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Ренета Николова

Ръководството на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) проведе работ-

на среща с председателя на УС на Аген-

ция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. 

Светослав Глосов. На нея присъстваха и 

членовете на УС на АПИ инж. Дончо Ата-

насов и инж. Веселин Давидов, както и 

експерти от Агенцията. КСБ бе предста-

вена от председателя на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев, зам.-председателя на УС 

на КСБ и председател на ОП на КСБ – 

Бургас, инж. Николай Николов, инж. Любо-

мир Качамаков, член на Изпълнителното 

бюро (ИБ) и на УС на КСБ, председател на 

ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, 

член на ИБ и УС на КСБ, Иван Иванов, член 

на УС на КСБ, Мирослав Манолов, член на 

УС на КСБ и председател на секция „Ин-

фраструктурно строителство“ към КСБ, 

инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ, 

изп. директор на Камарата инж. Миро-

слав Мазнев, почетния председател на 

КСБ инж. Симеон Пешов, председателя на 

Контролния съвет (КС) на КСБ Валентин 

Николов и Ренета Николова, ПР на КСБ и 

прокурист и главен редактор на „Вестник 

Строител“ ЕАД.

В началото инж. Терзиев поздрави 

инж. Глосов за избора му на поста и му 

пожела успех. „АПИ е ключова агенция за 

строителния сектор и доброто взаимо-

действие между Камарата и Агенцията 

е от важно значение за нас. Много са те-

мите, които можем да обсъждаме заедно 

и по които можем да си сътрудничим“, 

каза инж. Терзиев. Той увери инж. Глосов, 

че може да разчита на експертния капа-

цитет на Камарата по важните за път-

ностроителния сектор въпроси.

Инж. Светослав Глосов благодари на 

КСБ за подкрепата и подчерта, че АПИ 

ще работи в сътрудничество с Камара-

та.

„На първо място бихме се радвали да 

споделите информация за инвестицион-

ната програма на Агенцията и предви-

дените срокове за обявяване на конкрет-

ните проекти“, каза изп. директор на 

КСБ инж. Мирослав Мазнев. „Актуална за 

пътностроителните фирми е и темата 

за обявените процедури за текущ ремонт 

и поддържане (ТРП) на републиканската 

пътна мрежа - какви са новите моменти 

в тях и как ще бъдат преодолени пробле-

мите, с които компаниите се сблъскваха 

при изпълнението на предишните дого-

вори? Какви са вижданията на ръковод-

ството в тази сфера? Ще очакваме на 

днешната среща да чуем информация и 

за напредъка при въвеждането на ТОЛ 

системата и свързаното с ТОЛ таксите 

увеличено финансиране за поддръжката 

на пътната мрежа, както и информация 

за напредъка на големите проекти, кои-

то са в ход. Стандартизирането на доку-

ментите за търговете в пътния сектор 

също е сред приоритетите на ръковод-

ството на КСБ“, маркира акцентите в 

срещата инж. Мазнев. 

ТЕМА

 стр. 14-15

Бизнес климатът 
в страната 
продължава да се 
подобрява

 стр. 3

ИНТЕРВЮ

 стр. 6-7

Инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на АПИ:

През юли ще 
стартираме най-
голямата обществена    
поръчка, която АПИ     
някога е обявявала
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Росица Георгиева

„До средата на септември трябва да 

приключи ремонтът на ул. „Солунска” в 

отсечката от бул. „Витоша” до ул. „Граф 

Игнатиев”. Това каза кметът на Сто-

личната община Йорданка Фандъкова по 

време на проверката на дейностите в 

участъка от бул. „Витоша” до ул. „Хрис-

то Белчев”. На събитието присъстваха 

и зам.-кметът на София по направление 

„Транспорт и транспортни комуникации” 

Евгени Крусев, и кметът на район „Сре-

дец” Мария Ачкова.

„Настилките на тротоарите на ул. 

„Солунска” са подменени с гранитни пло-

чи, паважът по пътното платно е пре-

нареден, а контейнерите за отпадъци се 

преместват под земята. Вече е пуснато 

движението между бул. „Витоша” и ул. 

„Христо Белчев”. В следващите дни пред-

стои това да се случи и в отсечката до 

ул. „Ангел Кънчев”, обясни кметът. 

Обновяването на ул. „Солунска” е част 

от проекта за модернизирането на Зона 

2 от центъра на София. Стойността на 

целия проект е 20 млн. лв., а изпълнител е 

„Джи Пи Груп” АД. 
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Свилена Гражданска

„Джи Пи Груп“ АД из-

гради нова пречиства-

телна станция за от-

падъчни води (ПСОВ), 

която бе открита от 

министър-председателя 

на Македония Зоран Заев 

и министъра на околна-

та среда и физическото 

планиране Садула Дураки. 

Това съобщиха от компа-

нията. Съоръжението е 

завършено успешно в края 

на май т.г. ПСОВ в гр. 

Прилеп ще подобри зна-

чително състоянието на 

околната среда в района 

на града и ще повиши ка-

чеството на водата, коя-

то достига до Прилепска 

река и нейните притоци.

Проектът, подкрепен 

от Европейския съюз, е 

на обща стойност над 9 

млн. евро. Официалното 

откриване на 3 юни в гр. 

Прилеп бе уважено с при-

съствие и реч от предсе-

дателя на делегацията на 

Европейския съюз в Маке-

дония – Самуел Збогар. 

С изключителна бър-

зина и професионализъм 

„Джи Пи Груп” АД изгради 

модерната пречиства-

телна станция за отпа-

Снимки „Джи Пи Груп“ АД

дъчни води с първични и вторич-

ни пречиствателни съоръжения 

и съоръжения за пречистване на 

утайки. Една от най-важните 

цели, постигнати с пускане на 

съоръжението в експлоатация, е 

обработката на всички отпадъч-

ни води в съответствие с Дирек-

тивата на Европейския съюз за 

пречистване на градските отпа-

дъчни води.

От „Джи Пи Груп“ АД поясни-

ха, че изпълнението на проекта 

включва изграждане на всички 

обекти, свързани с ПСОВ и мон-

таж на съоръженията, на мост 

за достъп до пречиствателна-

та станция и на оградата око-

ло ПСОВ, както и озеленяване, 

присъединяване на станцията 

към канализационната мрежа на 

Прилеп, тестване и стартиране 

на процеса на пречиствателната 

станция и обучение на персонала 

за експлоатация на ПСОВ.

Министерството на околната 

среда и физическото планиране на 

Македония с подкрепата на ЕС за-

почва строежа на пречиствател-

ната станция през 2014 г. Според 

договора с предишния подизпъл-

нител той е трябвало да завърши 

обекта през 2016 г., но работи-

те по изграждането на ПСОВ се 

забавят. „Джи Пи Груп” АД поема 

проекта през юни 2017 г. и съо-

ръжението е завършено спешно в 

края на май т.г.

Министър-председателят на Македония Зоран Заев с Владимир Житенски, 
зам.-председател  на УС на КСБ и изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД, и  
инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“ към КСБ и 
изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД
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Мирослав Еленков 

Правителството одобри Рамково спо-

разумение, въз основа на което ще се во-

дят преговори между Министерството 

на регионалното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) и потенциални китайски 

инвеститори с интерес към вложения в 

пътни инфраструктурни обекти на тери-

торията на България, съобщиха от прес-

центъра на Министерския съвет (МС). 

Подписването на документа ще спомогне 

за засилване на икономическите връзки 

между България и Китай и привличане на 

инвестиции, насочени към развитието и 

модернизацията на пътната инфраструк-

тура. Очаква се да бъдат създадени рабо-

тещи механизми за изпълнение на пътни 

проекти, които са без осигурен национа-

лен ресурс.

От МС уточняват, че предпоставка 

за активизиране на отношенията с Ки-

тай е инициативата, стартирана от 

правителството на азиатската стра-

на, за сътрудничество със страните от 

Централна и Източна Европа. „Наблюдава 

се засилен интерес от китайски строи-

телни фирми за участието им чрез пуб-

лично-частно партньорство или концесия 

в изграждането на големи пътни инфра-

структурни проекти в България“, се казва 

още в прессъобщението.

Особен интерес компаниите са про-

явявали към АМ „Велико Търново - Русе“, 

тунел под Шипка, АМ „Видин - Ботевг-

рад“, АМ „Черно море“, като са отправе-

ни и официални писма за намерения или 

проекти на рамкови споразумения. От 

своя страна МРРБ оказва необходимото 

съдействие на този процес, предоста-

вяйки информация за законодателната 

рамка, предстоящото въвеждане на TOЛ 

система, както и данни за всеки един проект, пред-

ставляващ интерес за потенциалния инвеститор 

- проектна готовност, индикативна стойност, 

технически характеристики, трафик, товаропоток, 

анализ на разходите и ползите, разчети за възвръ-

щаемост на инвестицията, за онези проекти, за 

които са изготвени, и др.

 От КСБ отново посочиха, 

че критерият най-ниска цена 

е пагубен за бранша. „Грешка 

беше да се хвалим, че строим 

магистрали на най-ниска цена 

за километър, това доведе до 

декапитализация на фирми-

те“, коментира почетният 

председател инж. Симеон 

Пешов. Не може да се говори 

за универсална цена на км ма-

гистрала, защото едни са ус-

ловията при АМ „Люлин“, други 

при АМ „Тракия“, и съвсем раз-

лични ще бъдат при лот 3.2 

на АМ „Струма“. Стойността 

зависи и от съоръженията, 

които се изграждат по тра-

сето, единодушни бяха екс-

пертите. 

Обсъдени бяха и пробле-

мите с отчужденията, об-

жалванията, недостига на 

средства за ТРП, все по-за-

силващата се липса на кадри. 

„Без увеличение на заплатите 

не можем да задържим кадри-

те“, сподели председателят 

на КС на Камарата Валентин 

Николов.

Мирослав Манолов отбе-

ляза, че договорите за ТРП 

са изготвени с активното 

участие на бранша, и благо-

дари за това на ръководство-

то на АПИ. Той подчерта, 

че тази тенденция трябва 

да продължи. По отношение 

на промените в Наредба 2 

той изтъкна, че гаранциите 

следва да отчитат обстоя-

телството, че много често 

използването на инфраструк-

турни обекти започва, преди 

да е започнал да тече офици-

алният им гаранционен срок. 

Манолов обърна внимание, че 

по договорите по Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“ може да има про-

блеми във връзка с увеличе-

ната двойно цена на битума 

от тази, при която са сключ-

вани контрактите. „Законът 

за обществените поръчки не 

позволява корекции на догово-

рите за разлика от FIDIC“, по-

сочи той и напомни, че пози-

цията на КСБ е да се работи 

по договорите на FIDIC, които 

защитават балансирано ин-

тересите на възложителя и 

изпълнителя. 

Инж. Росен Колелиев посо-

чи, че има идеи за подобрява-

не на техническите параме-

три на договорите за ТРП и 

по процедурите на провежда-

не на търговете. 

„Подкрепям Ви по отно-

шение на критерия най-ниска 

цена - тя е вредна за бранша, 

затова АПИ е подготвила 

проектите си на реални де-

визни цени“, посочи инж. Гло-

сов. „Готови сме да обсъжда-

ме в работен порядък всички 

теми, които са в дневния ред 

на бранша“, каза още той. 

Инж. Мазнев информира, че 

с решение на УС Камарата е 

сформирала експертна група 

за работа с АПИ, чийто ръ-

ководител е инж. Симеон Пе-

шов, а в нея влизат членовете 

на УС Велико Желев, Мирослав 

Манолов, д-р ик.н. Николай 

Иванов, инж. Росен Колелиев, 

както и изп. директор на КСБ 

инж. Мирослав Мазнев.

Участниците в среща-

та се договориха за текущо 

взаимодействие и обмяна на 

позиции по всички актуални 

теми. 

Повече за приоритетите 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ четете в интер-
вюто с инж. Светослав Глосов 
на стр. 6-7 
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В Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ бяха отворени ценовите оферти 

в откритата процедура за „Проекти-

ране и строителство на автомаги-

страла „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Же-

лезница“. Индикативната стойност 

на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. 

Обществената поръчка е в 3 обосо-

бени позиции - за тунела, който ще 

е около 2 км, и за пътя преди и след 

съоръжението. Комисията е допусна-

ла офертите на общо 14 кандидата.

Пет са отворените ценови пред-

ложения за Обособена позиция 1: По-

дучастък №1 от км. 366+000 до км. 

366+720, включително обслужващ 

тунелен път при северния портал 

на тунел „Железница“. Обединение 

„Пътстрой-92 - Мостремонт“, в 

което участват „Пътстрой-92“ АД 

и „Мостремонт 97“ ООД, предлага 

32 554 154,34 лв. без ДДС. От тях 

760 хил. лв. се предвиждат за про-

ектантски дейности, а останалите 

– за строителните работи. Оферта-

та на ДЗЗД „Железница - Север“, със-

тавено от „ГБС Инфраструктурно 

строителство“, „Главболгарстрой“ 

АД и „Главболгарстрой Интернешъ-

нъл“ ЕАД, е 29 985 345 лв. без ДДС. За 

проектиране са 98 хил. лв. без ДДС, а 

за строителство - 28 460 328,57 лв. 

без ДДС. Третият участник за тази 

позиция е „Калистратов Груп“ ООД, 

който е обявил цена от 28 447 832,31 

лв. без ДДС. От тях 95 400 лв. без 

ДДС са за проектиране, а 26 998 506 

лв. без ДДС за СМР. „Хидрострой“ АД 

ще изпълнят обекта за 33 125 154,37 

лв. без ДДС, като от тях 120 хил. лв. 

са за проектиране, а 31 424 908,92 лв. 

без ДДС - за строителство. Петият 

кандидат е ДЗЗД „ОРС - М“, в което 

са „Мостконсулт“ ООД и „ОРС Ин-

фраструктура“ ООД. Тяхната цена е 

26 697 927,86 лв. без ДДС. 270 хил. лв. 

са за проектиране и 25 165 645,48 лв. 

без ДДС - за строителство.

Индикативната стойност на по-

зиция 1 е 33 545 308 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение на проектирането 

и строително-монтажните работи е 

600 календарни дни.

Четири са допуснатите це-

нови предложения за Обособена 
позиция 2: Подучастък №2 от км. 

366+720 до км. 369+000, включи-

телно обслужващ тунелен път при 

южния портал на тунел „Железница“ 

и площадка за хеликоптери. ДЗЗД 

„АМ Струма-ОП 2: Тунел Железница“, 

съставено от „Главболгарстрой“ АД 

и „ГБС Инфраструктурно строител-

ство“ АД, предлага 191 479 153,57 лв. 

без ДДС. Обединение „Тунел Железни-

ца“ с партньори „Евро Алианс Тунели“ 

АД, „ИСА 2000“ ЕООД и „Пътпроект“ 

ЕООД е с цена 184 168 742,24 лв. без 

ДДС. Обединение „АМ Струма - Ту-

нел Железница“, в което са „Стани-

лов“ ЕООД, „Инжстройинженеринг“ 

ЕООД и „Логистика 21“ ЕООД, е 

обявило 174 524 519,06 лв. без ДДС. 

Четвъртият кандидат по тази по-

зиция – ДЗЗД „АМ Струма Тунел 

2018“ с участници „Джи Пи Груп“ АД, 

„Глобал Кънстръкшън“ ООД и „Виа 

План“ ЕООД, ще реализира обекта 

за 185 370 370,37 лв. без ДДС.

Индикативна стойност на пози-

ция 2 е 194 301 267 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение на проектирането 

и СМР е 1060 календарни дни.

Пет са ценовите предложения 

и за Обособена позиция 3: Поду-

частък №3 от км. 369+000 до км. 

370+400. „Пътстрой-92“ АД пред-

лага 18 658 616,86 лв. без ДДС, от 

които 76 хил. лв. за проектиране и 

17 693 920,82 лв. за СМР. Офертата 

на „ГБС Инфраструктурно строител-

ство“ АД е 21 196 979,09 лв. без ДДС, 

от които 117 500 лв. са за проекти-

ране, а 20 071 884,83 лв. без ДДС - за 

строителство. Цената на Обеди-

нение ДЗЗД „Стримон“, в което са 

„Автомагистрали-Черно море“ АД и 

„ИЙ Кей Джей България Кънсълтинг 

Енджиниърс“ ЕООД, е 19 848 378,82 

лв. без ДДС. От тях 42 хил. лв. са 

за проектиране и 18 859 408,40лв. 

без ДДС за СМР. „Интервианова“ 

ДЗЗД, в което са „Бг Нова“ АД, „Ин-

терпром“ ЕООД, „Хидро Консулт 

Инженеринг“ ЕООД и „Инженеринг 

Груп-04“ ЕООД, предлага 21 960 000 

лв. без ДДС – 530 хил. лв. без ДДС са 

за проектиране, а 20 405 714,29 лв. 

без ДДС – за строителство. Пети-

ят кандидат е „ПСТ Груп“ ЕАД с цена 

от 18 442 297,40 лв. без ДДС. От тях 

154 хил. лв. се отделят за проекти-

ране, а за СМР – 17 413 616,57 лв. без 

ДДС.

Индикативната стойност на по-

зиция 3 е 22 153 425 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение на проектирането 

и СМР е 660 календарни дни.
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Росица Георгиева

Столичната община (СО) обяви общест-

вена поръчка за изграждане и оборудване на 

нова детска градина в кв. „Манастирски ли-

вади-изток” за 190 деца. Предвидено е сгра-

дата да бъде на 2 етажа, с полувкопан суте-

рен, със застроена площ от 1 676,21 кв. м. 

Ще се състои от четири самостоятелни 

секции, разделени чрез противоземетръсни 

фуги една от друга и свързани функционално 

помежду си. В южната част на двора е пред-

видено разполагането на осем площадки за 

игри и занимания на отделните групи деца  

и др. съоръжения.

Стойността на предвидените дейности 

е 5 968 127 лв. без ДДС, а срокът за изпълне-

ние - 30 месеца. Към момента на обявяване на 

процедурата СО е отпуснала на район „Триа-

дица” 4 166 666,67 лв., от които 833 333,33 лв. 

за 2018 г. и 3 333 333,34 лв. за разплащане 

през 2019 г. За останалата част от общата 

прогнозна стойност няма осигурен финансов 

ресурс. Оферти се приемат до 2 август.

8 юли
Никола Василев, зам.-председател на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС

11 юли
Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра

12 юли
Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ

Зам.-министър Деница Николова: 

Десислава Бакърджиева 

„Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ върви с ускорени 

темпове. Договорени и 

в изпълнение са 76% от 

целия ресурс, който над-

хвърля 3 млрд. лв. До края 

на годината предстои 

завършването на мини-

мум 500 обекта в цялата 

страна, които се изпъл-

няват в рамките на 160 

проекта по ОПРР“. Това 

е обявила зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и ръководител на 

Управляващия орган на 

ОПРР Деница Николова в 

Горна Оряховица. Тя е съ-

общила, че до края 2018 г. 

се очаква да се постигне 

договаряне на 100% от ре-

сурса на програмата, тъй 

като са отворени всички 

възможни мерки за канди-

датстване. „Остава да 

бъдат договорени мер-

ките за деинституцио-

нализация на възрастни 

хора и допълнителните 

средства за по-малките 

общини, свързани с мер-

ките за енергийна ефек-

тивност“, допълнила Ни-

колова.

По думите й до мо-

мента към бенефициен-

тите са разплатени 32%  

от договорения ресурс. 

Зам.-министър Николова 

е подчертала, че има риск 

за изпълнението на ОПРР, 

тъй като се отчита заба-

вяне при  подаването на 

искания за плащания от 

страна на бенефициен-

тите и няма достатъчно 

заявки за възстановяване 

на средства. „Това крие 

известен риск да не по-

стигнем целите до края 

на годината. Сега обаче 

е най-активният строи-

телен сезон и се очаква 

да започне интензивно 

подаване на искания за 

плащания и отчитане. Съ-

ществуват и рискове за 

програмата заради обжал-

ването на процедурата за 

доставка на 400 линейки, 

част от проекта за мо-

дернизация на спешната 

помощ“, е казала още Де-

ница Николова. Според нея 

рискът към настоящия 

момент при нереализира-

не на ключови дейности е 

6% от цялата стойност 

на проекта, който е за 163 

млн. лв.

По време на посеще-

нието си в Горна Оряхови-

ца Деница Николова, заед-

но с кмета на общината 

инж. Добромир Добрев, е 

открила модерен приют 

за бездомни лица в гра-

да, който е финансиран с 

над 745 хил. лв. от ОПРР. 

Обектът е с капацитет 

15 места и се простира 

на площ 952 кв. м. Сгра-

дата е масивна, на два 

етажа и в нея има осем 

стаи, административни 

помещения, трапезария, 

кабинети за социално, 

психологическо и правно 

консултиране, има лекар-

ски кабинет и др. 

Десислава Бакърджиева

Управляващият орган (УО) на ОП „Ре-

гиони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

- 2020“) публикува изменение на Насоките 

за кандидатстване по процедура за предос-

тавяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“. 

Тя се реализира в рамките на Приоритет-

на ос 7 „Регионална пътна инфраструкту-

ра“ на „ОПРР 2014 - 2020“ с общ бюджет 

380 461 585,94 лв. и с конкретен бенефици-

ент Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

С изменението на насоките УО опре-

дели нов краен срок за кандидатстване по 

процедурата – 31.05.2019 г. „По този начин 

ще бъдат финансирани допълнителни пътни 

Мартин Славчев

Правителството одобри промяна на Опе-

ративна програма „Региони в растеж 2014 

- 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“). Изменението е 

предложено от Управляващия орган (УО) в ре-

зултат на извършен вътрешен анализ в пери-

ода февруари - април 2018 г. Това съобщихая 

от Министерския съвет. 

С оглед обезпечаване на всички сключе-

ни договори по инвестиционен приоритет 

„Образователна инфраструктура“ УО на 

„ОПРР 2014 – 2020“ предлага преразпреде-

ляне на ресурс в рамките на приблизително 

210 млн. лв. между тематични цели 4 и 10 по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“, без да се променя общата 

стойност.

В резултат на изменението инвести-

ционните програми на общините в частта 

образователна инфраструктура ще бъдат 

подкрепени в максимална степен, което е в 

синхрон с националния приоритет на прави-

телството на България за подобряване на 

сектор „Образование“. Промените са свър-

зани и с намаляване на целите на индикато-

рите по инвестиционните приоритети за 

енергийна ефективност и за социалната 

инфраструктура.

Одобреното изменение на ОПРР ще съз-

даде условия за подобряване на изпълнението 

на програмата.

Премиерът Бойко Борисов представи резултатите на пленарна сесия в Страсбург

Десислава Бакърджиева

„Получихме по-добра оценка 

от тази, която сме очаквали, но 

това е така, защото бяха по-

стигнати много неща“. Това e 

казал министър-председателят 

Бойко Борисов пред журналисти в 

Страсбург, след като е предста-

вил резултатите от работата 

на Българското председател-

ство на Съвета на ЕС пред Ев-

ропейския парламент (ЕП). Той е 

допълнил, че страната ни е пока-

зала добра техническа и органи-

зационна подготвеност по време 

на председателството.

Преди участието си в пле-

нарната сесия на членовете на 

ЕП Борисов се е срещнал с пред-

седателя на Европейския парла-

мент Антонио Таяни. По време 

на разговорите Таяни е поздравил 

премиера и е дал висока оценка 

на първото председателство на 

България на Съвета на ЕС. „Ра-

ботихме много успешно лично с 

теб, твоя екип и министрите. 

Разчитаме страната да продъл-

жи да бъде ключов играч в рефор-

мирането на Европа, за да може 

тя да работи по-добре за наши-

те граждани“, е посочил Антонио 

Таяни пред премиера. 

По-късно в отчета си пред 

евродепутатите Бойко Борисов 

е обърнал внимание на някои от 

постиженията през изминалата 

половин  година. „Едно от тях е 

Срещата на върха на 17 май, коя-

то събра за първи път заедно 

президентите на балканските 

страни и европейските лидери. 

Като резултат от нея Атина и 

Скопие постигнаха споразумение 

за името, а това е постижение, 

с което всички трябва да се 

гордеем. Не бива да забравяме и 

личния пример, който дадохме с 

постигнатото споразумение за 

добросъседство между България 

и Македония“, е заявил той. Пре-

миерът е отбелязал, че страна-

та ни е положила много усилия 

за свързаността на региона. 

По думите му политическите 

декларации са важни, но гражда-

ните трябва да видят реалните 

резултати в своето ежедневие 

– построяването на транспорт-

ните коридори номер 4, 8 и 10, 

дигиталната инфраструктура, 

жп линиите и пристанищата и 

др. „В София бяха договорени и 

11 транспортни проекта за ци-

фрова програма на Балканите, за 

енергийна свързаност, за младе-

жите чрез „Еразъм +” с конкрет-

но финансиране“, допълнил той 

и е отбелязал, че и работата в 

сферата на сигурността във въ-

трешен и външен аспект също 

трябва да бъде отчетена като 

позитив.

През последните шест месе-

ца България е постигнала резул-

тати и по други теми - социалния 

стълб, енергийния съюз, банковия 

съюз, единния цифров пазар и под-

готовката за европейските из-

бори през 2019 г. 

 „Отлично! Много Ви благода-

ря!“. Това е казал председателят 

на Европейската комисия Жан-

Клод Юнкер след представянето 

на свършеното от страната 

ни. „Благодаря на Лиляна Павло-

ва, която беше инженер на това 

председателство, и на всички, 

които работят с премиера в 

България и по други места“, е 

допълнил той. Жан-Клод Юнкер 

е почертал, че приносът на на-

шата страна е в това, че е по-

строила мостове, събрала е хора 

и е постигнала успехи в отделни 

отрасли в период на сложни об-

стоятелства. „Искам да благода-

ря и за Вашата работа, свързана 

със защитата на външните гра-

ници. Бойко, отлично се справи“. 

С тези думи председателят на 

ЕК се е обърнал към премиера 

Борисов.

отсечки с оглед постигане на целите и ин-

дикаторите на „ОПРР 2014 - 2020“ по Приори-

тетна ос 7, както и на националните цели и 

усилия за подобряване  свързаността и дос-

тъпността до TEN-T мрежата за товари и 

пътници чрез строителство, реконструкция 

и рехабилитация на първокласни, второклас-

ни и третокласни пътища“, съобщават от 

Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството. 

От ведомството посочват още, че 

до момента стойността на сключените 

договори за предоставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ с бенефициент АПИ е 

359 391 206,84 лв., като свободният ресурс, 

до който Агенцията може да подава про-

ектни предложения в рамките на удължения 

краен срок по процедурата, е в размер на 

21 070 379,10 лв.
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Министър Николай Нанков даде старт на ремонта на над 80 км второкласна 
и третокласна мрежа в Южна България

петък, 6 юли 2018 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева

„Предстоят добри дни за Бъл-

гария в пътния сектор, тъй като 

хубавата новина от последните 

седмици е, че Европа ще запази 

финансирането за обновяване на 

пътища и през следващия про-

грамен период.“ Това е заявил 

министърът на регионалното 

развитие и благоустройство-

то Николай Нанков по време на 

символичната първа копка за ре-

хабилитацията на 50 км от тре-

токласния републикански път  

III-663 Чирпан – Симеоновград. 

Той е бил придружен от инж. 

Дончо Атанасов, член на УС на 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“. Николай Нанков е отбелязал, 

че освен от структурните фон-

дове по оперативните програми 

на ЕС за ремонт на пътища след 

2020 г., три пъти повече сред-

ства се очакват и от ТОЛ сис-

темата, с които ще се строят 

магистрали, скоростни трасета 

и ще се обновяват второкласни и 

третокласни отсечки. Министъ-

рът е съобщил, че през 2018 г. ще 

бъдат рехабилитирани 1000 км 

републикански пътища, а през 

2019 г. с приходите от ТОЛ сис-

темата заедно с европейските 

средства се очаква да бъдат ре-

монтирани 2000 км.

В модернизирането на път 

III-663 Чирпан – Симеоновград ще 

бъдат инвестирани 36 млн. лв., 

като финансирането е осигу-

рено от ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Отсечката с дъл-

жина 50 км е разделена на три 

лота. Строителните дейности 

на лот 19 са възложени на „Пъти-

ща Пловдив“ АД. Изпълнител на 

лот 20 е „АБ“ АД. Лот 21 ще бъде 

обновен от ДЗЗД „АПП Пътища“, 

в което са „Пътища Пловдив“ АД 

и „Агромах“ ЕООД. 

Участъкът от път III-663 е 

алтернативен маршрут на АМ 

„Марица“ и на път I-8 Поповица 

– Хасково, като се явява и сред 

основните връзки между обла-

стите Хасково и Стара Загора, 

както и главна артерия за десет-

ки населени места по трасето. 

Отсечката не е ремонтирана 

повече от 30 години и по думи-

 Емил Христов

В Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ бяха отворени ценовите оферти 

в обществените поръчки за избор 

на изпълнители за модернизацията 

на 31,5 км от път I-8 между ГКПП 

„Калотина“ и Сливница. Първата 

тръжна процедура е за изготвяне на 

технически проект и строителство 

на обект „Модернизация на път I-8 

Калотина - Софийски околовръстен 

път от км. 1+000 до км. 15+500 и 

етапна връзка”. Това е участъкът 

след ГКПП „Калотина“ до пътния въ-

зел при Драгоман. Общата му дъл-

жина е 14,5 км, а индикативната 

му стойност е 141 667 715 лв. без 

ДДС. Част от средствата са оси-

гурени от Механизма за свързване 

на Европа. Комисията е допуснала 

офертите на четири кандидата. 

Това са „ГБС Инфраструктурно 

строителство“ АД, с предлагана 

цена 141 502 699,24 лв. без ДДС; 

„Хидро-вод строй“ ДЗЗД, в което са 

„Хидрострой“ АД и „Водстрой 98“ АД 

– 139 630 000 лв. без ДДС; „Страбаг 

БПА“ ДЗЗД с участници „Щрабаг“ 

ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и 

„Битумина ГмбХ-България“ ЕООД – 

137 491 883,28 лв. без ДДС и Обеди-

нение „Калотина – София“, съставе-

но от „Джи Пи Груп“ АД, „Контратас 

Инглесиас“ АД, и „Трансконсулт-22“ 

ООД – 140 147 188,40 лв. без ДДС. 

Проектът предвижда уширение на 

съществуващия път, а в отделни 

участъци ще бъдат подобрени гео-

метричните му елементи. Отсечка-

та ще е с по две ленти за движение 

в посока и лента за аварийно спира-

не. При км. 12+520 ще бъде изграден 

вход-изход от първокласния път към 

интермодален терминал Драгоман. 

Ще бъдат построени 10 големи съ-

оръжения, две от които са при п.в. 

„Калотина“ и п.в. „Драгоман“. Срокът 

за изпълнение на поръчката е 852 ка-

лендарни дни.

Другата обществена поръчка е 

за изготвяне на технически проект 

и строителство „Модернизация на 

път I-8 Калотина – п.в. „Храбърско“ 

от км. 15+500 до км. 32+447,20 и 

етапни връзки“. Това е участъкът 

между Драгоман и Сливница, с дъл-

жина 16,98 км. Индикативната му 

стойност е 117 млн. лв. без ДДС. 

Финансирането е от републикан-

ския бюджет. Отворените ценови 

оферти на допуснатите кандида-

ти са на „ГБС Инфраструктурно 

строителство“ АД  с предложена 

цена 97 800 298,60 лв. без ДДС и 

Обединение „Геопът Запад“, в което 

са „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“ 

АД – 113 823 688,90 лв. без ДДС. В 

проекта се предвижда разширение 

на съществуващия път до габарит 

27 м, с което отсечката ще стане 

четирилентова. В отделни участъ-

ци ще се подобрят геометричните 

елементи с цел достигане на про-

ектна скорост от 110 км/ч. Срокът 

за реализация е 910 календарни дни.

Осем са отворените оферти в откритата общест-

вена поръчка за проектиране и строителство на над 

6 км от Софийския околовръстен път (СОП) II-18 в учас-

тъка от км. 35+260 до км. 41+340. Това е отсечката от 

п.в. „Цариградско шосе“ до п.в. „Младост“. Индикативна-

та стойност на проекта е 123 млн. лв. без ДДС и ще се 

финансира от републиканския бюджет. 

Отворените оферти по реда на постъпването им в 

деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са 

на: Обединение „Ринг Роуд“, с участници „Джи Пи Груп“ 

АД и „Трансконсулт-22“ ООД; ДЗЗД „АПП СОП“, в което са 

„Пътища Пловдив“ АД и „Агромах“ ЕООД; „Трейс Груп Холд“ 

АД; „ИСА-2000“ ЕООД; „ГБС Инфраструктурно строи-

телство“ АД; Обединение „Геопът СОП Младост“, със-

тавено от „Геострой“ АД и „Пътстрой 92“ АД; „ПСТ-СЕТ 

Младост“ ДЗЗД, в което влизат „ПСТ Груп“ ЕАД и „Сет 

Къмпани“ АД; и „Хидрострой“ АД. 

Припомняме, че отсечката ще бъде с две платна с по 

3 ленти за движение в посока, средна разделителна ивица, 

разделителни ивици между локалите и директното тра-

се, 2 локални платна и тротоари. Пресичането на СОП 

с по-големите пътни артерии в района ще се осъщест-

вява чрез 4 пътни възела - п.в. „Стар Лозенски път“, п.в. 

„Патриарх Герман“, п.в. „Самоковско шосе“, п.в. „Младост“. 

Ще бъдат изградени 3 пешеходни надлеза и мостове над 

р. Искър и р. Кална. Предвидена е реконструкция на во-

допроводи, канализация и газоразпределителна мрежа, 

както и изместване на инженерни съоръжения, телекому-

никации и др. Срокът за изпълнение е 910 календарни дни.

те на министър Нанков е сред 

третокласните републикански 

пътища в страната в най-тежко 

състояние. Именно поради тази 

причина преди повече от две го-

дини трасето е залегнало като 

основен приоритет. „Започнем 

ли реалното строителство, про-

блеми няма. Забавянето винаги е 

свързано със сложните предход-

ни процедури – осигуряване на 

финансиране, парцеларни планове, 

отчуждавания на имоти, проце-

дурите по Закона за обществе-

ните поръчки, свързани често с 

безкрайни обжалвания“, комен-

тирал министър Нанков. Той е 

прогнозирал, че рехабилитация-

та на шосето ще приключи по-

рано от предвидения по договор 

15-месечен срок и е призовал фир-

мите изпълнители за максимална 

мобилизация.

Николай Нанков, заедно с пред-

седателя на Народното събрание 

Цвета Караянчева, е направил и 

първа копка за рехабилитацията 

на 32 км от второкласния път 

II-59 Момчилград - Крумовград – 

Ивайловград. В обекта ще бъдат 

инвестирани над 20 млн. лв. от 

Програмата за трансгранично 

сътрудничество INTERREG  V-A 

„Гърция – България 2014 - 2020“ 

и от държавния бюджет. Шосе-

то не е обновявано от около 40 

години. Ремонтът е разделен на 

два участъка. Първият е около 6 

км (от км. 24+548 до км. 30+439), 

а вторият е близо 26 км (от км. 

30+439 до км. 56+861.68). Изпъл-

нител на 6-километровата от-

сечка е ДЗЗД „Източни Родопи 3“, 

в което участват „Пътстройин-

женеринг“ АД, „ПСК Виастрой“ 

ЕООД, „Пътища“ АД, „БСК-Горна 

Оряховица“ АД и „Атлас Балкан“ 

ООД. Вторият лот е поверен на 

обединение „ПЪТ II-59“, съставено 

от „Джи Пи Груп“ АД и „Контра-

тас Инглесиас“ АД.

На събитието министър 

Нанков е обявил, че се очаква 

подписване на споразумение за 

строеж на тунел под връх Шипка 

с 4 китайски компании. „Те имат 

заявен интерес не само към ту-

нела под вр. Шипка, а изцяло към 

магистрала Русе – Велико Търно-

во, плюс нов мост при Русе – Гюр-

гево”, е обяснил той и е допълнил, 

че тази година предсрочно през 

септември ще бъде завършен об-

ходът на Габрово.

Снимка авторът
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Инж. Светослав Глосов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Ренета Николова

Инж. Глосов, поздравле-
ния за назначаването Ви за 
председател на Управител-
ния съвет на Агенция „Път-
на инфраструктура“. Какви 
ще са Вашите приоритети 
начело на Агенцията?

Основните приоритети 

са свързани с успешното 

изпълнение на проектите, 

по които нашият екип вече 

повече от година работи, и 

стартирането на новите 

проекти. По тяхната под-

готовка през последните 

месеци се положиха огромни 

усилия и вече сме на финал-

ната права. Подготвител-

ният етап, който е невидим 

за хората, коства огромен 

обем работа, свързана с 

изготвяне и съгласуване на 

проекти и т.н. През юли ще 

стартираме най-голямата 

обществена поръчка, която 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ някога е обявявала в 

135-годишната си история. 

Ще открием процедурата 

за избор на изпълнители на 

последния и най-сложен учас-

тък от АМ „Струма“ през 

Кресненското дефиле. Ста-

ва дума за платното в по-

сока Кулата - София, което 

ще преминава източно от 

дефилето по ново трасе. Ця-

лата близо 24-километрова 

отсечка ще бъде разделена 

на два участъка. Единият е с 

дължина около 13 км - между 

375-и и 389-и км, и включва 

изграждането на две пътни 

връзки между двете платна 

на магистралата при села-

та Полето и Брежани и при 

Стара Кресна - Ощава. Вто-

рата отсечка е близо 10,5 км 

- между 389-и км и 399-и км, 

като в нея е включено стро-

ителството също на две 

пътни връзки Кресна - Вла-

хи и Стара Кресна - Ощава, 

както и обхода на Кресна. 

Общата индикативна 

стойност на търга за из-

граждането на лявото плат-

но на лот 3.2 от АМ „Стру-

ма“ е 832,6 млн. лв. без ДДС. 

Отново ще кажа, че това е 

най-голямата обществена 

поръчка, която агенцията 

някога е стартирала като 

индикативна стойност за 

един обект. 

Предстои да обявим и 

процедури за избор на изпъл-

нители на над 50 км от АМ 

„Хемус“ от Боаза до разклона 

на пътя Плевен - Ловеч. Ра-

боти се и по подготовката 

на останалите участъци. 

Скоро ще открием проце-

дурите и за отсечката от 

Плевен - Ловеч до връзката 

с пътя Русе - Велико Търново. 

Целта ни е до 2024 г. цялата 

магистрала „Хемус“ да бъде 

изградена. 

Проведохте среща с ръ-
ководството на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия. Кои бяха най-важните 
теми, които обсъдихте, 
и набелязахте ли бъдещи 
стъпки за сътрудничество 
и взаимодействие между 
АПИ и КСБ?

Диалогът с браншовите 

организации е важен, защо-

то работата на агенцията 

е пряко свързана с пътните 

и пътнопод държащите дру-

жества, които са членове 

както на Камарата на стро-

ителите в България, така и 

на Браншова камара „Пъти-

ща“ и Българска браншова 

асоциация „Пътна безопас-

ност“. 

Като дългогодишен пред-

седател на КСБ винаги съм 

работил за честен, открит 

и динамичен диалог с дър-

жавната администрация, 

защото знам това колко 

много помага за работата и 

на двете страни. Сега вече 

като представител на дър-

жавната администрация ще 

продължа диалога, защото 

съм се убедил в полезност-

та му. Браншовите органи-

зации са важен партньор на 

АПИ, защото експертизата 

на специалистите винаги е 

ценна както при изготвяне-

то на предложенията за за-

конодателни промени, така 

и при изработването на раз-

личните правила и норми.

Експерти от пътния 
бранш са работили съв-
местно с АПИ по подготов-
ката на проекти на типови 
договори за поддържането 
на републиканската пътна 
мрежа. Съвсем скоро бяха 

обявени обществените по-
ръчки за възлагане за след-
ващите 5 години. С какво 
са по-различни новите до-
говори и кога очаквате да 
има избрани изпълнители?

Обществените поръчки 

за текущо и зимно поддържа-

не, които стартирахме, са 

за следващите 5 години. До-

сега договорите бяха 4-го-

дишни, тъй като Законът 

за обществените поръчки 

преди четири години е позво-

лявал този максимален срок. 

В новите контракти ще има 

промяна и в гаранционния 

срок при извършен ремонт 

в зависимост от класа на 

пътя. За изкърпване на ав-

томагистрали и пътища 

първи клас гаранцията ще 

е 2 години, за второкласни 

и третокласни пътища - 1 

година. В момента тази га-

ранция е 1 година независимо 

от класа на пътя. Променен 

е срокът за машинно полага-

не на асфалт. В договорите, 

които са в сила в момента, 

гаранцията е 2 години. В 

новите договори срокът 

ще бъде 3-годишен. Целта 

е качествено изпълнение на 

ремонтните дейности по но-

вите 5-годишни договори за 

поддържане на републикан-

ската пътна мрежа. 

В действащите кон-

тракти няма възможност 

за авансово изплащане на 

дейност за поддържане на 

пътя. В новите договори при 

възлагане на допълнителна 

работа на стойност над 

1 000 000 лв. без ДДС и срок 

на изпълнение над 2 месеца 

е заложена възможността 

за предоставяне на аванс в 

размер до 35% от стойност-

та на съответното задание.

В задълженията на бъде-

щите изпълнители е вклю-

чен нов размер на неустой-

ките при неизпълнение на 

поетите ангажименти. За 

неосигурена готовност на 

машините или необходими-

те материали съгласно опе-

ративните планове изпълни-

телят ще дължи неустойка 

в размер на 1000 лв. на ден 

за всеки пътен участък, до 

момента тя е 5000 лв. на ден 

за опорен пункт. При забава 

на снегопочистване се за-

пазва размерът на неустой-

ката - 10 хил. лв. на ден. При 

забавяне на представянето 

на необходимите отчетни 

документи изпълнителят ще 

дължи неустойка от 300 лв. 

на ден, но не повече от 

1500 лв. при всяко отчитане. 

Какви проекти за ре-
монт и рехабилитация ще 
реализира АПИ през летния 
сезон? С какво финансира-
не? Какъв е напредъкът по 
вече стартиралите като 
тези по АМ „Хемус“? Колко 
обекта вече са приключе-
ни?

Преди началото на ак-

тивния туристически сезон 

- на 15 юни, завършихме ре-

монта на 22-километровия 

участък от АМ „Тракия“ в 

отсечката между Пловдив и 

Стара Загора и през насто-

ящия туристически сезон по 

магистралата за Бургас ще 

се пътува спокойно и няма 

да се извършват ремонтни 

дейности. През цялото лято 

обаче ще продължат ре-

монтите по съоръженията 

на АМ „Хемус“ - на виадукт 

„Коренишки дол“ при 36-и км, 

който започна на 20 април, 

и на съоръжението преди 

тунел „Витиня“ в посока Со-

фия. В момента движението 

по моста в посока София се 

осъществява двупосочно в 

платното за Варна. Работи 

се по долното строене на съ-

оръжението в посока София, 

като се ремонтират стъл-

бовете. За да се ограничат 

вибрациите от преминава-

щите превозни средства, 

не се извършват ремонтни 

дейности в платното за дви-

жение. По този начин се оси-

гурява безопасна работа на 

строителите, работещи по 

стълбовете на съоръжение-

то. До завършване на СМР, 

които се очаква да продъл-

жат до декември т.г., тра-

фикът е пренасочен двупо-

сочно в платното за Варна. 

Осигурени са по една лента 

за Варна и за София. 

Всички ремонти по ав-

томагистралите „Тракия“ и 

„Хемус“ се изпълняват със 

средства от бюджета, като 

завършилият на АМ „Тракия“ 

Общата индикативна стойност на търга за изграждането на лявото платно на лот 3.2 
Снимки Румен Добрев



7ИНТЕРВЮпетък, 6 юли 2018 Ñòðîèòåë

струва около 39,4 млн. лв. С 

финансиране от Европейския 

фонд за регионално развитие 

обновяваме близо 370 км ре-

публикански пътища. Само 

тази седмица стартирахме 

рехабилитацията на 50 км 

от пътя Чирпан - Симеонов-

град и 32 км от Момчилград 

- Крумовград - участъци, кои-

то не са ремонтирани около 

30 - 40 години.

Тази година ще завърши 

обновяването на ключови 

пътни артерии в Североиз-

точна и Северозападна Бъл-

гария, което започнахме през 

миналата година. Сред обек-

тите са реконструкцията на 

пътя Пловдив - Асеновград, 

42 км от прохода Петрохан 

на територията на Софий-

ска област (II-81), 30 км от 

второкласния път Търгови-

ще - Разград и Кубрат - Тут-

ракан, 30 км от Варна - До-

брич - Кардам, 29 км от път 

Старо Оряхово - Гроздьово 

- Провадия, 30 км от Стара 

Загора - Раднево и др. 

На какъв етап е разши-
рението на пътя Пловдив – 
Асеновград и останалите 
пътни проекти за Пловдив 
- кръговото кръстовище 
на изхода на града и Югоиз-
точният обходен път?

Напредва рехабилитаци-

ята и реконструкцията на 

пътя Пловдив – Асеновград. 

До края на юли движението 

ще бъде прехвърлено двупо-

сочно в платното в посока 

Асеновград, за да бъде из-

пълнен неплътният асфал-

тобетон на това платно. 

На другото в посока Пловдив 

предстои да се направи част 

от колекторната система, 

свързана с отводняването 

на пътната отсечка, както 

и полагане на износващия 

асфалтов пласт в двете 

платна. Изпълнителят на 

обекта работи максимално 

мобилизирано. Предвидено е 

до началото на ноември т.г. 

пътят да е напълно завър-

шен.

Имаме избран изпълни-

тел за кръговото кръсто-

вище на изхода на Пловдив. 

В момента сме в срока на 

обжалване и ако няма тако-

ва, предстои подписване на 

договора с изпълнителя „ИСА 

2000“. Срокът за изгражда-

нето на кръговото кръсто-

вище е 6 месеца.

Как се развиват проек-
тите за доизграждане на 
АМ „Хемус? Какъв процент 
на изпълнение е постиг-
нат на вече стартирали-
те обекти и ще започне ли 
скоро строителството на 
отсечката между п.в. „Бе-
локопитово“ и с. Буховци?

Напредва изграждането 

на 10-километровия участък 

от АМ „Хемус“ между Ябла-

ница и Боаза. От стартира-

нето на работата в края на 

март до сега са изпълнени 

над 20% от строителните 

дейности. Очакванията ни 

са обектът да бъде завър-

шен с около 5 - 6 месеца по-

рано от предвиденото по 

договор и до края на следва-

щата година отсечката да 

бъде готова. В следващите 

месеци ще стартираме и 

строителството на учас-

тъка между „Белокопитово“ 

и с. Буховци. Техническият 

проект е разработен и пред-

ставен за разглеждане. След 

одобряването на проекта и 

издаване на Разрешението 

за строеж ще бъде подписан 

Протокол 2а и ще започнем 

изпълнението на дейности-

те.

С работата от двете 

посоки на магистралата и 

от посока София, и от Варна 

тази година ще се изграж-

дат общо 26 км от трасето 

на „Хемус“.

Какъв е напредъкът 
по лотове 3.1 и 3.3 на АМ 
„Струма“? Кога може да 
стартира строителство-
то на тунел „Железница“?

На 5 юли отворихме це-

новите оферти за тунел 

„Железница“. Обществена-

та поръчка е в 3 обособени 

позиции - за тунела, който 

ще е около 2 км и ще бъде 

най-дългият досега, изграж-

дан у нас, и за пътя преди и 

след съоръжението. Търгът 

е обособен в три позиции, 

за да може на обекта да се 

работи едновременно и про-

ектът да завърши в срока на 

ОП „Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 – 

2020“. Ако няма обжалване 

на процедурата, има всички 

шансове до края на октомври 

да имаме подписани договори 

с избраните изпълнители за 

тунел „Железница“. 

В отсечката между 

Кресна и Сандански, която 

е близо 24 км, работата на-

предва. Очаквам да е гото-

ва през октомври - ноември 

тази година, което е близо 6 

месеца предсрочно. Извърш-

ват се дейности и по съоръ-

женията - по жп надлеза, по 

една от пътните връзка на 

п.в. „Сандански“ и др. Над 70% 

е изпълнението на обекта. 

На другото трасе Благо-

евград - Крупник продължа-

ват археологическите про-

учвания край с. Покровник. 

По договор те трябва да за-

вършат до 20 юли. След като 

археологическият екип при-

ключи дейността си по дого-

вора, експертна комисия към 

Министерството на култу-

рата ще издаде протокол за 

бъдещите действия относ-

но археологическия обект.

Знаете, че на 5 май бе 

спряно изпълнението на 

всички видове строително-

монтажни дейности в от-

сечка с дължина около 1,9 км, 

включително и в участъка с 

археологическите проучва-

ния. Извършено е консерви-

ране с битумна емулсия на 

изпълнените до момента на 

спиране строителни работи, 

за да не се повредят от ат-

мосферните условия.

Какви други търгове 
предстои да обяви АПИ до 
края на годината?

Както споменах, ще 

стартираме тръжните про-

цедури за участъка от АМ 

„Хемус“ от Боаза до разкло-

на на пътя Плевен - Ловеч. 

Отсечката ще бъде разде-

лена на три. Първата ще е 

от Боаза до п.в. „Дерманци“ с 

дължина 14,1 км, втората ще 

е от п.в. „Дерманци“ до п.в. 

„Каленик“ - 18 км, а третата 

от п.в. „Каленик“ до п.в. „Пле-

вен“ - 17,8 км. 

Другият приоритетен 

проект е направлението 

Видин - Ботевград. В след-

ващите месеци ще обявим 

поръчките за пътя Видин - 

Ружинци. Участъкът от око-

ло 52 км ще бъде разделен на 

три – Видин - Димово, обход 

на Димово и Димово - Ружин-

ци, като целта е да се зао-

биколят големите населени 

места. 

На 22 март 2018 г. обя-

вихме търг за избор на из-

пълнители на отсечката 

Мездра - Ботевград, която е 

33 км. Тя е разделена на два 

лота, за да може изгражда-

нето им да стане колкото 

се може по-бързо. До 28 май 

и 4 юни бяха сроковете за 

подаване на офертите от 

кандидатите, но на 18 май 

в КЗК постъпиха жалби от 

„Хермес-87“ ЕООД, които 

временно блокираха процеду-

рата. Индикативната стой-

ност на поръчката (двата 

участъка) е близо 302 млн. 

лв. без ДДС и средствата са 

от републиканския бюджет.

Целта ни е строител-

ството на пътя Видин - Бо-

тевград (167 км) да започне 

от най-сложните участъци 

Мездра - Ботевград и Видин 

- Ружинци, което е общо 85 

км от цялото трасе.

Какъв е напредъкът на 
обходния път на Габрово?

Обходът на Габрово е 

един от най-сложните път-

ни проекти, които се изпъл-

няват в момента. До края на 

годината по договор трябва 

да завърши изграждането 

както на обхода, така и на 

540-метров тунел, който е 

част от трасето. Съоръже-

нието под Бакойския баир е 

при 12-и километър на път III-

5004. Тунелът е с една тръба 

с две ленти за движение по 

3,75 м, две водещи ивици по 

0,5 м и тротоари по 0,75 м. 

Завърши прокопаването на 

тунела, което се изпълнява-

ше по нов австрийски туне-

лен метод и с взривни дей-

ности. В момента се работи 

по вторичната облицовка и 

хидроизолацията на тунела.

Освен тунела на обек-

та се изгражда и уникален 

640-метров мост, преми-

наващ над долината на 

р. Синкевица, кварталите 

„Чехлевци“ и „Войново“. Съо-

ръжението се изпълнява по 

метода конзолно бетонира-

не - световна технология в 

изграждането на мостове с 

големи отвори. Досега у нас 

по този способ са построе-

ни две съоръжения - едното 

е на АМ „Хемус“ след тунел 

„Правешки ханове“ в посока 

Варна, а другото е на пътя 

Кърджали - Маказа в близост 

до българо-гръцката грани-

ца след Кирково.

Обходът на Габрово ще 

осигури пътна връзка до 

бъдещия тунел под Шипка, 

като се избегне влизането в 

града. Изграждането на об-

хода и съоръжението ще уле-

сни транспортните потоци 

по направлението север - юг, 

осигурявайки най-краткия 

път между Северна и Южна 

България. 

Развиват ли се по план 
дейностите по въвежда-
нето на ТОЛ системата и 
имате ли вече разчети за 
разпределение на първите 
приходи от нея?

Според предварителни-

те анализи се очаква с въ-

веждането на ТОЛ система-

та приходите да се повишат 

в диапазона от 600 млн. до 

1 млрд. лв., което е близо 3 

пъти повече от приходите 

от винетни такси досега. 

Постъпленията ще ни поз-

волят да имаме устойчив 

пътен сектор, като използ-

ваме предимствата на ге-

ографското си положение. 

През нашата страна ми-

нават 5 от 10 европейски 

транспортни коридора и 

трябва да се възползваме 

максимално от това. Голя-

мото предизвикателство 

тук обаче е така да бъде из-

вършено тарифирането, че 

да намерим необходимия ба-

ланс, без да нарушаваме пра-

вата на гражданите на ЕС 

или други. Калкулацията на 

тарифните ставки ще бъде 

извършена в съответствие 

с общоевропейските норма-

тиви в пътнотранспортния 

сектор. Важно е да се отче-

тат и редица съпътстващи 

фактори, в т.ч. социална по-

носимост, отражение върху 

транспортния ни сектор, 

релация към икономиката, 

към малкия и средния бизнес, 

интернализация на външни 

разходи, превенция на евен-

туална релокация на трафи-

ка по обходни маршрути. 

Като външна граница на 

ЕС е необходимо България 

да се придържа към общо-

приетите норми, валидни 

на територията на ЕС. Тези 

действия са изцяло в конте-

кста на общоевропейските 

транспортни политики. Ев-

ропейската комисия винаги 

е наблюдавала винетните 

системи и таксуване като 

преходен инструмент към 

постигане на финансиране, 

обвързано с ползването. А 

пълноценното прилагане на 

принципа „ползвателят пла-

ща“ е възможно в случая само 

чрез въвеждането на ТОЛ 

таксуване.

В момента експертите 

на АПИ извършват огромна 

по обем подготвителна ра-

бота в съответствие с 

европейските изисквания 

и указания на експерти от 

Главна дирекция „Мобилност“ 

към ЕК. 

При определяне разме-

ра на таксите, които се 

предвижда да заплащат 

превозните средства над 

3,5 тона на база изминато 

разстояние –ТОЛ такси, ще 

бъдат приложени и спазени 

европейските изисквания в 

областта на пътното так-

суване. 

Какви други задачи са на 
дневен ред за АПИ?

Пътната безопасност е 

изключително важна и нес-

лучайно в АПИ създаваме ди-

рекция „Пътна безопасност“. 

За съжаление ежедневно 

стават все повече пътни 

инциденти, които са зара-

ди шофиране с несъобразе-

на скорост и неспазване на 

правилата за движение. Това, 

разбира се, е в правомощия-

та на други институции, но 

и ние като стопани на пътя 

не може да сме безучастни, 

защото тежките инциден-

ти през последните седмици 

стават на участъци, които 

са съвсем скоро ремонтира-

ни и са в добро състояние. 

Като общество трябва да 

променим съзнанието си, 

манталитета си и всички 

шофьори да спазват правила-

та за движение. Убеден съм, 

че ако всички консолидираме 

усилията си - институции, 

медии, гражданско обще-

ство, войната по пътища-

та и черната статистика 

ще намалее. 

Виждате във Франция, 

за да се ограничат тежки-

те инциденти, се пристъпи 

към непопулярна мярка, коя-

то първоначално не се прие 

добре и от шофьорите, но 

въпреки това от началото 

на юли скоростта по второ-

степенните пътища е нама-

лена от 90 на 80 км/ч. Това 

е скоростта за голяма част 

от двупосочните пътища с 

по едно платно във всяка по-

сока без централен раздели-

тел - мантинела или насип, и 

на това описание отговарят 

40% от пътищата във Фран-

ция. Готови ли сме и ние на 

подобна крачка?!

Инж. Глосов по време на първата копка на новия участък на АМ „Хемус“ между Ябланица и п.в. „Боаза“

от АМ „Струма“ е 832,6 млн. лв. без ДДС
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Източноевро-

пейската асоциа-

ция за прогнозиране 

в строителството 

(EECFA) публикува 

редовния си летен 

доклад за разви-

тието на отрасъ-

ла в осем държави 

от Югоизточна и 

Източна Европа – 

България, Румъния, 

Хърватска, Слове-

ния, Сърбия, Русия, 

Турция и Украйна. 

Партньор на EECFA при 

изготвянето на анализа 

за страната ни е Инсти-

тутът за икономическа 

политика, който от 2005 г. 

прави ежегодни прогнози 

за сектор „Строител-

ство“. 

В последното си про-

учване експертите от 

EECFA отбелязват, че 

се очаква положителен 

ръст на отрасъла в 

България 

от 8,8% за 2018 г. и 

последващ, макар и по-

бавен, растеж в години-

те до 2020 г. – 7,1% за 

2019 и 6% за 2020 г. В 

изследването се посоч-

ва, че динамиката зад 

тези стойности идва по 

линия на всички строи-

телни сегменти, като 

тя ще е най-силна при 

жилищния. Прогнозите 

за него са нарастване с 

почти 19% през 2018 г., 

като в периода 2019 - 

2020 г. ще продължи да 

отбелязва годишен ръст 

от около 10%. По думите 

на специалистите повод 

за оптимизъм дава ста-

тистиката за издадени 

разрешителни за стро-

еж на жилищни проекти 

и започнатото строи-

телство през първото 

тримесечие на 2018 г. На 

годишна база сградите с 

разрешително за строеж 

отбелязват повишение 

от 22% за януари – март, 

а  жилищата –  почти 

37%. За същия период на 

годишна база се отчита 

и повишение на старти-

ралото строителство 

– 24,5% на сградите и 

19,2% на жилищата в 

тях. За първото триме-

сечие на 2018 г. най-го-

лям дял от започнати-

те жилищни обекти се 

пада на област Пловдив 

- 17%, следвана от София 

– 15%. При данните за 

завършените проекти в 

сегмента жилищно стро-

ителство се наблюдава 

спад за периода януари 

– март 2018 г. Професио-

налистите обясняват, че 

това се дължи на по-сла-

бата инвестиционна ак-

тивност преди две-три 

години. Те допълват, че 

половината от приключе-

ните жилища са по Чер-

номорието – предимно в 

областите Варна - 27%, 

и Бургас - 26%, следвани 

от Пловдивска област с 

13% и София-град с 2,2%. 

Прогнозата за нежи-

лищното строителство 

е ускорен ръст през тази 

и следващата година, ко-

гато предстои завърш-

ването на редица проек-

ти на административни 

и други сгради, които 

в момента са в процес 

на реализация. Очаква 

се и инфраструктурно-

то строителство да 

запази положителното 

си развитие от 2017 г. 

и през 2018 г. и 2019 г. 

да отчете ръст от над 

4% годишно. До голяма 

степен това ще бъде в 

резултат на изпълнение-

то на значителен брой 

проекти, предимно с ев-

ропейско финансиране в 

железопътното и пътно-

то строителство. 

От доклада на EECFA 

става ясно, че в 

Хърватия 

сериозен ръст се на-

блюдава при изграждане-

то на хотели, обекти в 

сферата на образование-

то и здравеопазването, 

железопътни линии и дру-

ги подсектори на граж-

данското строителство. 

Анализаторите смятат, 

че производствената 

продукция на Хърватия 

вероятно ще нараства 

със следните темпове 

до 2020 г. – през 2017 г. 

с 2,2%, 2018 г. – 11,6%, 

2019 г. – 6,2%, и 2020 г. 

– 4%. Те подчертават, 

че глобалната търгов-

ска война, отражението 

от мигрантската криза 

и бързо нарастващите 

строителни разходи са 

заплахи за бранша в Хър-

ватия. 

Румъния

Жилищните и нежи-

лищните сегменти ще 

запазят отличното си 

представяне от минала-

та година и през 2018 г., 

като се очаква общи-

ят ръст на строител-

ния сектор да достиг-

не 7,1%. Като една от 

основните причини за 

покачването се посочва 

започващото изпълнение 

на проектите, съфинан-

сирани от ЕС. В същото 

време и състоянието 

на гражданското стро-

ителство ще се подо-

брява леко. Прогнозата 

за общата строителна 

продукция през 2019 г. 

е увеличение с 6% (при 

5% в предходния доклад). 

През 2020 г. сегашното 

развитие на жилищно-

то строителство ще се 

забави, а гражданското 

строителство ще се 

стабилизира, което ще 

доведе до нарастване на 

общото строителство 

само с 2,7%, предвиждат 

още от EECFA.

В анализа за 

Сърбия

се посочва, че стро-

ителната индустрия в 

страната е навлязла в 

трета година на разви-

тие и всички показатели 

сочат по-голям растеж 

в бъдеще. Според про-

фесионалистите макро-

икономическата среда 

е все по-благоприятна, 

а  публично-частните 

партньорства са дости-

гнали рекордни нива. Про-

дължаващото увеличение 

е в резултат на полити-

ката на правителството 

да реализира нов цикъл 

от големи инфраструк-

турни  проекти .  Това 

означава, че строител-

ните резултати ще се 

запазят стабилно през 

следващите години.

Словения

показва стабилно уве-

личение на растежа на 

строителната продукция 

и се очаква нарастване 

от 8,7% за 2018 г. То се 

основава на подобрената 

икономическа ситуация в 

страната и повече пуб-

лични финанси за строи-

Очаква се и последващ, по-бавен растеж 
в годините до 2020 г.

Летният доклад на EECFA беше пуб-

ликуван в началото на юни и включва 

прогнози за периода 2018 – 2020 г. Голя-

мото предизвикателство пред нас при 

работата ни по него беше, че все още 

нямаме окончателни данни за 2017 г. 

Анализът ни се базира на оценки върху 

предварителните статистически дан-

ни на НСИ от 2017 г., тъй като последни-

те налични окончателни стойности са 

за 2016 г. Официалните данни за 2017 г. 

ще излязат през ноември 2018 г. Ста-

тистиката излиза със сериозно забавя-

не и това е голям проблем за сектора.

Поради тази причина ние се опит-

ваме да попълваме празнотите с данни 

от Евростат или с тенденции от от-

минали доклади. Летният актуализира 

прогнозите от зимния. Виждаме запаз-

ване на тенденциите от предишния 

анализ на EECFA, а именно очаквания 

за продължаващо развитие на строи-

телната продукция. До голяма степен 

последният доклад доказва, че жилищ-

ното строителство продължава да бъде 

много активно, което само по себе си 

е резултат на цялостното икономиче-

ско състояние в страната. Причината 

е, че имаме сравнително силен ръст на 

БВП, като прогнозите са той да бъде 

в диапазона 3,6% – 3,8% за 2018 г. По-

добни резултати се очакват и за 2019 г. 

Наблюдаваме постоянно увеличение на 

заетостта и спад на безработицата 

в икономиката като цяло и в сектор 

„Строителство“ в частност. Нара-

стват и доходите. Освен това концен-

трацията на населението в големите 

градове дава силен тласък на жилищно-

то строителство. Този бум се дължи не 

толкова на закупуването на първи дом, а 

по-скоро на придобиване имоти с инвес-

тиционна цел. Това е пряк резултат на 

ниските нива на лихвите по депозитите 

и кредитите. 

По отношение на нежилищното 

строителство данните показват рас-

теж през тази година над 6%, а очаква-

нията за 2019 г. са 7%. Голям двигател 

за този сегмент е изграждането на 

офис сгради, 70% от които са в София. 

Активно се развиват и индустриалните, 

и логистичните площи. Това отразява 

тенденцията на все по-засилен интерес 

към индустриалното строителство, 

като фокусът е не само в Южна Бълга-

рия, но и към големите градове в Север-

на България. 

Строителството като цяло продъл-

жава да се движи на пазарен принцип. 

Много голям процент все още зависи 

от инвестициите, които идват от 

европейските фондове. Например през 

2016 г. инфраструктурното строител-

ство претърпя сериозен спад. Това беше 

една нулева година, тъй като болшин-

ството от обектите, финансирани от 

ЕС, не стартираха или бяха с голямо за-

бавяне. Проектите в Северна България, 

които са свързани с продължаването на 

АМ „Хемус“, със скоростния път Велико 

Търново – Русе, се случват бавно, защо-

то разчитат на национално финанси-

ране, а то винаги е недостатъчно. Тук 

надеждата идва от въвеждането на ТОЛ 

системата.

През следващите години очаква-

ме сериозни инвестиции в сферата на 

т.нар. ютилити обекти, които са свър-

зани с водно строителство. 

Ясен Георгиев, изп. директор на 
Института за икономическа политика:

телни проекти. Предва-

рителните данни сочат, 

че евтините и все по-

достъпни  кредити  в 

Словения ще доведат до 

силно развитие на ново 

жилищно строителство 

през 2019 и 2020 г. 

Строителство до 
2020 г. в Русия, Турция, 
Украйна

През миналата годи-

на руският строителен 

пазар  е  регистрирал 

спад от 0,6%. За 2018 г. 

прогнозата е общото 

строителство да нарас-

не с 0,7%, а през 2019 и 

2020 г. да има отново 

понижение, съответно 

с 1,9% и с 1,4%. Въпреки 

положителното икономи-

ческо развитие в Русия 

и благоприятните мак-

роикономически условия 

ситуацията за бранша 

е неблагоприятна пора-

ди нововъведеното за-

конодателство, което 

увеличава разходите на 

строителните фирми, 

обясняват експертите. 

В същото време през 

2017 г. Турция е постиг-

нала изключително добри 

резултати по отношение 

на издадените разреши-

телни за строеж и за-

вършването на сгради. 

Високи темпове на рас-

теж са отчетени и за 

БВП. За първото триме-

сечие на 2018 г. броят на 

сградите в процес на ре-

ализация се е увеличил с 

3,4%, но общата им площ 

е намаляла с 0,5%. 

През 2017 г. строи-

телната индустрия в 

Украйна за втора поред-

на година е била лидер в 

икономиката и има добри 

перспективи за цялос-

тен ръст. Темповете на 

развитие на жилищното 

строителство са били 

по-високи спрямо тези на 

търговските имоти.

Снимки авторът
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Томаш Пецка, член на УС и главен директор „Управление на активите“ в „ЧЕЗ Разпределение България“: 

Емил Христов

Г-н Пецка, ЧЕЗ Разпределе-
ние започва подмяната на кабел 
110 кV в столицата. До какво ще 
доведе реализирането на този 
проект?

„ЧЕЗ Разпределение България” 

стартира подмяната на пореден 

ключов кабел 110 kV „Драгале-

вци“, част от стратегическата 

инфраструктура на столицата. 

Мога да кажа, че подновяваме 

мрежата 110 kV с бързи темпове. 

Стана практика всяка година да 

подменяме по един такъв ключов 

кабел. Технически е невъзможно 

това да става по-често, защото 

при изключването на кабела по 

време на дейностите останала-

та мрежа трябва да има капаци-

тет да поеме товарите му. Пра-

вилното организиране на всичко 

това е от съществено значение, 

но ние имаме много добри специа-

листи, натрупахме много опит и 

се справяме успешно. 

Трябва да се знае, че това е 

един наистина много сложен за 

изпълнение проект. Тази година 

трасето преминава през силно 

урбанизирана градска част, кое-

то неизменно води до затрудне-

ния за нас и до временни неудоб-

ства за гражданите, но в края на 

краищата всяко подобрение е за 

сметка на временни трудности. А 

подмяната на кабел „Драгалевци“ 

ще донесе многократно по-голяма 

сигурност на електрозахранване-

то за голяма част от София. Той 

захранва 12 столични квартала 

– „Драгалевци“, „Симеоново“, „Бо-

яна“, „Витоша“, „Кръстова вада“, 

„Манастирски ливади“, „Диана-

бад“, „Лозенец“, „Стрелбище“, 

„Борово“, „Иван Вазов“, централ-

ната градска част. В резултат 

ще повишим надеждността на 

електрозахранването на 120 000 

домакинства и стопански клиен-

ти, сред които държавни инсти-

туции, болници, производствени и 

офис сгради, транспорт и др.

Колко време ще продължи 
подмяната и в какво ще се със-
тои?

Дейностите стартираха в 

началото на юли и се очаква да 

приключат в края на август. Ще 

се подменя стар маслен кабел с 

нов сух, произведен по последна 

технология, с много по-сигурна из-

олация. Ще се извърши и пълна ре-

конструкция на уредбата на под-

станция „Витоша“.  Моментът за  

ключовия ремонт е внимателно 

подбран – ще се работи  в пери-

од, когато консумацията на елек-

тричество е най-ниска. По този 

начин ще се избегне претоварва-

не по мрежата, която ще доставя 

електроенергия на клиентите по 

време на подмяната на кабела. 

Дейностите ще се изпълнят на 

няколко етапа. Трасето е разде-

лено на части, за да се ограничат 

до минимум смущенията за клиен-

тите. По време на първия етап, 

който ще се реализира до края на 

август, подстанция „Витоша“ ще 

бъде захранена едностранно, а 

по време на втория етап, когато 

се извършва реконструкцията на 

уредбата й, тя ще бъде изключе-

на от разпределителната мрежа 

110 kV на София. Захранването на 

клиентите ще бъде осигурено на 

средно напрежение от съседни 

подстанции. Важно е да се знае, 

че по време на двата етапа ка-

тегорията на електрозахранване 

на клиентите на ЧЕЗ Разпределе-

ние няма да бъде нарушена. Тра-

сето, по което ще се извършват 

ремонтните работи, преминава 

през районите „Лозенец“ и „Триа-

дица“, като част от кабела ще се 

подменя в проходим колектор, а 

друга – в непроходим, което нала-

га съответните изкопни дейнос-

ти в неговия сервитут.  Клиенти-

те на компанията в засегнатите 

райони ще бъдат своевременно 

информирани за евентуални неу-

добства по време на ремонта и 

изкопните дейности. Взели сме 

нужните мерки нашите подизпъл-

нители да сведат притесненията 

за гражданите до минимум.

Има ли риск за електроза-
хранването в посочените ра-
йони по време на ремонтните 
дейности?

Създадена е необходимата ор-

ганизация, за да не се допускат 

никакви неудобства за тях по 

време на ремонтните дейности 

по отношение на електрозах-

ранването и за предприемане на 

незабавни действия при евенту-

ални форсмажорни обстоятел-

ства и прекъсвания. В случай на 

непредвидена аварийна ситуация 

ще мобилизираме и допълнителни 

аварийни екипи. Създали сме план 

за реакция при нужда и ще поддър-

жаме непрестанен контакт със 

Столичната община и органите 

на МВР по време на ремонтните 

дейности. Не очакваме проблеми, 

но никога не сме застрахова-

ни от намеса на трета страна 

или непредвидена авария, затова 

сме подготвени за всеки един 

сценарий. Искам да подчертая, 

че неслучайно дефинираме про-

екта като изключително маща-

бен. Организацията по неговото 

изпълнение е сложна, включени 

са всички звена в дружеството, 

подхождаме много отговорно и се 

надяваме, че ще се справим при 

минимални неудобства за всички. 

Очакваме скоро да се радваме 

на едно по-сигурно и качестве-

но електрозахранване за голяма 

част от столицата на България, 

да се справим професионално е 

наша основна цел.  

Какви средства инвестира-
те в този проект?

В  п р о е к т а  щ е  в лож и м 

3,6 млн. лв., това е една от най-

големите ни инвестиции за 

2018 г. Подменяме близо 3 км ка-

бел. Пропуснах да отбележа и че 

с реализацията на проекта оч-

акваме и минимизиране на риска 

от възникване на аварии заради 

набези върху съоръжението, за-

щото технологията, по която е 

създаден новият кабел, го прави 

безинтересен за крадците. 

ЧЕЗ Разпределение стартира пореден мащабен проект по подмяна 
на кабел 110 kV и да се справим професионално е наша основна цел
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Николай Младжов, собственик и управител на „Зет и Ем Прайвит Ко.“ ООД:

Мартин Славчев 

Г-н Младжов, „Зет и 
Ем Прайвит Ко.” ООД по-
лучи голямата награда 
в категория „Качество” 
по време на Четвъртия 
годишен бал на Конфеде-
рацията на работодате-
лите и индустриалците в 
България (КРИБ). Как при-
емате това престижно 
отличие?

Наистина това е голя-

мо признание както лично 

за мен, така и за цялата 

компания, за всички слу-

жители, които работят 

за „Зет и Ем Прайвит Ко.” 

ООД в България, в Македо-

ния и в другите ни офиси. 

Няма да крия, че наисти-

на е много приятно човек 

да получава такива прес-

тижни отличия. Голяма-

та награда в категория 

„Качество”, която взехме 

по време на Четвъртия го-

дишен бал на КРИБ, е още 

по-специална, защото ни 

бе връчена лично от пре-

миера Бойко Борисов. 

Смятам, че спечелва-

нето на този приз не е 

случайно, тъй като ком-

панията представлява 

два големи международни 

концерна – ThyssenKrupp 

Fo rde r t echn i k  ( Герма -

ния) и Hitachi Construction 

Machinery (Япония). Тяхна-

та продукция е синоним за 

високо качество. Нашата 

задача е да поддържаме 

това ниво и да предос-

тавяме стойностни услу-

ги както в търговската, 

така и в сервизната част. 

Покриваме целия цикъл и 

явно се справяме добре в 

това, което правим. Ре-

зултатът е именно тази 

награда. 

Вие сте собственик 
и управител на компани-
ята. С какви предизвика-
телства е свързана тази 
отговорна позиция? Кои 
моменти от работата 
си никога няма да забра-
вите?

При така зададения 

въпрос може би човек се 

сеща по-често за стресо-

вите моменти, отколкото 

за големите успехи. Ес-

тествено, сигурен съм, че 

в бъдеще ще си спомням за 

наградата от КРИБ като 

един от хубавите епизоди 

в кариерата. 

Предизвикателство е 

работата с двата концер-

на, които споменах. Те са 

колкото еднакви, толкова 

и различни, като начин на 

мислене и манталитет. 

Всичко това изисква из-

ключителен професио-

нализъм и гъвкавост от 

страна на служителите 

на „Зет и Ем Прайвит Ко.” 

ООД.

Един от трудните ета-

пи в историята на компа-

нията ни беше, когато в 

продължение на 15 месеца 

трябваше да чакаме одо-

брение от големия японски 

концерн Hitachi Construction 

Machinery, с който впо-

следствие започнахме 

работа. Характерно за 

японските фирми е да про-

веряват обстойно своите 

партньори в различните 

страни. В случая ставаше 

въпрос за България и Ма-

кедония, като този тест 

продължи малко по-дълго. 

Когато спечелиш доверие-

то на японците, работата 

става приятна, а и вина-

ги можеш да научиш нещо 

от тях. Знаете, че освен 

в строителния, работим 

усилено и в минния сектор. 

Тази наша дейност е свър-

зана с германския концерн 

ThyssenKrupp Fordertechnik. 

Спомням си момента, в 

който реализирахме един 

от знаковите проекти за 

минодобив в България – ци-

клично-поточната техно-

логия за извоз на открив-

ка, на стойност 80 млн. 

долара. 

Разбирате, че работа-

та ни е свързана както с 

много положителни емо-

ции, така и със стресови 

ситуации. Отговорност-

та е голяма. Въпросът е 

да не се приемаш прекале-

но сериозно. 

Кои са най-новите ма-
шини, които предлагате 
както за строителство, 
така и за минната индус-
трия?

От края на миналата 

година в България пред-

лагаме новата 6-а серия 

от строителната техни-

ка на Hitachi. Тези машини 

- както багерите, така и 

колесните товарачи, се 

отличават значително от 

предходните. Нямам пред-

вид, че 5-ата серия е била 

компромисна по някакъв 

начин. Напротив, тя също 

беше много добра. Но в 

новата 6-а серия се забе-

лязва значителен ръст по 

отношение на качество-

то. Такива са и отзивите 

от нашите клиенти. 

Новите машини са 

правени със съвремен-

ни технологии, които да 

отговарят специално на 

европейския пазар. Те се 

отличават с изключител-

на ергономичност и нисък 

разход на гориво. 

Приятно е, когато кли-

ентите ти се обадят да 

споделят, че са доволни 

от продуктите. Това ми се 

случи два пъти в рамките 

на последните две седми-

ци. Естествено, понякога 

има и проблеми, които се 

опитваме да решим с бър-

за сервизна работа. 

При минните машини 

в момента реализираме 

по-дългосрочен проект – 

250 – 260-тонни багери с 

обем на кофата 15 кубика. 

Гиганти. През 2019 г. ще 

доставим 7-а серия от 

тези продукти. 

Целта ни е не само да 

продаваме, но и да запазим 

високото качество на сер-

визното обслужване. 

Какъв тип строител-
ни фирми са Ваши основ-
ни клиенти и на кои обек-
ти може да бъде видяна в 
действие техниката на 
„Зет и Ем Прайвит Ко.” 
ООД?

Напоследък реализира-

ме значителни продажби 

на строителни машини 

и това може само да ни 

радва. През последните 

15-ина години не се пра-

веха големи инвестиции 

в този сектор за разлика 

от минодобива. Причина-

та за това е, че пазарът 

беше несигурен. Фирмите 

от бранша трябваше да се 

справят с кризата. Затова 

се купуваше техника само 

за определени проекти. 

В момента благодарение 

на усиленото изграждане 

на магистрали и финанси-

рането от европейските 

програми нещата се про-

мениха съществено. Вече 

големи, средни и малки 

строителни компании мо-

гат да си позволят да си 

закупят висококачествена 

техника. Това се отрази 

положително и на нашите 

продажби. 

Строителни машини 

на Hitachi могат да бъдат 

видени на всички ново-

строящи се магистрали в 

страната – АМ „Струма” и 

АМ „Хемус”. На кариерите 

около тези пътни артерии 

също има наши багери и 

товарачи. 

От по-знаковите ком-

пании  в  строителни я 

бранш работим изключи-

телно добре с „Главболгар-

строй Холдинг” АД, „Път-

стройинженеринг” АД, 

„Инертни материали - Ям-

бол” АД, „Персенк Инвест” 

ООД, „Каро Трейдинг” ООД, 

както и с много други фир-

ми от сектора. 

„Зет и Ем Прайвит 
Ко.” ООД предлага на 
своите клиенти цялост-
ни решения и във финан-
сирането на машините. 
Разкажете повече за 
тази опция. 

Да, ние предлагаме 

такава опция на нашите 

клиенти. Но тук трябва 

да отворя скоба и да спо-

деля, че в момента бан-

ките също предоставят 

много добри условия за ли-

зингово финансиране. Така 

необходимостта от този 

тип услуги намаля. Но все 

още имаме клиенти, които 

се обръщат към нас, и ние 

можем да им предоставим 

възможността за наем на 

нови машини за определен 

период от време. Когато 

те преценят, че техника-

та е добра, каква произво-

дителност и какви разходи 

има, впоследствие могат 

да я закупят от нас. Това е 

интересно и гъвкаво пред-

ложение. 

Какви са предимства-
та, които трябва да при-
тежава една фирма, за да 
се докаже като лидер на 
пазара?

Предимствата и ка-

чествата, които трябва 

да има дадена компания, 

са много. Ясно е, че кон-

куренцията е голяма, осо-

бено в момента. Доста 

фирми предлагат подобен 

тип техника специално 

за строителния бранш. В 

минния сектор кръгът от 

компании е по-органичен. 

Основното е качество-

то на продуктите – дали 

те са оригинални и кой е 

производителят. В случая 

нашите машини са произ-

ведени в заводите в Япо-

ния и Германия. Естест-

вено, трябва да затворим 

цикъла с услугите, които 

предлагаме на място. 

Качественият продукт 

предполага и по-висока 

стойност. Това е и задача-

та на дилъра – да предос-

тави гъвкави цени и добро 

сервизно обслужване на 

своите клиенти. 

С какви проблеми фир-
мите от бранша трябва 
ежедневно да се спра-
вят?

Една от основните 

трудности е липсата на 

кадри. Целият строителен 

бизнес се сблъсква с този 

проблем. Нашата компа-

ния също е изправена пред 

това предизвикателство. 

То може да бъде разрешено 

единствено чрез намеса-

та на държавата. 

Факт е, че в момента 

образованието в България 

не е на нивото, което биз-

несът очаква. А практиче-

ските обучения, които из-

вършват висшите учебни 

заведения и институти-

те, са просто формални. 

Трудовото законодател-

ство също е изключително 

остаряло и би трябвало да 

се осъвремени. Решение-

то е бизнесът да работи 

с местната власт и пра-

вителството. 

Същевременно ние ня-

маме такъв проблем по 

отношение на дейността, 

която развиваме в съсед-

на Македония. Въпреки че 

тази страна все още не 

е част от Европейския 

съюз, бизнес средата там 

се подобрява и липсата 

на кадри е значително по-

малка. 

Кои са Вашите ос-
новни приоритети в мо-
мента и какво предстои 
пред компанията в бъде-
ще?

Изключително важно е 

да успеем да развием на-

шия бизнес в Македония. 

Това е следващият ни при-

оритет. Както споменах, 

напоследък в страната 

има страхотно подобре-

ние на бизнес климата. 

От 2012 г. имаме собст-

вен офис в Скопие, а от 

една година - и самосто-

ятелна фирма. Работата 

там е с голям потенциал. 

Надяваме се, че след прие-

мането на страната в ЕС 

и НАТО, ще се усети още 

по-голямо подобрение на 

бизнес средата. 

В България също имаме 

големи проекти в сферата 

на минодобива. Също така 

искаме да запазим и да 

увеличим нашите позиции 

в строителния сектор. 

Отварят се много нови 

европейски програми. На-

дявам се, че доброто тем-

по на работа ще продължи 

през следващите няколко 

години. 

„Зет и Ем Прайвит 
Ко.” ООД е рекламодател 
и партньор на в. „Стро-
ител“. Какво е Вашето 
мнение за браншовото 
издание?

Първо бих искал да 

кажа,  че  присъствие-

то на браншово издание 

като в. „Строител” на 

медийния пазар е абсо-

лютно наложително и 

положително. В сектор, в 

който непрекъснато има 

събития, естествено, 

че е необходимо да има 

такъв вестник, който да 

отразява какво се случва. 

Похвално е, че продължа-

вате да развивате дей-

ността си при толкова 

голяма конкуренция. 

Съвсем естествено е 

за нашата компания да ра-

боти с в. „Строител”. Ние 

виждаме конкретни ползи 

от това, че сме рекламо-

дател в изданието. 

Ние виждаме конкретни ползи от това, че сме рекламодател във в. „Строител“
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Десислава Бакърджиева

Броят на необитавани-

те жилища в България рас-

те - те са 1 220 416, или 

над 31% от всички в стра-

ната. В същото време все 

повече хора нямат шанс да 

се сдобият със собствен 

жилищен имот или имат 

нужда от подкрепа, за да 

вземат под наем. Затова 

една от основните задачи 

при управление на жилищ-

ния фонд в България е да 

се намери начин броят на 

необитаваните жилища 

да бъде намален и да се 

повиши тяхната използва-

емост. Това е една от це-

лите, заложени в Национал-

ната жилищна стратегия, 

която е качена за общест-

вено обсъждане на Портала 

за обществени консулта-

ции www.strategy.bg, както 

и на сайта на МРРБ.

В стратегията се 

посочва, че жилищното 

строителство непре-

къснато расте. В пери-

ода до 2020 г. ще бъде 

надминат строителни-

ят бум от 2007 - 2009 г. 

с изграждане на около 20 

хил. жилища на година. 

Тези прогнози са напра-

вени на база очаквания 

икономически растеж в 

страната и нараства-

щия инвестиционен ин-

терес, който се изразя-

ва в търсене на терени 

и големия брой издадени 

строителни разрешения. 

Становища по стра-

тегията могат да се по-

дават до 29 юли.

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
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„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

Емил Христов

На специална церемония в Индустриална 

зона Божурище беше даден старт на стро-

ителството на сграда за съхранение, обра-

ботка и унищожаване на документи. Инвес-

титор на проекта е „РАЙСВОЛФ България“ АД, 

а главен изпълнител и проджект мениджър е 

„Пайп Систем“ АД. На събитието присъстваха 

Ивайло Йорданов, изп. директор на „РАЙСВОЛФ 

България“ АД и инж. Николай Чомаковски, изп. 

директор на „Пайп Систем“ АД и член на УС на 

Камарата на строителите в България.

„Проектът е интересен, защото такъв 

обект до този момент не е строен на тери-

торията на България“, заяви инж. Чомаковски 

по време на символичната първа копка. От ду-

мите му стана ясно, че срокът за реализация 

е 6 месеца. Той посочи, че Индустриална зона 

Божурище продължава да се разраства, и при-

помни, че преди повече от 5 г. „Пайп Систем“ 

АД е изградила довеждащите водопровод и 

канализация в зоната.

„Пожелавам успех на строителите и се на-

дявам времето да е с тях“, допълни на свой ред 

Ивайло Йорданов.

Ивайло Йорданов, изп. директор на „РАЙСВОЛФ 
България“ АД: 

Реализираме изключително иноватив-

но съоръжение. Обектът ще е симбиоза 

от много процеси, които са взаимосвър-

зани. Ще има център за унищожаване на 

носители на информация и логистичен 

хъб, който ще обслужва и унищожаване-

то, и архивирането.

Радвам се, че имаме добри партньори 

в лицето на „Пайп Систем“ АД. Надявам 

се до края на годината да изпълним наша-

та инвестиционна програма и да вървим 

към следващите стъпки. Спряхме се на 

„Пайп Систем“ АД след един дълъг и те-
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Доскоро компанията беше специа-

лизирана основно в проектирането, 

изграждането и поддържането на ВиК 

мрежи и съоръжения, но преди година 

и половина взехме решение да разши-

рим обхвата си. За да бъдем по-полез-

ни, навлязохме в една нова за нас ниша 

– проджект мениджър и главен изпъл-

нител. Нашата услуга – строителен 

мениджмънт - обаче е различна – ние 

осигуряваме интегрирано управление 

и изпълнение на проекта, което дава 

на инвеститора сигурността и спо-

койствието, че не просто ще изпъл-

ним заданието, но през целия процес 

ще намираме и осъществяваме най-

добрите възможни решения. Идеята 

на строителния мениджмънт е още в 

ранен етап на управление на проекта 

да отстраним всички обичайни за един 

строителен проект проблеми – съгла-

суване на проекти, избор на материали 

и т.н.; да предложим необходимите и 

възможни оптимизации, както и орга-

низация на работа, която да осигури 

спазване на сроковете и изискванията 

за качество. В резултат на това про-

ектът се случва без излишно напреже-

ние, с иновативни материали, техно-

логия на изпълнение и при оптимално 

управление на всички процеси. И то на 

цената, която задоволява инвестито-

ра. 

Именно затова „Пайп Систем“ АД 

беше избрана за строителен мениджър 

на проекта на „РАЙСВОЛФ България“ 

АД. Работим съвместно с инвести-

тора, архитектите и надзора в синер-

гия. Всички сме един екип и искаме да 

реализираме сградата по най-добрия 

начин. 

Това е нашият трети обект, в кой-

то сме в новата си роля. В момента 

изграждаме и голяма болница в София 

по същия начин. Преди няколко дни спе-

челихме още един проект за строител-

ство на новаторски проект за училище 

на частен инвеститор. Вече сме дос-

та разпознаваеми на пазара. Нашият 

подход е малко по-различен, защото 

сме поели ангажимент да менажира-

ме всички участници в процеса, като 

носим съответната отговорност за 

това. Надяваме се да продължим да оп-

равдаваме доверието на инвеститори-

те и занапред! 

Стойността на инвестицията е при-

близително 6 млн. лв. Обектът е с РЗП 

2900 кв. м. Височината на сградата ще е 

близо 18 м. Офисната част ще е на 4 етажа, 

с плосък покрив, а в останалото простран-

ство на постройката ще се разположат 4 

нива стелажна система с необходимото 

оборудване за изпълнение на дейността на 

склада. Предвижда се конструкцията да е 

от сглобяем стоманобетон, с офисна моно-

литна част и фасада от термопанели. По-

кривната конструкция над офисната част 

ще е монолитна, с лек бетон за наклон, тер-

моизолация и хидроизолация, а в останалата 

част – с послоен монтаж – трапецовидна ла-

марина, термоизолация и хидроизолация. По 

конструкцията на сградата – фундаменти-

те са тип сглобяеми стоманобетонни „чаш-

ки“, в които се замонолитват сглобяемите 

стоманобетонни колони. Конструкцията се 

състои от главни греди и покривни столици, 

а завършекът е покривна LT ламарина.

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

жък конкурс. Те спечелиха търга за главен 

изпълнител на обекта със своя сериозен 

и отговорен подход. Показаха силно жела-

ние, че искат да изградят обекта, което 

ние ценим високо. 

Като инвеститор винаги се стремим 

да работим с най-добрите фирми на паза-

ра. Започваме същинското изпълнение и 

се надявам времето да е с нас. Наистина 

срокът, който сме си поставили, е амби-

циозен, но вярвам на строителите и на 

всички останали участници в проекта.
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Ще насочим усилията си в регулацията на имотния пазар

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти:

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Ганев, поздравле-
ния за избирането Ви на 
отговорната позиция – 
председател на УС на На-
ционално сдружение Не-
движими имоти (НСНИ). 
Досега бяхте зам.-пред-
седател на УС на НСНИ, 
добре познавате специ-
фиките на ръководната 
работа и проблемите в 
бранша. Какви ще са Ва-
шите приоритети начело 
на организацията?

Три мандата заемах 

длъжността зам.-пред-

седател на УС на НСНИ, 

което е едно от най-ста-

рите браншови сдружения 

в страната и е най-голя-

мата представителна 

асоциация на агенциите 

за недвижими имоти в 

България. През миналата 

година чествахме 25-го-

дишен юбилей. Това пред-

полага сериозни традиции 

и много ясно отношение на 

членовете към основните 

цели на организацията. 

Приоритетите, които са 

залегнали в програмата 

ни за следващите две го-

дини - в рамките на ман-

дата 2018 – 2020 г., са 

свързани с главните за-

дачи, записани в Устава 

на НСНИ. Най-важната 

ни цел е да увеличим чле-

новете на Сдружението 

и да развиваме регионал-

ните ни структури. Ще 

насочим усилията си и в 

регулацията на имотния 

пазар, която винаги е била 

важна тема за нас, но въ-

преки работата ни в това 

направление засега не 

сме постигнали успех. На 

няколко пъти бяхме близо 

до приемането на Закон 

за дейността на брокери-

те - либерален норматив, 

свързан със създаването 

на регистър и контрол на 

входа на хората, които се 

занимават с тази профе-

сия – на знанията, умени-

ята и компетенциите им. 

С приемането на закона 

потребителите ще полу-

чават отлична услуга с га-

рантирано почти еднакво 

качество. Нещо, което на 

този етап не се случва на 

пазара като цяло, въпреки 

че от 17 – 18 години члено-

вете на НСНИ работят с 

етични правила. Обичайно 

99% от жалбите, които по-

стъпват в Националното 

сдружение от потребите-

ли, са за дейности, извър-

шени от компании, които 

не са в НСНИ. Агенциите 

ни сами се поставят до-

броволно под контрола на 

етични правила. 

Във фокуса на новия 

Управителен съвет ще 

е запознаването на по-

требителите с добрите 

практики и с това какво 

трябва да очакват от 

една компания за недви-

жими имоти. Знаете, че 

в последно време масово 

се използват лоши прак-

тики, свързани най-вече 

с маркетирането на имо-

ти като фалшиви оферти, 

заблуждаваща реклама. За 

съжаление това се случва 

твърде често през послед-

ните няколко годни, когато 

пазарът е динамичен. Ре-

ално броят на фирмите, 

които използват подобен 

род практики на пазара, е 

много малък, но те сериоз-

но уронват престижа на 

нашата професия. Болшин-

ството от колегите, може 

би над 90%, се опитват да 

работят коректно според 

знанията, опита и умени-

ята си.

Най-сериозният про-

блем на нашия пазар е, 

че потребителите изли-

зат много рядко на него и 

обикновено нямат пълна 

информация за това какво 

трябва да получат, какъв 

е процесът и по какъв на-

чин да изберат партньор 

за покупко-продажба или 

наемни отношения. Капа-

нията ни „Избери брокер, 

а не обява“ пожъна големи 

успехи и ще я продължим и 

в бъдеще. 

Важна част ще бъдат 

и обученията на Национал-

ната академия на НСНИ, 

която работи много ак-

тивно в последните 5 - 6 

години. Имаме лиценз от 

Министерството на обра-

зованието и разполагаме 

с екип от професионални 

академични преподавате-

ли с богат практически 

опит. Ще продължим да ор-

ганизираме и много курсо-

ве и семинари в страната. 

Създаването на MLS 

системата за по-ефек-

тивни и бързи продажби на 

недвижими имоти също е 

ключова тема за нас. Това 

е платформа за продаж-

ба на недвижими имоти 

чрез споделяне на оферти 

между брокерите, членове 

на MLS – един е сключил 

договор за изключителни 

права, а останалите му 

сътрудничат с цел реали-

зиране на сделка при най-

справедливи условия за 

страните. Имаме доста 

сериозен напредък в това 

направление. Сред основ-

ните ни задачи е и добро-

волният професионален 

регистър, който също е 

на финала. Смятаме, че до 

края на годината ще стар-

тираме платформата. 

В общи линии искаме 

да налагаме правила и да 

използваме международни-

те стандарти, докато се 

случи регулацията на паза-

ра. НСНИ е единственото 

сдружение, което е част 

от Международната коа-

лиция за етични стандар-

ти (IESC), чиито правила 

залегнаха изцяло в нашия 

нов Етичен кодекс. 

С какво е по-различен 
новият Етичен кодекс 
на Сдружението, който 

приехте на Общото съ-
брание на НСНИ? 

Разбира се, той стъпва 

на стария Етичен кодекс. 

В основата му са зале-

гнали десет правила на 

IESC. Най-важното е, че 

сегашният кодекс е мно-

го по-синхронизиран с на-

стоящото време и дух на 

пазара, със съвременните 

казуси – както между ком-

паниите, така и в интерес 

на потребителите. Главна-

та цел на Етичния кодекс 

винаги е била интересът 

на клиента, който ние без 

изключение трябва да по-

ставяме на първо място, и 

след това на компанията. 

В това отношение има 

някои промени. Те са свър-

зани с даването на инфор-

мация за всяка една нова 

оферта на собственика, 

за да може да вземе най-

доброто за него решение 

дали да продаде и на кого 

да продаде. Правилата, 

които приехме, са много и 

тепърва ще ги въвеждаме 

и спазваме. 

Етичният кодекс на 

НСНИ е една протекция за 

всички потребители, до-

пълнителна защита, която 

със сигурност би трябва-

ло да дава повече спокой-

ствие на хората, които из-

берат за партньор фирма 

член на Национално сдру-

жение Недвижими имоти.  

На какъв етап е проек-
тът на Закона за брокер-
ската дейност, по който 

работите от дълго вре-
ме, той променя ли се 
през годините? 

През 2010 – 2011 г. под-

готвихме настоящия про-

ект на закон. Да, имало е 

изменения, но характерът 

на норматива е един и 

същ. 2013 г. бяхме постиг-

нали почти пълно съгласие 

сред институциите и по-

лучихме тяхната подкрепа, 

като те имаха забележка 

само по отношение на ми-

нималните хонорари, кои-

то бяхме включили. Този 

параграф беше кориги-

ран. Направихме промяна 

и през 2017 г., свързана с 

новостите на пазара. В 

момента имаме напълно 

готов проект на Закона за 

брокерската дейност, кой-

то считаме, че може да се 

разгледа от заинтересо-

ваните страни. 

Смятаме да подновим 

по-активно работата по 

предлагането на една на-

пълно либерална регулация 

на пазара. Искам да под-

чертая, че нормативът по 

никакъв начин не затваря 

бизнеса. Всеки, който в 

момента извършва дей-

ност в сферата, ще може 

да продължи да го прави, 

като няма да има пречка 

и за навлизането на нови 

хора и компании на пазара. 

Ще има регистър, който 

ще се води от камара, и 

контрол на знанията. Ка-

марата ще бъде създадена 

от целия бизнес, тя няма 

да има нищо общо с НСНИ. 

Проектът на закона е ка-

чен на интернет страни-

цата на Сдружението и 

може да бъде видян от 

всеки.

Какво решихте по 
време на първото прове-
дено заседание на новия 
УС?

На него се съсредо-

точихме върху нашата 

двугодишна програма, коя-

то приехме на Общото 

събрание и върху разпре-

делението по основните 

насоки от дейността на 

Сдружението. Създадохме 

съвети в УС, които ще си 

имат отговорници и те от 

своя страна ще създадат 

работни групи, отговаря-

щи за различни програми. 

Един от членовете ни ще 

се грижи за връзките с 

държавните институции 

и сродните браншови ор-

ганизации, като Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ), Камарата на 

архитектите, Камарата 

на оценителите. Разбира 

се, избрахме зам.-предсе-

датели на НСНИ – Ирена 

Перфанова, която беше 

председател на УС на 

Сдружението през послед-

ните два мандата, и Алек-

сандър Бочев, който вече 

трети мандат е в УС.

Опитахме се да анали-

зираме нови възможности 

за осигуряване на приходи 

за нашата организация, 

тъй като членският внос 

е доста нисък и имаме 

Снимка Румен Добрев



СПЕЦИАЛЕН ГОСТ 13петък, 6 юли 2018 Ñòðîèòåë

сериозен дефицит. Вина-

ги сме се опитвали със 

стопанска дейност да на-

мерим финансов баланс. 

Обсъждахме и проекта за 

MLS системата. Ревизи-

рахме календара за съби-

тията на Сдружението, 

който е доста богат. Ще 

се опитаме да направим 

повече мероприятия по 

места, по регионалните 

структури. Например във 

връзка с това, че Пловдив 

ще е Европейска столица 

на културата през 2019 г., 

разговаряхме с предста-

вителството ни там да 

организираме интересни 

събития. Имаме идеи да 

направим и много срещи в 

някои от големите градо-

ве, с които да привлечем 

нови членове.

Ръководството про-

дължава работата си 

плавно, тъй като повечето 

от половината от УС е съ-

щият от предходния ман-

дат. Като цяло има прием-

ственост, като съставът 

на УС покрива всички райо-

ни на страната. Това беше 

заложено предварително, 

за да достигаме по-лесно 

до членовете. 

Какви други проблеми 
срещат консултантите 
и фирмите в бранша?

Липсата на квалифи-

цирани кадри е една от 

трудностите, с която се 

сблъскват всички секто-

ри. Както споменах, ака-

демията на НСНИ работи 

сериозно в последните 4 

- 5 години. Нашите чле-

нове са много активни в 

обученията и семинарите, 

които организираме, като 

в тях участват и много 

хора от бранша, които не 

са част от Сдружението. 

Професията на брокера 

винаги се е характеризи-

рала с желанието на рабо-

тещите непрекъснато да 

повишават своите знания, 

но естествено има и та-

кива, които нямат подобни 

намерения. Тяхната цел е 

чрез незаконни методи да 

привличат клиенти. Друга 

сериозна трудност е, че в 

последните години няколко 

компании успяха да разби-

ят използването на една 

много добра практика, коя-

то се прилага на пазарите 

в цял свят - договорите с 

изключителни права. Тези 

некоректни фирми използ-

ваха неосведомеността 

на някои клиенти и тях-

ната ограничена правна 

култура. И в това направ-

ление чрез най-различни 

кампании ще се опитаме 

да запознаем потребите-

лите със съдържанието 

на нормалните договори, 

които трябва да се под-

писват, какво трябва да 

включва един контракт с 

изключителни права като 

ангажименти на двете 

страни, как информирано 

трябва да избират своя 

партньор. 

Трябва да кажем, че 

имаме проблеми и с неко-

ректни клиенти. Много 

граждани излизат на па-

зара с единствената цел 

да използват труда, зна-

нията, уменията и инфор-

мираността на колегите, 

без всякакво намерение да 

бъдат коректни към тях. 

В тази посока също ще по-

лагаме усилия да защитим 

интереса на фирмите чле-

нове на НСНИ, особено на 

по-малките. 

Проблемите на пазара 

са доста, но като че ли с 

годините малко по-малко 

успяваме да се справим с 

тях и да вдигаме нивото 

на нашите колеги – про-

фесионално, етично и мо-

рално. Постоянно се оп-

итваме да уеднаквяваме 

качеството на услугите, 

които предлагаме. В край-

на сметка единствената 

цел е постоянното пови-

шаване на доверието на 

потребителите към на-

шата услуга.  

 

Работите с лични 
данни. В тази връзка как 
се отрази регламентът 
за защита на личните 
данни – GDPR, на фирми-
те от бранша?

НСНИ направи пове-

че от десет семинара за 

членовете си по темата 

преди влизането на пра-

вилата, за да информира 

колегията за тези проме-

ни, и продължаваме да го 

правим. Подготвихме и 

документация, свързана 

с политиката за повери-

телност, и декларации за 

защита на лични данни, 

която предоставяме само 

на наши членове безплат-

но. Това са унифицирани 

документи, които те биха 

могли да приложат в своя-

та работа. Смятам, че 

браншът спазва тези из-

исквания. 

Досега не е имало ня-

какви сериозни проблеми, 

свързани с изтичане на 

лични данни от членове на 

НСНИ. Всички близо 300 

компании съзнаваме наша-

та отговорност и зато-

ва имаме Етичен кодекс, 

за спазването на който 

следи специална комисия, 

както и всеки един член на 

Сдружението. 

По какви други иници-
ативи ще работи Сдру-
жението през 2018 г.? 

Както споменах, ка-

лендарът за събитията 

на НСНИ е доста богат, 

те ще са близо 40 през 

2018 г. Ще имаме нацио-

нални съвети на Сдруже-

нието, вече проведохме 

един. Предвидили сме курс 

с Джон Мейфилд, член на 

Американската асоциа-

ция на Реалторите (NAR). 

Ще продължим с бизнес 

семинарите с топ спе-

циалиста по продажбите 

у нас Радослав Благоев, 

вече направихме две съ-

бития в Бургас и Варна, 

следва София. Планирали 

сме мероприятия и с NLP 

специалиста Ангел Ла-

заров, който преподава 

моделите и техниките 

на невро-лингвистичното 

програмиране. Събитията 

ни ще са основно свързани 

с повишаването на профе-

сионалната квалификация 

на членовете на НСНИ. 

Разбира се, ще орга-

низираме отново годишна 

конференция на НСНИ, пос-

ветена на професионалния 

празник на брокерите и 

агентите на недвижими 

имоти. Тя ще се проведе 

за четвърти път и отново 

ще поканим много българ-

ски специалисти и чуждес-

транни гости, предста-

вители на държавните 

институции, с които тра-

диционно ще дискутираме 

проблемите и новостите 

на пазара.

НСНИ ще инициира и 

срещи със сродни бран-

шови организации. Бихме 

искали да направим та-

кава с ръководството на 

КСБ и да набележим някои 

основни общи теми. Да 

дискутираме начина, по 

който можем да си пар-

тнираме. През годните съ-

трудничеството ни с КСБ 

не беше много активно и 

бихме искали да променим 

това. 

По какви теми по-
конкретно НСНИ може да 
си партнира с Камарата 
на строителите в Бълга-
рия?

Например консултан-

тите от Сдружението 

могат да бъдат полезни 

при създаването на кон-

цепции за строителни 

проекти. Сега пазарът е 

много добър, но ако кон-

цепцията е грешна, може 

да доведе до проблеми в 

бъдеще. Знаете, че ета-

път от предпроектното 

проучване до реализира-

нето на проекта продъл-

жава поне две години, а в 

повечето случаи достига 

три-четири. Това е много 

дълъг период за имотния 

пазар, през който може да 

има не един, а два цикъла, 

или да преминем от един в 

друг. Ако даден проект не 

е устойчив, не е създаден 

с мисъл към съвременните 

изиквания на клиента, той 

ще е или рисков, или няма 

да донесе предвидените 

парични потоци и ефек-

тивност. В това направ-

ление със сигурност мо-

жем да си бъдем полезни.

А по какви други теми 

ще си сътрудничим, ще ус-

тановим по време на раз-

говора с Камарата. НСНИ 

има много допирни точки, 

по които може да работи 

с КСБ, и се надявам кон-

тактите ни занапред да 

бъдат по-активни.

Повлия ли Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС на имотния 
пазар и как му се отразя-
ват инвестициите от 
европейските програми?

Българското председа-

телство нямаше сериозен 

ефект. Може би донякъде 

на наемния пазар в София, 

където се проведоха пове-

чето събития от календа-

ра. 

Основното влияние на 

европейските средства 

е свързано с изграждане-

то на транспортна ин-

фраструктура, която има 

пряка дългосрочна връзка с 

пазара на имоти. Наличие-

то на линии на метрото в 

столицата безспорно вди-

га стойността на недви-

жимостите в локалния па-

зар около всяка станция. 

Едно от изискванията на 

всеки купувач в момента 

е имотът да е до метро-

политена. 

Ситуацията на ин-

вестиционния и имотния 

пазар в южната част на 

страната е много по-раз-

лична спрямо северната. 

Без добра пътна инфра-

структура бизнесът не 

се развива. Наличието на 

повече транспортни евро-

пейски коридори в южната 

част също катализира 

инвестициите в различни 

отрасли. Почти всеки биз-

нес е свързан с придобива-

не или наемане на някаква 

собственост и с инвести-

ции в имоти.  

Какво се случва на па-
зара на имоти, стабилен 
ли е той?

Можем да коментира-

ме първото тримесечие 

на 2018 г., тъй като дан-

ни те за второто все още 

не са излезли официално. 

Това, което е характерно 

за първото тримесечие в 

последните две-три годи-

ни, е, че то е много силно, 

особено по отношение на 

сделките. Миналата го-

дина имаше много малък 

ръст на обема на официал-

но регистрираните сдел-

ки, който се забеляза само 

в някои градове на страна-

та. Не бива да забравяме 

и продажбите на зелено, 

които не се регистрират, 

докато не се прехвърли 

собствеността в даден 

етап. 2017 г. имаше ръст 

само във Варна от 1%, Со-

фия – 4%, както и в гра-

довете Смолян и Перник. 

Основен дял от сделките 

за придобиване на жилища 

заема новото строител-

ство. Причината е, че но-

вите проекти отговарят 

най-много на изисквания-

та на клиентите. 

За цялата страна през 

първото тримесечие на 

2018 г. има увеличение от 

12% на обема от сделки 

спрямо същия период на 

миналата година. Това е 

много сериозно повише-

ние, като в София е 12%, 

в Пловдив – 20%, във Ва-

рна – 11%, в Бургас – 20%. 

При строителството ръс-

товете за януари – март 

2018 г. също са високи. 

Започнатото ново строи-

телство в София е 200 000 

кв. м жилища, а издадени-

те разрешения за строеж 

са за 300 000 кв. м. Или 500 

000 кв. м само за първите 

три месеца на 2018 г., 

което заедно със стар-

тиралото строителство 

през 2017 г. - 1,2 млн. кв. м, 

прави около 18 000 – 20 000 

апартамента, колкото е 

приблизително и обемът 

от сделки за една година. 

Или - има строителство 

и интерес от купувачи, 

които продължават да са 

активни. 

Естествено не можем 

да поставяме под една-

къв знаменател целия па-

зар, дори само в един град 

като София. Проектите 

са различни, както и ра-

йоните – едни са желани 

от клиентите, други - не. 

Като цяло пазарът е до-

бър, динамичен и все още 

предлага интересни при-

влекателни възможности. 

Освен това макроиконо-

мическите показатели са 

стабилни. Сегашната си-

туация няма нищо общо с 

тази отпреди 10 г., когато 

инвеститорите и купува-

чите нямаха опит, а дори 

и банките. В този период 

имаше психологически мо-

мент, свързан с приема-

нето ни в ЕС, през който 

голяма група граждани от 

Острова катализираха 

бързо пазара с покупки. То-

гава имаше икономически 

подем, но и много очаква-

ния, някои от които не се 

случиха. Последва икономи-

ческа и финансова криза. 

Може би идва нов цикъл на 

икономиката в световен 

мащаб. Няма как след един 

подем от няколко години 

да не последва охлаждане. 

Никой не знае точно в кой 

момент то ще се случи. 

Засега данните са много 

добри – доходите на насе-

лението се покачват, по-

купателната способност 

се подобрява, усвояването 

на средствата от ЕС се 

изпълнява с високи тем-

пове, безработицата е с 

много ниски нива и т.н. 

Има логични причини сдел-

ките с недвижими имоти 

в големите градове да 

продължат да се случват 

– особено в притегателни 

центрове, като София, Ва-

рна, Бургас и Пловдив. 

Стабилни ли са цени-
те на недвижимостите? 
И какво да очакваме до 
края 2018 г.?

Официалните данни 

към декември 2017 г. по-

казват средно покачва-

не на цените в големите 

градове с около 7 - 8%. По-

добен ръст се наблюдава 

през последните три го-

дини, който варира между 

5 и 10%. Вероятно 2018 г. 

ще е четвърта поред, в 

която ще има повишение 

на цените - подобно, но 

не толкова високо. Има и 

очаквания за повишаване 

на основните лихвени про-

центи на Европейската 

централна банка в края 

на годината. Това ще се 

отрази на междубанковия 

пазар, на лихвите по кре-

дите и депозитите, пора-

ди което аз лично смятам, 

че трябва да бъдем по-кон-

сервативни по отношение 

на ръста на цените. Дори 

и да влезем в следващ биз-

нес цикъл, той няма да е 

драматичен, по-скоро ще 

има лек спад на цените.

Добромир Ганев бе един от лекторите по време на професионалната годишна среща на 
агентите и брокерите на недвижими имоти в България през 2017 г.

Снимка авторът



14 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 6 юли 2018

Мирослав Еленков

„България става все 

по-добра по отношение на 

икономическото си раз-

витие. Вече имаме над 

6% износ повече, и то в 

иновативни технологии, 

машиностроене - в сфери, 

които не са в областта 

на услугите, а в реалното 

производство. Завод след 

завод се появява. Създа-

ват се хиляди работни 

места“. Това каза минис-

тър-председателят Бой-

ко Борисов по време на 

откриването на Първия 

Пловдивски икономически 

форум, който се проведе 

в рамките на два дни под 

надслов „Комплексният 

контекст на растежа“. 

В него взеха участие и 

заместник министър-

председателят Томислав 

Дончев, заместник ми-

нистър-председателят 

по правосъдната рефор-

ма и министър на външ-

ните работи Екатерина 

Захариева, министърът 

за Българското предсе-

дателство на Съвета на 

Европейския съюз Лиляна 

Павлова, министърът на 

енергетиката Теменужка 

Петкова, министърът на 

икономиката Емил Кара-

николов, министърът на 

туризма Николина Ангел-

кова, зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството инж. 

Валентин Йовев, минис-

търът на енергетиката 

на Сърбия Александър Ан-

тич, регионалният дирек-

тор на Световната банка 

за страните от ЕС Аруп 

Банерджи, държавният се-

кретар в Министерствто 

на външните работи на 

Румъния Джордже Чамба, 

представители на мест-

ната власт и бизнеса и др.

„Само преди няколко 

седмици излязоха нови-

те проучвания, които по-

казват стабилността. 

Това, което има България 

към днешна дата, е добра 

перспектива. 10% плосък 

данък и 20% ДДС - идеал-

но за инвеститори. Без-

работицата е под 6%“, 

заяви премиерът Борисов 

и отбеляза, че външният 

дълг на страната е 25% 

от БВП и по този показа-

тел сме на трето място 

в Европа. „Мисля, че и в 

това отношение България 

е за пример. И то в бюдже-

тен излишък. Умишлено го 

държим, за да имаме въз-

можност да сваляме дъл-

га, което дава по-големи 

перспективи за влизането 

в Еврозоната“, коментира 

той. Борисов подчерта 

още, че 

се работи и за развитието 
на инфраструктурата в 
страната. 

„Опитайте се да си 

представите  как  от 

Пловдив отивате през АМ 

„Струма“ до Солун за ча-

сове“, коментира Борисов.

Според вицепремиера 

Томислав Дончев България 

може да кандидатства 

за т.нар. чакалня за Ев-

розоната едновременно 

с присъединяването към 

Банковия съюз. Дончев ко-

ментира още, че 

въвеждането на еврото 
ще увеличи доверието на 
инвеститорите и пазари-
те към България, 

и добави, че най-важни-

ят ефект ще е политиче-

ски.

Екатерина Захариева 

подчерта, че вече има 

консенсус за това, че 

Балканите са част от 

сигурността на Европа. 

По думите й успехът е по-

стигнат благодарение на 

смелостта на балкански-

те лидери и на България, 

която е поставила едно-

временно своя национа-

лен, но и общоевропейски 

интерес.

„Българското пред-

седателство бе възмож-

ност да погледнем на ЕС 

от различен ъгъл, защото 

когато трябва да говориш 

от името на целия ЕС, 

предизвикателството е 

голямо - трябва да бъдеш 

и равно отдалечен, и равно 

приближен към проблеми-

те на държавите член-

ки“. Това заяви министър 

Лиляна Павлова. „2018-а 

несъмнено е година на 

преосмисляне, в която въ-

просът за това, в каква 

Европа искаме да живеем, 

търси своя отговор. Пре-

одоляхме едни кризи, а с 

последствията от други 

все още се справяме“, до-

бави Павлова. Тя посочи, че 

по време на Българското 

председателство е имало 

няколко водещи послания. 

„За бъдещето на Европа 

- трябва да имаме визия, 

защото никой попътен 

вятър няма да ни помог-

не, ако нямаме такава. На 

следващо място е един-

ството. Може би в Европа 

го приемахме за даденост, 

но след решението на Ве-

ликобритания да напусне 

ЕС със сигурност преос-

мислихме това единство 

и оценихме в нова светли-

на значимостта му“, каза 

министър Павлова. На 

трето място тя постави 

синергията. „Буквално тя 

означава „работим заед-

но“. Тогава 1 плюс 1 ще е 

равно на 3, не само на 2, 

защото обединените уси-

лия на държавите членки 

в една посока биха били 

по-ефективни“, посочи ми-

нистърът за Българското 

председателство на Съ-

вета на ЕС.

Говорейки за бъдещето 

на Европа, Лиляна Павлова 

очерта 5 основни теми и 

добави, 

че една от тях е 

бъдещето на младите хора 

и как да бъдат подкре-

пени. В тази връзка фокус 

се поставя върху европей-

ските финанси. „По време 

на Българското предсе-

дателство на експерт-

но и политическо ниво 

многократно обсъдихме 

този въпрос. Предложе-

ната рамка от ЕК съдър-

жа формулата, която да 

гарантира, че бъдещето 

на ЕС ще бъде решено с 

положителен знак“, каза 

Лиляна Павлова. Тя очерта 

темите сигурност и миг-

рация като най-голямата 

тревога на европейските 

граждани. „Достатъч-

но сигурна ли е Европа? 

Всички ние сме призовани, 

всеки в своите компетен-

ции, да намерим решение 

на този проблем. Решение, 

което изисква единство и 

мъдрост, непозволяващо 

вратата на популизма да 

бъде отворена“, добави 

министър Павлова. Тя ин-

формира, че Българското 

председателство е пред-

ложило модел за превенция 

и справяне с трудности-

те, свързани с миграция-

та.

„Търговските отноше-

ния – още една тема за 

бъдещето на ЕС. В усло-

вията на възраждане на 

протекционистични по-

литики Европа трябва да 

има подходящите механи-

зми да защити бизнеса си, 

но цената на това не бива 

да бъде търговска война“, 

каза още Лиляна Павлова и 

допълни, че дигитализаци-

ята е новата реалност. 

„Революция 4.0 е факт и 

Европа трябва да се адап-

тира, за да бъде по-конку-

рентна. Трябва да бъдат 

взети спешни мерки в 

тази сфера. Българското 

председателство напра-

ви много по отношение 

завършването на Единия 

цифров пазар като необхо-

димо условие за стабилен 

икономически растеж“, по-

сочи Павлова. Според нея, 

за да имаме преход към 

Общество 5.0, е необхо-

димо да бъдем адекватни, 

поставяйки фокус върху 

новите модели на труд и 

професии, както и ефек-

тивно да решаваме соци-

алните проблеми.

„Българският принос 

по време на нашето пред-

седателство е не само 

поставянето на темата 

за Западните Балкани ви-

соко в дневния ред на ЕС, 

но и създаването на раз-

бирането, че регионът е 

една неизменна част от 

живота на Съюза“, каза 

още министър Павлова. В 

заключение пред участни-

ците във форума тя заяви, 

че през последните месе-

ци имиджът на България 

се е променил. „Показахме, 

че можем да сме двигател, 

затова трябва да бъдем 

по-уверени“, завърши ми-

нистър Павлова.

„За последната годи-

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) предприе реши-

телни мерки за засилване 

ролята на регионалната 

политика като хоризон-

тална мярка, която да 

предопределя секторните 

политики, за да имат те 

конкретна ангажираност 

за развитие на районите, 

подобряване и синхронизи-

ране на управлението на 

регионалното развитие 

и активно включване на 

социално-икономическия 

им потенциал.“ Това заяви 

инж. Валентин Йовев.

Той отбеляза, че 

за преодоляването на про-
блемните области у нас 
е изготвена и утвърдена 
пътна карта за нови под-
ходи.

Инж. Йовев акцентира, 

че е нужен по-устойчив 

териториален обхват на 

районите от ниво 2 във 

времето, за да бъдат те 

силни.

„МРРБ разработи три 

варианта за нов терито-

риален обхват на райони-

те от ниво 2 в България, 

които бяха предоставени 

за широко обществено 

обсъждане на национално 

и регионално ниво. Пред-

стои и промяна на зако-

нодателството, която 

Правителството е насочило усилията си към изграждане на инфраструктура,          
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         регионално развитие и привличане на инвестиции

ще доведе до изменения в 

основните законови и под-

законови актове, свързани 

с провеждането  на реги-

оналната политика, със 

стратегическите и пла-

нови документи за регио-

нално развитие”, каза инж. 

Йовев. Той допълни, че се 

работи и по изготвянето 

на социално-икономиче-

ски анализ на районите в 

страната, който да бъде 

използван за подготовка 

на бъдещите планови и 

стратегически докумен-

ти.

„Всички тези стъпки 

са част от прилагането 

на нов модел, който да 

превърне районите от 

ниво две от статистиче-

ски в действащи струк-

турни единици, с увеличен 

и развит капацитет за 

прилагане на национална-

та политика за регионал-

но развитие”, подчерта 

зам.-министърът. По ду-

мите му държавната по-

литика в тази сфера 

трябва да създава условия 
за балансиран и устойчив 
интегриран прогрес на 
районите и общините, 

насочен към намалява-

не на междурегионалните 

и вътрешнорегионалните 

различия. Така ще се оси-

гурят условия за ускорен 

икономически растеж и 

високо ниво на заетост 

на населението.

Според анализите, не-

зависимо от настъпилите 

видими промени в райони-

те от ниво 2 по отноше-

ние състоянието на обра-

зователната, здравната и 

културната инфраструк-

тура, развитието на ту-

ристическите атракции, 

изградените автомаги-

страли, обновяването на 

някои отсечки от пътна-

та мрежа, инвестициите 

за интегрираното раз-

витие на градовете все 

още не са достигнати 

необходимите темпове и 

през последните години 

се наблюдават все по-го-

леми вътрешнорегионални 

и междурегионални разли-

чия.

„Водени са разговори с 

няколко фирми, които имат 

интерес за получаване на 

концесия на тунела под 

Шипка”, каза зам.-минис-

тър Йовев в отговор на 

въпрос на участници във 

форума, които подчерта-

ха, че с изграждането на 

съоръжението ще се съз-

дадат по-добри условия 

за развитие на Южна Бъл-

гария и област Пловдив. 

Инж. Йовев уточни, че 

тунелът е само част от 

проекта за връзка между 

Северна и Южна Бълга-

рия без преодоляване на 

старопланински проходи. 

Другият важен участък 

от него е

обходът на Габрово, който 
е пред завършване. 

В напреднала фаза са 

и проектите за обходни-

те пътища на Казанлък 

и Шипка, обясни зам.-ми-

нистърът. Според него 

изграждането на тунела 

под Шипка няма да е про-

блемно от техническа 

гледна точка, но за държа-

вата ще е по-трудно, ако 

го строи само с бюджет-

ни средства. По думите 

му въвеждането на ТОЛ 

системата ще генерира 

повече средства, които 

могат да позволят обек-

та да се завърши в бъде-

ще. По отношение на АМ 

„Струма”, която също е 

важна за бизнеса в Южна 

България, инж. Валентин 

Йовев коментира, че про-

дължават действията по 

издаване на нужните до-

кументи и разрешителни, 

предхождащи строежа на 

трасето между Кресна 

и Сандански. „С бизнеса 

мислим и работим в една 

посока, без различия по 

отношение на инфра-

структурата, като основ-

на предпоставка за разви-

тие”, каза Йовев.

„Работим и за въвеж-

дане на децентрализация, 

като мярка за разтовар-

ване на централната 

администрация от някои 

дейности. Тя ще е от пол-

за при ситуирането на но-

вите икономически зони, 

които ще се изграждат 

по места“, каза още зам.-

министърът по време на 

дискусията.

Енергийният минис-

тър Теменужка Петкова 

запозна участниците с 

актуалното състояние 

на енергийната инфра-

структура в Западните 

Балкани. „Интегрирането 

на страните от региона 

преминава задължител-

но през изграждането на 

липсващата инфраструк-

тура. Работим активно 

с колегите от Сърбия по 

реализацията на интер-

конетора между двете 

страни. На 17-и май в рам-

ките на срещата на върха 

ЕС - Западни Балкани бе 

препотвърдена политиче-

ската воля за въвеждане 

на обекта в експлоатация 

през 2022 г. Продължава 

интензивната ни работа 

и по газовата връзка с 

Гърция, която е сред се-

демте приоритетни про-

екта за ЕС“, каза Петкова. 

По думите й България 

е дала приноса си към раз-

витието на Енергийния 

съюз по време на първото 

ни председателство на 

Съвета на ЕС.

Министър Николина 

Ангелкова заяви, че основ-

ната цел на ведомството, 

което ръководи, е превръ-

щането на България в 

устойчива целогодишна 
туристическа дестинация 
в топ 5 от Югоизточна 
Европа. 

Тя подчерта, че за да 

се случи това, е необхо-

димо хората, които раз-

виват секторните поли-

тики, да работят в екип 

основно върху поддържа-

нето на добра и чиста 

инфраструктура, рефор-

мите в образованието и 

осигуряването на квали-

фицирани кадри.

Ангелкова отбеляза 

още, че основните пазари 

за България са страни-

те от Европейския съюз, 

откъдето идват 69% от 

туристите, а в топ 20 са 

Украйна, Израел, Молдова. 

С перспектива са далеч-

ните пазари, като Китай, 

Индия, Япония, Южна Ко-

рея, САЩ, Близкия изток. 

Това според Николина Ан-

гелкова е свързано с пред-

лагането на съвместни 

туристически продукти 

със съседни държави и 

като пример посочи ини-

циативата за общ балкан-

ски маршрут. Министъ-

рът добави, че е започнало 

разработването и предла-

гането на общи културни 

маршрути с фокус памет-

ници на ЮНЕСКО, което 

ще спести средства за 

реклама.

През първото триме-

сечие на годишна база 

данните показват нарас-
тване на равнището на 
БВП в България с 3,6%, 

при 2,4% за ЕС. Това за-

яви министър Емил Кара-

николов в изказването си. 

Той посочи, че усилията 

са насочени към подкрепа 

на растежа и поддържане 

на положителния тренд, 

като позитивни сигнали 

за това дават ръстът на 

брутния вътрешен про-

дукт, на търговията и на 

бруто капиталообразува-

нето. Той съобщи, че през 

януари – март на 2018 г. 

бруто образуването на 

основен капитал, като 

в тази статистика се 

включват всички инвести-

ции – чужди и вътрешни, 

нараства със 7% и за този 

период те са на стойност 

4,4 млрд. лв. Икономиче-

ският министър подчер-

та още, че през май 2018 

г .  бизнес климатът в 

страната продължава да 

се подобрява, като общи-

ят показател се повишава 

с 2,1 пункта спрямо април 

и достига нов дългосро-

чен максимум от 2009 г. 

насам. 

„Привличането на ин-

вестиции е основен при-

оритет в работата на 

Министерството на ико-

номиката, за да запазим 

растежа. Важни за нас са 

проектите на местни и 

чужди инвеститори, кои-

то създават средна и ви-

сока добавена стойност 

и работни места за ква-

лифицирани специалисти“, 

подчерта той.

Министър Каранико-

лов изтъкна, че по време 

на Българското предсе-

дателство на Съвета 

на ЕС е поставен фокус 

върху основните факто-

ри за развитие на индус-

трията в Съюза. „Пред-

седателството изведе 

темата за европейската 

индустрия като водеща 

по време на заседанията 

на Съвета по конкурен-

тоспособност. Работи-

хме усилено за приемане 

на Заключения относно 

стратегията за промиш-

лената политика на ЕС за 

конкурентоспособност, 

растеж и иновации“, за-

върши той.

По време на икономиче-

ския форум бе подписан и 

меморандум за сътрудни-

чество между Българска-

та агенция за инвести-

ции и Сдружение „Клъстер 

Тракия икономическа зона“. 

Целта му е да насърчи ин-

вестициите в България, 

да ускори икономическия 

растеж и да постигне 

дългосрочно устойчиво 

развитие на икономиката, 

както и да мултиплицира 

водещия частен опит при 

структурирането и разви-

тието на „Тракия икономи-

ческа зона“.

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

За българите Клисура се свързва 
най-вече с Априлското въстание. Още 
на 15 януари 1876 г. по къщите на по-
борниците започва трескава подго-
товка за въоръжен бунт. Леят се кур-
шуми, увиват се фишеци, а църквата 

„Св. Никола“ се превръща в оръжеен 
склад. Начело на организацията заста-
ва Никола Караджов. Тази отговорност 
му предоставя събранието в Оборище. 
Малко известен факт е, че именно Ка-
раджов преподписва прочутото „Кър-
ваво писмо“ на Тодор Каблешков до Ге-
орги Бенковски. Звънът на църковната 

камбана оповестява, че Клисура желае 
свободата си. Сред най-ценните екс-
понати на градския Исторически музей 
днес е именно тази оригинална камба-
на. Апостолите Панайот Волов и Геор-
ги Бенковски учредяват в Павурджие-
вата къща първия за IV революционен 
окръг комитет. 

Към историческия музей са включе-
ни наред с Павурджиевата и Козинаро-
вата, и Червенаковата къща. Те са об-
разци на възрожденската архитектура 
и строително майсторство. Червена-
ковата къща е първата възстановена 
сграда след опожаряването на града, 
в която са посрещнати руските осво-

Кметът Генка Тодорова: 

Г-жо Тодорова, какво 
правите за подобряване 
на образователната ин-
фраструктура в града? 

Имаме три учебни за-

ведения – Детска градина 

„Ана Козинарова“, Основ-

ното училище „Христо Г. 

Данов“ и Професионална-

та гимназия по икономи-

ка „Тодор Генчов Влайков“ 

(ПГИ „Тодор Генчов Влай-

ков“), където 18 години 

преподавах. Гимназията 

подготвя изпълнителски 

кадри за бизнеса в реги-

она. Има добър имидж, а в 

недалечното минало към 

нея проявяваха интерес 

младежи и девойки от ця-

лата страна. Сега това 

не е така. С оглед на но-

вите потребности в ПГИ 

„Тодор Генчов Влайков“ 

се откри специалност-

та „Горско стопанство и 

дърводобив” и в Клисура 

вече се обучават лесни-

чеи за работа в горите. 

Четирите  групи  в 

детската ни градина са 

пълни, като част от мал-

чуганите са от съседно-

то с. Розино. Тук не мога 

да не изкажа и съжаление-

то си, че голяма част от 

младите семейства от 

нашия град заминаха на 

гурбет в чужбина. 

И трите учебни за-

ведения са с отлично 

поддържана материална 

база. Основното училище 

е ремонтирано с европей-

ски средства и строите-

лите, които работиха по 

спечеления проект, се 

представиха изключител-

но професионално.

Клисура е история, 
култура и традиции. Съ-
щевременно е близо до 
икономически развити 
градове като Карлово и 
Пловдив. Как се отразя-
ва това? 

Миграцията на хора-

та от града ни е основен 

проблем за нас. Не ми се 

иска да призная, но въз-

рожденска Клисура е със 

затихващи функции. На-

деждата ни към днешна 

дата е в историческия 

туризъм. Той и свърза-

ните с него дейности 

предполагат съживяване 

на селището. Говоря за 

строителство на къщи 

за гости и заведения за 

хранене, за атракциони, 

които да направят гра-

да ни привлекателен не 

само за любознателните 

и любителите на стара-

та история хора. На те-

риторията на града вече 

имаме и набиращ популяр-

ност екокомплекс, добре 

са оборудвани съществу-

ващите къщи за гости… 

Сега се извършва и ос-

новен ремонт на стария 

градски хотел с идеята 

да се увеличат стаите, 

защото се чувства необ-

ходимостта от по-голяма 

леглова база, особено по 

време на празниците. 

Големият исторически 

принос на нашия град не-

минуемо ще го превърне 

и в привлекателна турис-

тическа дестинация.

Идеята Ви е да се из-
граждат още къщи за 
гости или семейни хо-
тели…

Разбира  се,  имаме 

предприемчиви хора, но 

сериозното строител-

ство може да стане само 

с достатъчно външни 

инвеститори и аз пред-

приемам необходимите 

действия в това отноше-

ние. Имаме редица пре-

димства. Намираме се на 

комуникативно място - с 

добра пътна и железопът-

на връзка с останалата 

част на страната. Има-

ме прекрасни природни 

дадености. Засега обаче 

големите ни съседи при-

вличат мащабните инвес-

титори. Това донякъде е 

разбираемо, но ще дойде 

и нашият ден. Клисура е 

тихо градче, привлекате-

лен кът за почивка, ту-

ризъм и бизнес, което е 

нашето предимство, за-

това съм сигурна, че ще 

успеем да привлечем чуж-

дестранни инвестиции, за 

да се развие икономиката 

ни. 

Предвиждате ли про-
екти за модернизация на 
ВиК мрежата? 

По тази тема гео-

графската характерис-

тика на града не ни е от 

полза. Питейният водо-

провод, който е построен 

преди 80 години с етер-

нитови тръби, създава 

безкрайно много пробле-

ми. Шесткилометровото 

трасе през силно пресе-

чен терен води до шест 

каптажни шахти, които 

захранват гравитачно во-

доема на града. От там 

по тръбите към хората…

Част от трасето е 

подменено. По проект по 

„Програмата за разви-

тие на селските райони 

2014 – 2020“ („ПРСР 2014 

– 2020“) се надявам да об-

новим 2500 м от този во-

допровод, но до цялостна 

реконструкция още сме 

твърде далеч. Известно 

е, че кметството няма 

право да кандидатства за 

европейско финансиране и 

работата по „ПРСР 2014 – 

2020“ е изцяло заслуга на 

община Карлово. 

Изграждането на пре-

чиствателна станция за 

отпадъчни води е скъпо и 

все още нямаме решение 

на този въпрос, но все пак 

сме селище с над 1 000 

души.  

Община Карлово, към 

която е и нашият град, 

не е пропускала нито 

една възможност да кан-

дидатства по европей-

ските програми. Друг е 

Генка Тодорова е родена в Пловдив. Отраснала е в с. Граф Игнатиево. Завършва 
Техникума по механотехника „Ген. Владимир Заимов“ в гр. Сопот (сега Професионална 
гимназия  „Ген. Владимир Заимов“). Дипломира се в специалност „Финанси и кредит“ 
в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов. Там завършва и специализация 
„Банково дело“. Професионалният й път е свързан с гр. Клисура. От 1982 г. 
работи 16 години в местния Дървообработващ завод, който е към Вазовските 
машиностроителни заводи. След това е преподавател по професионална подготовка 
в ПГ по икономика „Тодор Генчов Влайков“ в града близо 18 години. 
На местните избори през 2015 г. е избрана за кмет на Клисура.

Реновираната сграда на Основно училище „Христо Г. Данов“
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бодители.
Икономическият напредък и сравнително по-голя-

мата политическа свобода на местното население 
дават отражение и върху просветното и културно-
то развитие на града. Реформатор на клисурското 
училище става Христо Г. Данов, който още преди 
Априлското въстание заменя килийното обучение с 
взаимоучителния метод. По негова инициатива е по-

строено ново училище, а разходите за обучението се 
поемат от градската управа. Той поставя основите 
и на читалищната дейност още през 1854 г., като 
учи и възрастните в празнични дни и вечер.

За днешния ден и за съхранената през вековете 
родовата памет и български дух разговаряме с Генка 
Тодорова - кмет на Клисура. Градът е част от общи-
на Карлово. 

въпросът, че Клисура не 

може да се вмести в ев-

ропейските критерии. 

Преди 100 години наши-

ят тогава процъфтяващ 

град е имал 6000 жители, 

а сега са 1100 по ГРАО. 

Реално живеещите са не 

повече от 700. И затова 

европейските чиновници 

- прави или не, няма как да 

одобрят строителство-

то на такова съоръжение. 

Какви са плановете 
Ви за ремонтиране на 
пътната инфраструк-
тура? 

Вече се работи по 

отклонението на пътя 

София – Бургас към Кли-

сура, което е общински 

участък. През миналата 

година строителите, кои-

то направиха ремонта на 

жп линията и тунелите 

на наша територия, със 

собствени средства ре-

хабилитираха част от 

отсечката, защото тях-

ната механизация нанесе 

определени поражения по 

трасето. Зимата оба-

че причини нови и сега 

Държавно предприятие 

„Транспортно строител-

ство и възстановяване“ 

- Пловдив, отново ремон-

тират пътя. 

Асфалтът не е под-

ходящата настилка за 

населени места с голяма 

денивелация, каквато е 

Клисура. При едни поройни 

дъждове водата влиза под 

покритието, повдига го и 

го руши. Докато паважът 

и пътните ивици са много 

по-дълготрайни. За наша 

радост през годините 

управници са взели един-

ственото правилно реше-

ние - паважът. По-бавно 

става, по-трудоемко, но 

пък е вечно. 

За двете години и 
половина от началото 
на Вашия мандат какви 
благоустройствени дей-
ности са извършени в 
Клисура? 

Обновихме детската 

площадка в центъра. Съо-

ръженията са функционал-

ни и безопасни за малчуга-

ните. В парка „Христо Г. 

Данов“ също монтирахме 

разнообразни устройства 

за децата - пързалка, люл-

ки и др. Да не пропусна, 

и това е моята особена 

гордост – нашият екип 

възстанови пазара „Паза-

рището“, който се намира 

под сградата на градския 

музей. Става дума за об-

новена визия на един стар 

100-годишен площад, къ-

дето навремето се е из-

вършвала търговията 

- селскостопански сто-

ки, сечива, произведения 

на местните занаятчии. 

Доскоро това място беше 

запуснато и превърнато в 

нерегламентирано смети-

ще. Направихме ул. „Кли-

сурска комуна“ с пътни 

ивици от бетонови блок-

чета. Това е крайна улица 

в източната част на гра-

да и бях длъжна да положа 

необходимите усилия за 

облекчение на живеещи-

те там.

Продължаваме и с ре-

монта на салона на чита-

лището и на покривната 

конструкция, която беше 

доста компрометирана 

от времето и валежите. 

Предвиждаме да въз-

становим и една от ем-

блематичните чешми на 

града. 

Клисура е чист и под-
реден град. Как е решен 
проблемът с битовите 
отпадъци?

Снабдили сме всяко 

едно домакинство със съ-

ответния съд за отпадъ-

ци. В града сме осигурили 

на подходящи места око-

ло 30 големи контейнера 

и нашите хора спазват 

определена дисциплина. 

Всеки четвъртък се из-

вършва и сметоизвозване, 

като отпадъкът се кара в 

Карлово на регионалното 

депо, където функционира 

и съответен завод за пре-

работка. 

К лисура  е  възрож-

денски град. Той масово 

се посещава от наши и 

чуждестранни организи-

рани туристи. Хората 

с интерес разглеждат 

Историческия музей, Па-

вурджиевата къща, къ-

дето са положили клетва 

клисурските въстаници, 

Козинаровата къща,  ос-

танките от изгорената 

Стара църква, която на-

помня на посетителите 

за събитията, разиграли 

се зад нейните зидове. Тук 

апостолът Панайот Волов 

със своята чета освеща-

ва знамето си, преди да се 

отправи към позициите 

на Зли дол. В подземието 

на параклиса към храма 

са съхранени костите на 

загиналите в Априлската 

епопея клисурци. 

За отбелязване е, че 

през времето на моя ман-

дат до сега няма нито 

една жалба или сигнал за 

кражба. 

Как протича взаимо-
действието Ви с община 
Карлово?

Карлово е активно ра-

ботеща административ-

на структура, която тър-

си всякакви възможности 

да развива региона, вкл. и 

нашия град. Много са спе-

челените от нея и реали-

зирани европейски проек-

ти, но това не е така за 

малките населени места 

и причината идва от евро-

пейските критерии.

За две години и поло-
вина кметът на Клисура 
може ли да спомене един 
различен ден от управле-
нието на града?

Администрацията ра-

боти от 8 до 17 часа, но 

това не се отнася за мен. 

Аз съм на 24-часово разпо-

ложение на хората. Те ме 

търсят по всяко време - в 

делници и празници, защо-

то разбраха, че аз искам 

да работя за тях. Работо-

дател са ми хората. 

Храмът „Успение 
Богородично“

Боримечката - един от героите 
на Априлското въстание

Козинаровата къща

Детският кът в 
центъра на града

Читалището
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Одобрени 14 допълнителни обекта по мерки М01, М02 и М02-01

№ КАНДИДАТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Проектопред-
ложението е по                                                                          

мярка М01 / 
М02 / М02-01                                                                                                                                           

Стойност за 
СМР с ДДС по 

Приложение-КСС                             
(лева) 

Професионално 
обучение по 
мярка М03                                                            

(лева) 

ОБЩ БЮДЖЕТ                                                 
с ДДС  за 
проекто- 

предложението                                                             
(лева) 

Стойност на 
финансиране 

с ДДС от ПКБ                                                                                
(лева)

Стойност на 
съфинансиране                                                                           

с ДДС                                                                                             
от КАНДИДАТА                                                                                  

(лева)

1
СО Р-н „Подуяне“

Ремонт на сградата на Народно читалище „Неофит 
Бозвели“

M01 170 786 НЕ 179 775 88 090 91 685

2 ОБЩИНА АРДИНО Народно читалище „Родопска искра“ M01 159 175 НЕ 167 553 83 776 83 777

3 ОБЩИНА 
ВЕТРИНО

Основен ремонт на хижа село Ягнило M01 153 620 НЕ 161 705 79 235 82 470

4 ОБЩИНА 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Ремонт на Народно читалище „Съединение 1885“,   
с. Климентово

M01 132 836 НЕ 139 827 68 515 71 312

5 ОБЩИНА 
ЗЛАТОГРАД

Ремонтни работи на сграда на Общинска админи-
страция Златоград

M01 126 924 НЕ 133 604 66 802 66 802

6 ОБЩИНА 
ГЪЛЪБОВО

Ремонт на административна сграда /кметство/  
с. Мъдрец

M01 217 602 12 089 241 780 108 801 132 979

7
ОБЩИНА 
СТАРА ЗАГОРА

Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Ли-
лиев“ и плътна ограда  в УПИ XII 1885, кв. 16a  по плана 
на гр. Стара Загора

M01 98 028 НЕ 103 187 46 434 56 753

8 ОБЩИНА 
СЕВЛИЕВО

Вътрешно отделение на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ 
в гр. Севлиево

М02 180 000 НЕ 189 474 79 011 110 463

9 ОБЩИНА 
НИКОЛА КОЗЛЕВО

Ремонт на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Пет могили М02 202 142 11 230 224 602 110 055 114 547

10 ОБЩИНА 
НЕСЕБЪР

Реконструкция на игрище за футбол в малко поле с 
баскетболни кошове, находящо се в училищен двор

М02 225 912 12 551 251 013 117 976 133 037

11 ОБЩИНА 
ДОЛНИ ЧИФЛИК

Основен ремонт на поликлиника в гр. Долни чифлик М02 239 181 13 288 265 757 119 591 146 166

12
ОБЩИНА ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА

Ремонт на втори етаж от южното крило на МБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ в УПИ I, кв. 806 по плана на град 
Горна Оряховица

М02 243 679 13 538 270 754 119 998 150 756

13 ОБЩИНА ПРАВЕЦ Сгради за предоставяне на социални услуги М02 170 519 НЕ 179 494 89 747 89 747

14 ОБЩИНА 
АЛФАТАР

Изграждане на център за настаняване от семеен тип 
за възрастни хора с психични разстройства

М02-01 249 229 13 846 276 921 179 999 96 922

ОБЩО: 2 569 634 76 541 2 785 446 1 358 030 1 427 416

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2018                                                              Приложение №1 към Решение №2/19.06.2018 на УС на ПКБ

Свилена Гражданска 

С  Р е ш е н и е  № 2 / 

19.06.2018 г. на Управител-

ния съвет (УС) на проект 

„Красива България“ (ПКБ) 

са одобрени 14 допълни-

телни предложения на 14 

общини за финансиране 

и реализация през 2018 г. 

От тях 7 са по мярка М01 

„Подобряване на общест-

вената среда в населе-

ните места“, 6 – по М02 

„Подобряване на социал-

ната инфраструктура“, 

и 1 – по М02-01 „Подобря-

ване на социалните услу-

ги от резидентен тип“. 

Одобрените проекти са 

за обекти в следните об-

ласти по предназначение: 

култура – 4, здравеопазва-

не – 3, социални услуги – 2, 

образование – 2, общест-

вено-административно 

обслужване – 2, спорт и 

рекреация – 1. Това съобщи 

за в. „Строител“ арх. Ва-

лерия Ботева, гл. коорди-

натор на проект „Красива 

България“ при Министер-

ството на труда и соци-

алната политика (МТСП).

Общата стойност на че-
тиринайсетте одобрени 
предложения е 2,7  
млн. лв. –

1,3 млн. лв. от ПКБ и 

1,4 млн. лв. от кандидати-

те. От тях 2,6 млн. лв. са 

за строително-монтажни/

ремонтни работи (СМР/

СРР), а 77 хил. лв. за про-

фесионално обучение на 

безработни лица. 

„С обновяването на 

допълнителните обекти 

се очаква обща заетост 

в СМР/СРР на най-малко 

198 лица, в т.ч. поне 79 

регистрирани безработ-

ни в дирекция „Бюро по 

труда“ (ДБТ), както и про-

фесионално обучение на 

най-малко 66 безработни 

лица от ДБТ“, обясни арх. 

Ботева. Списък на одобре-

ните предложения можете 

да видите в таблицата. 

Арх. Ботева инфор-

мира, че като част от 

програмата на МТСП за 

намаляване на безрабо-

тицата и стимулиране на 

заетостта в страната 

проект „Красива Бълга-

рия” открива извънредна 

кампания за набиране на 

кандидати за участие по 

М01-01 „Осигуряване на 

достъпна среда на об-

ществени сгради“, която 

ще приключи на 23 юли т.г. 

М01 – 01 е насочена към 
създаване или поддържане 
на достъпна архитектур-
на среда в сградите,

отчитайки специфич-

ните нужди на хората с 

намалена подвижност и 

на такива с увреждания. 

Кандидати по нея са об-

щините и държавните 

институции, които са 

собственици на обекти-

те – предмет на предло-

женията. Допустимите 

проекти по М01-01 тряб-

ва да включват СМР/СРР, 

чрез които съществуващи 

здания, вкл. със статут 

на недвижима културна 

ценност, се привеждат 

в съответствие с изис-

кванията за достъпност 

и безопасност при екс-

плоатация. Благодаре-

ние на това се създават 

достъпни елементи за 

преодоляване на различни 

нива - стълби, отговарящи 

на изискванията за дос-

тъпност, рампи, подемни 

платформи и асансьори, 

в рамките на урегулира-

ните поземлени имоти, 

в които се намират по-

стройките. Реализират 

се входни и комуникацион-

ни пространства, поме-

щения и пространства за 

общо ползване в сградите 

и санитарно-хигиенни и 

спомагателни стаи.

Максималният общ бюд-
жет за едно предложение 
по мярка М01-01 е  
120 хил. лв. с ДДС,

а минималният – 30 

хил. с ДДС. Финансира-

нето от ПКБ може да е 

най-много 90% от общия 

бюджет за проект, а съ-

финансирането от канди-

дата – поне 10%.

Ако кандидатите бъ-

дат одобрени като въз-

ложители на обществени 

поръчки, те ще трябва да 

изберат изпълнител на 

СМР/СРР и да сключат с 

него договор в много кра-

тък срок – най-късно до 

средата на септември 

т.г. Бенефициентите по 

ПКБ ще имат задълже-

нието да спазят крайния 

срок 30.11.2018 г. за при-

ключване на СМР/СРР на 

обекта, за да бъдат из-

вършените дейности на-

длежно отчетени и раз-

платени до 07.12.2018 г. 

Всеки кандидат може да 
подаде само едно предло-
жение по мярка М01-01,

в противен случай на 

разглеждане и оценяване 

ще подлежи единствено 

първото по ред, входирано 

в ПКБ.  

След класиране тези, 

които са с най-висока 

обща оценка, ще бъдат 

предложени на УС на ПКБ 

за одобряване за финанси-

ране, реализация и отчи-

тане в рамките на 2018 г. 

Те ще бъдат обявени на 

интернет страницата на 

ПКБ www.beautifulbulgaria.

com. Всички одобрени ще 

бъдат известени за под-

писване на споразумение 

с МТСП. 

Подробна информация 

за условията за кандидат-

стване може да се намери 

на интернет страницата 

на ПКБ.

Обявена е извънредна кампания по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“

Ветрино 
Народно читалище „Поука“,  с. Доброплодно

Общ. Чупрене, кметство - с. Репляна

Кнежа, детска градина „Огнян Михайлов“
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Общо 15 обекта ще се обновяват с близо 19 млн. лв. от „ОПРР 2014 – 2020“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С първа копка на тери-

торията на детска градина 

„Щурче” в Плевен започнаха 

строителните дейности 

по проекта за ремонти в 

9 учебни заведения в гра-

да. Той се осъществява 

с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 

Общата му стойност е 

10 223 215 лв., от които 

8 689 733 лв. са от Европей-

ския фонд за регионално раз-

витие, а 1 533 482 лв. - на-

ционално съфинансирене. С 

тези средства ще се изпъл-

нят рехабилитация и мерки 

за енергийна ефективност 

както на сградите, така и 

на прилежащите им дворни 

пространства. 

Община Велико Търно-

во също е в готовност да 

стартира дейности по про-

екта за модернизация на 

три училища и три детски 

градини, който ще се реали-

зира по „ОПРР 2014 – 2020“. 

Близо 8,7 млн. лв. ще бъдат 

вложени в подобряването 

на материалните бази, от 

които 7,9 млн. лв. са безвъз-

мездна финансова помощ, а 

805 000 лв. - съфинансиране 

от общината. До средата 

на юли се очаква да приклю-

чат процедурите, свързани 

с избора на изпълнители. 

Инвестиционното намере-

ние на общината предвиж-

да прилагане на пълен пакет 

от мерки за енергийна ефек-

тивност, основен ремонт 

на сградите и осигуряване 

на ново оборудване и обза-

веждане. Подобрения ще се 

изпълнят и в дворовете. 

В тези сгради, в които 

строителството е по-обе-

мисто и включва повече и 

по-комплексни дейности, ще 

бъде създадена необходима-

та организация на учебно-

възпитателния процес. 

През лятото ще се реализират ремонтни дейнос-

ти в 12 училища във Варна, съобщиха от местната 

администрация. Скоро ще бъдат обявени изпълни-

телите, спечелили обществени поръчки за обекти-

те. Общата стойност на планираното към момен-

та строителство е 285 000 лв. от бюджетите на 

учебните заведения и 82 600 лв. от перо „Капитало-

ви разходи“ на общинската дирекция „Образование и 

младежки дейности“.

Междувременно с решение на Министерския 

съвет са осигурени имоти за социални центрове в 

морската столица. Изграждането им ще стане по 

проект на Министерството на здравеопазването 

по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“. Във връзка с 

процедура „Подкрепа за деинституционализация на 

грижа за деца“ ще бъде прехвърлено управлението 

на терен с площ 27 120 кв. м на ул. „Овеч“. Вторият 

имот е публична държавна собственост с площ 4429 

кв. м на ул. „Брегалница“ 3 в града.

Четири фирми канди-

датстват за изпълнение-

то на поръчка за стро-

ителство в рамките на 

най-големия за Дупница 

европейски проект „Ин-

тегриран градски транс-

порт“, съобщиха от кмет-

ството. Кандидатите са 

ДЗЗД „АМХ Пътпроект 

Дупница“, ДЗЗД „ИГТ-Дуп-

ница“, „Галчев Инженеринг“ 

ЕООД и Обединение „Ме-

гапроект Дупница“. 

Процедурата е в две 

обособени позиции с обща 

прог н о з н а  с той н о с т 

4 061 719 лв. Първата е за 

3 943 219 лв. и е за инжене-

ринг, включващ изготвяне-

то на работен проект за 

ремонт на съществува-

ща и изграждане на нова 

улична мрежа, полагане 

на тротоарни настилки, 

шахти и нови бетонови 

бордюри, изпълнение на 

светофарна уредба и 13 

спирки за нова автобусна 

линия. Обособена позиция 

2 е за инженеринг и обо-

рудване на сервизна база 

за нуждите на поддръжка 

на подвижния състав на 

обществения транспорт в 

Дупница. Тя е планирана да 

се помещава на терито-

рията на бившето военно 

поделение в местността 

„Злево”, на 5 км от центъ-

ра на града. Сервизната 

база и гаражът ще бъдат 

разположени на площ от 

6,733 дка. Предвидените 

средства са 118 500 лв. 

За втората позиция няма 

кандидати. Затова тя ще 

бъде прекратена и обя-

вена отново, без това да 

спира реализацията на 

първата част от търга.

Отделно от ремон-

та на надземната ин-

фраструктура, кметът 

на Дупница инж. Методи 

Чимев е успял да осигури 

безвъзмездно допълнител-

но финансиране за подмя-

на на канализация и водо-

провод в тези участъци 

от трасето, където тя е 

стара и компрометирана, 

като там процедурите за 

кандидатстване на из-

пълнители са приключи-

ли. Предстои комисията 

да определи дата и час 

за отваряне на ценовите 

оферти на кандидатите. 

Общината в Бургас планира да запази и 

върне автентичния архитектурен облик на 

стария Бургас. Кметът Димитър Николов 

предложи на местния парламент общинска-

та администрация да изготви проекти за 

изпълнение на ремонтно-възстановителни 

дейности по уличните фасади на занемаре-

ни здания, попадащи в ансамбъл на градска 

недвижима културна ценност по пешеходна 

зона „Алеко Богориди“ и по туристическия 

маршрут от храм „Св. св. Кирил и Методий“ 

през бул. „Алеко Богориди“ - Приморски парк 

- Морско казино и Моста.

„По посочения маршрут преминават 

хиляди туристи и гости на града, но не 

всички сгради, оформящи уличния об-

лик, са реконструирани. Част от тях 

са в лошо състояние, не се поддържат 

от собствениците им, в резултат на 

което има нарушени и паднали мазил-

ки, парапети и корнизи. Освен фактa, 

че нарушават общото възприятие и не 

се вписват в ансамбъла на градската 

среда, занемареното им физическо със-

тояние застрашава преминаващите в 

непосредствена близост до тях“, обяс-

ниха от общината.

След огледи специалисти от кмет-

ството са установили, че по-голямата 

част от зданията се нуждаят само 

от ремонт по фасадите, за което не 

се изисква издаване на разрешение 

за строеж, а архитектурен проект с 

обяснителна записка и количествено-

стойностна сметка, които подлежат 

на съгласуване с Министерството на 

културата.

Готовите проекти ще се 

предоставят на собственици-

те с конкретни указания и сро-

кове. Ако те не ги реализират, 

община Бургас ще ремонтира 

сградите поетапно, а вложе-

ните средства ще бъдат пре-

тендирани за възстановяване 

и в краен случай ще се търси 

начин принудително да бъдат 

събрани от собствениците по 

съдебен ред.

Над 2,2 млн. лв. ще бъдат инвестира-

ни в изграждането на нов мост над река 

Бели Осъм и пътна връзка за Троянския 

манастир и Орешак. В края на миналата 

седмица Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) подписа договор с изпълнителя 

„ОРС – Инфраструктура“ ООД. Проектът 

ще се финансира от бюджета на АПИ по 

програма „Ново строителство“, а срокът 

за изпълнението е 12 месеца.

Целта е транзитният трафик да се 

изнесе от центъра на града и да премина-

ва през източния му 

край. Освен изгражда-

нето на нов мост над 

р. Бели Осъм в Троян и 

строителство на път-

на връзка между път  

II-35 Троян – Ловеч и 

път III-357 Троян – Оре-

шак ще се рехабили-

тират и 100 м от съ-

ществуващия път II-35 

Троян - Ловеч. Отсечка-

та е при входа на Троян 

и съвпада с улиците 

„Васил Левски“ и „Край-

речна“ в града.

Обществена поръчка за 12,1 млн. лв. 

за обновяване и изграждане на нова водо-

проводна и канализационна мрежа е обя-

вила Община Ловеч. Ще се работи в жк 

„Младост“, както и южно и северно от 

ул. „Остров Ливингстън“ до ул. „Д-р Съйко 

Съев“. Освен това ще се реконструира и 

водопроводът на с. Умаревци, за което са 

отделени 1,2 млн. лв. от целия бюджет. 

Срокът за завършване на първия обект 

е 700 дни, а на втория - 300. 

Оферти се приемат до 13 юли.

Вътрешна водопроводна 

мрежа ще се подменя и в Бе-

лово, като там поръчката е 

за 5,95 млн. лв. Включени са 

строително-ремонтни дей-

ности върху общо 15 885 ли-

нейни метра. Необходимите 

за целта средства обаче не 

са осигурени, поради което 

изпълнението на договора 

с избрания строител ще се 

счита за възложено едва ко-

гато парите са налице. Кан-

дидатите могат да подават 

документи до 9 юли.
Жк „Младост“ в Ловеч е изграден през 80-те години на 
миналия век
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„Стартира работата 

по обновяване на Зона че-

тири от центъра на сто-

лицата, по-известна като 

„Златна София”. Това е 

пространството, в което 

през годината традицион-

но се провеждат най-много 

събития от национално и 

градско значение, място, 

където са събрани едни 

от символите на София, 

като катедралния храм 

„Св. Александър Невски“, 

базиликата „Света Со-

фия“, паметника на Васил 

Левски, на Незнайния войн, 

на Цар Освободител, гра-

дината пред Софийския 

университет „Св. Климент 

Охридски“ и Народното 

събрание. Обхватът на 

проекта включва много 

знакови обекти - градски 

градини, няколко централни 

улици и площади.“ Това каза 

кметът на Столичната 

община Йорданка Фандъко-

ва на пресконференция за 

представяне на графика за 

извършване на дейностите. 

На нея присъстваха и зам.-

кметът по направление 

„Транспорт и транспортни 

комуникации” Евгени Кру-

сев, кметовете на райо-

ните „Средец“ и „Оборище“ 

– Мария Ачкова и Васил Цо-

лов, ръководителят на про-

екта арх. Иво Пантелеев, 

представители на изпъл-

нителя „ПСТ Груп“ ЕАД и др. 

Строително-монтаж-

ните работи ще обхванат 

пространството меж-

ду градината „Кристал“, 

пл. „Народно събрание“, 

бул. „Цар Освободител“, 

бул. „Васил Левски“, ул. 

„Московска“, ул. „Г. С. Ра-

ковски“, пл. „Александър 

Невски“, ул. „Париж“, ул. 

„Оборище“, ул. „Дунав“, ул. 

„15-и ноември“, ул. „11-и ав-

густ“, ул. „6-и септември“. 

Стойността на договора 

за изпълнение е 21,5 млн. лв. 

Финансирането е осигуре-

но по Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 

– 2020“. 

Ремонтът започва от 

алеите в градина „Кристал” 

и пред СУ „Св. Климент Ох-

ридски”, където ще бъде 

подменено и осветление-

то. Около храм-паметника 

„Св. Александър Невски“ ще 

се обновят тротоарните 

настилки и осветлението. 

Предстои и изграждането 

на художествено осветле-

ние на „Света София“ и на 

сградата на Столичната 

община на ул. „Московска“. 

В цялата зона ще се под-

менят контейнерите за 

отпадъци, като те ще бъ-

дат  разположени подземно. 

Предвижда  се и поставяне-

то на три зарядни станции 

за електромобили. 

Повече за дейностите, 
които ще се изпълняват, 
четете в следващ брой на 
в .„Строител”

„През лятото ще бъдат ремонтирани 48 учебни 

заведения на територията на Столичната община 

(СО)”. Това съобщи зам.-кметът на София по направ-

ление „Инвестиции и строителство” Ирина Сави-

на по време на пресконференция. В нея се включиха 

още директорът на Дирекция „Образование” към СО 

Мария Минчева и кметовете на районите „Надеж-

да”, „Средец”, „Илинден” и „Красна поляна”- Димитър 

Димов, Мария Ачкова, Иван Божилов и Иван Чакъров.

Средствата за дейностите, предвидени за 26 

от сградите, са осигурени от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 2020”. Те са на обща стой-

ност 63,6 млн. лв., от които 58 млн. лв. са безвъз-

мездна финансова помощ от ЕС, а 5,6 млн. лв. – от 

бюджета на общината. Строително-монтажните 

работи ще продължат повече от година и половина, 

като през това време учебните занятия няма да се 

преустановяват. Останалите 22 обекта се финан-

сират със средства от Специализирания общински 

приватизационен фонд. Тези ремонти са на стой-

ност 2 млн. лв. Предвижда се те да започнат след 

20 юли и да приключат до 14 септември. 

Повече за обектите, дейностите и сроковете на 
изпълнение четете в следващ брой на в. „Строител”

Започна поредицата 

от дискусии, организира-

ни от екипа, подготвящ  

Дългосрочната визия за 

развитието на София до 

2050 г. Първата от тях 

беше на тема „Небос-

търгачи и придвижване”. 

В събитието се включи-

ха главният архитект на 

Столичната община (СО) 

Здравко Здравков, Евгени 

Крусев - зам.-кмет на СО 

по направление „Транспорт 

и транспортни комуника-

ции”, Таня Косева-Бошова 

– председател на УС на 

Асоциацията на собстве-

ниците на бизнес сгради, 

Виктор Чаушев - член на 

УС на Сдружение „Градски 

транспорт и инфраструк-

тура”, други представи-

тели на бизнеса, гражда-

ни. 

В началото на срещата 

бяха представени данни и 

анализи на екипа „Визия за 

София” за бизнес зоните и 

мобилността в града. По 

данни на Плана за устой-

чива градска мобилност 

38% от придвижването 

в София е от и до работ-

ните места. Картата на 

бизнес сградите показва, 

че инвестициите се реали-

зират на локации с удобен 

достъп, но и в близост до 

подходяща работна ръка. 

„Картата на локациите 

на бизнеса от последните 

години следва бул. „Цари-

Столичната общи-

на обяви обществена 

поръчка за преустрой-

ство, частично при-

строяване и надстро-

яване, реконструкция 

и ремонтно-възста-

новителни работи на 

старата сграда на 

ДГ 124 „Любопитко” в 

район „Красно село”. 

Прогнозната стойност е 2 031 250 лв. без ДДС.

Предвижда се върху съществуващия едноетажен кухненски 

блок да се изгради нова надстройка за физкултурен салон, как-

то и пристрояване на три нови блока за спални, занимални и 

кухненски помещения. Проектът включва още нов пътнически 

асансьор и прилежаща техническа инфраструктура - довежда-

щи мрежи и съоръжения, вертикална планировка и озеленяване. 

Оферти се приемат до 30 юли. Критерият „Технологична 

последователност и организация за изпълнение на поръчката” 

ще носи 60 т., а цената - 40 т. 

Обявиха обществена поръчка за ремонт на 

фасадата на административната сграда на 

Столичната община (СО) на ул. „Оборище“ №44. 

Зданието е със статут на архитектурно-строи-

телна недвижима културна ценност. Стойност-

та на ремонтните работи е 368 000 лв. без ДДС. 

Те ще включат възстановяване на автентичния 

вид на фасадите, оградата и къщата на дежур-

ната охрана. 

За фасадите са предвидени дейности, засяга-

щи само фасадните мазилки, орнаменти и почист-

ване на фугите на каменния цокъл. Строително-

монтажните работи на къщата на охраната ще 

се изпълнят по фасадата, покрива и пода. Огра-

дата ще се обнови, като частично на необходими 

места ще се изгражда нов зид, ще се подменят 

керемиди, ще се боядисват метални части и ще 

се полага нова мазилка. 

Общата площ на фасадите, подлежащи на рес-

таврация, е приблизително 2000 кв.м. Оферти се 

приемат до 1 август.

Стартира търг по Националната програма за енер-

гийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) за обновяване на бл. 103, жк „Младост 1”. 

Поръчката е на инженеринг. Стойността на дейност-

ите е 2 114 100,00 лв. без ДДС. Продължителността на 

изпълнение е 240 дни. 

Зданието е въведено в експлоатация през 1979 г. 

Състои се от 153 апартамента, 18 надземни етажа. Об-

щата разгъната застроена площ е 15 660 кв. м. Оферти 

се приемат до 10 юли. Оценката по технически показа-

тели ще има тежест 40 т., а предложената цена - 60 т.

Снимки в. „Строител“

градско шосе“ и бул. „Бълга-

рия“. Въпреки метрото, не 

се развиват централната 

зона около бул. „Тодор Алек-

сандров“, и северните ра-

йони на София. С общинско 

предприятие „Софпроект” 

работим по функционален 

анализ на града. Трябва да 

създадем инструменти за 

стимулиране на създаване-

то на истински многофунк-

ционални зони”, коментира 

Здравко Здравков. 

Зам.-кметът Евгени 

Крусев посочи, че мисле-

нето за достъпността 

започва от етапа на про-

ектиране на всяка сгра-

да. „Необходими са много 

предварителни анализи от 

страна на бизнеса преди 

реализация на инвестици-

ята“, допълни той. 

След презентациите 

се проведе дискусия, в 

която се включиха над 30 

експерти и участници от 

публиката. Направените 

предложения ще бъдат об-

работени от екипа на „Ви-

зия за София”.
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Георги Сотиров

Доц. Иванова, през ок-
томври ВСУ „Любен Караве-
лов” ще отбележи 80 години 
от своето създаване. Как ще 
коментирате това знамена-
телно събитие?

Особено горди сме с този 

юбилей, тъй като през 2018 г.  

честваме 80 г. от създаване-

то на първото специализирано 

строително училище в Бълга-

рия. За мен е емблематичен 

фактът, че през 2018 г. отбе-

лязваме и 140 г. от Освобож-

дението на България, което 

означава, че през повече от 

половината нова история ВСУ 

„Любен Каравелов” е част от 

подготовката на професио-

нални кадри в толкова значим 

отрасъл за една държава.

ВСУ „Л. Каравелов” е на-

следник на специализираното 

военно инженерно строител-

но училище, създадено за нуж-

дите на Строителни войски 

(СВ). Преминава през различ-

ни форми на съществуване 

– школа, средно, полувисше и 

висше учебно заведение. Съз-

дадено е с Височайший указ 

№22 /18.10.1938 г. на Негово 

Величество Цар Борис III. Зна-

чително нарасналият обем и 

сложност на строително-мон-

тажните работи през години-

те води до Указ на Държавния 

съвет №1815/16.08.1973 г. , 

с който е преобразувано на 

Висше народно военно стро-

ително училище „Ген. Благой 

Иванов”. Обучението се е из-

вършвало по специалността 

„Промишлено и гражданско 

строителство” с два профила: 

„Строителни конструкции” и 

„Технология на строителство-

то”. Курсантите получавали 

висше образование с граждан-

ска квалификация „строителен 

инженер”, военна квалификация 

и звание лейтенант. В него се 

подготвяли ръководни кадри 

не само за СВ и за отрасъл 

„Строителство”, но и за ми-

нистерствата на отбрана-

та, на вътрешните работи, 

на транспорта и за други ве-

домства. Училището става 

притегателен център за обу-

чение и за страни от Африка, 

Азия и Латинска Америка. От 

31 август 2000 г. ВВИСУ „Л. Ка-

равелов” се девоенизира и пре-

именува във Висше строител-

но училище „Любен Каравелов”, 

получава статут на държавно 

висше специализирано учебно 

заведение. През 2006 г. е от-

крит Архитектурен факултет, 

в който се провежда обучение 

по специалностите „Архитек-

тура”, степен „магистър” и 

„Строителство и архитек-

тура на сгради и съоръжения” 

(САСС), степен „бакалавър”. 

САСС е единствената по рода 

си у нас, защото тя предоста-

вя възможност на инженер-ар-

хитектите да осъществяват 

адекватно връзката между 

строително-инженерните и 

архитектурните дейности и 

да профилират в надграждащи 

магистратури от двете спе-

циалности.

ВСУ „Любен Каравелов” се 

променя динамично през годи-

ните, но основната тенден-

ция е училището да развива 

своята дейност в областта 

на строителството, като не-

престанно разширява броя на 

специалностите и формите си 

на обучение. Важна част от 

политиката на настоящото 

ръководство е да хвърли свет-

лина върху учебното заведение 

като уникална институция, 

чийто път може да се просле-

ди далеч назад в годините, да 

привлече фокуса на внимание 

и да даде публичност на обра-

зователната и обществената 

си мисия. За тази цел през ок-

томври предвиждаме провеж-

дането на редица събития, 

като откриване на музей на 

ВСУ „Любен Каравелов”, Юби-

лейна международна научна 

конференция, чествания, сре-

щи на випускници, концерти и 

много други културни изяви.

Какво можете да разка-
жете за историята и дей-
ността на Архитектурния 
факултет на ВСУ, с оглед на 
новите специалности и ма-
гистратури, за които обяви-
хте прием през тази година?

Макар и със сравнително 

кратка история, понастоя-

щем Архитектурният факул-

тет притежава висока ак-

редитационна оценка. Той е 

утвърден като образователна 

институция, която подготвя 

архитекти и инженер-архите-

кти на високо професионално 

ниво, с дипломи, акредитира-

ни от Националната агенция 

за оценяване и акредитация 

(НАОА) и нотифицирани в ЕС. 

Ще наблегна на образование-

то в надстроечните магис-

тратури със задочна форма на 

обучение. През 2012 - 2013 г. 

стартира „Опазване на ар-

хитектурното наследство”. 

Завършилите магистърската 

програма придобиват задълбо-

чени теоретични и практичес-

ки знания във всички дейности, 

свързани с опазването на не-

движимо архитектурно на-

следство, в съответствие със 

специалността им, придобита 

от предходна магистърска или 

бакалавърска степен. Магис-

тратурата се радва на стаби-

лен интерес от специалисти, 

завършили Университета по 

архитектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), ВСУ „Любен 

Каравелов”, Лесотехническия 

университет, и към момента е 

реализирала пет приема. През 

2017 - 2018 г. обявихме и приех-

ме студенти в две нови задоч-

ни магистратури „Урбанизъм” 

и „Дизайн”. Следва да отбе-

лежа, че и там се обучават 

успешно магистри, повечето 

от които идват от други уни-

верситети, което означава, 

че обучението във ВСУ „Любен 

Каравелов” е привлекателно 

за все по-широк кръг специа-

листи. За предстоящата 2018 

- 2019 г. обявихме прием в още 

три надстроечни магистрату-

ри „Защита на населението” 

(Строителна пожарна и ава-

рийна безопасност), „Управле-

ние на недвижимости” и „Ланд-

шафтна архитектура”. Към 

момента регистрираме инте-

рес към тях, дано осъществим 

и прием. Подготвяме старти-

рането на две нови специал-

ности с петгодишен курс на 

обучение, като се надяваме по 

този начин да се доближим до 

пълното покриване нуждите на 

професионалното поле. Мисля, 

че това би трябвало да бъде 

задача на всеки специализиран 

университет. 

Преподавате рисуване и 
макетиране. Какво предста-
влява дисциплината „Основи 
на абстрактната компози-
ция”?

„Основи на абстрактна-

та композиция”, която препо-

давам в първия семестър на 

първи курс, специалност „Ар-

хитектура” и САСС, е своеоб-

разен превод на идеи, които 

осъществяват трансфер от 

две- към триизмерното прос-

транство. Езикът на абстрак-

цията са лините, точките, 

елементарните форми, с една 

дума, геометрията, но не само 

тя. Тук участват неправилни-

те форми, цветът, неговите 

нюанси и най-вече методът, 

чрез който една група от рав-

нинни елементи чрез разрязва-

не и повдигане се превръща в 

група обеми в пространство-

то.  Това е универсалният 

език на „Баухаус”, чрез който 

си говорят архитекти, ин-

женери и дизайнери. На него 

продължават да се обучават 

студенти по „Строителство” 

и „Архитектура” по цял свят. 

Освен че е функционален, ези-

кът на абстракцията е и мно-

го красив и неслучайно на него 

е кръстено цяло направление в 

модерното изкуство. 

Как се развива кандидат-
студентската кампания в Ар-
хитектурния факултет през 
юбилейната за ВСУ „Любен 
Каравелов” година?

Вече споменах за приема в 

надстроечните магистратури 

със задочна форма на обучение. 

Ще се съсредоточа на канди-

датстудентската кампания 

като цяло и на основните ни 

специалности „Архитектура” и 

САСС. Тази година осъществи-

хме по-ефективна форма на ин-

формираност и популяризация 

на ВСУ. Покрихме по-широка 

аудитория, използвайки основ-

но електронните източници за 

информация и традиционните 

печатни рекламни материали, 

които разпространихме в спе-

циализираните училища, про-

фесионалните съюзи и други 

браншови организации. 

Мисля, че съдействието на 

нашите студенти беше без-

ценно. Те предложиха да посе-

тят собствените си училища, 

да представят и информират 

лично бъдещите кандидт-сту-

денти. Няма по-добра реклама 

от тази, която могат да пре-

доставят доволните от обу-

чението си студенти на други 

младежи, които се колебаят 

към кой университет да се на-

сочат. А възможностите ста-

ват все повече и у нас, и най-

вече в чужбина. В тази връзка 

ще направя съвсем кратко от-

клонение, за да споделя, че нас-

коро изнесох лекции в универ-

ситети в Португалия и Полша 

по „Еразъм +”, които форми-

раха у мен заключението, че 

образованието в България и 

нивото на студентите у нас 

никак не са за пренебрегване.

Ще завърша с оптимистич-

ната новина, че за пръв път от 

много години успяхме да реали-

зираме ръст в броя на канди-

дат-студентите и в приетите 

след предварителните изпити 

тази пролет в специалност 

„Архитектура”. Броят на канди-

дат-студентите се е увеличил 

1,5 пъти, а на записаните сту-

денти - 1,7 пъти в сравнение 

с 2017 г. Навярно дължим този 

положителен факт на относи-

телно по-голямата раждаемост 

през 1999 и 2000 г., но вероят-

но принос към резултата има и 

подобрената ни кандидатсту-

дентска кампания. 

Всички изводи, до които 

стигнахме, са, че успехът ни 

зависи не само от нашата ис-

тория и дейност като образо-

вателна институция, но и от 

настоящите ни дела и мечти.
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строително училище „Любен Каравелов”. През 2010 г. се хаби-
литира в научната специалност „Изкуствознание и изобрази-
телни изкуства”. От 2013 до 2017 г. е ръководител на катедра 
„Информатика, визуални изкуства и комуникации“. Декан е на 
Архитектурния факултет на ВСУ от 2017 г. 

Преподава и в Нов български университет, и в Национал-
ната музикална академия, осъществява мобилности с цел 
преподаване в европейски университети. Автор е на редица 
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Елица Илчева

Община Габрово е до-

бър модел за развитие на 

устойчиво строителство. 

Тя е призната като такава 

още през 2009 г., когато е 

обявена за „Пилотна общи-

на модел“ от програмата на 

ЕК „Интелигентна енергия 

за Европа“, а в две поредни 

издания на конкурса „Еко-

община“ - 2016 и 2017 г., 

организиран от Посолство-

то на Франция в България, 

е победител в категория 

„Енергийна ефективност на 

сградите“. Само за послед-

ните 8 години в Габрово са 

обновени 7 училища, 13 дет-

ски градини, 2 детски ясли, 

зала „Възраждане“ и др. Прио-

ритетни за в бъдеще са ем-

блематичните за града зда-

ния като Дом на културата, 

Дом на хумора и сатирата 

и сградата на общината. 

Именно това стана повод 

да Ви разкажем за първите 

две. Макар и доста различни 

като архитектурни образци, 

те са дело на един творец – 

човека с основен принос за 

днешната визия на града и 

бивш кмет – арх. Карл Кан-

дулков. 

Шедьовър на  
неокласицизма

Между 1959 - 1964 г. на 

хълма, известен в миналото 

като Беглишки харман, само 

за 5 години израства една 

забележителна сграда, из-

градена в стил неокласици-

зъм. Тя е толкова внушител-

на и изпипана в детайли, че 

напомня на онези, строени 

20-те и 30-те години, кога-

то възраждаща се България 

прави всичко по европейски 

образец. Сходството със 

западната архитектура 

за Дома на културата не 

изненадва, предвид факта, 

че проектантът е немски 

възпитаник. Главната фаса-

да, която гледа на изток, е 

богато украсена с колони от 

бял врачански камък, завърш-

ващи с изящно орнаменти-

рани капители. Теренът е 

наложил да бъде оформено 

голямо външно стълбище. 

Пред него има паметник на 

Емануил Манолов. На покри-

ва са разположени статуи в 

цял ръст на хора и коне.

Кандулков поверява 

скулптурното оформление 

на проф. Илия Илиев, който 

интерпретира важни момен-

ти от историята на града 

в барелефи и монументални 

стенописи в интериора. 

Централният вход въ-

вежда в просторно фоайе, 

от което посетителите се 

отправят към зрителната 

театрална зала и излож-

бените салони. Вратите, 

прозорците и вътрешните 

стълбища са украсени с 

розетки от ковано желязо, 

фоайетата са облицовани с 

разноцветен мрамор, с ме-

сингови полилеи. 

Зданието е разположено 

на 5400 квадратни метра и 

притежава 63 помещения. 

Със своите 800 места ос-

новната му зала е най-голя-

мата в Габрово. Второто й 

ниво е с балкон и ложи. Има 

4 малки салона и 6 стаи за 

обучение и репетиции, семи-

нари и конференции, изложби 

и творчески срещи, камерни 

концерти, спектакли и дру-

ги. Приемните помещения 

са постлани с мозайка, а 

стените са облицовани с 

изкуствен мрамор.

Този истински дворец е 

не само една от забележи-

телностите на Габрово, но 

и средище на изкуствата 

и културата. В него твори 

габровският драматичен 

театър и гостуват оперни, 

симфонични, балетни, музи-

кални и танцови спектакли.

Към момента използва-

нето на Дома на културата 

е ограничено, защото от 

години не работят отопли-

телната, вентилационната 

и климатичната инстала-

ция и сградата отчаяно се 

нуждае от ремонт. Общи-

ната е готова с проекта 

за реконструкция, който е 

бил възложен на сина на арх. 

Карл Кандулков - арх. Орлин 

Кандулков, тъй като той е 

наследил авторските му 

права.

Предвидено е да се на-

прави вътрешното топло-

изолиране, подмяна на до-

грамата и външни врати. 

Интериорът ще бъде за-

пазен, но и осъвременен в 

зрителната зала и фоайе-

тата. На основен ремонт 

ще бъдат подложени ре-

петиционни и гримьорни, 

които ще се преоборудват 

според предназначението 

им, а компрометираната 

настилка ще се подмени с 

подходяща. 

Фабрика за хумор  
и сатира

Точно преди година из-

ложба с име като на теа-

трална постановка - „Фа-

брика за хумор и сатира“, 

представи историята на 

сградата на Дома на хумо-

ра и сатирата. Ясно е, че 

в Габрово не от вчера про-

извеждат хумор, но всъщ-

ност думата фабрика идва 

от историята на зданието, 

което, колкото и да напомня 

днес за социалистическото 

строителство, всъщност е 

издигнато още в далечната 

1891 г. от кожарите братя 

Калпазанови. Преобразява-

нето се случва през 1975 г. 

и макар по онова време ни-

кой да не би го признал, то 

е заимствано от възникна-

лата няколко години по-рано 

тенденция в САЩ и Канада 

за превръщането на ста-

ри индустриални сгради в 

модерни пространства за 

изкуство – нещо, което е 

много актуално и днес. В 

страните отвъд океана то-

гава тази мода е свързана с 

факта, че индустриалното 

производство забавя тем-

повете си на развитие и в 

затворени и обезлюдени фа-

брики се заселват художни-

ци и културни организации. 

У нас пък, защото трябва да 

се ползват национализира-

ните имоти на някогашните 

„чорбаджии“. В България, а и 

на Балканите, това за пръв 

път се случва именно в гра-

да на пионерите индустри-

алци – Габрово. 

Три години продължава 

реконструкцията на ста-

рата кожарска фабрика на 

братя Калпазанови, преди 

Домът на хумора и сатира-

та да се настани в нея точ-

но на 1 април 1975 г.

Днес специалистите 

признават, че в преобра-

зяването на работните 

пространства в типично 

галерийни със структурата 

и функциите на съвременен 

музей доста труд са поло-

жили първият директор на 

дома Стефан Фъртунов, 

който е идеолог на проекта, 

и арх. Кандулков. Изложбе-

ните зали са с обща площ 

от 4000 кв. м и са 9 на брой. 

Има и библиотека, звукоза-

писно студио, конферентна 

зала, щанд за сувенири и из-

дания, безплатен паркинг. 

Институцията предлага на 

своите гости четири ета-

жа с постоянни експозиции 

временни изложби, както и 

множество забавни атрак-

ции - криви огледала, медни 

чанове, огромна фигура на 

габровската котка с отря-

зана опашка и др. 

Сред новостите, които 

са приложени тук от про-

ектанта, е и намереното 

място за експериментален 

сатирично-вариететен те-

атър с иновативни за вре-

мето си мултимедийни ре-

шения и напълно оборудвани 

телевизионно и звукозапис-

но студио. Технологичните 

решения са били интегри-

рана част от дейността 

на дома и функционирането 

им е било заложено още при 

преустройството, което е 

представлявало сериозно 

предизвикателство. 

Карл Кандулков, извес-

тен навсякъде като архите-

кта на Габрово, си отива от 

този свят преди 11 години 

на 87 г. Неговата лична ис-

тория вероятно тепърва 

ще се пише, но това, което 

е оставил на габровци, ще 

остане завинаги. 

С името му са свързани 

освен споменатите вече 

сгради и Етнографският 

музей на открито „Етър“, 

Летен театър, новата 

поща, язовир „Христо Смир-

ненски“, жилищните блокове 

„Рачо Ковача“, „Здравец“ и 

„Дунав“, множество памет-

ници, фонтанът на площад 

„Възраждане“. Каменният 

иконостас на св. Петка 

в градинката до църква-

та „Успение Богородично“ 

също е изработен по негов 

проект.

Всъщност Карл Кан-

дулков е роден в Севлиево 

на 16 юни 1920 г., но цели-

ят му живот се свързва с 

Габрово. Два пъти е кмет 

(1959 - 1966 г./1971 - 1976 г.). 

Провъзгласен е за почетен 

гражданин през 1976 г. За-

вършва архитектура в 

Дрезден през 1946 г. Като 

чуждестранен студент 

в Германия през Втората 

световна война е затворен 

от нацистите в концлагера 

„Бухенвалд“, където остава 

цяла година (1944 - 1945 г.). 

За тази най-черна стра-

ница от живота си заедно 

с Димитър Дичков през 

1988 г. написва мемоарната 

книга „Път през Бухенвалд“.

Интересно е също да 

се отбележи, че през 30-те 

години на миналия век проф. 

Мусман отива в Габрово и 

приема да направи план на 

града, обикаля и изследва 

даденостите на населено-

то място и околностите му 

с целия си екип, но остават 

само записките му, по кои-

то е трябвало да изготви 

документа. След войната 

арх. Кандулков ги разчита и 

явно ги намира за добри. При 

изготвянето на устрой-

ствения план на селището 

ги вмъква като идеи и ги 

доразработва. Градската 

ос – църква „Света Богоро-

дица” – паметник на Васил 

Априлов – Дом на култура-

та, например е идея на арх. 

Мусман. Той е предвиждал 

Габрово да има център и два 

подцентъра. Единият да е 

на колелото, който е реали-

зиран, и един в близост до 

Шиваров мост, който оста-

ва на хартия. 

Арх. Кандулков доразра-

ботва идеята на проф. Мус-

ман и за обхода на Габрово, 

която не засяга квартали 

и други населени места, и 

я предлага за обсъждане в 

Общински съвет на Габрово 

в средата на 80-те години. 

Идейният проект бива от-

хвърлен. 

Историята на 
арх. Карл Кандулков 

Величествената сграда на Дома на културата и днес изглежда 
прекрасна отвън, но отдавна се нуждае от основен ремонт

Сатирично-вариететен театър

1974 г. Фасадата, 
1974 г.

Домът на хумора и сатирата 
е преобразена стара кожарска 
фабрика
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Образователна инфраструктура” - обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на дет-

ски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им 

пространства”

Наименование: „СМР по енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на системи за улично осветление на ул. „Хан Крум”, гр. 

Несебър, Община Несебър“

Наименование: „Монтаж на OPGW и възстановяване на антико-

розионно покритие на ВЛ 110 KV „ЛИЛИЯ-ГЛАРУС“

Наименование: „Извършване на СМР за ремонт на общинска улич-

на мрежа в населени места от територията на Община Завет“

Наименование: „Основен ремонт на общински обекти, включени 

в капиталова програма за 2018 на Община Никопол“

Наименование: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и из-

пълнение на СМР, на обект „Подпорна стена с височина до 2,00 м над 

нивото на прилежащия в основата  й терен с местонахождение югоза-

падната регулационна линия”

Наименование: Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, 

Якоруда-Разлог/-х. Трещеник

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни 

работи (СМР) по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабили-

тация на части от уличната мрежа в град Мездра“

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи по 

проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско и гр. Добринище” 

с две обособени позиции

Наименование: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на  

с. Царевци, с. Тръстиково и с. Синдел, Община Аврен“ по обособени 

позиции

Наименование: Основен ремонт и преустройство на помещения 

за временно настаняване на чужденци (Основен ремонт и преустрой-

ство на „ХАЛЕ №9“ РПЦ – Харманли, в ПИ с идентификатор 77181.6.495 

по плана на гр. Харманли

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Асеновград

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 4 653 493.25 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 180

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 30/07/2018    Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: административна-

та сграда на Община Асеновград, гр. Асенов-

град, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, зала 517

Дата: 31/07/2018   Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Биляна Малинова - гл. екс-

перт в отдел ПИДРПП

Факс: +359 33165156

Адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9

Адрес на възложителя: www.assenovgrad.com

Телефон: +359 33120283

E-mail: obstina@assenovgrad.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854267&mode=view

Възложител: Община Якоруда

Oсн. предмет: 45233200

Прогнозна стойност: 3 763 188.14 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в месеци: 6

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 02/08/2018    Местно време: 17:00

Отваряне на офертите: административ-

ната сграда на Община Якоруда, Адрес: гр. 

Якоруда, обл. Благоевград, ул. „Васил Левски” 

№1, заседателна зала

Дата: 03/08/2018    Местно време: 11:30 

За контакти: Сюлейман Джунев

Факс: +359 07442-2628

Адрес: ул. „Васил Левски“ №1

Адрес на възложителя: http://yakoruda-

municipality.bg/

Телефон: +359 07442-2328

E-mail: sddjunev@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854039&mode=view

Възложител: Община Мездра

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 1855 293.31 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в дни: 270

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018   Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: административ-

ната сграда на Община Мездра, четвърти 

етаж, малка заседателна зала

Дата: 27/07/2018    Местно време: 09:00 

За контакти: инж. Розалина Георгиева

Факс: +359 91092523

Адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27

Адрес на възложителя: www.mezdra.bg

Телефон: +359 91092116

E-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854206&mode=view

Възложител: Община Банско

Oсн. предмет: 45233000

Прогнозна стойност: 1 831 103.28 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в дни: 60

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018    Местно време: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателна зала в 

сградата на Община Банско, град Банско, пл. 

„Н. Вапцаров" 1.

Дата: 27/07/2018   Местно време: 14:00

За контакти: Цветанка Обецанова – начал-

ник-отдел ОПП, Община Банско

Факс: +359 74988633

Адрес: пл. „Никола Вапцаров“ №1

Адрес на възложителя: http://bansko.bg

Телефон: +359 74988650

E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854256&mode=view

Възложител: Община Аврен

Oсн. предмет: 45233252

Прогнозна стойност: 1 356 537 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 60

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018   Местно време: 16:30 

Отваряне на офертите: сграда на Община 

Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” №50, втори 

етаж - заседателна зала – ТСУ

Дата: 27/07/2018   Местно време: 11:00

За контакти: Светла Димитрова - гл. спе-

циалист ОП

Факс: +359 05106-2208

Адрес: ул. „Тодор Ноев“ №8

Адрес на възложителя: www.avren.bg

Телефон: +359 0895-770408

E-mail: avren.eu@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854214&mode=view

Възложител: Държавна агенция за бежа-

нците при Министерския съвет

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 720 209.00 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 3

Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 30/07/2018   Местно време: 

17:00 

Отваряне на офертите: гр. София 1233, бул. 

„Княгиня Мария Луиза“ № 114Б

Дата: 31/07/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Николай Стоименов - начал-

ник-отдел ОПМ

Факс: +359 29559476

Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 Б

Адрес на възложителя: www.aref.government.

bg

Телефон: +359 28080912

E-mail: sar@saref.government.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854408&mode=view

Възложител: Община Несебър

Oсн. предмет: 45233120

Прогнозна стойност: 600 000.00 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в месеци: 12

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 25/07/2018    Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 

„Еделвайс“ №10, Заседателна зала

Дата: 26/07/2018   Местно време: 10:00 

За контакти: Сюрея Исуф

Факс: +359 55429399

Адрес: ул. „Еделвайс“ №10

Адрес на възложителя: www.nessebarinfo.com

Телефон: +359 55429399

E-mail: uopnesebar@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854042&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 

оператор ЕАД Мрежови eксплоатационен ра-

йон Варна

Oсн. предмет: 45231400

Прогнозна стойност: 469 000 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в дни: 75

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 27/07/2018    Местно време: 16:30 

Отваряне на офертите: На адреса на възло-

жителя - гр. Варна, ул. „Оборище” №13А, ет. 5, 

заседателна зала

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

За контакти: Красимир Димитров - 052 

678185 - по процедурни въпроси; Добромир 

Дойчев - по технически въпроси - 052 678165

Факс: +359 52609992

Адрес: ул. „Оборище“ №13А

Адрес на възложителя: www.tso.bg

Телефон: +359 52678154

E-mail: eso@vn.eso.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=854223&mode=view

Възложител: Община Завет

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 357 425.00  лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в месеци: 4

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018   Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: заседателна зала 

№201, ет. 2, находяща се в сградата на Об-

щина Завет, на Адрес: гр. Завет, ул. „Лудо-

горие“  №19.

Дата: 27/07/2018   Местно време: 11:00 

За контакти: М. Адем - ст. експерт

Факс: +359 84422016

Адрес: ул. „Лудогорие“ №19

Адрес на възложителя: http://www.zavet-bg.com

Телефон: +359 84422020

E-mail: zavet@zavet-bg.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854180&mode=view

Възложител: Община Никопол

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 291 141.67 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 120

Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 20/07/2018   Местно време: 

17:00 

Отваряне на офертите: град Никопол, Об-

щинска администрация

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

За контакти: Люба Петрова

Факс: +359 65412764

Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №5

Адрес на възложителя: http://www.nikopol-bg.

com

Телефон: +359 65412190

E-mail: obshtinanil@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854172&mode=view

Възложител: Кмет на Община Хасково

Oсн. предмет: 45262620

Прогнозна стойност: 175 000 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в дни: 90

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/07/2018    Местно време: 17:30

Отваряне на офертите: гр. Хасково, пл. „Об-

щински” №1, заседателна зала, 2 етаж

Дата: 27/07/2018   Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Лора Чучулева

Факс: +359 38664110

Адрес: пл. „Общински“ №1

Адрес на възложителя: www.haskovo.bg

Телефон: +359 38603375

E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=854116&mode=view
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Елица Илчева 

М он и ка  Ф ьор с т ер 

(Monica Forster) е автор 

на колекции, демонстри-

ращи всички добродетели 

на модния шведски бит. 

Живее в Стокхолм, но е 

родена и израснала неда-

леч от Северния полярен 

кръг в Лапландия. 

Родена през 1966 г., 

тя принадлежи на поколе-

нието проектанти, които 

съхраняват всички канони 

на скандинавския дизайн, 

но правят нещата съвсем 

нови и дори леко напред 

във времето. Предмети-

те на Фьорстер са сил-

ни, прости и поетични. 

Тя познава тайната на 

северната елегантност, 

която винаги е привличала 

останалите европейци, но 

предлага маси, столове и 

лампи със специален ха-

рактер.

От дете Моника оби-

чала да рисува, да скулп-

турира и да прави „вся-

какви неща“ .  Нейният 

природен талант е под-

силен от високата кул-

тура за дизайна, която 

придобива по време на 

обучението си в двете 

най-големи школи в Шве-

ция - Beckmans School of 

Design и Konstfack. През 

1999 г. тя открива свое-

то собствено фирмено 

студио за дизайн Monica 

Forster.

Скандинавката се ин-

тересува от 

нови технологии, възмож-
ности за комбиниране на 
материали 

и техники за тяхната 

обработка. При проекти-

рането на обекти тя ви-

наги прави малки макети 

ръчно. Подобен работен 

процес й помага да забе-

лязва и да тества възмож-

ности, които невинаги са 

част от първоначалната 

концепция. Според Моника 

кривите крехки хартиени 

модели допълват компю-

търните изображения, 

където всичко изглежда 

перфектно.

През годините тя ра-

боти и за известни ком-

пании. Сред тях са Volvo, 

Tecno, Alessi, Cappellini, 

Poltrona Frau, De Padova, 

Tacchini, Modus, E&Y - Япо-

ния, Offecct, Swedes и Zero. 

И почти винаги успява да 

се справи с ангажимента 

по такъв начин, че да е 

интересно и за нея, и за 

клиента. Например при 

проектирането на 

първата си серия от 
лампи за Lightyears 

Фьорстер изследва 

реакциите на децата и 

се опитва да разбере по-

специално въображението 

им. Тя е вдъхновена от от-

критостта на съзнанието 

им, тяхната способност 

да фантазират и лекота-

та, с която създават из-

мислени светове.

Моника Фьорстер е 

лауреат на много между-

народни конкурси, но тя 

оценява най-вече награди-

те, дадени й от родната 

професионалната гилдия 

и общественост. Обявя-

вана е за дизайнер на го-

дината два пъти - през 

2006 и 2007 г. Носител е 

на най-високата шведска 

награда - Excellent Swedish 

Design Award, на немска-

та премия Design Plus и 

френската Future Designer 

Days Award. 

Нейният подход и спо-

собността й да комбини-

ра индустриалното про-

изводство с ръчния труд 

са очевидни в колекцията 

й за Zanat. Тук силуетът 

на всеки обект напомня 

за скандинавския дизайн, 

но изкусно като при бро-

дерия на рокля детайлите 

на аксесоарите са украсе-

ни с фина минималистична 

резба, направена в тради-

цията на старите балкан-

ски занаятчии. 

Произведенията на Мо-
ника Фьорстер за Zanat 
са включени в списъка на 
ЮНЕСКО за световното 
наследство.

И на финал няма да 

пропуснем да споделим, 

че не всички книги, посве-

тени на професионалната 

кариера на известни ди-

зайнери, са интересни за 

широката общественост. 

Но автобиографията на 

Моника Фьорстер „После-

ден начин на мислене“ се 

превърна в бестселър не 

само в родината й, но дори 

отвъд Океана. В книгата 

тя пътува през Швеция 

до родното и село Доро-

тея Лапландия. И щедро 

споделя разбирането си 

за това, че скандинавски-

ят стил е недостижим със 

своя комфорт.

Скандинавският дизайн днес е на върха на попу-

лярността. Изучава се, копира се, вдъхновява. Кога-

то мислим за него, ние си представяме практични 

стилни интериори, характеризиращи се с простота 

и тясна връзка с природата. 

За първи път международното внимание се обръ-

ща към него след Стокхолмската изложба от 1930 г. 

Обаче едва през 50-те години творците от Севера 

наистина стават известни. Защото в следвоен-

ната икономика има нужда от прости, компактни 

и функционални продукти за ежедневието, а те 

създават именно такива неща. През 1946 - 1952 г. 

датските, шведските, финландските и норвежките 

дизайнери активно се включват и в създаването на 

експортен продукт под марката Scandinavia. Сил-

ният и разпознаваем образ е бил много важен ас-

пект на маркетинговата стратегия. За глобалния 

напредък на скандинавския модернизъм важна роля 

играе изложбата от предмети за къщата, която е 

пътувала през Северна Америка от 1954 до 1957 г.

В златните години между 1950 - 1960 г. се съз-

дават много емблематични произведения, като 

известното кресло „Яйцето“ на Арне Якобсен, еле-

гантните столове от Ханс Дж. Вегнер и олекотени-

те мебели на Бруно Meтсон, както и текстил, стък-

ло и керамика. Колоритните отпечатъци на Виола 

Гравен и Свен Маркелиус за шведския универсален 

магазин Nordiska Kompaniet също имат огромен успех 

и все още са в производство. 

Шведската марка Ikea, основана през 1943 г., за-

почва да се развива в цяла Европа през 60-те години. 

Съчетавайки функционалността и достъпността, 

тя олицетворява вярата, че това е дизайн за всички, 

но от висок клас.

Символ на 60-те е и Вернер Пантон - киселинни 

цветове, течни форми, психеделични (ярки, крещящи 

и с причудливи фигури) мебели. Той е този, който въ-

вежда естетиката на поп културата в интериора. 

Заслужава да се отбележи и инсталацията му за 

Visiona за панаира за мебели в Кьолн.

Финландският дизайнер Еро Аарнио създава попу-

лярния Ball Chair от фибростъкло, а Мая Изола - тъ-

кани с огромни макове, които компанията Marimekko 

произвежда.

Мебелите за Zanat от 2015 г. са характерни с фините резби по дървото, изпълнени със старинна балканска техника

Вернер Пантон. Инсталация за Visiona за панаира за 
мебели в Кьолн. 1970

Ханс Дж. Вегнер. Креслото Flag Halyard. 1950

Колекцията Beyond Black за Zanat, 2017 г.

Масите CoffeeBean са с плотове от боядисана стомана Последната й колекция мебели Melange за Wittmann 2018
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До 2020 г. компанията ще инсталира 42 000 кв. м соларни панели в централата си в Южна Корея
Страницата подготви 
Емил Христов

Samsung Electronics се анга-

жира да използва само възобно-

вяема енергия в своите заводи, 

офиси и работни съоръжения 

в Европа, Китай и САЩ. Това 

ще бъде факт не по-късно от 

2020 г. Дотогава компанията 

ще инсталира 42 000 кв. метра 

соларни панели в централата 

си в Суон, Южна Корея. По този 

начин комплексите в Пийонгта-

ек и Хвасеонг ще се сдобият и 

със слънчеви, и с геотермални 

инсталации.

„Samsung Electronics изпъл-

нява задълженията си като 

корпоративен гражданин на 

света, като разширява и под-

крепя използването на възоб-

новяема енергия“, е заявил Вон 

Кионг Ким, изпълнителен вице-

президент и ръководител на 

глобалните обществени дела 

в Samsung Electronics. „Както 

демонстрираме новия си ан-

гажимент, ние сме съсредо-

точени върху опазването на 

нашата планета и сме на път 

да станем глобални пазители 

на околната среда“, е споделил 

още той.

Samsung се ангажира и да 

насърчи най-добрите 100 фир-

ми, с които си партнира, за 

да ги стимулира и подкрепи за 

въвеждането  на нови цели за 

използване на възобновяеми 

енергийни източници.

„Съобщението на Samsung 

е важна крачка напред в дви-

жението за изграждане на 

бъдеще, захранвано с чиста 

енергия“, е заявил Дженифър 

Морган, изп. директор на ор-

ганизацията „Грийнпийс Ин-

тернешънъл“ .  Според него, 

ако компанията продължи със 

смислени действия, тя ще се 

присъедини към редиците на 

иновативните бизнес лидери, 

които признават чувството за 

неотложност по отношение на 

изменението на климата и по-

казват, че друго бъдеще е все 

още възможно.

Изоставена железо-

пътна линия и дига в Тай-

чун, Тайван, скоро ще се 

превърне в оживен линеен 

парк. „Зеленият коридор 

Тайчун“ ще се простира на 

повече от километър и по-

ловина, като жп транспор-

тът в него ще бъде въз-

становен. Проектът има 

за цел и да запази богатия 

исторически характер на 

района, като същевремен-

но ще стимулира възста-

новяването на градската 

среда и ще подобрява би-

ологичното разнообразие 

на района.

Изграждането на ли-

нейния парк трябва да за-

почне през тази година и 

да продължи до 2019 г. „Зе-

леният коридор Тайчун“ ще 

предложи частично повдиг-

Според архитектурната фирма PLP класически-

те асансьори скоро няма да са достатъчни, за да 

обслужват нормално обитателите на небостъргачи-

те. Компанията счита, че са необходими алтернати-

ви, и предлага своя. Тя е наречена Sky pod и е базира-

на на Маглев технологията - движение посредством 

въздействието на магнитни сили. Чрез нея ще се 

задвижват прозрачни капсули, които ще могат да се 

местят наляво, надясно, нагоре и надолу по фасадата 

на сградата на специални релси. 

В PLP се надяват, че новата система ще разчу-

пи драстично архитектурата на небостъргачите, 

която сега е ограничена от нуждата клетките на 

асансьорите да са твърди и монолитни. От фирмата 

смятат също, че не е за подценяване фактът, че 

прозрачните капсули ще предоставят възможност 

за различен поглед към града на ползващите ги.

Британски  учени са 

отпечатали синтетичен 

аналог на роговица. Той се 

основава на донорски кера-

тиноцити - клетки, които 

съставляват по-голямата 

част от човешката рогови-

ца. 3D моделът е създаден, като преди това е сканирано 

окото на пациента. След няколко години методът може 

да бъде готов за реална употреба от хора, които се 

нуждаят от роговична трансплантация, са обяснили 

авторите на изследването.

Материалът, разработен от учените, се състои 

основно от колаген и натриев алгинат. В допълнение 

авторите добавят към него кератиноцити. Предполага 

се, че използването на истински кератиноцити ще сти-

мулира възстановяването на извънклетъчната матрица 

на роговицата. Изследователите изучават жизнеспо-

собността на клетките в изкуствената роговица. За-

сега е ясно, че един ден по-късно 92% от тях са оцелели. 

7 дни след това 83% от клетките остават живи.

Учените търсят подобни алтернативни методи, 

тъй като около 10 млн. души в света се нуждаят от 

трансплантация на роговици поради нараняване или за-

болявания като трахома, която може да доведе до пълно 

ослепяване. Тъй като при тези операции се използва до-

нор, броят на пациентите, които се нуждаят от опера-

ция, надвишава в пъти този на наличните органи. 

Биорафинери ята 

Agraloop е способна да 

превърне хранителните 

отпадъци в естествени 

влакна, които могат да 

бъдат изтъкани и прео-

бразени в дрехи. Става 

дума за неща като ба-

нанови обелки, листа от 

ананас и конопени стъбла. Agraloop е нова технология, раз-

работена от фирмата за материални изследвания Circular 

Systems S.P.C.

Споменатите отпадъчни материали, както и такива 

като захарна тръстика и стебла от лен могат да се пре-

върнат в до 250 млн. тона влакна годишно, ако бъдат пре-

работени чрез Agraloop. Това е достатъчно, за да покрие 

световното търсене два и половина пъти. Земеделските 

производители могат да си купят системи Agraloop, така 

че да печелят допълнителни приходи от създаването на 

естествени устойчиви влакна от материали, които иначе 

биха изхвърлили или компостирали.

Макар че Agraloop се рекламира като нова технология, 

нейното начало се корени в миналото на текстилната ин-

дустрия. През 1960 г. 97% от използваните за производ-

ството на дрехи влакна са добивани от естествени източ-

ници. „Днес все повече хора осъзнават, че се нуждаем от 

завръщане към естествените тъкани в производството 

на облеклата, които носим“, споделят от Circular Systems.

Японската ком-

пания Asahi Power 

Service представи 

прототип на летящ 

чадър, който се дви-

жи над потребителя 

и го пази от дъжд и 

слънце. Този аксесо-

ар е изключително необходим по време на горещото 

и влажно лято в Страната на изгряващото слънце. 

Прототипът е с диаметър 1,5 м, тежи 5 кг и може да 

лети само пет минути с помощта на акумулаторна 

батерия. Разработчиците се надяват да увеличат по-

лета с 20 минути, като направят двигателя по-добър.

Asahi Power Service е малка фирма от североиз-

точната префектура Тошиги и се надява, че следва-

щата година ще може да започне да продава новото 

устройство. Първоначално целта е този уред да се 

използва над широки терени като голф игрища, къ-

дето чадърът може да пада на воля, без да нарани 

някого.

„Направих този продукт, защото не искам да нося 

чадър в ръката си“, е казал собственикът на компа-

нията Кенджи Сузуки.

ната улица, интегрирана с 

градини, открити зони за 

спорт, детски площадки, 

скулптурен парк, площади 

и др. Вдъхновени от ста-

рата железопътна инфра-

структура, части от пар-

ка ще се „разклоняват“ в 

различни посоки. В обекта 

е заложено да има и нова 

лента за велосипедисти, 

която ще е до специално 

направена река, покрай коя-

то ще има дървета.

„Устойчивият коридор 

ще се превърне в привле-

кателна дестинация, при-

канваща потребителите 

да се насладят на зелени-

ната“, са обяснили архите-

ктите от студио Mecanoo 

от Делфт, проектирали 

парка. По думите им в раз-

личните части ще има ат-

ракции, като билкова гра-

дина, фитнес на открито, 

сцена, детска площадка, 

наблюдателница и дори ак-

вапарк. Всички те трябва 

да създадат едно привле-

кателно място за отдих и 

развлекателни дейности.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Една от най-популярни-

те родни групи - „Акага“, 

формирана в началото на 

90-те, ще отпразнува 27 

години от създаването 

си с мащабен концерт. 

Шоуто ще се състои на 9 

октомври в зала 1 на НДК, 

а на сцената ще се качат 

всички хора, които някога 

са били част от бандата и 

са допринесли за успехите, 

които тя е постигнала. 

„Акага“ се сформира 

като изцяло инструмен-

тална група през 1991 г. 

и осъществява мечтата 

си да свири стил, който е 

напълно непознат за Бъл-

гария. Този дързък експе-

римент на приятели от 

Музикалната академия в 

София обаче само за годи-

на налага името „Акага“ и 

го превръща в символ на 

качествения съвременен 

български звук. Още през 

1992 г. издават два албу-

ма и са поканени от проф. 

Хачо Бояджиев да станат 

група на Българската на-

ционална телевизия. Впо-

следствие се включват в 

разнообразни концерти и 

в почти всички джаз фо-

руми в страната, както 

и на прочутия фестивал в 

Монтрьо. С годините из-

дават 6 албума, пътуват 

многократно за участия 

в Европа и Русия, където 

свирят със Софийската 

филхармония и „Мистери-

ята на българските гла-

сове“ в „Большой театър“. 

Спектакълът, с който 

ще отбележат 27 години 

на сцената, ще предста-

влява мултимедийно шоу 

и ще обхване отделни пе-

риоди от развитието на 

„Акага“. На огромни екрани 

ще бъдат излъчвани неиз-

лъчвани до този момент 

архивни кадри, съчетани 

със съвременна визия. 

В концерта ще вземат 

участие някои от най-ус-

пешните български музи-

канти, които са били част 

от групата през всички 

тези години. Сред тях са 

Ясен Велчев от „ТЕ“, кой-

то свири в „Акага“ в про-

дължение на 10 г.; Цветан 

Недялков от „Ку-Ку Бенд“; 

Кристиян Александров, ня-

кога барабанист на група-

та, а в момента един от 

най-изявените джаз пиа-

нисти в Канада и носител 

на „Грами“ за джаз албум; 

Калин Вельов и още много 

други. На сцената ще си 

партнират и артистите 

Станимир Гъмов, Митко 

Павлов и Камен Алипиев, 

неразривно свързани с 

„Акага“. По време на шоу-

то феновете ще се насла-

дят и на някои други оби-

чани и изявени български 

певци, с които групата 

има съвместни проекти.

От 11 години „Акага“ е 

в постоянен състав - Кра-

симир Куртев (бас, вокал), 

Иво Казасов (тромпет, во-

кал), Георги Велев (тром-

пет, вокал), Красимир Ки-

рилов-Джоджо (тромбон, 

вокал), Димитър Митев-

Дънди (барабани), Петър 

Главанов (китари), Калин 

Петров (клавишни).

На концерта на 9 ок-

томври в зала 1 на НДК 

феновете ще могат да 

закупят и новия албум, 

който ще бъде издаден на 

винил специално за случая. 

Билети за шоуто на цени 

между 15 и 50 лв. може да 

намерите в разпростра-

нителската мрежа на 

Eventim.

Дебютният роман на 

американския писател 

Адам Шел е вдъхновява-

ща история, която раз-

казва за изпепеляващата 

страст на забранената 

любов в малко тосканско 

селце през XVI век, където 

фикция и реалност се при-

месват с романтика, за 

да ни напомнят, че забра-

неният плод е най-сладък.

Влюбена в доматите 

еврейска фамилия, пресе-

лила се от Флоренция в 

провинцията в търсене 

на по-добър и спокоен живот, донася все още непо-

знатия в Италия зеленчук. Младият фермер Дави-

до е заставен от семейна традиция да се ожени за 

невръстна девойка, към която не изпитва никакви 

чувства.

След внезапната смърт на баща си прелестна-

та Мари, закърмена в силно религиозно католическо 

семейство, се грижи усърдно за болната си майка 

и е принудена мълчаливо да търпи злия си пастрок. 

Единствената утеха за италианската красавица е 

маслиновата градина, завещана от баща й. Докато 

случайна среща между Давидо и Мари не променя жи-

вота им завинаги… 

Внезапно пламналата забранена любов между 

двамата носи след себе си опустошителността на 

потиснатите чувства, множество шеметни и нео-

чаквани обрати и разбулването на дълбоко пазени 

тайни. 

На фона на всичко това, докато дядото на Дави-

до отглежда специално доматено растение, което е 

откраднал по време на пътешествията си с Христо-

фор Колумб, доведеният баща на Мари прави пъклени 

планове да заграби земята на съседа си и да разбие 

сърцето на клетото момиче.

Животът на Адам Шел е далеч от клишираната 

представа за творящия на пишеща машина върху от-

рупано с разпилени листове бюро писател. Закърмен 

с авантюристичен дух, Шел е отдаден на спорта от 

малък, а когато пораства достатъчно, грабва сака 

си, пълен с книги, и тръгва на кулинарно пътешест-

вие из света, вдъхновен от преживяванията на Ан-

тъни Бурдейн. Шел бере маслини в Тоскана и кафе 

в Гватемала, научава от първа ръка за качеството 

на прасковите в Южна Франция, яде сардини в Пор-

тугалия и чиракува при изискан френски шеф в Ню 

Йорк. Между всички тези пътувания и кулинарни из-

кушения Адам Шел успява и да защити магистърска 

степен по творческо писане в Антиохския колеж в 

Охайо, САЩ.

В шоуто ще участват всички музиканти, които някога 
са били част от групата

След като реализира 

най-успешния филм от 

поредицата до момента 

– The Purge: Election Year, 

създателят на „Чистка-

та“ Джеймс ДеМонако се 

завръща като продуцент 

на четвъртата част и 

отстъпва режисьорска-

та работа на Джерард 

Макмъри.

Новата лента ни връ-

ща преди събитията в 

досегашните продукции 

и показва зараждането 

на 12-те часа беззаконие. 

Всичко започва просто 

като експеримент…

За да намалят прес-

тъпността под един про-

цент за останалата част 

от годината,  Новите 

основатели на Америка 

(НОА) тестват социо-

логическа теория, която 

дава воля на агресията 

за една нощ в изолирано 

общество. Но когато на-

силието на потисниците 

се сблъсква с яростта на 

използваното за „опитно 

зайче“ малцинство, зара-

зата излиза от границите 

на града и се разпростра-

нява из цялата нация.

Семейство Картърс - 

Beyonce и Jay-Z, изненада 

музикалния свят, като пус-

на неочаквано нов общ ал-

бум. Под името The Carters 

двойката издаде на 16 юни 

проекта Everything Is Love, 

който включва 9 песни. 

Beyonce и Jay-Z обявиха 

премиерата на албума на 

огромните екрани по вре-

ме на концерта им в Лон-

дон, част от стартирало-

то световно турне On the 

Run II Tour.

В е д н а г а  с л е д 

а н о н с а  х а ш т а г ъ т 

#EverythingIsLove оглави 

световния трендинг чарт 

за споделяне в Instagram 

и Twitter, като само за 

първите 24 часа бяха ре-

гистрирани над 1,7 млн. 

споменавания в социални-

те мрежи. Фенове, медии 

и артисти от шоубизнеса 

коментираха неочаквана-

та премиера, новите пес-

ни и страхотните умения 

на Beyonce в рапирането. 

Междувременно звезд-

ната двойка представи 

и зашеметяващо първо-

то видео от албума към 

сингъла Apeshit. Списа-

ние „Билборд“ го определи 

като „образец на модерно-

то изкуство“, а списание 

„Ролинг Стоун“ го нарече 

„визуален спектакъл“. Кли-

път, изпълнен със симво-

лизъм, е заснет в един от 

най-популярните музеи в 

света – „Лувъра” в Париж 

– и включва световни кла-

сики като „Мона Лиза“, „Ко-

ронясването на Наполеон“, 

статуите на Крилатата 

Нике от Самотраки и 

Венера Милоска и много 

други. Само за първите 

24 часа видеото Apeshit 

събра над 7 млн. гледания 

и оглави класацията на 

Youtube в САЩ и във Вели-

кобритания.

- Никой от героите от останалите части на поредицата не участва сега.

- На оригиналния плакат на филма може да се види надпис „Първата чистка“. 

Това е препратка към червената шапка на Доналд Тръмп със слогана „Да напра-

вим Америка отново велика“, която бе неразделна част от президентската му 

кампания.

- Това е първата лента от поредицата, която не е режисирана от Джеймс 

ДеМонако. 
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Светослав Загорски

САЩ са изключително 

популярна дестинация през 

всеки сезон, тъй като пред-

лагат невероятно много 

възможности за туризъм 

- големи вълнуващи гра-

дове като Ню Йорк и Сан 

Франциско или известните 

Ню Орлиънс и Вашингтон, 

плажовете на Южна Кали-

форния, лъскавия Лас Вегас, 

дивата природа на Аляска, 

музиката на Нашвил и т.н. 

Сред интересните места 

е и Кълъмбъс, прочут със 

своята история и забе-

лежителна архитектура. 

Градът е разположен в цен-

тралната част на щата 

Охайо и е негова столица.

Кълъмбъс е известен 

от киното. В него са сни-

мани много холивудски 

продукции, като „Трафик“, 

„Мълчанието на агнетата“, 

„Изкуплението Шоушенк“. 

Това място е популярно и 

от различни класации, като 

например тази на автори-

тетното сп. „Форбс”, кое-

то през 2008 г. обяви Кълъ-

мбъс за най-технологично 

развит град в САЩ. Това не 

е случайно, тъй като тук е 

домът на втория по голе-

мина щатски универси-

тет, основан през 1870 г. 

Днес туристите могат да 

направят приятна разходка 

сред зелените простран-

ства и красивите сгради 

в кампуса. Най-посещава-

ните обекти са Овалната 

арка, библиотеката, бота-

ническата градина „Чаду-

ик”, както и „Арена Велю”. В 

съседство е галерия „Джак 

Никлаус”, където могат да 

се видят модерно изкуство 

и технологии, както и COSI 

– интерактивен музей на 

науката и техниката. През 

2009 г. друго престижно 

издание - „Бизнес уик”, оп-

редели Кълъмбъс като „Най-

доброто място, където да 

създадете семейство”. 

Първата детска градина в 

САЩ е построена именно 

тук. 

Както споменахме, Къ-

лъмбъс е интригуващ със 

своята история, която е 

доста богата. Градът е 

основан през 1812 г. и е

кръстен на изследователя 
Христофор Колумб.

Първоначално сели-

щето е носило името 

Франклинтън. То е наре-

чено така от най-стария 

заселник по тези места 

- Лукас Съливан, който е 

бил голям почитател на 

Бенджамин Франклин. По-

късно тази територия се 

намира под контрола на 

Франция. Поради нейната 

атрактивност тя става 

арена на постоянни битки 

за надмощие между инди-

анските племена и новите 

заселници. С подписването 

на договора от Париж през 

1763 г. за приключване на 

Седемгодишната война 

територията е отстъпена 

на Британската империя. 

През 1803 г. Охайо е 

признат за щат, чиято 

столица се сменя няколко 

пъти. В крайна сметка се 

решава, че най-подходящо-

то място за нея ще бъде 

в централната му част, 

в близост до основните 

търговски пътища, глав-

но реки. Така се определят 

границите на Кълъмбъс, 

който преди това де фак-

то не е съществувал като 

град. Неговото изграждане 

започва с планировка той 

да бъде щатска метропо-

лия. След построяването 

на Националното шосе 

през 1831 г., чието начало 

започвало от Балтимор, 

Кълъмбъс става притега-

телен център и население-

то му се увеличава сери-

озно. Вълна от европейски 

имигранти довежда до обо-

собяването на два етниче-

ски анклава - от ирландци и 

германци, в покрайнините 

на града. 

По време на Американ-

ската гражданска война 

столицата на Охайо е една 

от основните бази на сили-

те на Съюза, благодарение 

на което до края на XIX в. 

се полагат основите на 

много индустриални произ-

водства. 

Местният „Кълъмбъс 

Крю Стейдиъм” е първият 

стадион в САЩ, постро-

ен специално за футбол. 

Освен това всяка годи-

на в края на февруари се 

провежда професионални-

ят турнир по културизъм 

„Арнолд Класик“, на който 

водещ е самият Арнолд 

Шварценегер.

На територията на 

Кълъмбъс има няколко ко-

лоритни района. Сред тях 

е Италианското селище, 

възникнало още през 60-те 

години на XIX век. Други лю-

бопитни места са Викто-

рианският окръг и Зелени-

ят квартал, намиращ се в 

близост до университета. 

В града има и Герман-

ско селище, създадено от 

немски емигрантски общ-

ности през XIX век, които 

по това време са съста-

влявали 1/3 от население-

то му. Красиво място е и 

Охайо Вилидж. Разположен 

в съседство с историче-

ския център на Охайо, той 

предлага възстановка на 

селище от XIX век.

През Кълъмбъс преми-

нават две реки - Скиото и 

Олитънджи. Над тях се из-

дигат два моста – „Мейн 

Стрийт” и „Лейн Авеню”. 

На улица „90 Уест Броуд“ се 

намира 

монументът  
„Санта Мария”,

закотвен във водите на 

една от реките. Той е ре-

плика на кораба на великия 

Колумб, с който изследова-

телят открива Новия свят 

през 1492 г.

За  този  проспери-

ращ американски град 

е характерно високото 

строителство. Небос-

търгачите на Кълъмбъс 

са достойно представени 

от сградите „Уан Нешъну-

аид Плаза”, Националната 

градска банка, „Миранова 

Плейс”, площадът „Капи-

тол” и „Льокуе Тауър”. 

В „Истън таун център” 

са разположени луксозни 

бутици и изискани ресто-

ранти. Там се намира и 

една от туристическите 

атракции на града - Север-

ният пазар. Създаден през 

1876 г., днес в откритото 

пространство можете да 

намерите всичко, за което 

мечтаете в областта на 

шопинга.

Постройките на Град-

ския съвет и сградата на 

Конгреса на САЩ в Охайо 

са сред най-красивите 

в Кълъмбъс. Градският 

съвет е монументално 

здание в стил гръцки ре-

несанс отпреди Граждан-

ската война.

Сред най-посещавани-

те места е и ме мо ри а лът 

„МакКинли”. Издигната 

през 1906 г., постройката 

е кръстена на бившия гу-

бернатор Уилям МакКинли. 

Намира се в близост до Ка-

питолията в Охайо.

Популярна спирка за ту-

ристите е и

къщата на Джеймс Търбър.

В нея известният пи-

сател и карикатурист на 

списание „Ню Йоркър” е 

живял със семейството 

си от 1913 г. до 1917 г. На 

посетителите е позволе-

но да сядат по столовете, 

да свирят на пианото или 

да натискат клавишите 

на пишещата му машина.

Сред големите атрак-

ции на Кълъмбъс са още 

зоологическата градина и 

аквариумът. Намират се в 

северната част на столи-

цата. Зеленият комплекс 

е дом на над 5000 живот-

ни, представители на 700 

вида. Зоопаркът е опреде-

лен за най-добрия в САЩ 

за 2009 г. от американско 

туристическо издание. 

Според статистиката 

всяка година той се посе-

щава от над 2,3 милиона 

души.

Около него има друго 

голямо пространство за 

отдих и забавление, из-

вестно като 

„Магическата планина”.

Приключенски голф, раз-

нообразни игри, блъскащи 

се колички, картинг са само 

част от възможностите, 

които мястото предлага.

Една от най-красивите 

зелени площи на Калъмбъс 

е „Франклин парк”. Той е 

известен с богатата ко-

лекция от тропически рас-

тения в ботаническата 

градина. Прекрасни места 

за релакс са още щат-

ският парк „Диър Крийк” и 

резерватът „Уейн” – един-

ственият горски масив в 

Охайо.

Можете да съчетае-

те пътешествието си в 

САЩ и в Кълъмбъс с някое 

от ежегодните събития 

в града. Тук си имат Ок-

тоберфест, точно като 

в Мюнхен, който също се 

провежда в края на септем-

ври. Изключително интере-

сен е и Панамериканският 

конгрес на отглеждащите 

„куортърхорсиз” (коне за 

родео).

В Кълъмбъс се организи-

рат и „Ред, Уайт енд Буум” 

– най-пищните тържества 

за Деня на независимост-

та в целия Среден Запад, 

завършващи с грандиозни 

фойерверки.

Панорамен изглед към Кълъмбъс

Къща във викториански стилСгради в историческия център

Прекрасна алея в Зеления квартал

Мемориална плоча, посветена на първоначалното име на 
града Франклинтън

Университетът Една от красивите църкви
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Dobromir Ganev, Chairman of the MB of NREA:

NREA has many points of contact at which we 
can work with BCC

Mr. Ganev, congratula-
tions on your election to 
the responsible position – 
Chairman of the Manage-
ment Board of the National 
Real Estate Association 
(NREA). Until now, you have 
been Deputy Chairman of 
the MB of NREA; you are 
well acquainted with the 
specifics of management 
and the problems in the 
sector. What will be your 
priorities now at the head 
of the organization?

For three terms I was 

Deputy Chairman of the 

Managemen t  Boa rd  o f 

NREA, which is one of the 

oldest branch associations in 

the country and is the larg-

est representative associa-

tion of real estate agencies 

in Bulgaria. Last year we cel-

ebrated our 25th anniversary. 

This implies serious tradi-

tions and very clear attitude 

of the members towards the 

main goals of the organiza-

tion. The priorities set out in 

our program for the next two 

years, 2018 – 2020, are re-

lated to the main tasks writ-

ten in the Statutes of NREA. 

Our most important goal is to 

increase the members of the 

Association and to develop 

our regional structures. We 

will focus our efforts also 

on property market regula-

tion, which has always been 

an important topic for us, 

but despite our work in this 

direction, we have not been 

successful yet. Several times 

we have been close to adopt-

ing a Law on real estate bro-

kerage activities – a liberal 

norm related to the creation 

of a register and control on 

the entrance of the people 

involved in this profession 

– of their knowledge, skills 

and competencies. With the 

adoption of this law, consum-

ers will receive an excellent 

service with guaranteed al-

most equal quality - some-

thing that is not happening at 

this stage on the market as 

a whole, although for 17 – 18 

years the members of NREA 

have been working with ethi-

cal rules. Usually 99% of the 

complaints received at the 

National association by con-

sumers are for activities car-

ried out by companies that 

are not in NREA. Our agen-

cies voluntarily place them-

selves under the control of 

ethical rules. 

The focus of the new 

Management Board will be 

to familiarize consumers with 

good practices and what to 

expect from a real estate 

company. You know that in 

recent times bad practices 

have been widely used, 

mostly related to property 

marketing, such as false of-

fers, misleading advertising. 

Unfortunately, this has hap-

pened too often over the last 

few years when the market is 

dynamic. Indeed, the number 

of companies using similar 

practices on the market is 

very small but they seriously 

undermine the prestige of 

our profession. The major-

ity of colleagues, maybe 

over 90%, are trying to work 

correctly according to their 

knowledge, experience and 

skills. 

On what topics, in par-
ticular, NREA can partner 
with the Bulgarian Con-
struction Chamber?

For example, consultants 

from the Association can be 

useful in creating concepts 

for construction projects. 

Now the market is very good 

but if the concept is wrong 

it can cause problems in 

the future. You know that 

the stage from the feasibility 

study to the project imple-

mentation lasts for at least 

two years and in most cas-

es it reaches three or four. 

This is a very long period for 

the property market through 

which there may be not one 

but two cycles, or we can 

move from one to another. If 

a project is not sustainable, 

if it is not based on the cli-

ent’s current expectations, it 

will either be risky or will not 

deliver the expected cash 

flow and efficiency. In this 

direction, we can certainly 

be mutually beneficial.

And on what other issues 

we will cooperate, we will de-

cide during the conversation 

with the Chamber. NREA has 

many points of contact at 

which we can work with BCC 

and I hope our contacts will 

be more active in the future.

Nikolay Mladzhov, owner and 
manager of Z&M Private Co. Ltd:

The CEIBG award is recognition 
for all employees of the company

Mr. Mladzhov, Z&M 
Private Co. Ltd received 
the grand prize in cate-
gory “Quality” during the 
Fourth Annual Ball of the 
Confederation of Employ-
ees and Industrialists in 
Bulgaria (CEIBG). How 
do you accept this pres-
tigious award?

Indeed, this is a great 

recognition both for me 

and for the whole compa-

ny, for all employees who 

work for Z&M Private Co. 

Ltd in Bulgaria, Macedonia and the other offices. I will not hide 

that it is really very nice to receive such prestigious awards. 

The grand prize in category “Quality”, which we took during the 

Fourth Annual Ball of CEIBG, is even more special because it 

was given to us personally by Prime Minister Boyko Borisov.

I think that winning this prize is not accidental, as the 

company represents two major international concerns – Thys-

senKrupp Fordertechnik (Germany) and Hitachi Construc-

tion Machinery (Japan). Their production is a synonym of 

high quality. Our task is to maintain this level and to provide 

valuable services in both the commercial and repair part. We 

cover the entire cycle and obviously we are doing well in our 

business. The result is exactly this award. 

Z&M Private Co. Ltd is an advertiser and partner of 
Stroitel Newspaper. What is your opinion of the branch 
edition?

First of all, I would like to say that the presence of a branch 

edition such as Stroitel Newspaper on the media market is 

absolutely imperative and positive. In a sector where there are 

constantly events naturally there is a need for such a news-

paper to cover what is happening. It is commendable that you 

continue to develop your business with so much competition.

It is quite natural for our company to work with Stroitel 

Newspaper. We see concrete benefits of being an advertiser 

in the edition.

Project „Beautiful Bulgaria” funds 
14 additional proposals

Business climate in Bulgaria continues to improve
By Resolution №2/19.06.2018 

of the Management Board (MB) of 

project “Beautiful Bulgaria” were ap-

proved 14 additional proposals of 14 

municipalities for financing and im-

plementation in 2018. Of these, 7 are 

under measure М01 “Improvement 

of social environment in the settle-

ments”, 6 – under М02 “Improving 

social infrastructure” and 1 – under 

М02-01 “Improving resident type so-

cial services”. The approved projects 

are for sites in the following areas: 

culture – 4, healthcare – 3, social 

services – 2, education – 2, public 

administration – 2, sports and rec-

reation – 1. This was announced for 

Stroitel Newspaper by Arch. Valeria 

Boteva, chief coordinator of project 

“Beautiful Bulgaria” at the Ministry of 

Labor and Social Policy (MLSP).

The total value of the fourteen 

approved proposals is BGN 2.7 mil-

lion – BGN 1.3 million from PKB and 

BGN 1.4 million from the applicants. 

Of these, BGN 2.6 million are for 

construction-assembly/repair works 

and BGN 77 thousand for vocational 

training of unemployed persons.

“With the renewal of the addi-

tional sites, a total employment of 

at least 198 persons is expected, 

including at least 79 registered un-

employed in the Labor Office Direc-

torate, as well as vocational training 

of at least 66 unemployed persons 

from the Labor Office Directorate,” 

explained Arch. Boteva.

“Bulgaria is getting 

better in terms of its eco-

nomic development. We 

already have more than 

6% more exports, and in 

innovative technologies, 

machine building – not in 

non-service spheres but 

in real manufacturing. 

Factory after factory ap-

pears. Thousands of jobs 

are being created,” said 

Prime Minister Boyko Bo-

risov during the opening 

of the First Plovdiv Eco-

nomic Forum, which was 

held within two days un-

der the title “The Complex 

Context of Growth”. The 

event was attended also 

by Deputy Prime Minister 

Tomislav Donchev, Deputy 

Prime Minister for Judicial 

Reform and Minister of 

Foreign Affairs Ekaterina 

Zaharieva, Minister for the 

Bulgarian Presidency of 

the Council of the Euro-

pean Union Lilyana Pav-

lova, Minister of Energy 

Temenuzhka Petkova, 

Minister of Economy Emil 

Karanikolov, Minister of 

Tourism Nikolina Angelko-

va, Deputy Minister of Re-

gional Development and 

Public Works Eng. Valentin 

Yovev, Serbian Minister of 

Energy Aleksandar Antic, 

the World Bank Regional 

Director for the European 

Union Countr ies Arup 

Banerji, the Secretary of 

State at the Romanian 

Ministry of Foreign Affairs 

George Ciamba, repre-

sentatives of the local gov-

ernment and businesses 

and others. 

“Just a few weeks ago 

new studies emerged that 

show stability. What Bul-

garia has to date is a good 

prospect. 10% flat tax and 

20% VAT – ideal for inves-

tors. Unemployment is un-

der 6%,” said Prime Minis-

ter Borisov.

BCC and RIA will work together on current 
for the branch topics

The management of the Bulgar-

ian Construction Chamber (BCC) 

held a working meeting with the 

Chairman of the Management 

Board (MB) of the Road Infrastruc-

ture Agency (RIA) Eng. Svetoslav 

Glosov. It was attended also by the 

members of the MB of RIA Eng. 

Doncho Atanasov and Eng. Veselin 

Davidov, as well as experts from the 

Agency. BCC was presented by the 

Chairman of the MB of BCC Eng. Ili-

yan Terziev, Deputy Chairman of the 

MB of BCC and Chairman of the Re-

gional Office of BCC – Burgas Eng. 

Nikolay Nikolov, Eng. Lyubomir Ka-

chamakov, member of the Executive 

Bureau (EB) and of the MB of BCC, 

Chairman of the Regional Office of 

BCC – Sofia, Eng. Blagoy Kozarev, 

member of the EB and of the MB of 

BCC, Ivan Ivanov, member of the MB 

of BCC, Miroslav Manolov, member 

of the MB of BCC and Chairman of 

Section “Infrastructure Construction” 

at BCC, Eng. Rosen Koleliev, mem-

ber of the MB of BCC, the Executive 

Director of the Chamber Eng. Miro-

slav Maznev, the Honorary Chairman 

of BCC Eng. Simeon Peshov, the 

Chairman of the Supervisory Board 

of BCC Valentin Nikolov and Reneta 

Nikolova, PR of BCC and procurator 

and editor-in-chief of Stroitel News-

paper EAD.

At the beginning Eng. Terziev 

congratulated Eng. Glosov for his 

election to the post and wished him 

success. “RIA is a key agency for the 

construction sector and the good in-

teraction between the Chamber and 

the Agency is of great importance to 

us. There are many topics that we 

can discuss together and on which 

we can cooperate,” said Eng. Ter-

ziev. He assured Eng. Glosov that he 

could rely on the Chamber’s expert 

capacity on important issues of the 

road construction sector.

Eng. Svetoslav Glosov thanked 

BCC for the support and underlined 

that RIA would work in cooperation 

with the Chamber.
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Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

В предпоследния 17-и кръг от Българската стро-

ителна футболна лига (БСФЛ) стана ясно кой ще е 

сребърният медалист във Висшата лига – отборът 

на „Бокал“, който за трета поредна година се класи-

ра втори. В предишния кръг се разбра кой е шампио-

нът - „Инфра Холдинг“, а в последния, 18-и от сезона, 

ще се определи и носителят на бронзовите отличия. 

Битката за третото място ще е между тимовете на 

„Ромстал ХЕС“, които ще имат за съперник „Контракт 

сити“, и на „Марибор строй“, които ще се изправят 

срещу „Каммартон България“. Разликата между два-

та отбора е само две точки, като „Ромстал ХЕС“ се 

нуждае от задължителна победа, за да се качи на по-

четната стълбичка.

Не така стоят нещата в Първа дивизия, където 

все още не е ясен шампионът. Главните претенденти 

са селекциите на „Адамант Сървис Груп“ и „Пайп Сис-

тем“, които са с равен точков актив, по една размене-

на победа с резултат от 4:2. Крайното класиране ще 

се формира на база голова разлика. Бронзовите медали 

в тази дивизия ще бъдат за дебютантите в лигата 

„Кордеел България“. Развръзката ще е на 12 юли.

В 17-и кръг в пряк двубой за сребърните медали се 

изправиха „Бокал“ и „Ромстал ХЕС“, като тимът на „Бо-

кал“ успя да спечели дербито с 2:1 с голове на Расим 

Рашид и Георги Кундурджиев. Почетното попадение за 

„Ромстал ХЕС“ беше дело на Владислав Славов. 

С два гола на Николай Георгиев и един на Николай 

Зайков тимът на „Марибор строй“ се наложи с 3:2 труд-

но над  „Монтаж Строителни Конструкции“. За „монта-

жниците“ на два пъти се разписа Калин Митов.  

Главният виновник за развръзката в Първа дивизия 

се казва „Кордеел България“, който успя да победи с 

2:1 тима на „Пайп Систем“. „Пайп“ отбелязаха първия 

гол в началото на мача, дело на Денис Борисов. До 

края на частта „корделци“ съумяха да възстановят 

равенството в мача чрез Петър Халачев. През втора-

та част момчетата от „Пайп“ предимно се бранеха и 

разчитаха на своите остри контраатаки, но бяха па-

рирани от защитниците на „Кордеел“. От друга стра-

на футболистите на „Кордеел“ атакуваха и търсеха 

победата, за да си гарантират бронзовите медали. В 

двеминутното продължение холандското лале на „Кор-

деел“ Денис Крол се възползва от една лошо избита 

топка от вратаря на „Пайп“ и реализира победния гол 

за своя тим.

В дербито на така наречените опашкари не се из-

лъчи победител, след като „Теразид“ и АПИ стигнаха до 

зрелищно равенство 3:3 след точни удари за „Теразид“ 

на Ивайло Борисов, Юлиан Илиев и Цветелин Тошев и за 

АПИ - на Данаил Златаров, Златко Янев и Иван Досев.
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Шведите показаха хладнокръвие и също продължават напред
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Шведският национа-

лен отбор по футбол се 

добра до 1/4-финалите на 

Световно първенство за 

първи път от 1994 г. на-

сам, след като победи с 

1:0 Швейцария на „Санкт 

Петербург Арена“ в един 

от най-слабите мачове от 

първия кръг на директни-

те елиминации на Монди-

ал 2018. Все пак успехът 

на шведите бе заслужен, 

тъй като те организи-

раха по-опасните атаки, 

като освен това се за-

щитаваха много умело. 

Емил Форшбери реализира 

единственото попадение 

в 66-ата минута. С тази 

победа „Тре кронур“ вече се 

превърна в една от изне-

надите на шампионата, и 

то без голямата си звез-

да от последните години 

- Златан Ибрахимович. В 

93-тата минута Мартин 

Олсон се откъсна сам 

срещу вратаря Ян Зомер 

с възможност за втори 

гол за скандинавците, но 

Михаел Ланг го изблъска 

силно в гърба. Скомина 

показа директен червен 

картон на бранителя и по-

сочи бялата точка. След 

това отиде да гледа ви-

део повторение, за да раз-

бере дали нарушението 

е било извън или вътре в 

наказателното поле. След 

намесата на ВАР главният 

съдия правилно прецени, че 

фалът е преди линията на 

пеналта и отсъди свобо-

ден удар. Ола Тойвонен из-

пълни, но Зомер спаси.

В последната среща 

от 1/8-финалната фаза на 

Мондиал 2018 нещата не 

изглеждаха много по-раз-

лично. Отборите на Ан-

глия и Колумбия изиграха 

един изпълнен с грубости 

и безкрайни нарушения 

двубой. Резултатът бе 

открит от британците 

след попадение на Хари 

Кейн от дузпа, реализи-

рана в 57-ата минута на 

сблъсъка. В 81-вата ми-

нута англичаните допус-

наха нелепа грешка при 

изнасянето на топката 

и отвориха най-чистата 

възможност до момента 

за „лос кафетерос“. Хуан 

Куадрадо получи топката 

в наказателното поле, но 

не я поведе добре, шути-

ра силно и не намери рам-

ките на противниковата 

врата. Преди това колум-

бийците нямаха точен 

удар, а опасностите пред 

стража Пикфорд напълно 

отсъстваха. Проблемите 

за островитяните тепър-

ва предстояха, тъй като в 

даденото съвсем законо-

мерно 5-минутно продъл-

жение резервата Урибе 

отправи великолепен мо-

щен шут от дистанция, 

при който Пикфорд бе за-

труднен и изби в корнер. 

При последвалото центри-

ране Йери Мина се извиси 

над всички и засече с гла-

ва топката в мрежата на 

Англия за 1:1, реализирайки 

третото си попадение в 

три поредни срещи.

Така се стигна до про-

дължения, в които и двата 

тима бяха по-предпазливи 

и не успяха да създадат 

кой знае какви голови въз-

можности.

В 98-ата минута Фал-

као вкара топката в мре-

жата, но при спряна игра. 

Ситуацията беше доста 

любопитна. Преди изпъл-

нението на тъч втора 

топка беше изритана из-

вън терена, тя се удари 

в рекламните пана и се 

запъти отново към тере-

на, а страничният рефер 

я спря. В същия момент 

тъчът беше изпълнен, ня-

маше втора топка на те-

рена, Фалкао получи сам 

в наказателното поле, но 

съдията реши да не си 

създава проблеми и върна 

изпълнението. Колумбий-

ският нападател имаше 

жълт картон, но умишле-

но вкара топката в мре-

жата. Англичаните пък се 

разминаха с решителното 

попадение след пропуски 

на Дани Роуз и влезлият 

като резерва Ерик Дайър. 

В крайна сметка логич-

ното се случи и двата 

тима дочакаха дузпите. 

Там първи получиха своя 

шанс колумбийците, след 

като при 3:2 Джордън 

Хендерсън пропусна. Тази 

възможност обаче бе леко-

верно пропиляна, тъй като 

в ответния удар резерва-

та Урибе нацели гредата 

и резултатът се запази. 

След това Трипиър и Да-

йър донесоха класирането 

на тима си, реализирайки 

своите удари. Изненадва-

що Карлос Бака се оказа 

вторият грешник за „лос 

кафетерос“, след като 

също не успя да отбележи 

попадение. Така Колумбия 

напуска надпреварата 

след 3:4 при руската ру-

летка на 11-метровите 

наказателни удари.

А нгли чан и т е  н ай -

сетне успяха да преодо-

леят кръг на Мондиал след 

изпълнение на дузпи. Преди 

това те неизменно отпа-

даха от бялата точка на 

световните финали през 

1990 г., 1998 г. и 2006 г. 

Островитяните дости-

гат до 1/4-финал за първи 

път от 12 години насам 

и ще трябва да се изпра-

вят срещу коравия тим на 

Швеция.

Ето и всички 1/4-фи-

нални двойки на Мондиал 

2018:

Уругвай - Франция

Бразилия - Белгия

Швеция - Англия

Русия - Хърватия

Първата ни ракета 

при мъжете Григор Дими-

тров бе елиминиран още 

в първия кръг на „Уимбъл-

дън”, след като отстъпи с 

6:1, 6:7(3), 6:7(5), 4:6 пред 

Стан Вавринка. Българи-

нът започна отлично мача 

и загуби само гейм в пър-

вия сет, но впоследствие 

допусна обрат след срив в 

играта си.

Втората част бе да-

леч по-различна и започна 

равностойно. Швейцаре-

цът намери добър ритъм и 

постепенно започна да иг-

рае все по-уверено. Григор 

пък продължи предпазливо, 

което му донесе успех в 

първия сет. Сега обаче 

грешките на Стан бяха 

по-малко и това доведе до 

превес за него. Вавринка 

успя да пробие в шестия 

гейм и поведе с 4:2.

Димитров изпусна и 

третия сет, след като 

дори водеше с пробив. Това 

донесе още повече увере-

ност на съперника му. Сер-

висът на Вавринка бе все 

по-стабилен и той се до-

бра лесно до два мачбола, 

като при втория стигна 

до крайната победа.

Припомняме, че Гри-

гор изтегли много тежък 

жребий и трябваше да се 

изправи срещу трикра-

тен победител на турни-

ри от Големия шлем още 

на старта на турнира. 

Швейцарецът в същото 

време пропусна втората 

половина от миналия сезон 

поради контузия и падна 

до номер 225 в света. От 

началото на тази година 

той има пет победи и де-

вет загуби.

Българският нацио-

нален тим по баскетбол 

претърпя поражение в 

последната си среща от 

първата фаза на светов-

ните квалификации. При 

гостуването си на Чехия 

в Пардубице баскетболи-

стите ни показаха две ко-

ренно различни лица и от-

стъпиха със 75:81. Въпреки 

това те продължават на-

пред към следващия етап 

на ситото за Мондиал 

2019, след като завършиха 

на трето място в своята 

квалификационна група F.

Момчетата на Любом-

ир Минчев изиграха силни 

първа и последна част, но 

представянето им през 

втората и третата им 

коства успеха, макар че 

бяха близо до триумф след 

силен финален щурм. Бо-

жидар Аврамов вкара 15 

точки и бе най-резулта-

тен за България. Христо 

Захариев добави 14, Ста-

нимир Маринов реализира 

13, а Александър Янев и 

Александър Везенков от-

белязаха по 11 точки, Ве-

зенков овладя и 10 борби. 

Блейк Шилб поведе Че-

хия с 20 точки, а Войчех 

Хрубан вкара 17.

В следващия етап на-

ционалите ни ще играят 

срещу Франция, Русия и 

Босна и Херцеговина.
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за публикация в централния печат на 

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Проектиран  от 15 

души студенти по ин-

женерство и дизайн в 

Цюрих и един-единствен 

електротехник, мотоцик-

летът Ethec е истинско 

технологично чудо, защо-

то запълва пропуските 

в енергийната ефектив-

ност на конвенционални-

те мотори. Отличава се 

с първото в света предно 

колело с двигател, който 

се използва за възста-

новяване на спирачната 

енергия и постигане на 

по-висока безопасност, 

като осигурява и лесно 

шофиране. Вярно е, че из-

глежда малко странно от 

определени ъгли, но

той е в своя собствена 
лига по отношение на 
външния вид.

Уникалното в Ethec е, 

че е различен от всички 

електромашини, които 

създават проблеми, кога-

то става въпрос за изми-

наване да дълги разстоя-

ния. Той може да извърви 

с едно зареждане цели 400 

километра. Още по-неве-

роятно е, че после може 

да си набави енергия само 

за един час. Литиево-йон-

ната батерия, състояща 

се от 1260 клетки, се под-

държа в идеална работна 

температура чрез термо-

електрична охладителна 

система, както и с няколко 

перки на кутията на бате-

рията. 

Подробности,  кои -

то си заслужава да се 

споменат, са предното 

окачване, резервоарът, 

който се простира над 

кормилната глава, и усу-

каната метална скоба, 

която свързва таблото 

на таблет от 7 инча към 

кормилото.

Едновременно ретро и 
футуристична, 

тази доста „мускулес-

та“ машина се възползва 

не само от съвременни-

те технологии, но и от 

модерните елементи на 

дизайна. Формата е мо-

делирана като реплика на 

човешкото тяло. Фарът е 

ключов визуален елемент 

и символизира човешката 

глава. Фронталният по-

глед говори за мощни ра-

мене, а тънката седалка 

представлява талията 

пред разширяващата се 

задна част, коя-

то финализира 

визията. 

Класически-

те елементи 

могат да бъ-

дат намерени в 

рамката, която 

е от доказано 

ле ка  тръ б н а 

конструкция. Трапецо-

видната вилка позволява 

регулиране на геометри-

ята въз основа на мате-

матическа оптимизация. 

Резултатът е повишена 

стабилност. Оптимизи-

раната двустранна въртя-

ща се топология генерира 

твърдо окачване.

Операционната сис-

тема определя и нов бенч-

марк. Благодарение на

системата Keyless 

водачът може да се съ-

средоточи само върху ра-

достта от шофирането с 

едно натискане на бутон. 

7-инчовият сензорен екран 

показва цялата важна ин-

формация на мотоцикле-

тиста. 

МАРШРУТИ
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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

Петровден.  
Усеща се като 
Димитровден,  
на отделни места – 
като Никулден. 

Над 8,4 млн. лв.  
от приватизацията 
на общински имоти 

в София ще бъдат 
вложени в ремонта 
на образователни, 

здрави и културни 
обекти.
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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


