяка целева 
група. Например инфор-
мацията за търсене на 
работа трябва да бъде 
местна или да дава реа-
листични перспективи за 
мобилност. Предвид нуж-
дите на потребителите, 
е създаден порталът Skills 
Panorama, имащ за цел да 
направи LMSI лесно дос-
тъпна за тези, които се 
нуждаят от нея в целия 
ЕС.

Точното прогнозира-
не на очакваните умения 
зависи в не по-малка сте-
пен от финансирането. В 
повечето държави членки 
министерствата на об-
разованието или труда 
са основните органи, кои-
то осигуряват средства. 
Асоциациите на работо-
дателите и синдикатите 
също финансират мерки, 
като например проучвания 
на работодатели и служи-
тели (Гърция). В Литва 
институциите за висше 
образование са длъжни да 
провеждат анкети сред 
работодатели, за да оце-
нят удовлетвореността 
им от завършилите висше 
образование. Европейски-
ят социален фонд подкре-
пя дейности за предвижда-
не на умения в страните 
от ЕС с нововъзникващи 
и установени системи, 
включително в Естония, 
Франция, Латвия, Литва, 
Малта, Австрия, Румъния 
и Словения.

С поглед към бъдещето

Анализ на CEDEFOP за 
подходите за прогнозира-
не на уменията в ЕС показ-
ва развитие на национално 
ниво и наличие на добри 
практики, които могат да 
вдъхновяват заинтересо-
ваните страни от други 
държави. В сътрудничест-
во с властите и засегна-
тите лица, включително 
социалните партньори, 
CEDEFOP предоставя тех-
нически експертен опит, 

методи и инструменти за 
насърчаване на кооперира-
нето. „По този начин може 
да се помогне за изгражда-
нето на път за развитие 
на предвиждането и съ-
гласуването на уменията“, 
подчертават от Европей-
ския център. 

Област на политиката Примери на държави членки

Обучителни програми за професионално об-
разование и обучение и дизайн на курсовете

България, Дания, Германия, Естония, Гър-
ция, Франция, Италия, Кипър, Австрия, Пол-
ша, Словакия, Финландия

Финансиране и разпределяне на местата за 
обучение

Унгария, Португалия, Румъния, Финландия, 
Швеция

Политики за обучение на пазара на труда Белгия, България, Германия, Ирландия, Ис-
пания, Латвия

Кариерно ориентиране
Германия, Франция, Хърватия, Италия, 
Литва, Люксембург, Холандия, Австрия, 
Финландия, Великобритания

Разработване на професионални профили и 
стандарти Белгия, Словения

Услуги за търсещите работа Дания
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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)



сблъскахме с най-различ-
ни предизвикателства. С 
общи усилия „Геострой“ 
АД успя да израсне и да 
се докаже в строителния 
сектор. Благодаря на еки-
па ми за постоянството, 
труда, отговорността и 
професионализма, с кои-
то подхождат ежедневно 
в дейността си. За мен е 
успех, че след тринадесет 

години „Геострой“ АД съ-
умява да осигури работа 
на близо 800 специалисти 
в различни направления на 
строителството. 

Какви са предимства-

та, които трябва да при-

тежава една строителна 

фирма, за да се докаже 

като лидер на пазара? 

За мен от първостепен-

но значение е коректност-
та във всяко едно отноше-
ние, така дори да срещаме 
трудности при осъществя-
ването на целите ни, е по-
вероятно да постигнем ус-
пех. Въпреки че често сме 
притиснати от различни 
обстоятелства при изпъл-
нението на нашите проек-
ти, не допускам некоректно 
отношение към партньори-
те ни и винаги се стремя 
да давам такъв пример и 
вътре в компанията.

Какво означава за вас 

да бъдете коректен парт-

ньор и работодател? 

В своята 13-годишна 
история компанията, коя-
то ръководя, няма забавена 
заплата или неплатено за-
дължение към своите парт-
ньори. Мисля, че можем да 
се гордеем с това. Смятам 
корекността ни за особено 
предимство, защото всич-
ки в сектора знаем какво 
значи забавено плащане.

Вашите постижения 

ви отредиха златни и сре-

бърни награди от Камара-

та на строителите през 

годините. Какви други 

отличия е получавала ком-

панията?

Удовлетворен съм, че 
„Геострой“ е носител на 
три златни и две сребърни 
награди за постигнати най-
добри резултати в раздел 
„Големи компании“ на прес-
тижната годишна класация 
на Камарата на строите-
лите в България. Когато 
те нареждат сред най-до-
брите в бранша – това без-
спорно е повод за гордост. 
Чувстваш признание за по-
ложения труд, но също така 
и задължение да поддържаш 
темпа на развитие. Имаме 
и други отличия. Например 
за постижения в инфра-
структурното строител-
ство. Още една ценна за 
мен награда е „Сграда на го-
дината“, която получихме за 
изпълнението на комплекс 
„Сан Стефано Плаза“. Реа-
лизацията на този много-
функционален, иновативен 
обект е безценен опит, тъй 
като комплексът е изпълнен 
по начин, който рядко се 
среща в България. Изключи-
телен проект, внедрил най-
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Мартин Славчев
Ренета Николова

И н ж .  В у т о в ,  п р е з 

2018 г. „Геострой” АД из-

върши реконструкцията 

на Американския колеж в 

София. Разкажете ни по-

вече за този проект. 

За нас е чест, че ра-
ботихме по този проект, 
който е първият мащабен 
проект за преустройство 
и разширение на една от 
най-старите американски 
образователни институ-
ции извън пределите на 
САЩ. Нашата компания бе 
избрана след многоетапна 
тръжна процедура. Реали-
зацията на проекта бе осъ-
ществена благодарение на 
подкрепата от Фондация 
„Америка за България“, На-
стоятелството на колежа, 
други дарители, и започна 
в края на 2016 г., като ос-
новното изискване бе да 
работим без да прекъсваме 
учебния процес. „Геострой“ 
изпълни проекта, като за-
пази и цялостния автенти-
чен архитектурен стил на 
сградата. Извършихме ре-
конструкция и преустрой-
ство на старата построй-
ка, изградихме две топли 
връзки и напълно нов учебен 
център с уютна библиоте-
ка. Обновената сграда се 
вписва в обстановката на 
кампуса, допълват я съвре-
менни елементи съобразно 
най-добрите изисквания за 
помещения, предназначени 
за учебния процес. 

Какви други обекти 

изпълнява компанията в 

момента? 

Като част от Консор-
циум „Струма – Лот 3.3“ 
продължаваме работа по 
трасето на АМ „Струма“. 
Проектът се финансира 
по Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ и е изпълняван съ-
гласно договорните усло-
вия на FIDIC, Жълта кни-
га. Трасето на лот 3.3 е с 
дължина около 23,6 км. В 
по-голямата си част но-
вата автомагистрала се 
развива успоредно на р. 
Струма и сега съществу-
ващия път Е-79, който из-
цяло ще запазим. Работи се 
по 9 мостови съоръжения 
с обща дължина от около 
980 м, 2 пътни възела при с. 
Струмяни и при Сандански 
и множество специфични 
за пътното строителство 
и съпътстващата инфра-
структура конструктивни 
детайли.

Изпълняваме и проекти-
ране, и СМР на метродепо 
„Земляне“, обектът е пред-
виден да обслужва трети 
диаметър на софийското 

метро и е второто депо 
за метровлакове в София. 
Реализацията на проекта 
обхваща част от терито-
рията на сегашния автобу-
сен гараж „Земляне“, като 
работата ни протича без 
да нарушава нормалното му 
функциониране. 

Като лидер на Обедине-
ние „Пътища 2016 – I етап“ 
в момента изпълняваме 
рехабилитацията на учас-
тъка от второкласния път 
II-81 „Костинброд – Бучин 
проход“ от км. 8+200 до км. 
30+400. В дейностите е 
предвидено обновяване на 
2 моста - над р. Блато и р. 
Бучино, както и 13 пътни 
кръстовища. Отводнява-
нето на пътя ще бъде оси-
гурено чрез изграждането 
на нови облицовани окопи, 
бетонови бордюри и отво-
днителни улеи.

Най - същественото 
е, че с изпълнението на 
проекта ще се подобрят 
транспортно-експлоата-
ционните качества на от-
сечката и ще се повиши 
безопасността на движе-
ние.

Работим също така и 
по изпълнението на два го-
леми търговски комплекса 
на частни инвеститори в 
столицата.

Каква е историята на 

„Геострой” АД? 

Компанията стартира 
дейността си през 2005 г. 
с екип от трима души. С 
течение на годините се 

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

КСО. Спортни и детски площадки са част от инициативи за 

корпоративна социална отговорност

ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА. Празник за децата на служителите на 

„Геострой“ АД

НОВ ДОМ. Изградената съвместно с „Геотехмин“ ООД къща за 

едно от пострадалите след инцидента семейства в с. Хитрино
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Вестник 
„Строител“ е 
уважавано и 
ценно за нас 
издание
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решения, да откриваме нови 
технологии, в крайна смет-
ка да реализираме проекта 
така, че да допринася за по-
добряването на качеството 
на живот на хората - това 
е което търсим. Строите-
лите трябва да мислят не 
само за рентабилността, а 
и за обществената полза - 
за опазването на околната 
среда, за устойчивостта 
на дадена сграда или път, 
именно подобни проекти 
носят най-голямо удовлет-
ворение за мен.

Имате и безвъзмездно 

участие в изпълнението 

на проекти, които са с 

обществена полза, като 

например храм „Рождест-

во Христово“ в ж.к. „Мла-

дост“, църквата „Св. св. 

Кирил и Методий” в с. Би-

сер, ремонти на храмове в 

с. Богданлия и кв. „Бояна“, 

какво ще кажете за тях и 

има ли други безвъзмездни 

инициативи, които под-

крепяте?

„Геострой“ участва в 
различни безвъзмездни ини-
циативи, но нека не изтък-
ваме това.

Какви са целите на 

компанията в близко бъде-

ще? Има ли обект, който 

мечтаете да изпълните?

Целите, които си по-
ставяме, са дългосрочни. 
Ако говорим за близкото 
бъдеще, имаме желание да 
продължим изпълнението 
на обекти от пътната ин-
фраструктура и софийско-
то метро. Мечтите ни са 
свързани с изпълнението 
на нови проекти, по които 
до момента не сме имали 
възможност да работим, 
като например - участие в 
изграждането на АЕЦ, по-
строяване на морски тер-
минал или яхтено приста-
нище, например.

Вие сте член на Кон-

тролния съвет (КС) на 

КСБ. Какви цели си поста-

вяте като член на Съве-

та?

Ролята на КС е регла-
ментирана в Устава на 
КСБ. Основната функция е 
контролираща и има за за-
дача да следи изпълнението 
на решенията на Общото 
събрание. Наред с това, 
Контролният съвет следи 

за законосъобразността на 
решенията на Управител-
ния съвет и тяхното изпъл-
нение. Като член на Съвета 
се старая максимално да 
допринасям за изпълнение-
то на неговите задачи и 
заедно с председателя и с 
моите колеги да сме полез-
ни за успешното, съгласно 
устава и при условията на 
отчетност и прозрачност, 
реализиране на дейността 
на КСБ.

Какви са основните 

трудности, с които тряб-

ва ежедневно да се спра-

вят фирмите от бранша?

Административната 
тежест е стар проблем 
в сектора. Въпреки подо-
бренията през последните 
години, все още са налице 
утежнени и тромави про-
цедури в разрез с реалните 
изисквания на пазара. 

Понастоящем старти-
раха обществени обсъж-
дания на законопроекти за 
изменение и допълнение на 
Закона за устройство на 
територията. Позицията 
на Камарата е строително-
инвестиционната дейност 
да бъде отделена в самос-
тоятелен закон. Необхо-
дима е ясна и опростена 
регламентация в бранша. 
Един от методите за по-
добряване на отношенията 
между отделните участни-
ци в строителния процес е 
въвеждането на по-широк 
кръг от електронни услуги, 
в това число, но не само: 
подаване на електронни 
заявления за визи за проек-
тиране, предоставяне на 
проекти за съгласуване по 
електронен път, предос-
тавяне на разрешения за 
строеж по електронен път, 
въвеждане на възможност 
за подписване на актовете 
и протоколите, съставяни 
по време на строителство-
то, по електронен път и др. 
подобни. 

Друг съществен про-
блем пред строителните 
компании е наемането и за-
пазването на кадри. Всички 
знаем, че браншът се от-
личава с динамичност по 
отношение на персонала, 
но през последните години 
проблемът се задълбочи. 
Строителните компании 
изпитват сериозни затруд-
нения при намирането на 
строителни работници, а 
задържането им в съответ-

ната строителна компания 
се превърна в предизвика-
телство за работодатели-
те. Донякъде това е обясни-
мо с голямата конкуренция 
и многото възможности, в 
това число извън България. 
Смятам, че едно от реше-
нията на въпроса за кадри-
те е в дуалното обучение, 
както и в стажантските 
програми. „Геострой“ има 
стажантска програма, пра-
вим стъпки и в сферата на 
дуалното обучение. 

„Геострой” АД е един 

от дългогодишните парт-

ньори на в. „Строител”. 

Какво е Вашето мнение за 

браншовото издание? 

В. „Строител“ е уважа-
вано и ценно за нас издание. 
То отразява постижения-
та на строителите, като 
същевременно информира 
обективно обществото за 
трудностите и проблемите 
в сектора. Забързани в еже-
дневието, хората понякога 
не забелязват сериозната 
промяна от последните го-
дини – новите булеварди, 
удобството на метрото, 
по-приятната градска сре-
да, добрите неща, които са 
направени от българските 
строители. Вестник „Стро-
ител“ е безценен в това 
отношение. Изданието над-
минава определението „пе-
чатен орган на КСБ” и дава 
възможност на бранша да 
обменя информация и да се 
запознава с новите практи-
ки и технологии по света.

УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО. „Сан Стефано Плаза“ – един от „най-зелените“ комплекси в София, 

сертифициран по BREEAM 2013

СЪПРИЧАСТНОСТ. Ремонтът на 100-годишната църква  

„Св. св. Кирил и Методий” в пострадалото от наводненията 

харманлийско с. Бисер е дарение от „Геострой“ АД 

СИМВОЛ. Новият учебен корпус на Американския колеж е сред емблематичните проекти в 

портфолиото на компанията

ВЯРА. „Геострой“ АД дари грубия строеж на храм  

„Св. Рождество Христово“ в жк „Младост“ и участва 

безвъзмездно в издигането на Катедрален храм „Св. св. Кирил 

и Методий“ в Ловеч

През 2014 г. с дарение на „Геотехмин“ ООД „Геострой“ АД 

извърши строително-монтажни работи и на храм „Свето 

Благовещение” в столицата, а през 2016 г. – ремонтните 

дейности на храм „Св. Харалампий“ в с. Богданлия, признат за 

архитектурно-художествен паметник на културата

доброто в световен мащаб, 
в съответствие с водещия 
метод за устойчиво стро-
ителство BREEAM, който 
предлага хармония между 
високотехнологична и „зе-
лена“ сграда.

От колко време сте 

изпълнителен директор 

на „Геострой” АД? С как-

ви предизвикателства е 

свързана тази отговорна 

позиция? Кои моменти от 

работата си никога няма 

да забравите?

Ръководя компанията от 
нейното създаване, когато 
експертният й състав на-
брояваше 3-ма души, сега 
е близо 800 квалифицирани 
инженерно-технически ка-
дри и добре обучени спе-
циалисти и работници. Пре-
дизвикателство е не само 
да увеличиш екипа си, но и 
да съумееш да го запазиш, 
да го мотивираш и подкре-
пяш, както и да поддържаш 

дълготрайно и ползотворно 
партньорство с контраген-
тите. Това е от съществе-
но значение за успешното 
управление на нашия бизнес. 

Запомнящите се момен-
ти не са малко, намиране-
то на решения при трудни 
ситуации и преодоляване-
то на предизвикателства, 
дори когато са сериозни, те 
изгражда като професио-
налист. Подобни моменти 
определено остават в спо-
мените, чрез тях развиваш 
потенциала си и надграж-
даш себе си, като целта, 
разбира се, е постигането 
на успешен резултат.

С кои изпълнени проек-

ти се гордеете?

Гордея се с проектите, 
които ни обогатяват със 
солиден опит и ни сплотя-
ват като екип. Задачите, 
които ни срещат с предиз-
викателства, ни карат да 
намираме нестандартни 
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Страните от региона обсъждат възможностите за осъществяване на инфраструктурни проекти

Свилена Гражданска

Темата „Западни Бал-
кани“ бе една от основ-
ните по време на при-
ключилото Българско 
председателство  на 
Съвета на Европейския 
съюз. Сред акцентите 
беше инфраструктурната 
свързаност на страните 
от полуострова. По този 
повод бе проведен форум 
в София, на който бяха 
представени проектите, 
които в момента се ре-
ализират или предстои 
да стартират, за да се 
осигури по-добра връзка 
между държавите. В него 
участваха министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски, министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков, министърът 
на транспорта и съобще-
нията на Македония Горан 
Сугарески, Пал Лекай, ми-
нистър на инфраструкту-
рата на Косово, Ангелина 
Живкович, държавен се-
кретар по транспорта и 
морските въпроси на Чер-
на гора, както и предста-
вители на Световната 
банка, Европейската ин-
вестиционна банка (ЕИБ), 
Съвета за регионално съ-
трудничество. 

„За да изгради страна-
та ни всички приоритетни 
железопътни направления 
до 2030 г., са необходими 
инвестиции на стойност 
4,320 млрд. евро“, заяви ми-
нистър Ивайло Московски. 
Той обясни, че

 4,147 млрд. евро от сред-

ствата ще са за предло-

женията по „основната“ 

TEN-T мрежа, 

а останалите 173 млн. 
евро ще се използват за 
модернизация на жп на-
правлението Карнобат – 
Синдел, което е 123 км и 
е част от „широкообхват-
ната“ жп мрежа. Трябва да 
се достигне скорост 130 
км/ч. Периодът за изграж-
дане е 2018 – 2022 г. По ду-
мите му това трасе има 
съществено значение, тъй 
като свързва двете най-
големи морски пристани-
ща у нас - Варна и Бургас. 
Ивайло Московски посочи, 
че най-сложният за изпъл-
нение участък и поради 
тази причина най-скъп е 
жп линията Видин – Со-
фия, като индикативната 
стойност на инвестиции-
те там е 2,31 млрд. евро. 
Той е разделен на две: Ви-
дин – Медковец за близо 
451 млн. евро, предвиден 
да се осъществява през 

периода 2022 – 2027 г. 
Втората част е Медко-
вец – Руска Бяла и Руска 
Бяла – Столник за 1,863 
млн. евро, която е заложе-
на за реализация от 2022 
до 2034 г. Министърът 
добави, че друга важна жп 
линия, част от коридора 
Ориент/Източно-Среди-
земноморски, е София – Ку-
лата, като нейната стой-
ност е 1,22 млрд. евро. 
Проектът е разделен на 
три: София – Перник за 
204 млн. евро за периода 
2023 – 2026 г., Перник – Ра-
домир – 155 млн. евро от 
2023 до 2025 г., и Радомир 
– Кулата – 865 млн. евро 
от 2022 до 2027 г. 

По направлението към 
Сърбия Ивайло Московски 
представи проекта за мо-
дернизация на жп линията 
Волуяк – Драгоман – сръб-
ска граница, който също 
е част от „основната“ 
TEN-T мрежа и е иденти-
фициран от Съвета на ЕС 
като приоритетен тран-
сграничен участък. Жп 
трасето е разделено на 
два отделни лота Волуяк – 
Драгоман с 35 км, и Драго-
ман – граница със Сърбия 
– 15 км. Той изтъкна, че за 
реализацията на цялото 
предложение са необходи-
ми 132 млн. евро. Трасето 
е предвидено за изпълне-
ние през 2022 – 2025 г. 

За осъществяване на 
жп свързаността с Маке-
дония Московски обяви, че 
вече се работи по проект 
„Техническа помощ за мо-
дернизация на жп линията 
София – Перник – Радомир 
– Гюешево – македонска 
граница“. Прогнозната 
стойност за изграждане-

то на жп линията Радомир 
– Гюешево – македонска 
граница е 477 млн. евро. 
Тя може да бъде разделена 
условно на участъците Ра-
домир – Кюстендил с дъл-
жина 53,82 км, Кюстендил 
– Гюешево – 34,15 км, Гюе-
шево – граница с Македо-
ния – 2 км. Изпълнението е 
планирано за периода 2022 
- 2027 г. Министър Ивайло 
Московски отбеляза още, 
че тези инвестиции не са 
рискови, а проектите ще 
спомогнат изключително 
много за сигурността и 
развитието на региона.

„Страните от Запад-
ните Балкани трябва да 
изминат своя път към ЕС, 
като паралелно с това се 
осигури и тяхната транс-
портна свързаност, за да 
имат достойно място и 
бъдеще в обединена Ев-
ропа. На Балканите им 
трябват модерни нови ле-
тища, интермодални прис-
танища, железопътна ин-
фраструктура и пътища. 
Това е, което се очаква 
от нас и за което трябва 
да търсим различни въз-
можности за финансира-
не, като по всеки един от 
тези важни проекти може 
да започне работа ведна-
га“, заяви министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков и подчерта, че 

интермодалният Коридор 

номер 8 е жизненоважен 

като пряка връзка между 

Адриатика и Черно море. 

Той посочи, че на тери-
торията на страната ни 
през следващите четири 
до пет години трябва да 

се наблегне на строител-
ството на оставащите 
за доизграждане 80 км от 
границата с Република 
Македония до АМ „Стру-
ма“. Около 400 млн. евро е 
недостигът за участъка, 
за който няма осигурен ре-
сурс по линия на европей-
ската солидарност и ще 
се разчита на собствени 
средства и на подкрепа-
та на международните 
финансови институции. 
„Хубаво е, че колегите от 
другите страни също ра-
ботят по Коридор 8“, ак-
центира той.

На българска терито-
рия остава да се постро-
ят не повече от 32 км от 
Коридор 10 от София до 
границата със Сърбия и 
в момента търговете за 
избор на изпълнител са в 
напреднал етап. Минис-

тър Нанков обясни, че има 
частично финансиране от 
Механизма за свързване 
на Европа, а останалите 
вероятно ще бъдат от 
бюджета. Два ключови 
проекта на територия-
та на България обхваща 
Коридор номер 10. „През 
тази година ще приключи 
изграждането на 30 км от 
АМ „Струма“, посочи той 
и подчерта, че за строи-
телството на най-скъпия 
и най-сложен участък от 
нея – през Кресненското 
дефиле, са необходими 
около 420 млн. евро. „За 
него се търси съфинанси-
ране – вероятно от репу-
бликанския бюджет през 
бъдещото въвеждане на 
ТОЛ системата, но оста-
ваме отворена вратата 
и за международните фи-
нансови институции“, до-

бави той.
Стартирани са про-

цедурите по изгражда-
нето и на друга част от 
коридора – направлението 
между Видин и Ботевград. 
В следващите месеци се 
очаква да бъдат обявени 
поръчките за пътя Видин 
– Ружинци. Участъкът от 
около 52 км ще бъде раз-
делен на три: Видин – Ди-
мово, обход на Димово и 
Димово – Ружинци, като 
целта е да се заобиколят 
големите населени места. 
Припомняме, че на 22 март 
2018 г. бе обявен търг за 
избор на изпълнители на 
отсечката Мездра – Бо-
тевград, която е 33 км. 
Лот 1 е от км. 174+800 до 
км. 194+122, а лот 2 - от 
км. 161+367 до км. 174+800. 
Отсечката ще бъде с две 
платна с по две ленти за 
движение в посока с га-
барит 20 м. Трасето ще 
следва съществуващия 
път, като се развива по 
нов терен в участъците, 
обхождайки селата Люти 
дол, Типченица, Новаче-
не и Скравена. Ще бъдат 
изградени и ремонтирани 
редица съоръжения – над 
жп линията Мездра – Со-
фия, мостове над р. Искър, 
Малата река, Калница, 
Бебреш, Рударка, както 
и пътен възел при село 
Новачене. Пресичанията 
на републиканските и об-
щинските пътища ще се 
осъществяват чрез кръго-
ви кръстовища „Мездра“, 
„Дърманци“, „Ребърково“, 
„Люти дол“, „Скравена“ и 
„Ботевград“. Предвидено е 
построяването на селско-
стопански надлези, пло-
щадки за отдих и т.н. На 
обхода на с. Люти дол ще 
бъдат изградени два туне-
ла, с дължини съответно 
490 м и 340 м.

За участъка от път I-1 

Магистралната отсечка Демир Капия – Смоквица в Македония, част от Коридор 10, бе 

отворена за движение през април т.г.

Снимка Румен Добрев
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(E-79) Мездра– Ботевград, 
лот 1 от км. 174+800 до 
км. 194+122, индикативна-
та стойност на поръчка-
та за допълнително проек-
тиране и строителство е 
123 000 000 лв. без ДДС. 
Срокът на изпълнение е 
1096 дни, от които 180 дни 
за проектиране и 916 дни 
за строителство.

За отсечката от път 
I-1 (E-79) Мездра – Ботев-
град, лот 2 от км. 161+367 
до км. 174+800, индика-
тивната стойност е 
178 800 000 лв. без ДДС. 
Срокът на изпълнение е 
1096 дни, от които 180 дни 
за проектиране и 916 дни 
за строителство.

Направлението Ви-
дин – Ботевград (167 км) 
е приоритетен проект 
в инвестиционната про-
грама на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството до 2022 г., 
тъй като с цялостното 
хомогенизиране и модер-
низация на трасето от 
Дунав мост 2 ще се оси-
гури бърза и удобна връзка 
между автомагистралите 
„Хемус”, „Тракия” и „Стру-
ма”. С осъществяването 
на проекта транзитният 
трафик ще бъде изведен 
от населените места, с 
което ще се повиши без-
опасността на движе-
нието и ще се ограничи 
вредното въздействие 
на шума и замърсяването 
на околната среда от ин-
тензивния тежкотоварен 
трафик. 

Министърът на транс-
порта и съобщенията Го-
ран Сугарески представи 
текущите и планираните 
проекти в областта на 
пътната и железопътна-
та инфраструктура в Ре-
публика Македония, като 
акцентира на вложенията 
в развитието на коридори 
8 и 10. „Тези инвестиции 
ще осигурят подобряване 
на свързаността. Устано-
вяването на конкурентна 
и сигурна Трансевропей-
ска транспортна мрежа в 
Македония като част от 
Европейската транспорт-
на мрежа е цел към пълно-
правното ни членство в 
ЕС“, заяви той и добави, 
че Македония планира да 
реализира обекти за над 1 
млрд. евро. Той информира, 
че 

през април е пусната в 

експлоатация магистрал-

ната отсечка Демир 

Капия – Смоквица, част 

от Коридор 10. 

Участъкът е дълъг 
28 км, а инвестицията 
за изграждането му е 
218 млн. евро. Средства-
та са осигурени като 
безвъзмездна помощ от 

ЕС - 70 млн. евро, и заеми 
от Европейската банка 
за възстановяване и раз-
витие (ЕБВР) и ЕИБ. От-
сечката има по три лен-
ти за движение във всяко 
платно, два тунела, всеки 
над 1 км. 

През юни стартира 
работа по изграждане на 
автомагистрала от Кума-
ново до границата с Бъл-
гария, т.е. участъкът Ран-
ковце – Крива Паланка. Той 
ще бъде 23 км. Инвестици-
ята възлиза на над 58 млн. 
евро. Със строителство-
то на пътя от Ранковце до 
Крива Паланка и допълни-
телно до граничния пункт 
Деве баир, ще се завърши 
изграждането на Коридор 
8, т.е. от Кафасан през 
Струга, Кичево, Гостивар, 
Тетово, Скопие, Куманово, 
Ранковце, Крива Паланка и 
Деве Баир. По думите на 
министър Сугарески този 
коридор, свързващ Черно 
и Адриатическо море, има 
много важна роля в уско-
ряване на икономическия 
растеж в Македония.

В момента се рекон-
струират магистралите 
„Скопие – Тетово” и „Киче-
во – Охрид”. Работи се и по 
проект за строителство 
на магистрала „Кичево – 
Гостивар”. Предвижда се 
разширение на магистра-
ла „Гостивар – Тетово” и 
ще се реконструира учас-
тъкът Струга – Кафасан.

Заложено е да се ре-
монтира изцяло същест-
вуващият път от Кума-
ново до Крива паланка и 
Крива паланка до грани-
цата с България, като се 
добави трета лента. Из-
граждането на магистра-
лата „Кичево - Охрид“ е 
достигнало над 50%, про-
ектът е за 374 млн. евро., 
а изпълнението на АМ „Ми-
ладиновци – Щип“ е на 80%, 
като за нея са отделени 
800 млн. евро. 

Продължава строи-
телството на жп линия-
та Битоля – Кременица с 
дължина 16 км, в която ще 

се вложат 17,2 млн. евро. 
От тях 6 млн. евро са 

безвъзмездни средства от 
ЕС и 11 млн. евро се оси-
гуряват от бюджета на 
Македония. Министър Су-
гарески подчерта, че това 
е най-значимият проект в 
региона Пелагония, защо-
то след тридесет и две 
години тази част на Ма-
кедония ще бъде свързана 
с железопътната линия с 
Гърция. Осъществяването 
на обекта е стратегиче-
ски приоритет на прави-
телството, което според 
министър Сугарески ще 
укрепи района. Ще се оси-
гури бърз достъп с железо-
пътната линия от района 
на Пелагония до пристани-
ще Солун и ще се свърже с 
Коридор 4 към Турция. „Фо-
кусирани сме в изгражда-
нето и на жп линията към 
България. Интензивно пре-
говаряме за предоставяне 
на финансови средства и 
за такава към Албания. С 
това общите инвестиции 
в железниците ще достиг-
нат около 1 млрд. евро. На-
шата цел е да предоста-
вим бързи и функционални 
линии по коридорите 8 и 
10, нови и алтернативни 
маршрути за компаниите“, 
подчерта министър Суга-
рески.

„Трите важни предиз-
викателства, с които се 
сблъскваме при реализаци-
ята на обектите, са под-
готовката на качествени 
проекти, намирането на 
финансиране и успешното 
осъществяване на стро-
ителството. Убеден съм, 
че в сътрудничество с 
международните финансо-
ви институции тези труд-
ности в близко бъдеще ще 
бъдат преодолени“, под-
черта той. Пред журнали-
сти след форума Сугарес-
ки заяви, че е разговарял 
с косовския министър на 
инфраструктурата, и са 
обсъдили изграждането 
на магистралата „Скопие 
– Прищина”. Двамата са 
се споразумели, че тази 

връзка е необходима, за да 
подобрят икономическите 
отношения между страни-
те си.

„Географското положе-
ние на Косово и фактът, 
че сме затворена тери-
тория без морски излаз, 
обуславя важността на 
развитието не само на 
инфраструктурата у нас, 
но и също така и необхо-
димостта от интегра-
цията й със съседните 
страни и района. В този 
контекст приоритет на 
правителството ни е ин-
теграцията в регионал-
ната транспортна мрежа, 

От декември 2013 г. са отворени за движение 78 км от магистрала 7 в Косово

През юни в Македония стартира работа по изграждане на автомагистрала от Куманово до 

границата с България – участък Ранковце - Крива Паланка

което включва развитие-
то на направленията от 
магистрали 6 и 7 успоред-
но на Трансевропейските 
коридори и модернизаци-
ята на жп отсечките“, 
заяви при представянето 
на проектите на стра-
ната си министърът на 
инфраструктурата Пал 
Лекай. „Вложенията в ин-
фраструктурата се смя-
тат за основен двигател 
за икономическото разви-
тие на Косово и транс-
портната мрежа ще бъде 
разработена и управлява-
на ефикасно, ефективно 
и стриктно в съответ-
ствие с международните 
норми и стандартите за 
безопасност“, подчерта 
той. По думите му 78 км 
от магистрала 7 „Мори-
на – Прищина” са готови. 
Оставащата част между 
Беси до Мердаре – 28,6 км, 
се планира да се построи 
в рамките на сътрудни-
чеството с международни-
те финансови институции 
ЕИБ и ЕБВР. 

Магистрала 6 в от-
сечката Прищина – Кани 
и Елезе е с дължина 62 км. 
След пускането в експло-
атация на първите 36 км 
продължава работа с пъл-
ни обороти в останалите 
участъци. Планирани са да 
бъдат завършени до края 
на 2018 г. „Правителство-
то на Македония е поело 
ангажимент да продължи 
работата по оставаща-
та част до Скопие“, под-
черта министър Лекай. 
Стартирали са дейности 
по проекта за магистра-
ла „Прищина – Бар”, който 
се финансира от държав-
ния бюджет, на стойност 
88 млн. евро. Това трасе е 
свързано с основните път-
ни направления на Югоиз-
точна Европа. 

Освен стратегически-

те проекти за магистра-
лите Министерството 
на инфраструктурата 
продължава да работи по 
предложението за стро-
еж на национален път Е9 
Прищина – Пея, частта 
Киеве – Захак. С помощта 
на ЕИБ и ЕБВР неговото 
изграждане се очаква да 
стартира в края на тази 
година. 

Специално внимание 
ще се обърне на модерни-
зацията на жп отсечките 
с подкрепата на ЕБВР и 
ЕИБ чрез договори за заем 
и инвестиционни субси-
дии от ЕС. През 2018 г. ще 
започне цялостна рехаби-
литация на железопътния 
Коридор 10. Този проект 
ще бъде реализиран в три 
фази – граница с Македо-
ния – Фуше Косове, Фуше 
Косове – Митровица и 
Митровица – граница със 
Сърбия. Очаква се дей-
ностите да приключат 
през 2023 г. 

Сред  най -важните 
трансгранични проекти 
е тунелът с Черна гора, 
който се очаква да съкра-
ти пътя от Пея до Беране 
в съседната държава. „Той 
има подкрепата на наши-
те две страни и в момен-
та търсим финансиране“, 
подчерта министър Лекай. 

„Основна цел е да свър-
жем пътната и жп систе-
мата ни с тази на остана-
лите страни от региона“, 
заяви Ангелина Живкович. 
Тя посочи, че държавата 
й получава техническа 
подкрепа от ЕС за разви-
тието на Адриатическо-
йонийския коридор, който 
минава през територията 
на страната. Живкович 
подчерта, че се работи 
за публично-частно парт-
ньорство на черногорски-
те летища Подгорица, Ти-
ват и Беране. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Мартин Славчев

Община Плевен е разположена в сърцето на Дунав-
ската равнина в Северна България, което определя зна-
чението й като важен административен, икономиче-
ски, транспортен, газоразпределителен, политически 
и културен център. 

Плевен е седмият по големина град в България. На-
мира се на 170 км от столицата София, на 320 км от 
Черноморския бряг, на 30 км от река Дунав, на 130 км 
от Дунав-мост и на около 70 км от Стара планина. 
До града се достига по първокласен път Е83 София - 
Варна, по второкласния II-34 Никопол - Плевен, както и 
по II-35 Ловеч - Плевен. Достъпът по р. Дунав се осъ-

ществява чрез ферибота Турну Мъгуреле - Никопол, 
отстоящ на 57 км, и пристанище Сомовит - на 31 км 
от града.

Плевен е земеделски, индустриален и търговски 
център с диверсифицирана икономика, включваща 
големи производствени предприятия в областта на 
тежката промишленост и малки и средни - от леката.

Арх. Невяна Иванчева, зам.-кмет на община Плевен с ресор „Териториално развитие“:

Арх. Иванчева, участ-

вахте в работна среща 

с ръководството на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ). Какви 

са Вашите впечатления 

и кои бяха основните 

теми, които дискутира-

хте? 

 Освен състоянието на 
строителния бранш в об-
щината най-съществени-
те въпроси се отнасяха до 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и проекта 
за изменение на Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ), с който се 
предлага промяна на чл. 14, 
ал. 2 от Закона за Камара-
та на строителите. 

Какво включва инвес-

тиционната програма на 

общината в сферата на 

строителството до края 

на годината и за следва-

щата 2019 г.? 

Заедно с основните и 
текущи ремонти на улици, 
пътища, сгради и инфра-
структурни обекти голям 
дял в инвестиционната 
програма сме отделили на 
проектиране във връзка 
с бъдещи намерения. На 
етап предварителен про-
ект са изработени общи-
те устройствени планове 

на общината и на град 
Плевен. В момента се про-
вежда съгласуването им с 
централните и терито-
риалните администрации 
и специализираните кон-
тролни органи.

Текат обществени 
поръчки за избор на про-
ектанти на няколко ин-
вестиционни проекта, 
най-важните от които са: 
преустройство и основен 
ремонт на бившия хотел 
„Сторгозия“ в многофамил-
на жилищна сграда, която 

ще бъде използвана за нуж-
дите на общинския жили-
щен фонд; консервация, 
реставрация и експонира-
не на параклис-мавзолей 
„Св. Георги Победоносец“; 
основен ремонт, консер-
вация и реставрация на 
паркова среда и огради на 
музей „Освобождението на 
Плевен 1877 г.”; основен ре-
монт на подход и пешеход-
на улица „Ген. Скобелев“ до 
входа на „Скобелевия парк-
музей”.

Сключен е договор и 

е в ход проектиране на 
„Основен ремонт на пл. 
„Свобода” и пешеходна 
улица „Васил Левски” от 
пл. „Свободa” до пл. „Сте-
фан Стамболов”. Предстои 
подписването и на кон-
тракти за проектиране 
на „Фасадна консервация, 
реставрация и ремонт 
на покрив на Регионален 
исторически музей” и „Ре-
монт – интериор и обза-
веждане на заседателна 
зала на Община Плевен”.

Предстои да обявим об-

ществени поръчки за „Про-
ект за основен ремонт, 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност, 
достъпна среда и нова на-
весна конструкция на „Ав-
тогара Плевен” и за „Про-
ект за основен ремонт и 
преустройство на сгради 
на бившата ветеринар-
на лечебница в „Приют за 
безстопанствени кучета“ 
- Плевен”.

Имаме одобрени про-
екти за „Площадка за 
скейтборд” и „Укрепване 
на Художествена галерия 
„Илия Бешков”, за които 
след осигуряване на сред-
ствата ще се пристъпи 
към избор на изпълнител.

Разкажете за изпъл-

нението на проект „Оси-

гуряване на устойчива 

градска среда на Плевен”. 

Какви други интересни 

обекти с в ход?

Той започна на 16 де-
кември 2016 г. и ще завър-
ши на 16 юни 2019 г. Про-
ектът се осъществява 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 - 2020”) 
и обхваща 30 отделни 
обекта, всеки със самос-
тоятелно строително 
разрешение – „Градска 

среда“, „Градска градина”, 
„Водна каскада”, „Площад 
Стефан Стамболов”, 4 пе-
шеходни и 1 пътен мост, 5 
детски площадки, 16 улици 
и 1 пътен надлез. В процес 
на строителство са 16-те 
улици и пътният надлез. 
Останалите обекти вече 
са реализирани.

За „Градска градина” и 
„Водна каскада” строител-
ните площадки се откриха 
на 16 май 2017 г., а за пло-
щад „Стефан Стамболов” 
– на 17 май 2017 г. Изпъл-
нител на „Градска градина” 
е Обединение „Градска сре-
да”, в което са „Трейс Груп 
Холд” АД и „Инфрастрой” 
ЕООД. Обектът беше 
завършен на 1 ноември 
2017 г. Стойността е 
1 806 397,60 лв. с ДДС. „Во-
дна каскада” се реализира 
от „Интегрирани строи-
телни системи” ЕООД и 
приключи на 12 октомври 
2017 г. Стойността му е 
2 427 229,97 лв. с ДДС. Пло-
щад „Стефан Стамболов” 
бе възложен на „Инжстрой” 
ЕООД и завърши на 13 сеп-
тември 2017 г. Инвести-
цията е 6 202 071,94 лв. с 
ДДС. 

В ход са строително-
монтажните работи по 
проект „Интегриран во-

В момента текат обществени 
поръчки за избор на проектанти на 
няколко инвестиционни проекта 

Невяна Иванчева е роденa през 1956 г. в Червен бряг, област Плевен. 

Завършила е специалност „Архитектура“ в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия в София през 1980 г. В периода 1980 - 2011 г. е 

работила като проектант и архитект в обществения и частния сектор. 

От 2001 г. до 2007 г. е председател на Областното дружество на Съюза на 

архитектите – Плевен, а от  2012 г. до 2015 г. е главен архитект на община 

Свищов. Един мандат е общински съветник и председател на Комисията по 

строителство към ОбС - Плевен. Член е на Съюза на архитектите в България 

и на Камарата на архитектите в България.

Арх. Иванчева участва в работна среща с ръководството на Камарата на строителите в 

България и ОП на КСБ – Плевен

Снимки Румен Добрев
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ден цикъл Плевен – Долна 
Митрополия”, който се 
осъществява по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 - 2020”. Това е 
първият мащабен воден 
обект, в който се обеди-
няват усилията на две 
общини. Стойността му 
е 117 150 300,52 лв., като 
безвъзмездната финан-
сова помощ възлиза на 
87 911 636,37 млн. лв.

На 20 юни започна из-
пълнението на ремонт и 
обновяване на сградата на 
Математическа гимназия 
„Гео Милев” на стойност 
800 000 лв. Средства-
та бяха отпуснати през 
2016 г., но поради трома-
вите процедури по обжал-
ване и понеже дейности-
те могат да се извършва 
само в извънучебно време, 
ремонтът започва едва 
сега.

На заседанието си 
на 20 февруари Управи-
телният съвет на Про-
ект „Красива България” 
към Министерството 
на труда и социалната 
политика одобри депози-
рания от община Плевен 
проект „Фасадна рестав-
рация и подмяна дограма 
на Центъра за подпома-
гане на личностно разви-
тие – ЦРД, гр. Плевен, ул. 
„Дойран” №79“. Проекто-
сметната документация 
за ремонт на бившия Цен-
тър за работа с деца е на 
стойност 286 667,00 лв. 
Собственото участие на 
общината възлиза на 59%, 
или 169 134,00 лв. Избран 
е изпълнител и предстои 
реализацията.

Как протича изпълне-

нието на строително-

монтажните работи по 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамилни-

те жилищни сгради на 

територията на община 

Плевен? 

Три жилищни сгради 
вече са готови, а други 
10 предстои да бъдат въ-
ведени в експлоатация. 
В процес на изпълнение 
са още 4. За 9 сгради се 
сключват договори за ин-
женеринг, включващ про-

ектиране, извършване на 
авторски надзор и изпъл-
нение на СМР. Разглеждат 
се оферти в процедура за 
обществена поръчка с 
предмет: „Проектиране, 
упражняване на авторски 
надзор и изпълнение на 
СМР” за 4 блока.

Кои пътища имат 

нужда от ремонт?

Всички общински пъ-
тища на територията ни 
имат нужда от ремонт. В 
класификатора на общин-
ската мрежа са включени 
18 пътя с обща дължина 
147,230 км. Ежегодно след 
преценка на състоянието 
се изпълняват СМР на ня-

кои от тях. Това става в 
рамките на одобрените 
от Общински съвет Пле-
вен финансови средства 
и след провеждане на про-
цедура за избор на изпъл-
нител. 

С приоритет е поддър-
жането на настилката. 
Прави се предимно запъл-
ване на опасни дълбоки 
дупки и изкърпване на ас-
фалтовата настилка. Раз-
мерът на финансовите 
средства е крайно недос-
татъчен за поддържане 
на общинските пътища 
в добро експлоатацион-
но състояние – цялостна 
подмяна на асфалтобе-
тоновата настилка в по-
големи участъци, почист-
ване на банкетите от 
тревна и дървесна расти-
телност, възстановяване 
на маркировка и знаци. 

Какво е състоянието 

на образователната ин-

фраструктура?

На 3 октомври 2017 г. 
беше подписан админи-
стративен договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
за изпълнението на про-
ект „Подобряване на ус-
ловията за предоставяне 
на модерни образовател-
ни услуги в областта на 
образованието”, проце-
дура BG16RFOP001-1.007 
„Изпълнение на интегри-
рани планове за градско 
възстановяване и раз-
витие“ по „ОПРР 2014 - 
2020”. Стойността му е 
10 223 215,88 лв., които са 
на 100% от оперативна-
та програма. Встъпител-
ната пресконференция по 
проекта беше на 26 юни 
2018 г. Срокът на изпъл-

нение е 3 април 2020 г.
Планираните  дей -

ности са част от по-
литиката за устойчиво 
градско развитие и на 
одобрената програма на 
община Плевен, включ-
ващи допустими мерки 
по инвестиционен при-
оритет „Образовател-
на инфраструктура”. Те 
се отнасят за обекти, 
разположени на терито-
рията на публичната и 
социалната зона за въз-
действие, определени в 
„Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие на Плевен“. 
Проектът предвижда 

интервенции, свързани 
с въвеждане на мерки 
за енергийна ефектив-
ност, дейности по ре-
монт и реконструкция 
на сградите и на приле-
жащите им дворни прос-
транства за 9 обекта на 
образователната инфра-
структура, разположени 
на територията на две 
от зоните за въздейст-
вие от „Интегрирания 
план за градско възста-
новяване и развитие на 
Плевен“ - социалната и 
публичната зона. Ще бъ-
дат обновени сградите и 
дворните пространства 
на НУ „Христо Ботев” и 
ОУ „Климент Охридски”, 
на детските градини 
„Ралица”, „Юнско въста-
ние”, „Щурче”, „Калина”, 
„Теменуга” и „Дружба” и 
на детска ясла „Гергана”.

Предвидените мерки 
постигат интегрирано 
въздействие и синергичен 
ефект чрeз реализирани в 
миналото проекти, както 
и чрез мерките и дейност-
ите по другите проекти, 
част от инвестиционна-
та програма на община-
та, касаещи интервенции 
върху градската среда, 
социалната и културна-
та инфраструктура, раз-
витието на интегриран 
градски транспорт. Оси-
гуряването на подходя-
ща и рентабилна инфра-
структура, съобразена 
с настоящите и бъдещи 
изисквания, ще допринесе 

и за по-доброто качество 
на живот и социална ин-
теграция. 

Как се развива тури-

змът на територията 

на общината?

Със своята многове-
ковна история Плевен е за-
пазил и до днес богатото 
си културно-историческо 
наследство. Тук през ве-
ковете са процъфтявали 
най-различни култури.

Градът предлага на 
своите посетители голя-
мо разнообразие от музеи 
и забележителности - Па-
норама „Плевенска епопея 
1877 г.”, Регионален исто-
рически музей, крепост 
Сторгозия, Военноистори-
чески музей, Художестве-
на галерия „Илия Бешков”, 
Художествена галерия 
Дарение „Колекция Свет-
лин Русев” и др. Общината 
отчита ръст на посеща-
емостта на културно-ис-
торическите обекти и 
спрямо това туристиче-
ският данък се е увеличил 
с близо 2%.

С популяризирането 
и активното участие в 
международни и национал-
ни борси интересът към 
община Плевен нараства. 
Има създаден консултати-
вен съвет по въпросите на 
туризма, който спомага 
за увеличаване на разпоз-
наваемостта на община-
та, както и създаването 
на устойчив позитивен 
имидж. През последните 

години сериозно се рабо-
ти и по проект „Разрабо-
тване и промоциране на 
съвместен културно-ис-
торически туристически 
продукт”.

 
Привличате ли външ-

ни инвеститори?

На 19 октомври 2017 г. 
крупната немска компания 
„Леони” – утвърден произ-
водител и доставчик на 
компоненти за автомобил-
ната индустрия, предста-
ви дейността на фирмата 
в Плевен. Проведе се сре-
ща на мениджъри от „Ле-
они” с кмета на община 
Плевен Георг Спартански и 
с ръководители на местни 
институции. В зала „Катя 
Попова” се състояха две 
презентации на „Леони” с 
участието на представи-
тели на Бюрото по труда 
– Плевен, и граждани с цел 
привличане на интереса 
им към фирмата като по-
тенциален работодател. 
Немската компания стар-
тира и мащабна информа-
ционна кампания в местни 
и национални медии за по-
пуляризиране на дейност-
та и намеренията си.

След две години на 
проучвания и многократ-
ни посещения в България 
„Леони” в крайна сметка 
избра Плевен за новия си 
завод. Инвестицията ще 
бъде около 32 млн. евро и 
ще осигури над 2000 ра-
ботни места, което се 
очаква да раздвижи иконо-
миката на региона като 
цяло. Заводът ще бъде от-
ворен частично до края на 
тази година, а през 2020 г. 
ще заработи на пълен ка-
пацитет. Изграждането 
му ще започне през есен-
та на 2018 г., като поло-
вината от предвидената 
сума ще бъде инвестирана 
в строителство, а оста-
налата е за машини и обо-
рудване. 

Как работите с Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Плевен? 

Работили сме и продъл-
жаваме да работим добре 
в дух на сътрудничество с 
ОП на КСБ - Плевен, което 
се надявам да продължи 
успешно и занапред. 

Какво ще пожелаете 

на жителите и гостите 

на Плевен? 

На първо място им по-
желавам много здраве, за-
щото без него всичко губи 
смисъл. На второ, много 
успехи в това, което пра-
вят и което зависи от 
техния труд. Също така 
бих искала жителите на 
Плевен да проявяват раз-
биране към нашия екип, 
защото колкото и да ни 
се иска, каквито и усилия 
да полагаме, не можем да 
свършим всичко, което от 
много години чака да се 
случи, за един ден.

Снимки Община Плевен
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Мартин Славчев

През 2018 г. община 
Габрово ще инвестира 
над 20 млн. лв. в публична 
инфраструктура. Финан-
сирането е осигурено от 
бюджета на местната 
администрация, от евро-
пейски проекти и други из-
точници. Досега успешно 
е приключила реализация-
та на няколко проекта. Из-
вършена е реконструкция 
и изграждане на нов учас-
тък от ул. „Индустриал-
на“, включително подмяна 
на уличното осветление, 
на стойност 429 748 лв. 
Направени са и ремонт и 
благоустрояване на двор-
ните площи на две дет-
ски градини в града. Дей-
ностите в ДГ „Дъга“ са 

за 268 000 лв., а тези в ДГ 
„Мечо Пух“ – за 200 000 лв. 

Част от обектите са 
в процес на изпълнение. 
В момента се извършва 
реконструкция на пътно 
кръстовище на предга-
ров площад на стойност 
1 551 399 лв. Прави се и 
преустройство на съ-
ществуваща автобусна 
спирка „Рачо Ковача“ в 
„джоб“ за 222 330 лв. Тече 
възстановяване, ремонт и 
модернизация на пешеход-
ни подлези на стойност 
1 051 916 лв. Те са при кръс-
товище на ул. „Д-р Никола 
Василиади“ с ул. „Стефан 
Караджа“ (автогара) и при 

кръстовище на ул. „Д-р Ни-
кола Василиади“ с ул. „Брян-
ска“ („Дом на хумора и са-
тирата“). Извършваните 
дейности на тези обекти 
са част от проект „Разви-
тие на устойчив градски 
транспорт на град Габро-
во“, който се реализира 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“).

На 09.07.2018 г. е стар-
тирала реконструкцията 
на улични артерии и бла-
гоустрояване на междуб-
локови пространства в 
кв. „Младост“ на стойност 
1 100 000 лв. Предстои ре-
хабилитация на пътни на-
стилки, организиране на 
зони за паркиране, благоус-
трояване на зелени площи 
и изграждане на площадки 

за игра, спорт и отдих. 
В процес на изпълне-

ние е и реконструкция-
та и модернизацията на 
сградите и прилежащите 
дворни пространства на 
ОУ „Св. Кирил и Методий“ 
и ОУ „Цанко Дюстабанов“, 
включително внедрява-
не на енергоспестяващи 
мерки в двете здания, на 

стойност 4 092 928 лв. 
Всичко това е част от 
проект „Инвестиции в съ-
временна образователна 
инфраструктура в община 
Габрово“, финансиран по 
„ОПРР 2014 – 2020“. Из-
вършва се газифициране 
на сградата на СУ „Отец 
Паисий“  на  стойност 
155 993 лв. За 100 000 лв. 
се изгражда открита пло-
щадка с изкуствена тре-
ва в спортен комплекс 

„Христо Ботев“. Прави 
се цялостно обновяване 
на покрив на детска ясла 
„Славейче“ на стойност 
173 000 лв. За 21 595 лв. се 
подменя настилката към 
административен вход на 
детска ясла „1-ви юни“. 

В ход е проектирането 
за предстоящ ремонт на 
хотел „Страноприемница“, 
както и за кръгово кръс-
товище на вход на Габрово 
от посока Велико Търново 
и за рехабилитацията на 
язовир „Синкевица“. За 
тези дейности са заложе-
ни съответно 100 000 лв., 
24 960 лв. и 18 000 лв. 

Дейностите по една 
част от проектите, вклю-
чени в инвестиционната 
програма на община Габро-
во, предстои да стартират. 

Ще бъде подобрена 
организацията на дви-
жение на едни от най-на-

товарените кръстови-
ща в Габрово, между ул. 
„Д-р Никола Василиади“ – 
ул. „Брянска“; ул. „Юрий Ве-
нелин“ – ул. „Скобелевска“ 
- ул. „Брянска“; ул. „Райчо 
Каролев“ – ул. „Юрий Ве-
нелин“; бул. „Васил Апри-

лов“ – ул. „Райчо Каролев“; 
ул. „Юрий Венелин“ – ул. „Ап-
риловска“ и ул. „Орловска” – 
ул. „Д-р Никола Василиади“. 
Общата стойност на про-
екта е 589 952 лв. 

За текущ ремонт на 
улици в града са предви-
дени 500 000 лв. Предстои 
пилотно изграждане на 
подземни площадки за раз-
делно събиране на битови 
отпадъци на стойност 
60 000 лв. Ще бъдат из-
вършени реконструкции 
на ул. „Осми март“ и на 
ул. „Алекси Димов“. 

Заложено е и обновя-
ване на улици в селата на 

територията на община-
та за 100 000 лв., както и 
на участъци от общинска-
та пътна мрежа на стой-
ност 135 000 лв.

Уличното осветление 
в Габрово ще бъде обно-
вено с LED лампи и с ино-
вативни системи за дис-
танционно управление и 
контрол. Стойността на 
този проект е 3 800 000 лв. 
За 200 000 лв. ще бъде из-
вършена реконструкция на 
спортни игрища на ул. „Ви-
дима“. Предстои проектира-
нето на мерки за енергийна 
ефективност на спортна 
зала „Орловец“ на стойност 
36 000 лв. За 20 000 лв. ще 
бъдат извършени ремонт-
ни работи в художествена 
галерия „Христо Цокев“. Ще 
бъде проектирано и подпо-
кривно пространство на 
спортно хале в комплекс 
„Христо Ботев“ на стой-
ност 4 000 лв. 

Модернизация на сградите и прилежащите дворни 

пространства на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко 

Дюстабанов“

Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези

Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо 

Ковача“ в „джоб“, част от проект „Развитие на устойчив 

градски транспорт на град Габрово“

Реконструкция на пътно кръстовище на предгаров площад, 

част от проект „Развитие на устойчив градски транспорт на 

град Габрово“

Ремонтни дейности на ул. „Осми март“

На проведената работна среща между ръководството на КСБ и ОП на Камарата в Габрово, в която се включиха и представители на мест-
ната власт, кметът Таня Христова представи акценти от Инвестиционната програма за 2018 г. Събитието се състоя на 22 юни в заседа-
телната зала на х-л „Мак“. В настоящия брой публикуваме още информация, която беше предоставена на вестник „Строител” след срещата.
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Бул. „Тодор Каблешков” е първият голям обект за тази година, който СО приключва

ката от бул. „Прага“ до 
бул. „Витоша“. Осигурен 
е достъп до лечебните 
заведения в района.“ Това 
каза кметът на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова по време на 
съвместна проверка със 
зам.-кмета на СО по на-
правление „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура” Евгени Кру-
сев на бул. „Тодор Каб-
лешков”. Инспекцията 
бе направена няколко дни 
преди отварянето на бу-
леварда след завършване 
на строително-монтаж-
ните дейности, свърза-

ни с разширението му в 
отсечката от бул. „Цар 
Борис III“ до ул. „Майор 
Горталов“. Изпълнител 
на проекта е Обединение 
„Каблешков 2013”, със-
тавено от „ГБС Инфра-
структурно строител-
ство” АД и „Трансконсулт 
22” ООД. 

„Това е първият голям 
обект за настоящата 
година, който приключ-
ваме”,  каза кметът и 
обясни, че предстои на-
чалото на дейностите 
по разширението на бул. 
„Монтевидео” в кв. „Овча 
купел”. 

Управляващият орган 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ в Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) изпрати за ноти-
фикация към Европейската 
комисия проекта за „Ин-
тегриран столичен град-
ски транспорт - фаза II“ на 
Столичната община. Той е 
на стойност 125 млн. лв., 
от които безвъзмездната 
финансова помощ от ЕС 
е 107,3 млн. лв. Проектът 
е голям и съгласно регла-
мента на ЕС трябва да 

премине процедура по но-
тификация в Европейска-
та комисия, съобщиха от 
МРРБ. 

Със средствата по 
проекта ще бъде рекон-
струиран трамвайният 
релсов път по ул. „Камено-
делска“ в обхвата от кръс-
товището с бул. „К. Стои-
лов“ до крайно трамвайно 
ухо „Орландовци“. Другият 
ремонт ще обхване трам-
вайния релсов път по бул. 
„Цар Борис III” от ухо „Кня-
жево“ до ухо „Съдебна па-
лата“. Ще бъдат купени и 
13 нови нископодови съчле-

нени трамвайни мотриси. 
Интелигентната система 
за управление на трафика 
и съществуващата – за 
информация на пътниците 
в реално време - ще бъдат 
надградени. Изпълнението 
на дейностите чрез ин-

вестицията от оператив-
ната програма ще допри-
несе за реализирането на 
цялостната стратегия за 
развитие на интегрирания 
столичен градски транс-
порт, посочват още от 
ведомството.

Столичният общински съвет (СОС) реши трам-
вай 6 в отсечката от бул. „Прага” до басейн „Спар-
так” да бъде заменен от тролей. Предвижда се той 
да се движи по обособено трасе на мястото на рел-
сите, а след това ще достига до кв. „Манастирски 
ливади”. Очакванията са трасето в „Лозенец” да 
бъде построено до края на годината. Маршрутът 
на трамвай 6 в участъка от кв. „Обеля” до бул. „Пра-
га” ще бъде запазен. Мотрисите с номера 1 и 7 ще 
продължат да се движат по бул. „Скобелев”. Трасето 
им обаче ще бъде изместено далеч от жилищните 
сгради. В района ще бъде направен двоен коловоз за 
движение. Прогнозната стойност на дейностите 
е 7 млн.лв. 

„Новата тролейбусна линия дава още възмож-
ности за пътуване в рамките на града”, заяви 
зам.-кметът на СО по направление „Транспорт и 
транспортни комуникации” Евгени Крусев след гла-
суването на решението от страна на съветници-
те. Той припомни, че са били направени 10 различни 
предложения за бъдещето на трамвай 6. „Ние тряб-
ва час по-скоро да решим проблема с шума по бул. 
„Скобелев”, но също и да подобрим транспорта по 
бул. „Арсеналски”, коментира още той. Зам.-кме-
тът подчерта, че решението е балансирано, за-
щото не са загубени транспортни връзки, а даже 
се създават нови такива. „Планираме до края на 
годината тролеят да започне да действа”, кате-
горичен беше още той. 

Столичната община търси изпълнител на про-
екта за „Цялостно саниране на сградата на Втора 
специализирана акушеро-гинекологична болница за 
активно лечение „Шейново” ЕАД”. Стойността на 
дейностите е 712 500 лв. без ДДС. Проектът включ-
ва изпълнение на външна топлоизолация, ремонт на 
покрив, обновяване на електроинсталация, ОиВ и др. 
Сградата е с разгърната застроена площ около 4300 
кв. м. 

Продължителността на дейностите е 120 
дни. Оферти могат да бъдат подавани до 20 ав-
густ. 

Столичният общински 
съвет взе решение 840 
хил. лв. да бъдат инвес-
тирани в обновяването 
на обекти в три столични 
района - „Кремиковци”, „Ви-
тоша” и „Панчарево”. Сред-
ствата са осигурени от 
приватизация на общински 

имоти. С 450 хил. лв. ще 
бъдат обновени сградите 
на Здравния център в кв. 
„Кремиковци” и на Народно 
читалище „Св. св. Кирил 
и Методий – 1926” в кв. 
„Враждебна“. Предвижда 
се да бъдат обновени по-
кривът, фасадите и тро-

тоарните настилки около 
първото здание. Ще се 
изпълнят и довършителни 
работи във вътрешното 
пространство. Инвести-
цията в Здравния център 
ще бъде в размер на 150 
хил. лв. С 300 хил. лв. ще 
бъде изпълнен авариен 

ремонт на културната 
институция. 150 хил. лв. 
са предвидени за въвежда-
не на мерки за енергийна 
ефективност (полагане 
на външна топлоизола-
ция) на сградата на 52 ОУ 
„Цанко Церковски”, район 
„Витоша”.  С 240 хил. лв. 
ще бъдат изградени две 
спортни площадки в район 
„Панчарево”. Едната ще е 
в с. Кривина, а другата - в 
с. Железница. 

„През следващата го-
дина ще започнем реализа-
цията на археологическия 
парк, който ще се намира 
на територията на нео-
литното селище в „Слати-
на”. Това каза кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова, която 
посети археологическите 
проучвания на обекта. Тя 
беше придружена от ръко-
водителя на екипа, който 
прави изследванията, проф. 
Васил Николов, зам.-кмета 
на СО по направление „Кул-
тура, образование, спорт и 
превенция на зависимости” 
доц. д-р Тодор Чобанов и 
кмета на район „Слатина“ 
Наталия Стоянова. 

Йорданка Фандъкова 
обясни, че Столичната 
община за пета година 
осигурява средства за ар-
хеологическите дейности, 
които трябва да приклю-
чат през 2018 г., като до-

сега са инвестирани близо 
300 хил. лв. От 2010 г. до 
2018 г. по Програма „Ис-
торическо наследство, 
социализация на недви-
жими културни ценности“ 
на Столична програма 

„Култура“, за разкриване 
на културно-историческо-
то наследство на София 
са инвестирани близо 3 
млн. лв. 

„Планираме заедно с 
кмета на район „Слатина” 

и с БАН през 2019 г. да из-
градим посетителски цен-
тър, озеленено простран-
ство и да социализираме 
обекта. Главният архи-
тект е готов да възложи 
новия подробен устрой-
ствен план на този район, 
който ще защити същест-
вуването на археологиче-
ски парк на това място”, 
обясни още кметът на 
София. Предвижда се чрез 
средствата на градинско-
парковото изкуство да 
бъдат експонирани све-
щеният ров на селището и 
къщите. В посетителския 
център, който ще бъде из-
граден, ще бъде направена 
3D възстановка на откри-
тите артефакти.

Йорданка Фандъкова 
съобщи още, че до края на 
август ще бъде обявен ар-
хитектурният конкурс за 
визията на пл. „Света Не-
деля“.

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„Започна изгражда-
нето на входовете на 
метростанци ята  от 
третия лъч при Военно-
медицинска академия. 
Заради това е стеснен 
габаритът на бул. „Пен-
чо Славейков”. Докато се 
работи по съоръженията 
на подземната железни-
ца, ще бъде извършена и 
цялостна реконструкция 
на пътното трасе на бул. 
„П. Славейков“ в отсеч-

Снимки в. „Строител“
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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

®

10

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 30 септември 2018 г. 
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Проф. д-р инж. Стойо Тодоров, зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество на УАСГ: 

Георги Сотиров

Проф. Тодоров, водите кур-

сове на студенти по „Транс-

портно строителство“, спе-

циалност за която доскоро 

имаше и немскоезично обуче-

ние. Няма ли вече интерес към 

нея, да се изучава на този чужд 

език?

От няколко години за този 
вид обучение в Университета по 
архитектура, строителство и 
геодезия (УАСГ) на практика ня-
маме кандидати и причината е 
много прозаична. Инициативата 
беше съвместна с Техническия 
университет във Виена, къде-
то няма начална семестриална 
такса за студентите, а у нас 
– 350 лв. На практика нашите 
умни момичета и момчета оти-
ват в австрийската столица, 
купуват си за 40 цента доку-
ментите, кандидатстват без 
изпит и веднага ги приемат. 
„Прецеждането” по време на из-
питите след това обаче е много 
сериозно. Тези, които завършат 
там, освен перфектния немски 
език, получават и диплома, която 
се признава в цял свят.

Нашият университет е със 
75-годишна история за под-
готовка на специалисти по 
„Транспортно строителство“ 
в два профила – „Пътно стро-
ителство“ и „Железопътно 
строителство“. През 2002 г. 
е открита и специализацията 
„Строителство на транспорт-
ни съоръжения“. В момента ак-
туалният въпрос е въвеждане-
то на регулирана специалност 
„Инженер в инвестиционното 
проектиране” (ПМС №318 от 24 
ноември 2016 г.), където влиза 
и нашата специалност „Транс-
портно строителство“ по час-
ти „Транспортно строителство 
и транспортни съоръжения“, 
„Конструктивна за транспорт-
ни съоръжения“ и „Организация 
и безопасност на движението“.

Разработваме новите учеб-
ни планове, за да отговарят на 
наредбата и очакваме станови-
щето на Националната агенция 
за оценяване и акредитация за 
възможностите за обучение на 
специалисти по регулирана спе-
циалност. 

Нашите студенти ползват 

мултимедийна техника, имат 
достъп до електронни пома-
гала. Разполагаме с учебници 
по основните ни дисциплини – 
„Проектиране и строителство 
на жп линии“, „Гари, гарови съ-
оръжения и жп експлоатация“, 
„Горно строене и поддържане на 
железния път“, „Високоскорост-
ни жп линии“ и за обучение по 
„Железопътно строителство“ 
на английски език. 

В УАСГ имаме студенти от 
много държави - Испания, Герма-
ния, Белгия, Австрия, Чехия, Сло-
вения, Полша, които се обучават 
по програмата „Еразъм”. Послед-
ният учебник е насочен към тях.

 
Завършва поредната кан-

дидатстудентска кампания. 

Факултетът по транспортно 

строителство ще има ли дос-

татъчно подготвени първо-

курсници тази учебна година? 

Определено трябва да кажа, 
че УАСГ проведе една сериозна 
кандидатстудентска кампа-
ния. Още през есента на 2017 г. 
мнозина от академичния със-
тав посетихме различни про-
фесионални гимназии с профил 

„Строителство, архитектура 
и геодезия“ и запознахме аби-
туриентите с възможностите, 
които нашият университет 
предлага за обучение. Самият аз 
посетих пет областни града и 
разговарях с учениците. Няма да 
издам някаква тайна, ако кажа, 
че за мнозина обучението в УАСГ 
е много тежко, изисква сериозни 
усилия, умствени дадености и 
осъзнат избор на професионал-
ния път. 

Има различни възможности 
за кандидатстване, включител-
но и без математика за някои от 
нашите специалности. За архи-
тектура този изпит е задължи-
телен, но за всички останали 
математиката е като възмож-
ност. За нашия факултет, освен 
всичко друго, трудностите про-
изтичат от това, че катедра 
„Математика” на университета 
е именно в „Транспортно строи-
телство”. Броят на математи-
ките, които се изучават, е седем 
- пет от тях са задължителни, а 
две са избираеми. Ще ги изброя 
– Линейна алгебра и аналитич-
на геометрия, Математически 
анализ - първа и втора част, 
Приложна математика, Матема-
тическа теория на транспорт-
ните потоци, което е свързано с 
много оптимизационна дейност. 
Това се изучава само в матема-

тическите гимназии. 
Няма две мнения, че във фа-

култет „Транспортно строи-
телство” се учи здраво, но оп-
ределено си заслужава. Защото 
студентите се готвят да стро-
ят жп мостове, пътни мостове, 
тунели и т.н., и затова матема-
тиката е необходимо условие. 

Има ли интерес към кате-

дра „Железници”?

Ръководител съм на кате-
дра „Железници” вече 18 години, 
с прекъсвания. Интересът към 
изучаването на специалностите 
в железопътното строителство 
е променлив. В началото на пре-
подавателската и администра-
тивната ми дейност в кате-
драта имаше малко студенти, 
които проявяваха интерес към 
железниците. Тогава ги нямаше 
големите европейски проекти и 
след тяхното стартиране инте-
ресът към нашата специалност 
постепенно набра скорост. В по-
следните години жп строител-
ство завършват по около 15-20 
души. Тези млади хора са подгот-
вени да работят в Национална 
компания „Железопътна инфра-
структура“, в Държавно пред-
приятие „Транспортно строи-
телство и възстановяване“, във 
фирмите, които се занимават 
с проектиране и със строител-
ство на жп обекти. 

Партньорите ни от бизнеса 
предлагат възможности за ра-
бота на наши студенти от IV 
и V курс на половин работен 
ден, през уикенда и т.н. Това 
е добра идея, защото така 
младите хора придобиват и 
необходимия трудов стаж, 
запознават се с актуалните 
технологии в жп строител-
ството, редуват практиче-
ско с теоретично обучение, но 
това е свързано и с по-голямо 
натоварване на студентите.

Участието Ви в проекти-

рането и строителството 

на обекти от железопътния 

транспорт, в международни 

проекти, членството ви в ре-

дица научни и академични фору-

ми вероятно е една от причи-

ните да сте и зам.-ректор по 

евроинтеграция и международ-

но сътрудничество на УАСГ?

По линия на международното 
сътрудничество отговарям за 
„Еразъм”, Европейската програ-
ма за сътрудничество в облас-
тта на науката и технологиите 
COST, за инициативи, свързани 
с „Хоризонт 2020”, както и за 
всички други програми на ЕС, по 
които могат да се реализират 
проекти в областта. 

Във връзка с първата част 
на въпроса Ви, мога да спомена 
последния проект, по който съм 
работил съвместно с чешката 
фирма „Продекс“. Става дума за 
лот 1 на жп възел София. Про-
ектът включва и голямата гара 
Илиянци, която от сегашните 24 
коловоза ще остане с 12. Решени 
са новите изисквания за проти-
вопожарна безопасност, като 
на всеки 10 коловоза трябва да 
има достъп за пожарен автомо-
бил, достъпност до пероните за 
хора с ограничена подвижност 
и т.н.

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров е възпитаник на УАСГ. Доктор е по научната 

специалност „Проектиране, строителство и поддържане на железни 

пътища и съоръжения“. Той е зам.-ректор на УАСГ по евроинтеграция и 

международно сътрудничество и ръководител на катедра „Железници” 

във Факултета по транспортно строителство. Води лекционни 

курсове по „Проектиране и строителство на жп линии“, „Железопътно 

строителство“, „Пътища и железници“ и др. Научните му интереси са 

свързани с проектирането и строителството на жп и трамвайни линии, 

метро, горно строене на железния път, жп гари и експлоатация на жп 

линии, въжени линии и специални железници.

Три поредни години е носител на Студентската награда „Преподавател на 

годината за ФТС“. 

Снимки авторът
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Страницата подготви 
Мартин Славчев

Проведе се заседание на 
Управителния съвет на Нацио-
налния клуб на строителите 
ветерани (НКСВ). Събитието 
се състоя на 12 юли в офиса на 
структурата. Датата на про-
веждането му съвпадна с радос-
тен повод - 84-тия рожден ден 
на първия зам.-председател на 
Националния клуб инж. Виктор 
Шарков. Той получи поздравител-
ни адреси от председателя на 
УС на Камарата на строители-
те в България (КСБ) инж. Илиян 
Терзиев, както и от председа-
теля на СД на вестник „Стро-
ител“ инж. Пламен Пергелов и 
Ренета Николова, прокурист и 
гл. редактор на изданието и ПР 
на КСБ. 

„Пожелавам Ви крепко здра-
ве и творческа енергия, за да 
продължите все така сърцато 
да допринасяте за обединение-
то на строителите ветерани“, 
пише в поздравителния адрес 
от инж. Илиян Терзиев. 

„Използваме случая да Ви 
уверим, че сътрудничеството 
между НКСВ и в. „Строител“ 
ще продължи да се развива все 
така успешно“, се посочва в ад-
реса от СД на в. „Строител“. 

Първият зам.-председа-
тел на НКСВ беше уважен и 
от своите колеги от УС. „Ува-
жаеми господин Шарков, поз-
волете ми да Ви поздравя по 
случай рождения Ви ден. По-
желавам Ви да бъдете винаги 
здрав и усмихнат. Вие прите-
жавате всички положителни 
качества, които може да има 
човек“, каза председателят 
на УС на НКСВ инж. Тодор 
Топалски. Той също беше при-
ветстван от УС за удосто-
яването му със званието „По-
четен гражданин на Враца“. 

Дневният ред на за-
седанието включваше 
доклад за изпълнението 
на решенията на УС от 
15 март 2018 г. и инфор-
мация за проведените 
срещи с браншовите ор-
ганизации. Обсъдени бяха 
и предложения за присъж-
дане на званието „Заслу-
жил деятел на НКСВ“ и др. 

В доклада, който из-
несе инж. Тодор Топалски, 
беше съобщено, че до мо-
мента ръководството на 
НКСВ е провело работни 
срещи с представители 
на Камарата на архите-
ктите в България и Съюза 
на архитектите в Бъл-
гария. Предстои да бъде 
организирано подобно съ-
битие и с Националното 
сдружение на общините в 
република България. 

По време на заседа-
нието бе направено и 
разпределение на члено-
вете на УС, които да от-
говарят за регионалните 
клубове (РК) и секции на 
НКСВ. Беше решено пред-
седателят инж. Тодор 
Топалски да координира 
работата с регионал-
ните клубове във Вра-

ца, Монтана и Видин. Първият 
зам.-председател инж. Виктор 
Шарков ще съгласува дейности-
те с РК в Плевен, Ловеч, Габрово, 
Велико Търново, Разград и Русе. 
Зам.-председателят инж. Стоян 
Шатов ще контактува със сек-
циите в София, включително с 
новата структура „Хидро архи-
текти“. Членовете на УС инж. 
Саркис Гарабедян, инж. Велико 
Десов, инж. Никола Василев и 
инж. Борис Анакиев ще отго-
варят съответно за клубовете 
в: Пловдив, Смолян, Златоград, 
Кърджали, Хасково, Димитров-
град; Варна, Добрич, Шумен, Тър-
говище, Силистра; Пазарджик, 
Стара Загора, Сливен, Ямбол, 
Бургас; Перник, Кюстендил, Бла-
гоевград, Самоков.

Управителният съвет на 
Националния клуб на строите-
лите ветерани гласува да бъде 
присъдено званието „Заслужил 
деятел на НКСВ“ на инж. Дими-
тър Филипов – председател на 
РК – Благоевград, във връзка с 
85-ата му годишнина, инж. Кольо 
Парушев - председател на РК – 
Димитровград, инж. Димитър 
Михалевски - председател на 
РК – Кърджали, и на инж. Никола 
Бакърджиев (посмъртно) - учре-
дител и първи председател на 
РК – Велико Търново. 

На 14 юни 2018 г. се навършиха 98 години от публику-
ването на указа, с който през 1920 г. правителството 
на Александър Стамболийски създава Трудова повин-
ност, която впоследствие става Строителни войски. 
За да отбележат тази дата, пред паметника на Стам-
болийски в София се събраха бивши офицери, сержанти, 
служители от Строителни войски.

Представители на секция „Строители воини” към 
Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ), на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 
„Строителство и възстановяване”, Български земедел-
ски народен съюз (БЗНС) и граждани положиха венци и 
цветя пред монумента.

Създаването на Трудова повинност се налага от 
тежките политически, икономически и военни задълже-
ния, наложени на България от Ньойския мирен договор. 
Постепенно под ръководството на високо образовани 
отговорни командири и ръководители Строителни вой-
ски стават мощна военно-строителна организация, 
която обучава възпитава и квалифицира младите воини 
строители, изградили най-сложните обекти в цялата 
страна. Те участват и в преодоляването на най-тежки 
аварийни и кризисни ситуации.

Членовете на Регионал-
ния клуб на строителите 
ветерани (РКСВ) в Кърджа-
ли посетиха град Одрин в 
Турция съгласно приетия на 
Общото си събрание план. 
В рамките на събитието 
се проведе и среща с из-
тъкнатия турски бизнес-
мен Нихат Йошташ с цел 
запознаване със специфич-
ната административна 
уредба на техните бран-
шови организации и обмяна 
на положителен опит.

Разгледана бе карие-
рата за дълбочинен добив 
на баластра в близост до 
р. Тунджа на 30 км от Од-
рин и на 8 км от българска-
та граница. Там с огромен 

багер се изземва пласт от 
земни почви с мощност  
5 - 6 м до достигане на 
търсените чисти фракции 
с подобна дебелина.

Извлеченият матери-
ал се транспортира до 
модерна Трошачно-миячна-
сортировъчна инсталация 
и отделя на съответни-
те фракции за производ-
ство на бетонови смеси 
с различни марки. Кръгът 
на посетения комплекс се 
затваря с два съвременни 
бетонови възела с капа-
цитет 120 и 60 куб. м на 
час. Около 5% от добити-
те количества се даряват 
безвъзмездно за изгражда-
не на храмове, училищни и 

Регионалният клуб на строителите ветерани във 
Враца организира екскурзия до Плевен. Посетени бяха 
Панорамата, където отново бяха припомнени най-ва-
жните моменти от боевете за освобождаване града, 
крепостта Сторгозия, а също и парк „Кайлъка“ – едно 
прекрасно място за отдих и развлечения. 

След обяд беше разгледан центърът на Плевен. Част 
от групата посети и РКСВ – Плевен, и бе любезно по-
срещната от председателя на структурата инж. Васил 
Иванов. Бяха споделени идеи за дейността на клубове-
те. Обсъдиха се някои проблеми и вижданията за бъдеща 
съвместна работа.

ДО

Г-Н ЦЕКО СТОИЛОВ – ВАРНА – 90-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ЛЮБОМИР ПОПОВ – ВАРНА – 85-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ИВАН ИВАНОВ – ДОБРИЧ – 85-И ЮБИЛЕЙ

Г-ЖА ЦВЕТАНКА ПАНАЙОТОВА – ПЛОВДИВ - 85-И ЮБИЛЕЙ 

Г-Н ЦВЕТАН ЦЕКОВ – ВРАЦА – 80-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ЖЕЛЯЗКО НИНОВ – ВАРНА – 80-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н МАРИН БУНДЕВ – ПЛОВДИВ – 80-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н АНГЕЛ БАЙКОВ – СТАРА ЗАГОРА – 80-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н СТЕФАН СТОЙКОВ – ТЪРГОВИЩЕ – 80-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ – СОФИЯ – 80-И ЮБИЛЕЙ

Г-ЖА СТАНОЙКА АВРАМСКА – ВРАЦА – 75-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ЖЕЛЬО АТАНАСОВ – ЯМБОЛ – 75-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ЛЮБЕН НИКОЛОВ – САМОКОВ – 75-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н КОЛЬО ДЕЕВ – В. ТЪРНОВО - 75-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ВЕНЕЛИН ГОРАНОВ – МОНТАНА – 75-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н МИХАЙЛ МУСТАЙКОВ – ДИМИТРОВГРАД – 70-И ЮБИЛЕЙ

Г-Н ПЕТЪР ХРИСТОВ – ПЕРНИК – 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и лично от мое име 
най-сърдечно Ви поздравяваме с Вашия юбилей.

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

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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЮЛИ 2018 г.  Инж. Тодор Топалски 
   Председател на УС

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 

СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

детски заведения. 
Посетени бяха и някои 

исторически обекти, сред 

които Одринската кре-
пост и Тракийският уни-
верситет.

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Определяне на изпълнител за извършване на под-
държане (превантивно-, текущо-, зимно- и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на АМ „Хемус“ – ОПУ София и ... 

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи на проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по 
улици: „Осми март“, „3-ти март“, „Буков дол“, „Милош Папарков“ и „Христо 
Смирненски“

Наименование: Ремонтни работи на уличната инфраструктура 
в град Хасково

Наименование: Извършване на текущи ремонти в сградата на 
Морфологичен блок за нуждите на Медицински факултет на Тракийски 
университет - гр. Стара Загора

Наименование: Ремонт на улици и общински път на територията 
на община Бойчиновци - 2018 г.

Наименование: Рехабилитация на железен път, изкуствено съоръ-
жение, съоръжение и устройство на система за електроснабдяване от 
жп инфраструктура в междугарие Копривщица - Стряма от км. 100+525 
до км. 106+337 с обща дължина 5812 м по III жп линия

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи 
по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 
тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла” с две обособени 
позиции

Наименование: Реконструкция на вътрешната водоснабдителна 
мрежа на с. Гела, община Смолян

Наименование: Избор на изпълнител на СМР по проект: „Благо-
устрояване на улици и квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 
гр. Момчилград“

Наименование: Смяна на водопроводната мрежа по улици в юго-
западната част, включени в интегрирания план за градско възстановя-
ване и развитие на гр. Гоце Делчев - I етап

Наименование: Изграждане на обществен селищен парк с откри-
ти обекти за спортни дейности и площадка за игра с обособени ета-
пи за строителство съгл. чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, а именно: обслужваща 
сграда - етап 1 

Наименование: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233139
Прогнозна стойност: 131 200 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония” № 3, административната сграда 

на Агенция „Пътна инфраструктура”
Дата: 24/08/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Бисерка Борисова/инж. Георги 
Фучеджиев/инж. Велин Вучков
Факс: +359 29522563
Адрес: бул. „Македония“ № 3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173283
E-mail: b.s.borisova@api.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856769&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 038 936,32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 

Аспарух” №35
Дата: 10/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856877&mode=view

Възложител: Община Хасково
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 583 333,33 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
01/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Хасково, пл. „Об-
щински“ №1, ет.2, заседателна зала

Дата: 17/08/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Михаила Димчева
Факс: +359 38664110
Адрес: пл. „Общински“ №1
Адрес на възложителя: www.haskovo.bg
Телефон: +359 38603376
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856761&mode=view

Възложител: Тракийски университет
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 182 884,30 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/08/2018    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: ст. 340 - 3 ет., Рек-
торат, Тракийски университет - гр. Стара 

Загора, Студентски град
Дата: 15/08/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Гергана Маламова
Факс: +359 42672009
Адрес на възложителя: http://uni-sz.bg/
Телефон: +359 42699270
E-mail: malamova@uni-sz.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=857198&mode=view

Възложител: Община Бойчиновци
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 181 220,32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Бойчиновци

Дата: 13/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Петър Винешки
Факс: +359 9513-2584
Адрес: ул. „Гаврил Генов“ № 2
Адрес на възложителя: 
http://www.boychinovtsi.bg
Телефон: +359 9513-2236/+359 87723-2190
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=857052&mode=view

Възложител: ДП „Национална компания Желе-
зопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 25 164 644,45 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/09/2018  Местно време: 
16:45
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. Со-
фия, 1233, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 110, 

партер, заседателна зала.
Дата: 26/09/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Стоянка Тодорова
Факс: +359 2931-0663
Адрес: бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 110
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-2458
E-mail: st.todorova@rail-infra.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=857037&mode=view

Възложител: Община Бяла
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 404 989,55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/08/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
в сградата на Общинска администрация – 
Бяла, на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх 
Йосиф I“ №1.

Дата: 17/08/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Ваня Минкова - главен юрис-
консулт; Денис Братанов – началник-отдел 
ППОКХД
Факс: +359 81774634
Адрес: пл. „Екзарх Йосиф I“ №1
Адрес на възложителя: http://byala.bg/home/
Телефон: +359 81772020
E-mail: byala.rs@byala.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856651&mode=view

Възложител: Община Смолян
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 3 138 970 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Зала 343 на тре-
тия етаж на административната сграда на 
община Смолян, находяща се в гр. Смолян на 

бул. „България“ №12
Дата: 16/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Малина Кръстева
Факс: +359 30162426
Адрес: бул. „България“ № 12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: +359 30167619
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=857268&mode=view

Възложител: Община Момчилград
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 810 167,10 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Момчилград, ул. 
„26-и декември“ №12, в заседателната зала на 

Общинска администрация - град Момчилград
Дата: 10/08/2018    Местно време: 12:00 
За контакти: инж. Севдалин Огнянов
Факс: +359 03631-7849
Адрес: ул. „26-и декември“ № 12
Адрес на възложителя: www.momchilgrad.bg
Телефон: +359 03631-7854
E-mail: obshtina@mg.link.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856852&mode=view

Възложител: Община Гоце Делчев
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 421 760 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр.Гоце Делчев, ул. 
„Царица Йоанна” №2, зала 1 - партерен етаж

Дата: 14/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Марина Герова – нач.-отдел 
обществени поръчки
Факс: +359 888006080
Адрес: ул. „Царица Йоанна“ №2
Адрес на възложителя: www.gotsedelchev.bg
Телефон: +359 888006080
E-mail: oba@gocenet.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=857176&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 1 380 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/08/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 10/08/2018    Местно време: 10:00
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856955&mode=view

Възложител: Община Провадия
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 1 168 277,96 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 450
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Провадия, ул. 
„Дунав” №39, сградата на Общинска админи-

страция - Провадия, зала 204
Дата: 17/08/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Богдана Стойчева
Факс: +359 51847811
Адрес: ул. „Дунав“ №39
Адрес на възложителя: www.provadia.bg
Телефон: +359 51847813
E-mail: b_stoycheva@provadia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=856846&mode=view

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

Банята днес се управлява 
цифрово, ориентирана е към 
максимална екологичност и 
ергономичност, но също така 
се стреми да създава и емо-
ционален комфорт. Затова 
дизайнерите търсят начин 
да пресъздадат еволюцията 
на домашния санитарен въ-
зел от строго функционално 
пространство до специална 
зона за почивка, за wellness 
процедури и всякакви тера-
пии за лично възстановяване.

На тазгодишния Salone 
de l  Mob i le  на  площ от 
20 600 кв. м 243 компании 
показаха най-новите про-
дукти за модерна баня в 
рамките на International 
Bathroom Exhibition. Старти-
рало през 2003 г. като под-
раздел на миланския мебелен 
салон International Bathroom 
Exhibition, през 2006 г. изложе-
нието вече е самостоятел-
но, придружаващо Salone del 
Mobile, което се реди всяка 
четна година. Иновациите 
и устойчивостта бяха ос-
новната тема на 2018-а. Ос-

вен вече утвърдените тен-
денции за персонализиране, 
продължава да е актуална и 
появилата се тенденция към 

засилено присъствие на 

цвят 

в продуктите за баня. 
Краските се виждат нався-
къде - от богати, топли, 
медени тонове до дълбоко 
кафяви и бежови, яркорозови, 
портокалови и червени. Това 
се наблюдава както в сани-
тарията, така и в метални-

те части на душ-кабините и 
преградите, в крановете на 
мивките и ваните, плочките 
и подовите настилки, дори и 
в радиаторите.

Друга, по-нова интерес-
на тенденция - дизайнерите 
се отдалечават от тради-
ционните високогланцови 
покрития и се насочват все 
по-често към 

богати текстурирани 

повърхности, 

които създават уют. Се-

рията Inciso на Gessi, дизайн 
на David Rockwell, беше може 
би най-впечатляващият при-
мер за тези две тенденции в 
банята – цвят и текстура. 
Основният използван мате-
риал е месинг, но можете да 
ги имате и в покритие от 
мед, никел и др. Те са при-
мер за още една насока в 
търсенията на дизайнери и 
производители – желанието 
да се използват старинните 
традиции по модерен начин.

Както в повечето изло-
жения, вниманието привле-
че щандът на компанията 
Antonio Lupi и особено впе-
чатляващият модел Intreccio, 
дизайн на Paolo Ulian – сво-
бодно стояща мивка, изряза-
на от мрамор във формата 
на конус от отделни мрамор-
ни цветове. С този проект 
целта на автора е била да се 
изследват връзките между 
старинните материали и но-
вите технологии. Моделът 
е изрязан от цял мраморен 
блок с помощта на цифрово 
управлявана машина, като 
всеки концентричен кръг е 
вътрешен и така се спестя-

ва материал.
Нараства и присъстви-

ето на 

свръхтънката керамика 

– тази година Laufen и 
SaphirKeramik представиха 
колекцията The New Classic, 
дизайн на Marcel Wanders, с 
красиви обтекаеми форми. 

Със своята wet system 
(мокра система) компанията 
Wall&deco ни внушава, че та-
петите може би са напът да 
премахнат дългогодишната 
доминация на плочките. 

Но влиянията са и в две-
те посоки – бяха показани и 

големи порцеланови панели 
(160x320 см, 120x240 см), 
които изглеждат като та-
пет с красив графичен ди-
зайн, като колекцията на 
Wide&Style. 

Всички сме запознати с 
иновациите в кранчетата 
и душовете, които ни поз-
воляват да пестим вода, но 
замисляли ли сте се колко 
по-лесно би било вместо два 
крана за топла и студена 
вода, да имаме един за кон-
трол на количеството вода 
и друг за контрол на темпе-
ратурата? Точно това пред-
лагат FIMA Carlo Frattini със 
своята нова колекция SO. 

„Ефективното използване на жиз-
нено пространство в бъдеще ще играе 
решаваща роля. Земната шир не ста-
ва по-голяма, но населението й непре-
къснато се разраства. Размерите на 
градските жилища, а оттам и на ба-
ните, намаляват. Въпреки това, дори 
и в малки апартаменти се счита за 
добра форма да има баня за гости – а 
това по дефиниция е една малка стая. 
Тези световни тенденции принуждават 
производителите да търсят нови ре-
шения“. Това казва Курт Мерки, който 
заедно с компанията Duravit представи 
разработката си за 2018 г. – колекция-
та XSquare. През 2017 г. 
Duravit отпразнува своя-
та 200-годишнина. Нито 
един друг производител 
на санитарен фаянс и 
мебели за баня не може 
да се похвали с толкова 
много колекции, създа-
дени от първите имена 
на съвременния дизайн и 
архитектура. За Duravit 
работят Филип Старк, 
Норман Фостър, EOOS и 
Sieger Design Studio, ру-
ският архитект Сергей 
Чобан. Лаконичният ди-
зайн - изкуството да се 
концентрираш върху глав-
ното, е фирмен белег на 

германската фабрика.
В XSquare горните и долните шкафо-

ве са идеални за ограничени простран-
ства. В този случай дори и най-малкият 
под мивката - 43 см ширина и 34 см, из-
глежда благородно и стилно.

Някои интериорни дизайнери пре-
поръчват за малки бани светли плочки 
в голям формат, а други настояват за 
активни орнаменти и ярки цветове. Но 
всички са съгласни за едно нещо - за мал-
ки бани предпочитани са висящи модели 
на мебели, оставяйки отворени прос-
транства на пода, както и такива, кои-
то стоят на тънки крачета. Точно та-

кива са предметите от XSquare.
Както тези,  стъпили на 

под, така и висящата версия, 
впечатляват с броя на индиви-
дуалните решения. Можете да 
избирате от 28 варианта на по-
върхностите, включително три 
нови покрития - Matt Light Blue, 
Matt Concrete Grey и Satin-Matt 
Aubergine. Особено интересни 
решения се получават, когато в 
една композиция се съчетават 
два или три цвята.

Характерен детайл е хроми-
раният профил. Той подчертава геоме-
трията на предметите, тяхната тек-
стура и красивия им цвят. Фасадите 
имат дръжки, но благодарение на тех-
нологията Tip-On се отварят лесно.

Панелите и умивалниците се пред-
лагат в пет ширини. Те са комбини-
рани с оборудването на поредицата 
DuraSquare, Vero Air, ME от Starck и P3 
удобства. Колекцията включва плъзгащи 

врати и колони с различна височина, 
както и различни етажерки. Трябва 
да се отдаде заслужено внимание 
на огледалата и огледалните шка-
фове (също рамкирани с профила 
от хром). Те се допълват от LED 
осветление и функция „вградена 
памет”.

Курт Мерки-младши е син на 
едноименния швейцарски произ-
водител на мебели и дизайнер от 
Гана, роден е в Акра, учи в Люцерн 
и Милано, а умения трупа в офиса 
с Антонио Читерио. През 2010 г. 
отваря собствено студио в Цюрих. 
В портфолиото му са смартфони, 
фотьойли и дивани, но особен успех 
му носи работата върху дизайна на 
смесители и мебели за баня. 

Laufen и SaphirKeramik представиха колекцията 

The New Classic, дизайн на  Marcel Wanders

Колекцията на Wide&Style Иновацията, наречена SO, на FIMA Carlo Frattini Bisazza Bagno - колекция Mahdavi, дизайнер 

India Mahdavi

Серията Inciso на Gessi, дизайнер David Rockwell

Antonio Lupi и особено впечатляващият модел Intreccio, 

дизайнер Paolo Ulian

Duravit -  
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Висенте Амиго – носител на 
„Грами“ и известен като „Наследни-
кът на Пако де Лусия“, ще свири в 
зала 1 на НДК на 27 септември. Той 
има милиони фенове по цял свят и 
многобройни награди за фламенко 
и китара, като през 2018 г. чества 
30 години кариера. Харизматичният 
испанец идва у нас за първи път за 
магическото преживяване „Сърце-
то на Андалусия“. Концертът му в 
София е част от голямо световно 
турне, в което са включени гранди-
озни спектакли в престижни зали 
като Concertgebouw в Амстердам и 
Konzerthaus във Виена. 

Виртуозният музикант живее 
и диша с фламенко от малък. На 
тригодишна възраст Амиго виж-
да изпълнение на Пако де Лусия по 
телевизията, впечатлява се силно 
и това определя бъдещето му зави-
наги. След години двамата се заси-
чат в шоуто „Легенди на китарата“ 
в компанията на други световни 
артисти, като Боб Дилън, Кийт Ри-
чардс, Стив Вай, Джо Сатриани и 

Джо Кокър, и стават близки прияте-
ли. Толкова близки, че Висенте Амиго 
става кръстник на детето на Пако 
де Лусия, а Пако де Лусия – на сина 
на Амиго. 

Висенте още от малък е опреде-
лян от критиците като дете чудо 
заради уникалния си мелодичен стил, 
но сам казва, че наистина добър 
ставаш с годините и фламенкото 

е само за пораснали. „Можеш да се 
научиш да свириш добре като дете, 
но за да разбереш какво е фламенко, 
имаш нужда от зрялост“, е заявил 
музикантът. 

Билетите за концерта „Сърце-
то на Андалусия“ на Висенте Амиго 
в София са на цени между 50 и 100 лв. 
в разпространителската мрежа на 
Eventim.

„Философията накратко” е нагледно въведение в 
200 от най-значимите въпроса, които човекът ня-
кога си е задавал. Обхващайки периода от древните 
философи до съвременните политици, авторът Мар-
къс Уикс обяснява сложните идеи на най-влиятелни-
те световни мислители в лесно разбираеми миние-
сета. Обединила източната и западната традиция, 
книгата разглежда етиката, злото, свободата, 
правата, истината и каузалността през погледа 
на софистите, циниците, стоиците, епикурейците 
и много други.

Този кратък, но съдържателен наръчник поста-
вя редица теми, представя концепции за справед-
ливост, добродетел и щастие. Не са подминати и 
ключови популярни фрази, като например „Всичко 
тече“ (Хераклит) и „Знам само, че нищо не знам“ 
(Сократ), теории като тази на Питагор, че Вселе-
ната е управлявана от числа, парадокси като този 
на Зенон за надпреварата между Ахил и костенурка-
та, и много други. Произведението илюстрира колко 
разнообразни са формиралите се философски школи 
и че причина за тяхната поява е сблъсъкът между 
емпиризъм и рационализъм – настъпило е време, в 
което религията вече не може да отговаря на въпро-
си „защо“ нещо се случва. Сократ, Платон, Аристо-
тел са основоположници на гръцката философия, но 
и тя по-късно се разделя на четири школи - циници, 
скептици, епикурейци и стоици. След нея идва раз-
цветът на Римската философска школа – Диоген, 
Пирон, Епикур, Сенека, Епиктет, Марк Аврелий. По-
явата на стоицизма пък съвпада с упадъка на гръц-
кото политическо и културно влияние  и възхода на 
Рим. От залеза на Римската империя до XV век се 
развива християнската философия – традицията 
започва от Августин, а кулминация е философската 
система на Тома Аквински. Научните открития от 
своя страна постепенно започват да опровергават 
основополагащи религиозни възгледи, а изобретява-
нето на печатната машина лишава църквата от 
властта й върху информацията. 

В изданието е отделено място и на ислямската 
философия (постановки на Авицена, Авереос), из-
точната философия (Лао Дзъ, Конфуций, Сидхарта 
Гаутама), разглеждат се още основни понятия като 
появата на идеята за състоянието нирвана, за без-
смъртната душа и други. В по-съвременен аспект 
„Философията накратко“ обръща внимание и на кон-
цепции като моралната правота на гражданското 
неподчинение, интерпретирана от Торо, Ганди, Мар-
тин Лутър Кинг, редица актуални теми, като раса, 
пол, защита на природната среда и др.

Испанецът е наричан „Наследникът на Пако де Лусия“

От 25 юли до 5 ав-
густ в Пловдив ще бъдат 
прожектирани 10 филма 
на няколко изключител-
но атрактивни локации 
на открито – Цар Симе-
оновата градина, Рахат 
тепе, Младежкия хълм, 
парка край Гребната база 
и зона Плажа в коритото 
на р. Марица.

Филмовата програма 
включва едни от най-до-
брите заглавия от бъл-
гарското и европейско 
кино през последните го-
дини. Публиката ще може 
да гледа тематичната за 
сезона комедия „Летовни-
ци” на режисьора Ивайло 
Пенчев, съвсем новите 
„Привличане” на Яна Ма-
ринова и Башар Рахал и 
„Революция Х”, в който 
е пълно с добре познати 

лица като Димитър Бер-
батов, Бойко Кръстанов, 
Стефка Янорова, Георги 
Кадурин, Александър Сано 
и Мариан Вълев. Другото 
българско заглавие е „Дъв-
ка за балончета”, което 
носталгично ще върне 
зрителите малко назад 
във времето.

В програмата са вклю-
чени два испански и два 

френски филма – „Опера-
ция „Златна раковина” и 
„Племето” ще Ви разсмеят 
в типичен испански стил, 
а „Да играеш мъртъв” и 
„Гийом, момчета, заповя-
дайте на масата” ще Ви 
накарат да се замислите 
за някои от шегите на 
живота, с които сме се 
сблъсквали. Италианско-
то заглавие е черната 

комедия „Перфектни непо-
знати”, а филмовият мара-
тон ще завърши с руския 
хит „Кухня: Последната 
битка”. 

Всички прожекции са 
с вход свободен. Органи-
заторите са предвидили 
екран с размери на дву-
етажна сграда и профе-
сионална аудиовизуална 
система.

Mamma Mia: 

Десет години след 
като Mamma Mia! покори 
света и спечели над 600 
милиона долара, зрите-
лите са поканени да по-
сетят отново приказния 
гръцки остров Калокаири 
в чисто нов мюзикъл, 
вдъхновен от песните 
на ABBA. Продуценти на 
„Mamma Mia: Отново за-

едно“ са Джуди Креймър 
и Гари Гьоцман, които са 
сред създателите на пър-
вия филм. Креймър е про-
дуцент и на едноименния 
световноизвестен мюзи-
къл, игран стотици пъти 
на сцена в различни дър-
жави.

В основните роли се 
завръщат носителката 

на „Оскар“ Мерил Стрийп 
като Дона, Джули Уол-
търс в ролята на Роузи и 
Кристин Барански като 
Таня. Аманда Сейфрид и 
Доминик Купър са Софи 
и Скай, а Пиърс Броснан, 
Стелан Скарсгард и но-
сителят на „Оскар“ Колин 
Фърт отново ще играят 
тримата вероятни бащи 
на Софи - Сам, Бил и Хари. 
Към тях се присъединява и 
звездата от „Пепеляшка“ и 
„Зад волана“ Лили Джеймс, 
а появата на легендата 
Шер е кулминацията в 
този слънчев комедиен 
мюзикъл.
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 TOTAL
TEAMS Pts W D L F A +/-

60 16 2 0 78 23 55
46 12 1 5 69 38 31
43 13 0 5 73 46 27
42 11 1 6 83 48 35
29 7 3 8 56 48 8
25 5 3 10 49 62
23 5 2 11 40 67
21 6 2 10 48 72

 16 4 2 12 55 77
12 3 0 15 27 97

Крайно класиране Висша лига

Холдинг“ в срещите помежду 
им. И двата двубоя завърши-
ха наравно - по 1:1, като да-
леч не само тези две точки 
помогнаха на МСК да завър-
ши на завидната 5-а позиция 
във Висшата лига.

„Контракт Сити“ за вто-
ра поредна година попаднаха 
в светлините на прожекто-
рите с безкомпромисната 
си коректност. През 2017 г. 
в мач без значение за класи-
рането им, отнеха титлата 
на „Главболгарстрой“ в Пър-
ва дивизия, а сега минаха 
път като черна котка пред 
„Ромстал ХЕС“ в последни-
те часове на кампанията, 
лишавайки ги от бронзовите 
медали, взимайки от двубоя 
помежду им пълен актив от 
точки, които на практика 
им бяха отново ненужни. 
„Фенът на феновете“ - Ди-
митър Лазаров, отново бе 
част от агитката на „Конт-
ракт Сити“ и всяка среща на 
отбора се превръщаше в ат-
ракция. Респект за инж. Асен 
Чавдаров и момчетата му! 

„Каммартон България“ 
започнаха амбициозно над-
преварата, направиха поре-
дица от впечатляващи игри, 
победиха бъдещия шампион 
през есента и с това като 
че ли счетоха сезона за при-
ключил. Букмейкърите ги со-
чеха за един от фаворитите 
за титлата, но през пролет-
та отборът бе далеч от 
нивото на строителните 
машини, предлагани от ком-
панията, и логично изпадна 
до седма позиция. Оставаме 
с впечатление, че с повече 
концентрация върху самата 
игра този отбор наистина 
има потенциал.

„Ергодом“ - шампионът 
на Първа дивизия през 2017 г. 
За първи път във Висшата 
лига. Стартираха ударно 
участието си в нея - с 3 по-
беди и 1 равенство в първи-
те си 5 срещи. Интригата 
бе налице, настроението 
бе на висота. Победиха ня-
кои от лидерите, но и бяха 
разгромени от други. Завър-
шиха минорно с 5 поредни за-
губи, които им костваха по-
предно от осмото място в 
класирането. С нетърпение 
очакваме този симпатичен 
тим да разгърне напълно 
възможностите си през 
следващата кампания. Може 
би постоянство е компонен-
тът, които им липсваше.

„Артекс Инженеринг“ – 
още един от флагманите на 
БСФЛ, неизменен участник в 
последните 5 шампионата. 

Снимки в. „Строител“

сиране. Буквално в последния 
ден на шампионата слязоха 
надолу в класацията, губейки 
протоколен двубой.

„Монтаж Строителни 
Конструкции“, по-известни 

в бранша като „МСК-Кази-
чене“, ще запомним не само 
като дебютант, а и с без-
прецедентния факт, че са 
единственият тим, непо-
беден от шампиона „Инфра 

вият път - от пълен де-
бютант през есента до 
впечатляващия рейд от 8 
поредни победи в последни-
те им осем срещи, ги поста-
ви заслужено на почетната 
стълбичка в този запомнящ 
се за тима сезон.

Каквото и да се каже 
за „Ромстал ХЕС“, ще бъде 
малко. Доайените на БСФЛ. 
Родени бойци. Неизменни 
участници във Висшата 
лига от първия сезон (през 
2012 г.) досега. Винаги го-
тови да се опълчат срещу 
най-силните. Тежки конту-
зии на основни състезате-
ли - Кристиян Тодоров и инж. 
Росен Ненчев, се опитаха да 
ги „бутнат от скелето“, но 
след петото място през 
2016 г. и четвъртата по-
зиция през 2017 г., те бяха 
трети във временното кла-

но-технически качества или 
липса на шанс, но за нас това 
е феноменално постижение, 
което заслужава голям рес-
пект и пожелание съвсем 
скоро да „ъпгрейднат“ бла-
городния метал на гърдите 
си. Въпреки дългата резерв-
на скамейка и многобройна-
та си публика „бокалци“ за-
губиха напълно неочаквано 
точки, които ги оставиха в 
подножието на върха и тази 
година.

Бронзовият медалист 
„Марибор-Строй“ може да 
бъде окачествен като хита 
на първенството. Трънли-

Арх. Веселин Колев

След триумфа си през 
2016 г. „Инфра Холдинг“ 

отново са шампион на 

Българската строителна 

футболна лига (БСФЛ). 
Те спечелиха за втори път 
престижния трофей и са 
само на една титла от ис-
торически успех. Според 
правилника на БСФЛ отбо-
рът, който три пъти стане 
победител, прибира завина-
ги в офиса си високата 1,5 м 
и тежка 10 кг уникална пре-
ходна купа. 

Момчетата от „Инфра“ 
загатнаха за сериозните си 
намерения още през есенния 
дял на шампионата, допус-
кайки само една загуба от 
поставилия си също високи 
цели „Каммартон България“. 
В решителния пролетен по-
лусезон надвиха всичките си 

конкуренти, с изключение на 
„Монтаж Строителни Кон-
струкции“ (МСК), и без да 
познават вкуса на загубата, 
безапелационно спечелиха 
първото място.

Вече стана традиция 
среброто да става прите-
жание на „Бокал“. Откакто 
през 2015 г. компанията вле-
зе в голямото семейство 
на БСФЛ, отборът винаги 
е бил в призовата тройка, 
никога на трета позиция и 
традиционно подгласник на 
шампиона, независимо кой е 
той. Някои биха го определи-
ли като недостиг на спорт-

„Инфра  Холдинг“  -  първо  място  -  Висша  лига

„Бокал“  -  втори  в  крайното  класиране  на  Висшата  лига

„Марибор - Строй“  -  бронзов  медалист  на  Висшата  лига

Георги Боянин – голмайстор във Висша лига

Кристиян Тодоров – най-полезен играч във Висша лига

Христо Господинов – най-добър вратар във Висша лига



вкарат нужните им голове 
на Архитектурното бюро 
Stephen George International, 
докато на съседния терен 
„Адамант Сървиз Груп“ ся-
каш имаше лесна задача 
срещу играещия за чест и 
слава „Рутекс“. Но „Пайп“ не 
загубиха надежда и започна-
ха методично да бележат 
гол след гол във вратата на 
архитектите, докато въз-
питаниците на проф. Петър 
Стефанов не само дадоха 
силен отпор на лидера, но в 
крайна сметка го победиха, 
за да пратят трофея, изне-

надващо или не, към офиса 
на „Пайп Систем“. Заслужен 
втори триумф на един от 
най-постоянните участни-
ци в лигата, с безупречен 
мениджър - Ралица Томова, 
и с невероятна публика. За 
„Адамант“ остана утеха-
та, че още при първото си 
участие бяха на косъм от 
спечелването на златните 
медали и със сигурност ще 
бъдат фактор в следващите 
издания на шампионата.

С бронза се окичиха мом-
четата от Cordeel Bulgaria, 
които започнаха първата си 
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Вече е симбиоза от младост 
и опит. Без бързане, плавно и 
методично – подмладяване-
то на отбора вече е факт. 
Дългосрочният план на инж. 
Данаил Желязков, който от 
двигател на терена посте-
пенно се превърна в мени-
джър на отбора, очевидно 
дава резултати. След някол-
ко кампании в Първа дивизия 
„Артекс“ бе равностоен на 
повечето отбори във Вис-
шата лига. Да, загубите са 

повече от победите, но ще 
запомним не един и два ре-
буса, които „тъмносините“ 
поставиха на своите опо-
ненти.

„Интерхолд“ – поредният 
дебютант, оставил отлич-
ни впечатления. Странна 
тенденция беляза предста-
вянето му и в двата дяла 
на първенството. Тимът 
започна есента с 3 загуби, 
но завърши с 3 победи, кое-
то го класира във Вис ша та 

лига. Втората фаза също 
започна с 3 загуби и при-
ключи с 3 поражения, което 
дефинира десетата им по-
зиция. Един тим, който те-
първа ще показва на какво е 
способен. 

Първа дивизия на БСФЛ 

бе покорена за втори път 

от „Пайп Систем“. Час 
преди закриването на пър-
венството губеха първата 
позиция по голова разлика 
и изглеждаше утопично да 

Крайно класиране Първа дивизия

 TOTAL
TEAMS Pts W D L F A +/-

„ “ 51 15 0 3 109 20 89
„ “ 48 16 0 2 125 40 85

45 15 0 3 115 50 65
„ “ 40 11 0 7 80 69 11
„ “ 22 7 1 10 59 83 -24
„ “ 22 7 0 11 58 79 -21

.
19 6 1 11 42 76 -34

„ “ 15 4 1 13 46 87 -41
14 3 2 13 42 101 -59
14 3 1 14 29 100 -71

Владимир Стоянов – най-добър вратар в Първа дивизия

Милен Кръстев – голмайстор в Първа дивизия

Ралица Томова от „Пайп 

Систем“ за пореден път 

спечели приза „Мениджър на 

годината“

Денис Борисов – голмайстор на сезона и най-полезен играч  

в Първа дивизия

Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, 

медийният партньор на БСФЛ връчи медалите на победителите

„Пайп  Систем“  -  първо  място  -  Първа  дивизия

„Адамант  Сървис  Груп“  -  второ  място  в  Първа  дивизия Cordeel  Bulgaria  -  бронзов  медалист  в  Първа  дивизия

кампанията в БСФЛ с рес-
пектиращите пет поредни 
победи и завършиха по подо-
бен начин – с три, но регла-
ментът на първенството 
изискваше повече от тях за 
по-предна позиция.

„Рутекс“ остана в подно-
жието на призовата тройка 
след няколко запомнящи се 
победи, странни загуби и 
един достоен за уважение 
финален двубой, в който до 
голяма степен предрешиха 
съдбата на титлата.

И през този сезон „Глав-
болгарстрой“ продължи да 
търси своя оптимален със-
тав, като повече наблягаше 
на удоволствието от игра-
та, за сметка на трупането 
на точки.

Същото до голяма сте-
пен може да бъде отнесено 
и към момчетата на АПИ, 
които рядко затрудняваха 
противниците си, но пък из-
лизаха на терена винаги с 
настроение и положителен 
енергиен заряд.

„Кондекс“ бяха едни 
от новите попълнения в 
Лигата. За да докажат, 
че всяко начало е трудно, 
стартираха максимално 
неуверено със 7 поредни 
загуби през есента, но 
през втората половина на 
шампионата бяха равнос-
тоен съперник на повече-
то тимове в Дивизията.

Началото за Stephen 
George International – пър-
вите архитекти в Лигата, 
също се оказа сложно. Пре-
ходът от творческия процес 
към зеления терен очевидно 
не е лесен. Изключително 
коректното поведение и 
безупречната екипировка ги 
правят една от емблемите 
на БСФЛ.

Един от най-редовните 
участници, „Теразид“, по 
традиция използва срещи-
те повече за сплотяване 
на колектива, отколкото 
за преследване на резул-
тати. Неимоверно труд-
ната програма им позволи 
да спечелят едва в 11-ия 
си мач през есента, но 
чест им прави, че нито за 
момент не се отказаха и 
бяха добре познатият ни 
коректен и симпатичен 
тим.

Завършваме с ветерани-
те на Строителния техни-
кум „Христо Ботев“ (СТХБ). 
Атрактивният трансфер 
през есента на една от ле-
гендите на Лигата - Милчо 
Виденов, който се завърна в 
родното гнездо, и няколкото 
по-млади попълнения не успя-
ха да компенсират липсата 
на основни състезатели и 
логично представителите 
на СТХБ бяха далеч от свет-
лината, в която сме свикна-
ли да ги виждаме.

Изпращаме шестото по-
редно приключение, наречено 
БСФЛ, с прекрасни спомени и 
най-вече с удовлетворение, 
че и този сезон показа ви-
сока корпоративна култура, 
създаде поредица от нови 
запознанства и затвърди 
стотици по-стари. Колеги-
те вече питат кога започва 
новият сезон, а той е пред 
нас…
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Арх. Веселин Колев, председател на спортно-техническата комисия към БСФЛ:

Мартин Славчев

Арх. Колев, как започ-

на БСФЛ?

Започнахме спонтан-
но през 2013 г., без дъл-
госрочна стратегия или 
бизнес план, като идея за 
освобождаване на нега-
тивна енергия, един вид 
тиймбилдинг. Доколкото 
си спомням, това бе една 
от най-трудните години 
в бранша. Мащабното 
строителство, на което 
се радвахме до 2009 г., 
вече бе носталгичен спо-
мен. В някои компании 
хората нямаха работа, 
други направо закриваха 
дейност. Доста фирми 
съкращаваха персонал. 
Ние разчитахме на ен-
тусиазма на всеки един 
служител или работник 
поотделно и на тези ме-
ниджъри, които въпреки 
трудностите, не се от-
казваха да мислят за своя 
персонал.

Не е тайна, че стро-
ителството е 90% про-
фесия за силния пол. А 
в 90% от мъжете още 
от момчешките години 
е заложена една мечта 
– „великият футболист, 
великият мач, великият 
гол”. При 90% този блян 
не ги напуска цял живот, 
и независимо от възмож-
ностите им, всеки тест 
на тази цел вдига адре-
налина, носи огромно удо-
волствие, освобождава 
негативни мисли и зареж-
да с нова енергия. 

От  друга  страна , 
футболът е такава игра, 
че в нея човек може да 
се преобрази – от най-
кроткия колега в офиса 
да стане най-грубият 
и невъзпитан състеза-
тел, а пък този, когото 
сме виждали да се справя 
най-сръчно на обекта, да 
не може да вкара гол на 
празна врата. 

Имахме на разположе-
ние и прекрасна футбол-
на база – новопостроения 
комплекс „Спортна зона“ в 
източната част на сто-
лицата. 

Отчитайки всичко по-
горе, най-нормалният въ-
прос би бил: „Защо пък не 
- Българска строителна 
футболна лига“?

Колко бяха участни-

ците в първия сезон?

Едва девет фирми. 
Още нямахме подкрепата 
на вестник „Строител“ и 
Камарата на строители-
те в България (КСБ). 

Но имахме участник 
от Козлодуй – „Интер-
приборсервиз “ ,  който 
осъществяваше ремонти 
и поддръжка на Центра-
лата в града. Всеки втор-
ник отборът пътуваше 
общо 400 км в двете по-
соки, връщаха се по до-
мовете си след полунощ. 

Всяка седмица. Тогаваш-
ният администратор на 
БСФЛ - Радмил Петров, 
на шега бе изчислил, че 
за един полусезон са из-
минали разстоянието от 
София до Ню Йорк, което 
е забележително. И бяха 
много добри. Спомням си, 
че им трябваше победа 
над „Главболгарстрой“ в 
последния им мач, и дори 
водеха, но не удържаха 
преднината. „Главболгар-
строй“ изравни и точка-
та им беше достатъч-
на да станат първият 
шампион на БСФЛ. Освен 
тях, още две фирми са 
неизменни участници – 
„Пайп Систем“ и „ХЕС – 
Отоплителни инженерни 
системи“. Завидно посто-
янство.

След като вестник 
„Строител“ стана ме-
диен партньор на БСФЛ, 
популярността нарасна 
двойно – 20 отбора през 
2014 г., 24 - 2015 г., 25 - 
2017 г. Тази година отбо-
рите са 21, но някои ком-
пании са в консорциуми 
с други в общи тимове, 
което е по правилата на 
БСФЛ, така че общият 
брой на фирмите не на-
малява.

Кои фирми имат пра-

во на участие в БСФЛ?

Строителството е 
част от живота на все-
ки един от нас. Едва ли 
се замисляме в ежедне-
вието си колко хора по 
какъв начин са свързани 
пряко или косвено с този 
бранш. Отрасълът е тол-
кова всеобхватен и така 
сме свикнали с него, че 
не си даваме сметка, че 
нашата храна, движение, 
култура и дори връзките 
помежду ни (с мобилните 
телефони и интернет) са 
изцяло зависими и свърза-
ни със сектора.

Идеята първоначал-
но бе да обхванем чисто 
строителните фирми. 
Още първия сезон обаче 
се включиха проектант-

ски компании и дистрибу-
тори на световни произ-
водители на материали. 
Участие взимат и строго 
специализирани компании 
във ВиК, отоплителни и 
вентилационни инста-
лации, телекомуникации, 
дограма. Впоследствие 
се включиха производи-
тели и дистрибутори на 
строителна техника - от 
бормашини до багери, 
генератори и скелета. 
Агенция „Пътна инфра-
структура“  също има 
свой отбор. Елитният 
Строителен техникум 
„Христо Ботев“ участ-
ва със своите ветера-
ни. В последния сезон за 
първи път се включиха и 
колеги архитекти в ли-
цето на Stephen George 
International. Все още оч-
акваме представител от 
сферата на търговията с 
недвижими имоти, която 
също е неизменна част 
от отрасъла.

Въпреки огромното 
разнообразие, една от ос-
новните ни цели е да за-
пазим корпоративния дух 
на състезанието и в него 
да участват наистина 
приятели,  колеги,  слу-
жители и работници от 
бранша. Това прави БФСЛ 
различна лига от мно-
гото подобни. Тук няма 
настоящи и бивши фут-
болни величия, които да 
се доказват на терена. 

Както във всеки спорт, и 
в БСФЛ има равностойни 
сблъсъци, съпътствани 
от високо напрежение, 
което оказва своето вли-
яние върху състезатели-
те. Смея да твърдя обаче, 
че нервните изблици са 
наистина рядкост и вина-
ги завършват с усмивки и 
добро настроение.

Едни и същи ли са 

фирмите участници и 

постоянни ли са техни-

те състави?

Не е никак лесна за-
дача в една компания да 
се съберат едновремен-
но и добри служители, и 
качествени футболисти. 
Точно поради тази причи-
на е разрешено две ком-
пании да се състезават 
с общ отбор. Както на 
терена, така и по търго-
ве и обекти всички фир-
ми имат предпочитани 
партньори, и в това няма 
нищо лошо. Напротив, 
връзките стават по-ста-
билни и истински.

Не е рядкост някои от 
компаниите да поемат 
по-големи обекти в про-
винцията и това веднага 
се отразява на отбора 
им, ако двама или трима 
от тима са в дългосроч-
ни командировки. Риск на 
професията, така да се 
каже. Поради тази причи-
на се налага и да пропус-
нат даден сезон, някои се 

връщат, други така и не 
успяват отново да „сгло-
бят“ стария си тим. 

Показателно е обаче, 
че фирмата с най-посто-
янен състав – „Инфра 
Холдинг“, е единствени-
ят тим, печелил два пъти 
Лигата, и то с почти по-
стоянен състав на тере-
на. Друг екип, в който не 
се забелязва почти никак-
во текучество, е „Бокал“. 
За съжаление, те три 
години поред се задово-
ляват с второто място. 
Само по себе си това е 
изключително постиже-
ние, за което са нужни не 
само състезатели с до-
бри спортни качества, а 
и желязна дисциплина, по-
стоянство и високо ниво 
на организация.

Само мъже ли участ-

ват в БСФЛ?

Споменах, че основни-
ят контингент, по разби-
раеми причини, е от мъж-
ки пол. БСФЛ обаче има 
своето осезаемо дамско 
присъствие, и то не къде 
да е, а на мениджърско 
равнище. Отборът на 
„Пайп Систем“ вече 6 го-
дини е ръководен вещо 
от Ралица Томова, която 
неслучайно спечели приза 
„Мениджър на годината“ 
за пореден път. Павлина 
Пехливанчева изведе „3ДД 
Инженеринг“ до шампион-
ското злато през 2014 г., 
а Рая Узунска бе двигате-
лят на Saint Gobain през 
всичките пет сезона на 
тяхното участие в БСФЛ. 
Мога само да изкажа въз-
хищението си от тези 
нежни създания, заели се 
с непосилната задача да 
„управляват“ своите коле-
ги – футболисти.

Каква е Вашата рав-

носметка за сезоните 

до момента и плановете 

за бъдещето на БСФЛ?

Сухата статистика 
показва, че само през по-
следния сезон участници-
те са над 300 от 21 ком-
пании. Отбелязани са над 
3 хил. гола в близо 30 хил. 
минути футбол по тере-
ните на „Спортна зона“. 
Връщайки се в годините 
назад, ще видим, че над 60 
строителни фирми и ор-
ганизации са взели учас-
тие в БСФЛ, като всяка 
от тях е дала своя принос 
за развитието и популяр-
ността й. 

Както споменах, въ-
преки неформалния си 
статут, БСФЛ излезе 
дори от пределите на Со-
фия, с участието на от-
бори от Пловдив, Перник, 
Благоевград, Козлодуй. 
Общо в шестте кампании 
до момента са изиграни 
1446 срещи, в които са 
отбелязани близо 13 хил. 
гола. Налице е и конкурен-
ция – имаме пет различни 

шампиона през години-
те, което прави Лигата 
жива и интересна всеки 
път. Някои от титлите 
се решиха буквално в по-
следните секунди, като 
винаги над всичко е била 
идеята за честна и ко-
ректна игра. Тук няма ин-
триги и задкулисни мане-
ври, присъщи на големия 
футбол. Всичко се решава 
на терена от приятели и 
колеги.

Неслучайно най-вели-
кият футболен треньор 
на България за всички 
времена - Димитър Пе-
нев, е един от големите 
почитатели на БСФЛ. Той 
следи изявите на отбори-
те и почти всяка година е 
наш гост на церемониите 
по награждаване.

А призовете са много 
и разнообразни. Близо 400 
индивидуални и отборни 
отличия са връчени до 
момента. Стремим се да 
поощряваме всяка инте-
ресна изява на терена и 
извън него. Разбира се, 
спазваме и определени 
традиции. Всяка година 
даваме голяма награда 
за шампиона – почивка 
в 5-звезден комплекс на 
българското Черномо-
рие. Считаме, че с този 
заслужен отдих тиймбил-
дингът за отборът побе-
дител на съответната 
фирма е гарантиран.

Разполагаме с пер-
фектна платформа за 
статистика, която всич-
ки компании с внимание 
следят. След всеки кръг 
(обикновено вторник ве-
чер) се публикуват над 
100 фотоса, които с не-
търпение се разглеждат 
в десетки офиси всяка 
сряда сутрин. Медийна-
та подкрепа на вестник 
„Строител“ пък е профе-
сионалното отражение 
на всичко, което правим, 
за което трудно можем 
да се отблагодарим.

Опитваме се да над-
граждаме всяка година 
по нещо, със съзнанието, 
че футболът все пак не 
е основна дейност за на-
шите състезатели. Той 
трябва да е катализатор, 
да е мотив за отпускане 
на напрежение и в ника-
къв случай - самоцел и до-
пълнително физическо и 
психическо натоварване 
след тежък работен ден. 
Можем да се гордеем, че 
организационният процес 
е на високо професионал-
но ниво – правила, база, 
терени, рефери, статис-
тика. Смятам, че всеки 
един участник може да 
потвърди това. 

Ще продължаваме да 
работим и заедно с Ва-
шата подкрепа,  и  под 
егидата на КСБ БСФЛ 
ще е неразделна част от 
живота на строителния 
бранш.

Снимки Румен Добрев
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Предвижда се българският про-
фесионален боксьор Кубрат Пулев - 
„Кобрата” и Хюи Фюри да се бият на 
6 или 20 октомври в София. Двете 
дати в момента се разискват с пред-
ставителите на британеца, който 
вече даде съгласие да участва в сре-
щата. Напълно възможно е мачът да 
се състои в столичната зала „Арена 
Армеец“, но има вариант битката да 
бъде и на Острова.

Хюи Фюри има 21 победи (11 с 
нокаут) и 1 загуба. 23-годишният ан-

гличанин пропусна своя шанс да 
стане световен шампион, след 
като загуби по точки от Джо-
узеф Паркър през септември 
миналата година. 

„Двете страни в момента 
работят по договора. Надявам 
се, че срещата ще се осъщест-
ви. Това ще бъде страхотен 
двубой, истинска битка. Пулев 
е много добър боксьор. Ще има 
сериозно предизвикателство. 
Очаквайте един от топмачо-
вете в тежка категория за 
2018-а“, е коментирал бащата и 
треньор на Хюи - Питър Фюри.

Още преди да доиграе про-
токолния реванш срещу „Крусей-
дърс“ в Северна Ирландия, „Лудо-
горец“ научи името на следващия 
си съперник по пътя към групите 
на Шампионската лига. Това е ун-
гарският „Види“, който отскоро 
се нарича „Видеотон“. В реванша 
си от първия квалификационен 
кръг срещу „Дюделанж“ унга-
рците се наложиха с 2:1 и продъл-
жават напред с общ резултат 3:2.

Данко Лазович откри за унга-
рците в 18-ата минута. Той беше то-
чен с добавка отблизо след продъл-

жителна атака на домакините. 
Груба грешка в защитата позво-
ли на Клеман Кутурие да израв-
ни с мощен шут под гредата в  
54-тата минута. Много скоро 
обаче Лоик Него засече центри-
ране на Лазович и в крайна смет-
ка донесе победата на „Види“.

В края на мача Браян Мелис 
от „Дюделанж“ извърши сериоз-
но нарушение, ритайки в корема 

съперник, и получи директен червен 
картон.

Супер звездата 
Кристиано Роналдо 
ще получи по-дълга 
почивка преди нача-
лото на новия сезон в 
Серия „А”. Той няма да 
пътува с останалите 
си съотборници от 
„Ювентус“ за предсе-
зонното турне в САЩ 
и ще пропусне срещи-
те от Интернешънъл 
Чемпиънс Къп.

Кристиано ще за-
почне подготовка в края на юли или началото на август, но ще тре-
нира в Италия. Същото важи и за Марио Манджукич, Марко Пяца и 
Блес Матюиди, които играха на финала на Световното първенство.

Най-вероятно Роналдо ще запише първия си мач с екипа на „би-
анконерите” в традиционната контрола срещу младежкия състав 
на „Ювентус“.

Отборът на „Лацио“ постигна най-го-
лямата си победа в своята история, след 
като разби с 20:0 аматьорите от „Ауронцо“ 
в първата си проверка това лято. Съста-
вът на Симоне Индзаги е на подготовка в 
Ауронцо ди Кадоре. Звездите Чиро Имобиле, 
Марко Пароло, Стракоша и Раду не играха в 
срещата. 

Първата част завърши 6:0 след голове на 
Каталди, Уолъс, Кайседо, Мурджа, Марушич и 
Лейва, а вратарят на домакините спаси поне 
още 4-5 чисти положения. През втората по-
ловина на мача на терена влязоха младите 
„орли”, които отбелязаха още 14 попадения, 
като седем от тях бяха на Алесандро Роси 
- едното със страхотна задна ножица. По 
два пъти се разписаха Спрочати, Минала и 
Жордао. Ломбарди също беше точен.

На 14 юли „ЧЕЗ 
Електро България“ 
АД и 5kmrun.bg про-
ведоха съвместно 
Run Green – бяга-
не за възрастни и 
деца, организирано 
всяка събота в Юж-
ния парк в София 
от 5kmrun.bg. Run Green е първата от поредица 
инициативи, част от кампанията „Зареждаме Ви с 
енергия“, по време на която „ЧЕЗ Електро България“ 
АД ще организира и провежда събития, свързани с 
грижата за околната среда и енергийната ефек-
тивност. Целта на Run Green е да популяризира из-
ползването на електронната фактура като удобен 
и сигурен модерен начин за получаване на месеч-
ните сметки, който дава и възможност за личен 
принос към опазване на природната среда.

По време на събитието бяха направени 121 нови 
регистрации за електронна фактура и sms извес-
тяване. Всеки, заявил се за двете услуги, получи 
специален еко подарък от „ЧЕЗ Електро България“ 
АД. Освен безспорните си ползи за околната сре-
да електронната фактура е изключително удобна. 
По-бързата и сигурна доставка, постоянният дос-
тъп до архив на месечните сметки по всяко време, 
гарантираната сигурна защита на личните данни, 
спестяването на време и възможността за лесно 
и практично контролиране на разходите са предим-
ства, които определят избора на потребителите 
на ЧЕЗ за замяна на хартиената версия с модерния 
и екологичен електронен вариант на фактура.

Съвместното засаждане на секвоя от органи-
затори и участници по време на Run Green постави 
символичното начало на акция на „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД и gorata.bg за залесяване на територии в 
паркове и населени места в Западна България. 366 
дървета ще бъдат засадени през есента от добро-
волци – служители на ЧЕЗ и граждани, като броят 
на фиданките бе определен от броя на участниците 
в Run Green, между които и 48 деца.

10 от състезателите в Run Green спечелиха 
ваучери по 100 лв., осигурени от „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД, за пазаруване в специализиран спортен 
магазин. Всеки втори, пробягал разстоянието от 5 
км, спечели бъф, брандиран с логото на събитието. 
Всички деца, преодолели разстоянието от 2 км, по-
лучиха подарък раничка. 

Значителен брой участници се възползваха и от 
възможността да се снимат на специална фото 
стена и да споделят снимката си публично във 
Фейсбук с #We do Green. Следващата седмица един 
от тях ще бъде изненадан с награда от „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД.

Делио Роси вече официал-
но не е треньор на „Левски“. 
Италианският специалист 
и Спас Русев се разбраха да 

приключат бизнес отношенията си 
по взаимно съгласие. Заедно с Роси 
напуска и целият му италиански 
щаб. Става въпрос за 52-годишния 
Феделе Лимоне, който беше първи 
помощник, кондиционния треньор 
Матия Винченци и треньора на вра-
тарите Доменико Ботичела.

Бившият наставник на „Лече“, 
„Аталанта“, „Лацио“, „Палермо“, „Фи-
орентина“ и „Сампдория“ пристиг-

на на 8 август 2017 г. на стадион 
„Георги Аспарухов“. 58-годишният 
тактик води „Левски“ в 41 офици-
ални мача. Той записа 23 победи, 11 
равенства и седем загуби начело на 
„сините“.

Под негово ръководство „Левски“ 
изпусна шанса си във финала за Ку-
пата на България срещу „Славия“, 
отстъпвайки след продължения и 
дузпи. Тимът отпадна и за първи 
път в историята си в първия ква-
лификационен кръг от Лига Европа 
срещу носителя на Купата от Лих-
тенщайн – „Вадуц“.

В Първа лига 26-кратните шам-
пиони завършиха на трето място с 
актив от 64 точки, като останаха 
на цели 24 т. от шампиона „Лудого-
рец“, както и на 17 т. от вечния съ-
перник ЦСКА-София.

Световният шампион на WBA (супер), WBO, IBF и 
IBO в тежка категория Антъни Джошуа и Александър 
Поветкин застанаха лице в лице преди предстояща-
та си битка на 22 септември на „Уембли“ в Лондон, 
Англия.

Джошуа заяви пред съперника си, че се надява да 
го победи, а след това да се изправи срещу шампиона 
на WBC Дионтей Уайлдър за титлата на абсолютен 
шампион в тежка категория през април 2019 г. По-
веткин от своя страна обяви, че ще се постарае да 
провали плановете за така дългоочакваната обеди-
нителна битка между Джошуа и Уайлдър. 

Международният олим-
пийски комитет добави 
шест нови дисциплини 
в програмата на Зимни-
те олимпийски игри през 
2022 г., които ще се про-
ведат в китайската сто-

лица Пекин, съобщават 
от пресслужбата на ор-
ганизацията. В програма-
та са включени единично 
състезание по бобслей за 
жени, фристайл в дисци-
плината биг еър за мъже 

и жени, смесено отборно 
състезание по ски свобо-
ден стил акробатика, сме-
сено отборно състезание 

по сноуборд кроса, смесе-
но отборно състезание по 
ски скокове и смесена ща-
фета в шорттрека.
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В следващия брой очаквайте
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На 10 юли в шоурума на DIC в 
София беше открита уникална 
изложба, представяща най-голе-
мия избор на диамантени бижута 
на територията на България. Тя 
включва 500 модела украшения на 
обща стойност над 1 млн. долара. 
Повечето от скъпоценните наки-
ти са от най-новата колекция на 
DIC Holding. Акцентът в изключи-
телната експозиция е цветът 
- тя е пъстра и прави връзка с 
лятото. Сред 
експонати-
те има много 
бели, розови, 
зелени и сини 
скъпоценни 
камъни.

Домакин 
на ексклузив-
ните посети-
тели в първия 
ден на излож-
бата беше д-р 
Лубош Риха, 
президент на 
DIC Holding. Той приветства гос-
тите с добре дошли и ги прикани 
да разгледат красивите модели. 
Д-р Риха посочи, че подбраните 
бижута за експозицията в София 
са произведени в Чехия и в Дубай. 
„Над 300 златари работят за нас. 
Специално за изложбата в София 

взехме най-добрите ни 
украшения. Редица от 
моделите са оригинали. 
Ние няма как да повто-
рим същото бижу от-
ново, защото в него са 
инкрустирани различни 
по големина и качест-

во камъни. Вярвам, че нашата 
сбирка ще Ви хареса и ще се 
намерят нови собственици на 
някои от моделите. Благодаря, 
че сте тук. Нека се поздравим 
с „Ние обичаме диамантите“, 
каза д-р Риха.

След откриването посе-

тителите можеха да пробват 
всяко бижу или аксесоар, който 
им хареса. Разбира се, по-актив-
ни бяха дамите, за които имаше 
много по-богат избор – пръстени, 
гривни, обеци, колиета, висулки и 
брошки. Силният пол беше при-
влечен от колекцията часовници, 
ръкавелите със скъпоценни ка-
мъни, масивните пръстени и ин-
вестиционните диаманти. Някои 
господа не пробваха нищо, но за 
сметка на това не се поколебаха 
да направят изискан подарък на 
своята любима. 

Ако и Вие обичате диаманти-
те, можете да разгледате излож-
бата до 31 юли в шоурума на DIC.

DIC
Уникална изложба 
в София представя  
най-големия избор на 
бижута с ценните 
камъни в България

Д-р Риха, разкажете ни по-

вече за прекрасната експозиция 

на DIC в София?

Паралелно правим такава из-
ложба и в Словакия, в шоурума 
ни в Братислава. Но с ръка на 
сърцето мога да кажа, че в мо-
мента предлагаме най-големия 
избор на диамантени бижута в 
България и към това трябва да 
добавя – достъпни откъм цена. 
Не е истина, че диамантите са 
само за най-богатите хора. На 
експозицията в София Вие сами 
видяхте уникати, които са дос-
та скъпи. Само че имаме и много 
диамантени украшения на дос-
тъпна стойност. Най-евтиното 
бижу струва 241 лв. Това е висул-
ка с така наречения танцуващ 
диамант. Имаме цяла колекция с 
такива скъпоценни камъни, при 
които диамантът е захванат 
така, че когато дишаме, особено 
при висулките, той непрекъсна-
то се движи и трепка. Камъкът 
в най-достъпното украшение на 
изложбата тук е малък, но много 
от нашите клиенти купуват та-
кива нежни висулки и след това се 
връщат и искат още диамантени 
бижута. На шега ние казваме, че 
човек много лесно може да стане 
зависим от скъпоценните камъни. 

 
Кои са най-интересните 

експонати за мъжете и кои за 

дамите?

На жените всичко им е инте-
ресно, за тях всичко е любопитно 
– обеци, пръстени, гривни, цели-
те комплекти и т.н. За господа-
та може би интересен аксесоар 
ще бъдат ръкавелите с диаман-
ти и пръстените. Имаме и чу-
десна колекция часовници. Става 
дума за лимитирана серия, която 
произвеждаме в Швейцария. 

За да разбере човек 
какво е най-доброто за 
него, трябва да дойде на 
място, да види и да пробва. 
Има нещо много специално 
за нашите бижута, което 
трябва да знаят Вашите 
читатели, че когато посе-
тят DIC и пробват нещо, 
бижуто им пасва абсолют-
но точно и после просто не 

могат да го извадят от пръста 
си…

Кое е любимото Ви бижу?

Много трудно е да се от-
говори на този въпрос, защото 
имаме много хубави неща. Но 
все пак много ми допада модел 
на пръстен с име „Грациана“. 
Още когато дизайнерите го 
рисуваха по време на производ-
ството, се влюбих в него. Той е 
от розово злато и съдържа бели, 
черни и кафяви диаманти, които 
сякаш са преплетени. След като 
се роди този пръстен, започнах-
ме и с производството на висул-
ки и обеци към него, а и гривна.

Изложбата включва и ин-

вестиционни диаманти.

Да, освен бижута при нас 
може да видите и инвестиционни 
диаманти от 0,3 карата, 1 карат 
и по-големи. Най-достъпният е с 
цена 650 – 680 долара. Наистина 
говорим за инвестиция, която 
могат да направят много хора. 

DIC е в диамантения бизнес 
над 10 г. и знаем, че всички оби-
чат диамантите, особено дами-
те. За много хора, обаче  меч-
таният камък не е достъпен на 
мига. Нямат възможност да из-
вадят цялата сума за собствена 
инвестиция или за да направят 
подарък за любим човек. Водени 
от това, ние създадохме нов 
проект „Диамантена сигурност“. 
Той е глобален за целия свят. 
Даваме възможност на хората 
ежемесечно да инвестират мал-
ка сума за бижута от минимум 
60 долара. На по-късен етап кли-
ентът може да дойде в шоурума 
или онлайн и срещу спестената 
сума да направи своя избор или 
покупка онлайн.

Д-р Лубош Риха, президент на DIC Holding:НИЕ ОБИЧАМЕ 
ДИАМАНТИТЕ

25
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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

- Твоята глава 
ме впечатлява, 
стимулира ми 
въображението.

- Психолог ли сте?

- Не, архитект.  
Имам слабост към 
празните пространства.

През последните 
шест месеца 

страната 
постегна 

резултати и по 
други теми. 
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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


