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 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Мирослав Еленков

„Един от водещите приорите-
ти в областта на енергетиката 
на настоящото правителство е 
изграждането на енергийната ин-
фраструктура. Ефективното из-
ползване на капацитета на същест-
вуващата газопреносна система и 
нейната модернизация са ключови 
условия за гарантиране на енергий-
ната сигурност за България“. Това 
каза министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова по време на от-
криването на изградения транзитен 
газопровод между България и Турция 
в участъка Лозенец – Недялско. Из-
пълнител на проекта е „Главболгар-
строй“ ЕАД. Съоръжението бе въве-
дено в експлоатация с повече от 4 
месеца предсрочно. Събитието се 
проведе до с. Лозенец, област Ям-

бол. В церемонията взеха участие  
министър-председателят Бойко Бо-
рисов, министърът на енергетика-
та и природните ресурси на Турция 
Фатих Дьонмез, изпълнителните 
директори на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
Владимир Малинов и на БЕХ ЕАД Пе-
тьо Иванов и председателят на УС 
на „Главболгарстрой Холдинг“ АД 
инж. Калин Пешов, който е и зам.-
председател на УС на КСБ. 

Газопроводът е с дължина 20 км 
и с диаметър на тръбата 1000 мм. 
Благодарение на новоизградената 
отсечка от компресорна станция 
„Лозенец“ до очистно съоръжение 
„Недялско“ е повишена сигурнос-
тта на съществуващата тран-
зитна газопреносна мрежа на 
„Булгартрансгаз“. Осигурена е и 
възможност за пренос на допълни-
телни количества природен газ. С 

реализирането на обекта капаци-
тетът за пренос на природен газ 
от България за Турция ще се уве-
личи с 1,7 млрд. куб. м на година. 
„Отваряйки крана на това съоръ-
жение, ще може да има пренос на 
16 млрд. куб. метра природен газ 
в двете посоки България – Турция. 
Всичко е по европейските правила. 
Използваме най-добрата техника. 
Същевременно продължаваме да 
разговаряме с турските и руски-
те колеги, като не спираме да 
строим“, заяви премиерът Бойко 
Борисов. „Докато другите се чу-
дят къде и какво щяло да мине, 
нашето вече работи“, каза още 
той. „Благодаря на строителите 
и работниците, защото от всич-
ки наши съседни държави - ние сме 
готови!“, допълни Борисов.
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Изпълнител на проекта е „Главболгарстрой“ ЕАД

Йоана Христова, зам.-кмет 
на Столичната община по 
направление „Зелена система, 
екология и земеползване“: 

До края на 2018 г. ще стартира 
процедура за избор на 
изпълнител на инсталацията 
за оползотворяване на RDF 
горивото

КСБ

КСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ
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Инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ:

Мониторинг 
на сключените договори 
по обявени обществени 
поръчки януари – юни 
2018 г.

И к Г вб й“ ЕАД

КСБ трябва да работи 
за това визиите на 
строителния бранш 
да бъдат реализирани 
в интерес на сектора, 
но и на държавата
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10 август
Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил

16 август
Николина Филипова, член на УС на КСБ
Инж. Илко Тодоров, член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

„ЧЕЗ Разпределение извършва регу-
лярни проверки и анализи на броя пре-
късвания на електрозахранването и 
причините за тях в с. Казичене.“ Това 
съобщиха от компанията и уточниха, че 
през последния един месец е регистри-
рано увеличение на броя прекъсвания. 
„Смущенията се дължат на аварии в 
чужди съоръжения, които не са собстве-
ност на дружеството, на зачестилите 
бури, които активират защитите по 
мрежата, както и на последващи дейст-
вия на ЧЕЗ Разпределение, вследствие 
на тези събития“, допълват от компа-
нията. В тази връзка се извършва обход 
и оглед на всички чужди съоръжения и се 
изготвят предписания на собственици-
те. От ЧЕЗ предупреждават, че при не-
изпълнение на предписанията в указания 
срок – до края на август, дружеството 
ще бъде принудено да изключи от мре-
жата нередовните съоръжения. 

ЧЕЗ Разпределение е изпълнило и из-
вънреден обход по електропроводите, 
които захранват с. Казичене, заснема-

не с термовизионна камера и ултраз-
вуков детектор на всички съоръжения, 
и е отстранило констатираните забе-
лежки. Направено е и кастрене по мре-
жата, монтирани са автоматизирани 
съоръжения с цел много по-бързото 
локализиране на повредени участъци 
и възстановяване на електрозахран-
ването на клиентите на компанията. 
Предстои профилактика на трафопос-
товете.

През 2017 г. и 2018 г. в района са 
инвестирани 270 000 лв., подменени 
са 90 изолатора, 160 кг. проводници и 
3 стълба, монтирани са дистанционно 
управляеми апарати. Предстои въвеж-
дане в експлоатация на нов трафопост 
в с. Кривина на стойност 142 хил. лв. 
От ЧЕЗ Разпределение посочват още, че 
дружеството поддържа мрежата, която 
захранва с. Казичeне, в добро техниче-
ско състояние. Компанията ще продъл-
жи да предприема мерки, за да сведе до 
минимум прекъсванията на електрозах-
ранването заради трети страни.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Европейската комисия (ЕК) публикува 
ново Ръководство, с което да помогне на 
националните и регионалните длъжност-
ни лица, които се разпореждат със сред-
ства от ЕС, да организират ефикасни и 
прозрачни процедури за обществени по-
ръчки по финансирани от ЕС проекти. То 
е изготвено от службите на ЕК, работе-
щи в областта на тръжните процедури, 
както и посредством консултации със 
съответните експерти от страните в 
ЕС. Ръководството обхваща целия процес 
– от подготовката и публикуването на по-
каните за участие до подбора и оценката 
на офертите и изпълнението на поръчки-
те. За всеки от етапите има включени 
съвети за избягване на грешки, добри 
практики, полезни връзки и образци. Разяс-
нено е също така как да се оползотворят 
максимално възможностите, които раз-
криват приетите през 2014 г. преработе-
ни директиви за обществените поръчки, 
т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн 
процедури, за да се улесни участието на 
малките предприятия в публичните тър-
гове, а възлагащите органи да ги използ-
ват по-добре в подкрепа на общи цели от 
публичен и екологичен характер.

„Оказването на помощ на държавите 
членки при организирането на надеждни 

тръжни процедури за инвестициите на ЕС 
е от съществено значение, за да се защи-
ти бюджетът на Съюза от грешки и да се 
гарантира максималното въздействие на 
всяко вложено от ЕС евро така, че това 
да бъде в пряка полза на гражданите“, е 
заявила еврокомисарят по регионалната 
политика Корина Крецу.

Европейските структурни и инвести-
ционни фондове насочват над 450 млрд. 
евро в реалната икономика на ЕС за пе-
риода 2014 - 2020 г., половината от които 
се инвестират чрез обществени поръчки. 
Ръководството може да се види на офици-
алния сайт на ЕК https://ec.europa.eu, как-
то и в онлайн изданието на в. „Строител“ 
http://vestnikstroitel.bg/.

№ по 
ред ОП Дата Час Място

1 София 10.10.2018 09.00 Заседателна зала в централа на КСБ

2 Благоевград  19.10.2018  17.00  Зала на ОП – Благоевград

3 Бургас

4 Варна 11.10.2018  16.00  Фестивален център Варна

5 Велико Търново 26.09.2018  15.30  Офис на ОП – Велико Търново

6 Видин  05.10.2018  17.30  Офис на ОП – Видин

7 Враца  05.10.2018  14.00  Офис на ОП – Враца

8 Габрово  05.10.2018  16.30  Конферентна зала МОЛ Габрово

9 Добрич  04.10.2018  17.00  Зала на „Жилфонд - Инвест“ 

10 Кюстендил  05.10.2018  16.00  Зала на ОП – Кюстендил

11 Кърджали

12 Ловеч 20.09.2018 17.00  Зала на ОП – Ловеч

13 Монтана  20.09.2018  14.00  Офис на ОП – Монтана

14 Пазарджик  10.10.2018  17.00  Конферентна зала ПГСА Пазарджик

15 Перник  10.10.2018

16 Плевен 27.09.2018 16.30 Офис на ОП – Плевен

17 Пловдив

18 Разград 28.09.2018 17.00 Офис на ОП – Разград

19 Русе

20 Силистра  10.10.2018  17.00  Зала на ОП – Силистра

21 Сливен  18.09.2018  17.30  Зала на ОП – Сливен

22 Смолян  09.10.2018  14.30  Зала на ОП – Смолян

23 Стара Загора 10.10.2018  18.00  хотел-ресторант „Зеленият хълм“

24 Хасково

25 Шумен  05.10.2018  17.00  Офис на ОП – Шумен

26 Ямбол  27.09.2018  15.00  Зала на ОП – Ямбол

27 Търговище  20.09.2018

Техническият учебен център на ЧЕЗ 
Разпределение България получи лиценз 
от Националната агенция за професио-
нално образование (НАПОО), съобщиха 
от компанията. Бъдещи и настоящи 
електротехници вече ще могат да при-
добиват знания и опит в сферата на 
електроенергетиката в Центъра и да 
получат професионална квалификация по 
професии и специалности в съответ-
ствие със Закона за професионалното 
образование и обучение. Лицензът е за 
8 професии и 12 специалности в облас-
тта на електроенергетиката, екологи-
ята, информационните технологии, за-
варяването и подемно-транспортната 
техника.

Центърът се състои от технически 
полигон, който включва реална симула-
ция на електроразпределителната мре-
жа, и изградени осем обекта за практи-
ческо обучение, както и специализирани 
зали. Обектът служи за развитие на 
служителите на ЧЕЗ Разпределение 
чрез професионално обучение, формира-

не на политика и практика за обучение 
през целия живот в съответствие с 
Европейската стратегия по заетост-
та и Меморандума за учене през целия 
живот, повишаване на квалификацията, 
подобряване на компетентността и 
конкурентоспособността на електро-
техниците, партньорство с образова-
телни институции и държавни органи-
зации и др.

„Секторът се нуждае от специа-
листи, а това, че е стратегически и 
рисков, прави качественото обучение 
изключително важно. Получената ли-
цензия е доказателство за нашите въз-
можности в тази посока. В Техническия 
учебен център, в реална бизнес среда, 
предлагаме професионална квалифика-
ция и преквалификация на служители 
и партньори, а модерната база в Цен-
търа вече предизвика интерес у млади 
хора към професията“, е казала Меглена 
Велинова, ръководител на Техническия 
учебен център към ЧЕЗ Разпределение 
България. 



3СЕДМИЦАТАпетък, 10 август 2018 Ñòðîèòåë

 от стр. 1
Снимка авторът

Министър-председа-
телят напомни и за дого-
ворките, които страната 
ни е направила в Анкара и 
в Москва за продължение-
то на „Турски поток” през 
нашия хъб за Сърбия, Маке-
дония, Австрия и Унгария.

По думите на минис-
тър Теменужка Петкова 
със строителството на 
новата 20-километрова 
отсечка Лозенец – Недял-
ско се постига пълно съ-
ответствие и свързаност 
с турската газопреносна 
система. Тя припомни, че 
проектът е определен за 
такъв от общ интерес за 
ЕС, което илюстрира не-
говата значимост за га-
зовите доставки не само 
за нашата страна, но и за 
целия регион. 

„Бих желал да благодаря 
на изпълнителите на про-
екта от „Главболгарстрой“ 
за техния висок професио-
нализъм, който показаха, 
както и за качествената 
работа по изпълнение на 
съоръжението. Това поз-
воли обектът да бъде 
въведен в експлоатация 

предсрочно с повече от 
4 месеца и под предвиде-
ната стойност на склю-
чения договор“, подчерта 
изп. директор на „Булгар-
трансгаз“ ЕАД Владимир 
Малинов. Той допълни, че 
ръководената от него ком-
пания ще продължи да пола-
га усилия за модернизиране 
на газопреносната мрежа в 
страната, което е основна 
предпоставка за реализа-
ция на газовия хъб „Балкан“.

„Близо 20 години Бълга-
рия не беше инвестирала в 
линейна инфраструктура на 
газопреносната си мрежа. 
Редно е да благодарим на 
правителството за волята 
и постоянствотото след 
рехабилитацията на компре-
сорните станции по газопре-
носната система да инвес-
тира и в този обект“, посочи 
инж. Калин Пешов. „Поже-
лававам на инвеститора в 
лицето на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД дълга и безаварийна 
експлоатация на съоръже-
нието, което е изключител-
но качествено, изградено е с 
надеждна стомана, има 1700 
заварки и е изпитано на 85 
бара налягане“, изтъкна още 
инж. Пешов.

„Вярвам, че чрез здрави-
те връзки, които същест-
вуват между нашите стра-
ни, ние ще продължаваме да 
развиваме сътрудничество 
в областта на енергийна-
та сфера и ще вървим все 
по-уверено напред, ще про-
извеждаме и ще се разви-
ваме“, посочи на свой ред 
турският енергиен минис-
тър Фатих Дьонмез. „За 
нас е голямо удоволствие 
да бъдем свидетели на про-
екти и инвестиции, които 
допринасят за проспери-

тета на България, която 
е наш изключително важен 
съсед с оглед на сигурнос-
тта на енергийните дос-
тавки“, допълни той. Спо-
ред него с въвеждането в 
експлоатация на изграде-
ния транзитен газопровод 
между България и Турция в 
участъка Лозенец – Недял-
ско се дава възможност и 
повод за откриването на 
други по-големи проекти 
и инвестиции. „Нашето 
сътрудничество не е огра-
ничено само в областта на 

природния газ, но и на елек-
трическата енергия. Ще 
задълбочаваме работата 
и усилията си в развиване 
на капацитета ни и в тази 
сфера“, каза още турският 
министър. По думите му 
същността на енергийна-
та дипломация се изразява 
именно в подхода, насочен в 
осигуряването на енергий-
ните доставки, което пък 
от своя страна е предпос-
тавка за регионалния мир, 
сътрудничество, проспери-
тет и стабилност. „Турция 

като страна, която вдъхва 
доверие в своите партньо-
ри във всяка една сфера, ще 
продължава и занапред да 
подкрепя реализирането на 
такива проекти“, каза още 
Фатих Дьонмез. 

Припомняме, че комп-
ресорна станция „Лозенец“ 
разполага с девет газотур-
бинни компресорни агрега-
та. Два от тях са подме-
нени в рамките на първия 
етап от проекта за модер-
низация на компресорните 
станции на българска те-
ритория. „Булгартрансгаз“ 
ЕАД обяви обществена 
поръчка за избор на изпъл-
нител и на втория етап 
от обновяването на тези 
мощности. Предвижда се 
подмяна на още два агрега-
та на компресорна станция 
„Лозенец“. Реализацията на 
проекта цели гарантиране 
капацитета за пренос на 
природен газ към Турция, 
Гърция и Македония. Мо-
дернизацията на компре-
сорните станции у нас ще 
повиши сигурността на 
доставките на природен 
газ и ще осигури техниче-
ска възможност за техния 
пренос към Европа.

Десислава Бакърджиева

ЧЕЗ Разпределение България полу-
чи номинация в годишното издание за 
2018 г. на Европейските бизнес награ-
ди с проект за защита на птиците. ЕК 
ще отличи проекти на компании, доп-
ринесли значително за устойчивото 
развитие. „Живот за птиците“ се със-
тезава в категория „Бизнес и биораз-
нообразие“. 

В рамките на проекта ЧЕЗ Разпре-
деление, със съдействието на Българ-
ското дружество за защита на птици-
те, ще създаде механизми за опазване 
на живота на птиците и осигуряване 
на възможности за безопасно гнездене 
след определяне на рисковите райони. 
Компанията ще инсталира 4000 пред-
пазни и 3600 маркиращи съоръжения на 
рискови стълбове и ще монтира 900 
платформи за повдигане на щъркелови 
гнезда. Ще бъде създаден и прототип 
за безопасен за птиците стълб.

Съхранението на биологичното раз-
нообразие е в основата на идеята за 
проекта, който печели висока оценка на 
европейско ниво и получава финансиране 
в размер на 1,83 млн. евро по програма 
LIFE на ЕС, която предоставя средства 
за проекти за опазване на околната 
среда и природата. ЧЕЗ Разпределение 
съфинансира проекта с 820 хил. евро. 

Победителите в конкурса ще бъдат 
обявени на церемония, организирана от 
Европейската Комисия и Австрийското 
министерство за устойчиво развитие, 
която ще се състои във Виена на 14 но-
ември 2018 г. Повече подробности за 
проекта „Опазване на застрашени видо-
ве птици чрез обезопасяване на опасни 
за тях въздушни електропроводи в за-
щитени зони от Натура 2000 в Западна 
България”, (LIFE16/NAT/BG/000612) могат 
да бъдат намерени на новия сайт на ЧЕЗ 
Разпределение, посветен на защитата 
на птиците - www.lifebirds.eu.

Десислава Бакърджиева

Приключи основният ремонт на 15,5 км от 
път II-29 Варна – Добрич, който се финансира 
по лот 4 на Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“), 
съобщиха от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ). Проектът е на обща стойност 
8 888 782,71 лв., от които 7 555 465,30 лв. 
(85%) са от ЕС, а 1 333 317,41 лв. (15%) – на-
ционално съфинансиране. Обектът бе от-
крит от председателя на УС на АПИ инж. Све-
тослав Глосов. На събитието са присъствали 
и областният управител на Добрич Красимир 
Кирилов, кметове от региона, представители 
на строителя и надзора и др.

„Пътят е важен за икономиката и ту-

ризма на региона“, е подчертал инж. Глосов 
и е призовал шофьорите да карат разумно, 
защото много често след като пътят се ре-
монтира, се увеличават инцидентите заради 
шофирането с много по-висока скорост от 
разрешената. Инж. Глосов е съобщил, че през 
следващата седмица ще бъдат открити бли-

зо 30 км от третокласния път III-904 Гроз-
дьово – Провадия, които също са обновени по 
„ОПРР 2014 – 2020“, както и че продължават 
дейностите на 9 км от II-71 Добрич – Албена.

Строително-монтажните работи на 
лот 4 са изпълнени от ДЗЗД „ПХ – Добрич“, 
в което участват „Пътстрой Бургас“ ЕООД 
и „Хидрострой“ АД. Стойността на догово-
ра е 8 533 720,38 лв. Строителният надзор е 
осъществен от „Пътинвест Инженеринг“ АД. 
Техният контракт е за 193 935,06 лв. с ДДС. 
Авторският надзор e на „Трансконсулт-22“ 
ООД. Договорът им е за 6 218,94 лв. По „ОПРР 
2014 – 2020“ се рехабилитират още 14 км от 
второкласния път между Добрич и Кардам, 
включени в лот 5. Очаква се той да бъде за-
вършен през ноември.
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Георги Сотиров

„На 15 август започва строител-
ството на нов участък от АМ „Хе-
мус“ – от Белокопитово до Търгови-
ще.“ Това съобщи премиерът Бойко 
Борисов по време на инспекция на 
строителството на изграждащата 
се отсечка от автомагистралата 
– между Ябланица и Боаза. Той беше 
придружен от министъра на регио-
налното развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков и от пред-
седателя на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Светослав 
Глосов. Проверката започна при км. 
78+500 на АМ „Хемус“, където е на-
чалото на новия участък Ябланица 
– Боаза. Премиерът Борисов заед-
но с министър Нанков и инж. Глосов 
разгледа възлови места от стро-
ителството на отсечката. Обек-
тът се изпълнява от Консорциум 
„ХВП Ябланица“, в който участват 
„Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД 
и „Пътстрой Бургас“ ЕООД.

 „Върви мащабно строителство, 
и така, както съм обещал на хора-
та от Тетевен, Севлиево, Габро-
во, Търново, Търговище, Варна, до 
2024 г. „Хемус“ ще е готова”, заяви 
министър-председателят по време 
на обиколката. Бойко Борисов из-
тъкна, че това е най-сложният за 
изграждане участък, за който се из-
исква огромна работа и капацитет. 
„Виждате как се строи в планина-
та - тези българи в камионите, в 
багерите, във валяците са герои“, 
добави премиерът. „Основната ни 
задача е да се пази животът на 
строителите. Не трябва да се до-
пуска авария. Да бързаме, но с раз-
ум”, каза още Борисов. По думите му 
строителството на инфраструкту-
ра прави по-голям брутния вътре-

шен продукт и ще доведе повече 
бизнес и туристи. 

Николай Нанков информира, че 
малко над 30% от трасето са го-
тови, а с проектирането изпълне-
нието надхвърля 35%. „Тези почти 
10 км наистина са предизвикател-
ство, минават през скалиста пла-
нинска част, но не правим компро-
мис с качеството и сигурността 
на работниците“, категоричен бе 
министърът. Нанков сравни инвес-
тицията в участъка Ябланица - Бо-
аза с тази за изграждането на АМ 
„Люлин”. „При същия терен и същи-
те съоръжения търгуваната през 
2005 г. магистрала струва около 8 
млн. евро на километър. Тук говорим 
за под 3 млн. евро. за километър, или 
почти 3 пъти разлика в цената”, до-
пълни Нанков.

„Срокът за изпълнение на от-
сечката е април 2020 г., като е 
предвидено тя да бъде пусната ня-
колко месеца по-рано. Участъкът е 
приоритетен за държавата, като 
ангажиментите на правителство-
то са до 2024 г. АМ „Хемус” да бъде 

завършена”, коментира специално за 
в. „Строител” председателят на УС 
на АПИ инж. Светослав Глосов. „Пред-
стои първа копка на нов участък от 
тази магистрала – от Белокопито-
во до Търговище, и аз съм сигурен, че 
както винаги вестникът на българ-
ските строители ще отрази и това 
събитие”, каза още инж. Глосов. 

„Работата наистина е напрег-
ната“, сподели за в. „Строител” изп. 
директор на „Хидрострой” АД инж. 
Живко Недев. Той съобщи още, че в 
момента по трасето работят над 
180 тежки строителни машини и се 
трудят около 350 души. 

 „От инженерна гледна точка 
се изграждат сложни съоръжения 
– насипи по 26 метра, за да се из-
равни денивелацията на трасето. 
Водостоците са огромни, тъй като 
зоната е вододайна”, информира 
премиера и журналистите техниче-
ският ръководител на обекта инж. 
Калин Борисов от „Хидрострой” АД. 
Той обясни, че големите насипи се 
изпълняват чрез армонасипни сис-
теми, а водостоците са 14-тонни, 
извънгабаритни и се правят на мяс-
то, за да се спестят разходите от 
транспорта им.

В края на обиколката министър 
Николай Нанков информира, че до 
края на август ще стартира об-
ществената поръчка за участъка 
от АМ „Хемус“ от п.в. „Боаза“ до раз-
клона за Плевен и Ловеч. Тези 52 км 
ще бъдат разделени на три етапа. 
По думите му до края на 2018 г. ще 
се търгуват и останалите около 
83 км до Велико Търново. „Тази авто-
магистрала, заедно с изграждане-
то на пътя Ботевград – Мездра, са 
наш основен приоритет”, катего-
ричен бе министър Николай Нанков.

Снимки Румен Добрев

Десислава Бакърджиева

Избраха изпълнители на обществената поръчка „Проек-
тиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 
3.1 Тунел „Железница“. Индикативната стойност на търга 
е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохези-
онния фонд на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Поръчката е 
разделена в 3 обособени позиции, за да може на обекта да 
се работи едновременно и проектът да завърши в срока на 
оперативната програма. Трите подучастъка са за тунела и 
за пътя преди и след съоръжението. Тунелът ще е около 2 км 
и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас. 

Обособена позиция 1: „Подучастък №1 от км. 366+000 
до км. 366+720, включително обслужващ тунелен път при 
северния портал на тунел „Железница“ , е с индикативна 
стойност 33 545 308 лв. без ДДС и срок за осъществяване 
на проектирането и строителството 600 календарни дни. 
На първо място с комплексна оценка от 88,82 т. е класира-
но и определено за изпълнител ДЗЗД „Железница – Север“, 
съставено от „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, 
„Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ 
ЕАД. Ценовото предложение на ДЗЗД „Железница – Север“ 
е 29 985 345 лв. без ДДС.

Индикативната стойност на 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“, е 194 301 267 лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение на проектирането и 
СМР е 1060 календарни дни. Най-висока комплексна оценка 
– 99,96 т., е получило ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“ с учас-
тници „Джи Пи Груп“ АД, „Глобал Кънстръкшън“ ООД и „Виа-
План“ ЕООД. То ще реализира обекта за 185 370 370,37 лв. 
без ДДС.

Обособена позиция 3: „Подучастък №3 от км. 369+000 до 
км. 370+400“ е с индикативна стойност 22 153 425 лв. без 
ДДС. Срокът за проектирането и СМР е 660 календарни 
дни. На първо място е класирано с 88,36 т. „ПСТ Груп“ ЕАД с 
цена от 18 442 297,40 лв. без ДДС.

Десислава Бакърджиева 

Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ инж. Светослав Глосов провери напредъка на строително-
монтажните работи на виадукта „Коренишки дол“ при 36-и км 
на АМ „Хемус“. По време на инспекцията той е установил, че 
в момента се обновяват четири от предвидените за ремонт 
общо 6 носещи колони на съоръжението. Дейности се изпъл-
няват на стълбове 3, 4, 5, и 6, като те трябва да приключат 
до края на декември т.г. 

От АПИ уточняват, че през последните две седмици е 
почистена бетоновата повърхност на колоната на стълб 4 
и са ремонтирани вътрешните бетонови повърхности. За-
вършен е стоманобетоновият кожух на 5-а колона. Изпълнени 
са проучвателни сондажи при стълбове 3 и 6.

До завършването на ремонтните работи трафикът на 
леките и лекотоварните автомобили по виадукта „Корениш-
ки дол“  е пренасочен двупосочно в платното за Варна. 
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Мартин Славчев 

„Общо 19 са подадените офер-
ти за трите обособени позиции 
по проекта за модернизация на 
жп линията между Елин Пелин и 
Костенец. Големият брой пред-
ложения показва още веднъж, че 
процедурата се провежда по въз-
можно най-прозрачния начин и при 
голяма конкуренция“. Това заяви 
зам.-министърът на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията Велик Занчев по вре-
ме на отварянето на офертите в 
Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ (НКЖИ).

„Инвестицията, която правим 
в този участък, е над 1 млрд. лв. 
Това е най-мащабният жп проект 
по ОП „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 - 2020“, 
посочи зам.-министър Занчев. По 
думите му заради обжалвания, про-
дължили 10 месеца, модернизация-
та на трасето е поставена под 
риск. Поради тази причина ще бъ-
дат предприети мерки за ускоря-
ване на работата за разглеждане 
и оценка на офертите – срокът е 
намален на 4 месеца вместо опре-
делените по закон 6 месеца. 

Велик Занчев коментира още, 
че обжалвания от фирми без се-
риозен правен интерес заплаш-
ват стратегически за страна-
та проекти и водят до загуба на 
европейско финансиране. „МТИТС 
и НКЖИ многократно са давали 
предложения за конкретни изме-
нения в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), с които да се спре 

обжалването от недобросъвест-
ни компании“, уточни той. Занчев 
допълни, че част от текстове 
вече са залегнали в последните 
изменения на нормативния акт. 
„Съгласно новия ЗОП фирмите 
вече имат задължение да доказ-
ват правен интерес при обжалва-
не на конкретен проект и мярка 
„временно спиране“ се налага чак 
след образуване на производство 
от Комисията за защита на кон-
куренцията (КЗК)“, обясни зам.-ми-
нистърът на транспорта. Занчев 
заяви, че досега компании с капи-
тал от 0 лв. са имали възможност 
да обжалват търгове за милиони 
и законът задължаваше процеду-
рата да бъде спряна в момента, в 
който постъпи жалба в КЗК.

„Критерият за класиране на 
офертите не е най-ниска цена, 
има сериозни изисквания по тех-
нологията на строителството, 
както и времето за прекъсване 

на движението – т.нар прозорци. 
Успешното изпълнение на проекта 
е важно не само за превозвачите, 
а в най-голяма степен за хората – 
времето за пътуване между двата 
града ще се намали до 1 час и 15 
минути“, заяви генералният ди-
ректор на НКЖИ инж. Красимир 
Папукчийски.

Участъкът е с обща дължи-
на 51 км, а проектната скорост 
на трасето е до 160 км/ч за кон-
венционални влакове. В рамките 
на проекта ще бъдат изградени 
над 20 км тунели и 23 моста и 
виадукти с обща дължина около 
3 км. Предвижда се още да бъдат 
модернизирани 5 жп гари, както и 
премахване на всички пресичания 
на едно ниво между жп транспор-
та, автомобилното движение и 
пешеходците.

Поръчката е разделена на 
три обособени позиции (ОП) 
– първата е от км. 22+554 до  

км.  42+200,  втората – от  
км. 42+200 до км. 62+400, а трета-
та - от км. 62+400 до км. 73+598.

По ОП1 оферти са подали: 
 „Асталди“ АД; 
 ДЗЗД „Джен-Дуй ЖП Елин 

Пелин“, включващо фирмите 
„Дженгиз иншаат санайи ве ти-
джарет аноним ширкети“ АД 
и „Дуйгу мюхендислик иншаат  
туризм дъш тиджарет ве санайи 
лимитед ширкети“ ООД; 

 „Терна“ АД; 
 „Интоса ЕПВ“ ДЗЗД, със-

тавено от СА.И.Е. ООД, „Тодини 
Коструциони Дженерали С.П.А.“ АД 
и „Интегра конструкшън“ КЗ ЛЛП; 

 ДЗЗД „ЖП Елин Пелин-Кос-
тенец“, с партньори „Сан Хосе Кон-
структора“ АД, „Е.П.О.С - Емпреза 
Португеза Де Обрас Субтеранеас“ 
С.А. и „Главболгарстрой“ АД; 

 Обединение „Митилинеос 
– Озкар – Ксантакис“, в което 
участват компаниите „Митили-
неос Холдинг” С.А., „Озкар Иншаат 
Сан. Тидж.” А. Ш. и „Ксантакис” 
С.А.; 

 „Актор“ А.С.Д.; 
 Обединение „АрЕсЕсЕс 

Джойнт Венчър” (RSSS Joint 
Venture), включващо „Ридзани де 
екер СПА“, „Сели Овърсийс“ АД, 
„Салчеф“ АД и „Салчеф констру-
циони едили е феровиарие“ АД; 

 Консорциум „ЗСТ“, съставен 
от „Чайна Комюникейшън Кън-
стракшън Къмпани“ ЛТД и „Трейс 
Груп Холд“ АД. 

Оферти за ОП 2 са подали:
 ДЗЗД „Железници АМ Лот 2“ 

с партньори „Автомагистрали - 

Черно море“ АД, „Традеко Инфра-
структура“ СА ДЕ СВ и „Иноваси-
онес текникас ен симентасионес“ 
СЕ ДЕ СВ; 

 Консорциум „Салчеф - Ги-
гастрой“, в което участват фир-
мите „Салчеф“ АД, „Салчеф кон-
струциони едили е феровиарие“ АД 
и „Гигастрой“ ООД; 

 „Сдружение Елин Пелин – 
Костенец 2018“ ДЗЗД, включващо 
„ПСТ Груп“ ЕАД и „Сет къмпани“ АД;

 „Евро път“ ДЗЗД, съставе-
но от ВДХ АД, „Инжстройинже-
неринг“ ЕООД и „Битумина ГмбХ 
- България“ ЕООД; 

 Тракция ПРКиИ С.А.; 
 Обединение „ИСАФ С.А. – 

„Колас рай” С.А.С. – „Калистратов 
Груп” – Позиция 2”, в което си пар-
тнират компаниите ИСАФ С.А., 
„Колас рай” С.А.С. и „Калистратов 
Груп“ ООД. 

Оферти за ОП 3 са на:
 Консорциум „Щрабаг Джи 

Пи Рейл 2017“ ДЗЗД, включващо 
„Страбаг АГ - клон България“ КЧТ, 
„Страбаг Сп.з.о.о. - клон България“ 
КЧТ, „Щрабаг Рейл Гмбх - клон Бъл-
гария“ КЧТ и „Джи Пи Груп“ АД; 

 „Интоса ЕПК“ ДЗЗД, в кое-
то са „Енергоинвестинженеринг“ 
ЕООД“, „Тодини Коструциони Дже-
нерали С.П.А.“ АД и „Интегра кон-
струкшън“ КЗ ЛЛП; 

 Обединение „Комса – Ге-
острой“, съставено от компании-
те COMSA S.A.U и „Геострой“АД; 

 Консорциум „Булрейл 2018“, в 
което участват „Чайна Комюни-
кейшън Кънстракшън Къмпани“ ЛТД 
и „Трейс София“ ЕАД. 

Стойността на проекта е над 1 млрд. лв., които са осигурени по ОПТТИ
Снимка Румен Добрев
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Отделяме над 13 млн. лв. за обновяване на междублокови пространства

Йоана Христова, зам.-кмет на Столичната община по направление          

Росица Георгиева

Г-жо Христова, започна 
активният строителен се-
зон. Бихте ли разказали кои 
са големите обекти, които 
ще се изпълняват в направ-
ление „Зелена система, еко-
логия и земеползване“, кое-
то Вие ръководите? 

Приоритет за Столична-
та община (СО) през тази 
година е реконструкцията 
на паркове и градини в града. 
Вече сме започнали и пред-
стои да извършим различ-
ни строителни дейности в 
най-посещаваните – Южния, 
Западния, Северния парк и 
Борисовата градина. Освен 
тях ремонти това лято ще 
има и в много от градините 
– на обръщалото на трам-
вай №5 в кв. „Княжево“, на 
ул. „Черковна“, „Кюлуците“ до 
бул. „Васил Левски“. Отделно 
ще се работи и на няколко 
обекта, които са част от 
цялостната реконструкция 
на Зона 4 в централната 
градска част – като гради-
ните „Кристал“ и „Св. Кли-
мент Охридски“. Общата 
стойност на ремонтите в 
парковете и градините това 
лято надвишава 15 млн. лв. 

Как протича обновле-
нието на големите паркове 
в столицата? 

В Южния парк ремонтът 
на входа откъм бул. „Гоце 
Делчев“ се изпълнява по план. 
Там реконструкцията ще об-
хване близо 2 дка алейни на-
стилки, които ще бъдат въз-
становени с гранитни плочи 
и павета, по-голямата част 
от които са материал от 
инвеститора. Отделно има 
3 дка прилежащи асфалтови 
алеи, които също ще бъдат 
с подменена настилка. Ще 
бъде възстановен и ремон-
тиран фонтанът на входа, 
чиято площ е 200 кв. м. Вод-
ното огледало е от особено 
значение за парка в тази му 
част. Това всъщност е най-
важното за един парк – да 
създава условия за почивка 
и добро настроение. Обно-
влението на Южния парк 
ще обхване и парковото ос-
ветление, като дължината 
на проводите е близо 3 км, а 
броят на новите осветител-
ни тела, които ще сложим, е 
107. 

В Западен парк дейност-
ите ще са доста мащабни. 
Те ще струват 11 млн. лв., 
като 2,4 млн. са от бюдже-
та на СО, а останалите са 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 

Изпълнението ще трае 12 
месеца и ще обхване из-
граждане на нови настилки, 
детска площадка със съоръ-
жения, разполагане на парко-
во обзавеждане, ремонт на 
техническата ВиК инфра-
структура, отводняване на 
определени площи, поливна 
система. Също така ще 
бъде извършено проектиране 
на озеленяване, като се запа-
зи съществуващата ценна 
едроразмерна дървесна рас-
тителност, възстановяване 
на  цветни площи и реализа-
ция на нови фигури.

В предстоящите това 
лято дейности са и рекон-
струкция на алейната мрежа 
на Борисовата градина, как-
то и цялостното възстано-
вяване на Розариума в нея. 
Това е много важно за нас, 
защото той е един от най-
старите значими обекти на 
територията на парка. Съз-
даден е в началото на 20-те 
години на миналия век. Не-
колкократно е отнемано от 
площта му, с което е загубен 
първоначалният му облик. 
Сега реконструкцията ще 
включва реализация на фон-
тан, вертикално планиране 
и алейни настилки, оформя-
не с декоративна растител-
ност, парково обзавеждане и 
малки архитектурни форми, 
изграждане на автоматизи-
рана напоителна система, 
част „Електро“ и „ВиК“. Бю-
джетът за дейностите там 
е 780 000 лв.

Ремонтът на Северния 
парк предстои да започне 

съвсем скоро. Работите ще 
бъдат концентрирани на 
входа му откъм ул. „Народни 
будители“ в район „Надежда“. 
Започваме с осветление, 
ВиК, изграждане на дет-
ски площадки. Проектът е 
доста сериозен, така че го 
правим на етапи. Първият, 
който стартира сега, е на 
стойност 1,1 млн. лв. Ще 
продължим втория с ремон-
тиране на настилки, паркови 
алеи и декоративно озеленя-
ване. 

По отношение на локал-
ните градини и междубло-
ковите пространства как-
ви средства се отделят 
и къде се предвижда да се 
работи?

Знаете, че всяка година 
от бюджета на СО се от-
пускат 8 млн. лв. на районни-
те кметове за целева под-
дръжка на междублоковите 
пространства – за косене, 
озеленяване, ремонт на пар-
кова мебел. Те съответно 
използват тези средства, 
следвайки своите приори-
тети. Отделно по програма 
„Зелена София“ всяка година 
Столичната община раз-
пределя други 500 хил. лв. 
(под формата на материали, 
паркова мебел и растител-
ност). Програмата е изцяло 
насочена към гражданите 
и разчита на тяхното же-
лание и инициативност. Тя 
подпомага етажните соб-
ствености за озеленяване 
и изграждане на прилежа-
щите към блоковете зелени 

площи, подмяна или ремонт 
на елементите на парково-
то обзавеждане, създаване 
на зони за отдих.  Важно е 
да подчертаем, че отделно 
от тези 8 млн. лв. за обно-
вяване на междублоковите 
пространства отпускаме 
годишно и 5 млн. лв. само за 
поддръжка на детските пло-
щадки в районите или инфра-
структура в тях. Тази сума 
районните администрации 
отново разпределят според 
приоритетите си.

На какви средства се 
разчита през това лято за 
почистване на речни кори-
та на територията на СО?

През 2018 г. от бюджета 
са осигурени 1,5 млн. лв. за 
почистване на 43 км речни 
корита. Внесли сме искане 
за допълващо финансиране и 
в Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване и 
подпомагане към Министер-
ския съвет за почистване на 
още 42 км. До момента са 
извършени дейности по над 
16 км от реките Владайска и 
Перловска в централна град-
ска част, на участъци от р. 
Какач, р. Банишка, р. Косана, 
р. Локорска, р. Янещица, р. 
Сеславска, р. Желявска, как-
то и по отводнителни кана-
ли в с. Герман и в кв. „Креми-
ковци“, в райони „Връбница“, 
„Надежда“, „Панчарево“ и 
„Кремиковци“. Двукратно 
са почистени и водостоци-
те на Южната дъга на Со-
фийския околовръстен път. 
Допълнително аварийно е 

осигурена проводимост на 
21 речни участъци с обща 
дължина 2450 м. Премахнати 
са паднали дървета, клони и 
отпадъци. Осигурена е про-
водимостта на водостоци 
и мостове на реките Искър, 
Владайска, Перловска, Кли-
сурска, Суха река, Аджиба-
рица и др. Създали сме ор-
ганизация за наблюдение на 
водните нива на речните 
корита на територията на 
цялата община. Предстои 
почистването на дерета в 
„Горна баня“, р. Банска, р. Гра-
доманска, р. Слатинска, 
р. Дървенишка, р. Берави-
ца, р. Перловска, р. Боянска, 
р. Драгалевска, р. Бистри-
ца, р. Червена, р. Кътинска, 
р. Балшенска. Дейностите 
обхващат речни участъци в 
практически всички райони 
на Столичната община и се 
извършват съобразно мете-
орологичната обстановка и 
водните нива в обектите.

Разкажете повече за ре-
монта на Зоологическата 
градина - София.

През 2018 г. стартирах-
ме с изпълнението на един 
много важен за нея проект – 
реконструкцията на сектор 
„Примати“. Той предвижда 
обособяването на 13 нови 
експозиционни зони, които 
ще бъдат разположени на  
площ от пет до десет пъти 
по-голяма от тази на досе-
гашните заграждения. Но-
вите външни пространства 
ще са богато озеленени, 
като се запази максимално 

съществуващата дървесна 
и храстова растителност. 
Предвидено е поставяне на 
подходящо допълнително 
обогатяване и аранжировки 
– съоръжения за катерене, 
дървени площадки, въжета и 
естествени скални масиви. 
Те ще осигурят на животни-
те среда, възможно най-близ-
ка до тази в естествените 
им обитания. За удобство на 
посетителите ще бъдат по-
ставени модерни стъклени 
прегради, през които те ще 
могат да наблюдават майму-
ните съвсем отблизо. Това е 
третият мащабен ремонт в 
парка за последната година. 

През 2017 г. разширихме 
значително и модернизирах-
ме местообитанията на го-
лемите котки и изчистихме 
най-голямото смесено мес-
тообитание – езерото с во-
доплаващите птици, което 
не беше поддържано от 30 
години. Тази пролет се рад-
ваме на поколения на много 
от редките видове животни 
– включително и на египет-
ските  лешояди, които са 
вписани в Червената книга. 
За пръв път тази пролет 
разширихме навън огражде-
нието на сурикатите и мал-
ко след това стадото им се 
увеличи с 4 малки. Имаме и 
нова камила, с която се сдо-
бихме по линия на зоопарко-
вия обмен. Предстоят още 
много неща и зоологиче-
ската градина постепенно 
се превръща в това, което 
всички ние бихме искали да 
бъде – място, в което жи-
вотните да се отглеждат 
в среда, максимално близка 
до естествената. Финали-
зирахме и цялостния идеен 
проект за мащабна рекон-
струкция по местообитания 
съобразно изискванията на 
Европейската асоциация на 
зоопарковете и аквариумите 
(ЕАЗА), който в момента е в 
процес на окончателно съ-
гласуване.

Как продължават дей-
ностите по реновирането 
на старите депа за битови 
отпадъци? 

И през тази година про-
дължаваме с рекултиваци-
ята на трите депа – „Са-
дината“, „Долни Богров“ и 
„Суходол“. Проектите се 
реализират по план. Дей-
ностите по рекултивация 
са постоянни и мониторин-
гът е свързан с контрол на 
процесите, независимо от 
метеорологичните или кли-
матичните условия.

Бихте ли разказали по-

Снимка Румен Добрев
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         „Зелена система, екология и земеползване“: 

вече за проекта за инста-
лацията за изгаряне на RDF 
гориво? Кога се очаква той 
да бъде подаден към ЕК и да 
мине цялата процедура, за 
да се стигне до реално из-
граждане на системата?

Когато говорим за ин-
сталацията за оползотво-
ряване на отпадъци и пре-
връщането им в енергия, е 
много важно да правим връз-
ка между отделните фази 
на една цялостна и интег-
рирана система. Тя поставя 
на приоритетно място ре-
циклирането. В последните 
години сме изградили сис-
теми за разделно събиране 
на15 потока рециклируеми 
опаковки (хартия, пластма-
са, метал, стъкло), опасни 
отпадъци, старо електриче-
ско и електронно оборудва-
не, текстил, гуми, батерии и 
акумулатори, коли. Стараем 
се да популяризираме макси-
мално всички възможности 
за разделно събиране, които 
предоставяме на граждани-
те, така че заедно да сведем 
до минимум съществуване-
то на рециклируеми мате-
риали в смесения отпадък. 
Тенденцията е положител-
на – хората все повече се 
възползват от системите 
и все повече сепарират още 
в домовете си. Неслучайно 
Столичната община вече е 
постигнала целите, заложе-
ни в Закона за управление на 
отпадъците, за рециклиране 
от 50% до 2020 г. 

Отделно от системите 
за разделяне и рециклиране 
на отпадъците с помощта 
на европейските фондове 
и изцяло в съответствие с 
добрите европейски практи-
ки в периода 2011 – 2015 г. 
стартирахме процес за из-
граждане и на Интегриран 
проект за управление на 
отпадъците. Така през януа-
ри 2014 г. първи заработиха 
инсталациите за биологично 
третиране на зелени и био 
отпадъци, от които се про-
извеждат компост и елек-
троенергия. Това е и така 
наречената първа фаза от 
интегрирания проект. В 
тези инсталации се съби-
рат и преработват всички 
зелени отпадъци – клони, 
дървета, трева, главно от 
поддръжката на зелената 
система - паркове, градини, 
междублокови пространства 
и дворове, както и хранител-
ните отпадъци от училища, 
детски градини, търговски 
обекти, ресторанти, заведе-
ния за обществено хранене. 
Ние вече приемаме същест-
вуването им за нещо съвсем 
естествено, но само преди 
4 г. те са първите в Бълга-
рия и осигуряват оползотво-
ряване на био отпадъците 
от града по модерен и еколо-
госъобразен начин. 

Още на следващата го-
дина – през 2015 г., се въведе 
в експлоатация и втората 
фаза от интегрирания про-
ект – модерното съоръже-
ние, с което градът ни кате-

горично може да се гордее. 
Това е Заводът за механич-
но-биологично третиране 
на битовите отпадъци на 
София, които всекидневно 
се преработват там. В ци-
фри - около 1200 т дневно, съ-
брани от сивите контейнери 
в СО. В завода този смесен 
отпадък преминава още 
едно последващо разделяне, 
извършвано посредством 
оптически и механични се-
паратори. Така сме сигурни, 
че наистина всичко, което 
може да се използва като 
суровина за повторна упо-
треба, е отделено и то се 
предава на рециклиращите 
организации за последваща 
преработка. Остатъчната 
фракция от отпадъка има 
калорична стойност, влиза в 
инсталацията за RDF и след 

поредица от преработки от 
нея се получава това много 
коментирано напоследък 
RDF гориво. 

Благодарение на напра-
веното дотук от двете фази 
на интегрирания проект де-
понирането в СО от 100% 
през 2007 г. днес е 16%. Тези 
цифри не са просто статис-
тика, те са огромен екологи-
чен и социален успех, който 
не бива да подценяваме.

И така – естествено 
идва ред на третата фаза. 
Тя ще ни позволи произвеж-
даният всекидневно в завода 
RDF да бъде оползотворяван 
за софиянци. Към момента 
той се изпраща като вре-
менно решение в циментови 
заводи, за което плащаме 5 
млн. лв. на година. С въвежда-
нето в експлоатация на тре-
тата фаза – Инсталацията 
за оползотворяване на RDF 
гориво, от нашите отпадъ-
ци ще се произвеждат топ-
лоенергия и електроенергия 
за общо 70 хил. домакинства. 
Швеция например оползотво-
рява 99% от отпадъците си 
благодарение точно на та-
кива интегрирани системи. 
Планирано е инсталацията 
ни да бъде изградена на обо-
собена площадка от терена 
на ТЕЦ – „София“. Инвести-
ционната стойност на про-
екта е 157 538 011 евро без 
ДДС. От тях безвъзмезд-
ната финансова помощ от 
Оперативна програма „Окол-
на среда 2014 - 2020“ („ОПОС 

2014 - 2020“) е 58,2%, или 91,8 
млн. евро. Собственият при-
нос на София, в това число 
и заем от Европейската ин-
вестиционна банка, е 41,8%, 
или 65,7 млн. евро. Срокът 
на проектиране и строител-
ство е 36 месеца от сключ-
ване на договора. Предстои 
и подаването му за финанси-
ране по „ОПОС 2014 – 2020“ 
като „голям проект“, а до 
края на 2018 г. – стартиране 
на процедура за избор на из-
пълнител и инженер  (стро-
ителен надзор и инженер по 
FIDIC).

На въпроса, защо ни 
трябва такава инсталация, 
аз бих отговорила съвсем 
кратко – защото това ще 
ни нареди сред градове като 
Виена, Копенхаген, Осло, 
Стокхолм – най-зелените на 

Стария континент. Западна 
Европа, както и най-разви-
тите икономики от десети-
летия гледат на отпадъци-
те като ресурс. Време е и 
ние да направим тази промя-
на в мисленето си и с оглед 
резултатите от рециклира-
нето на домашно ниво аз съм 
убедена, че вече сме готови 
за нея. 

Когато Инсталацията 
за оползотворяване на RDF 
влезе в експлоатация, ние 
ще смъкнем депонирането на 
отпадъците под 10%. Заради 
модерната 4-степенна сис-
тема за очистване на газо-
вете и улавяне на летливата 
пепел, както и заради това, 
че тази мощност ще отне-
ме от старите 2 мощности 
на ТЕЦ „София“, изчисления-
та показват, че емисиите 
на фини прахови частици ще 
намалеят с 9,2%. Със 7% пък 
ще спаднат емисиите на 
въглеродни оксиди. Отделно, 
говорейки чисто икономиче-
ски – въвеждането на нов вид 
гориво ще диверсифицира ра-
ботата на „Топлофикация“ и 
ще намали зависимостта от 
газовите доставки. Ако ин-
сталацията работеше днес, 
при настоящите променливи, 
цената на парното щеше да 
е с около 6% по-ниска.

След приемане на сис-
темата за качеството на 
атмосферния въздух как се 
промениха показателите?

В резултат на всичките 

над 100 мерки, които изпъл-
няваме по Програмата за 
подобряване качеството на 
въздуха, тази зима имаме 
по-чист въздух и по-малко 
превишения на фините пра-
хови частици (ФПЧ). Със 
100 по-малко са случаите на 
превишения, които са отче-
тени от измервателните 
станции на Изпълнителна-
та агенция по околна среда 
през първите три месеца 
на 2018 г. спрямо първото 
тримесечие на 2017 г. Ос-
вен количествено нама-
лението е и качествено, 
като отчетените средни 
концентрации за тримесе-
чието варират в диапазона 
между 30 и 53 μg/m3, докато 
година по-рано са в диапа-
зона 52-77 μg/m3. Качество-
то на въздуха е абсолютен 
приоритет в работата на 
СО и така ще бъде и зана-
пред. Тази есен предстои да 
представим доста неща, по 
които работим от извест-
но време, но реализацията 
им изискваше преминаване 
през определени процедури. 
Успоредно с това към мо-
мента по инициатива на СО 
две министерства работят 
върху законодателни проме-
ни, които ще дадат много 
сериозно отражение върху 
качеството на въздуха. Ми-
нистерството на околна-
та среда и водите (МОСВ) 
разработва нов стандарт 
за въглищата. В Министер-
ството на транспорта, ин-

формационните технологии 
и съобщенията (МТИТС) се 
дискутират изменения, кои-
то да доведат до изграж-
дане на единна платформа, 
събираща в реално време 
данните от всички пункто-
ве за технически преглед 
на автомобилите, което 
ще позволи да се упражня-
ва по-засилен контрол там. 
Освен това в МТИТС понас-
тоящем се дискутира как 
точно да се въведат стике-
ри на автомобилите, което 
да ги класифицира според 
отделяните вредни газове. 
Ние настояваме за такова 
стикиране, защото то ще 
ни даде възможност за огра-
ничаване на движението на 
някои видове МПС при опре-
делени стойности на ФПЧ и 
при необходимост. Есента 
на 2018 г. ще заработят в 
реална среда монтираните 
вече 30 екологични печки в 
рамките на пилотния про-
ект в район „Нови Искър“. 
Очакваме тогава да ни по-
канят от „ОПОС 2014 – 2020“ 
да кандидатстваме с доста 
по-мащабно предложение, 
също насочено към подмяна 
на отоплителни системи на 
домакинствата.

Отделно ни предстои 
разработване на местна 
мониторингова система от 
сензори и отворена онлайн 
платформа към нея, както и 
закупуване на филтри за ко-
мини по проект на програма 
„Балкани - Средиземно море“. 
Разработили сме и в момен-
та тестваме и мобилно 
приложение за известяване 
на мерките, които СО пред-
приема ежедневно при про-
гнозирани или реални преви-
шения на ФПЧ. Скоро ще го 
представим и предоставим 
на всички желаещи. През 
октомври очакваме дос-
тавката на нови 60 еколо-
гични автобуса за градския 
транспорт, обособяват се 
нови споделени трасета по 
най-използваните линии, не 
спираме да работим за по-
добряване привлекателнос-
тта на градския транспорт 
в София. 

Междувременно продъл-

жаваме да садим дървета и 
храсти – само тази пролет 
имаме засадени над 1200 ед-
роразмерни дървета покрай 
улици и булеварди, имаме 
други над 1000 дървета, пре-
доставени на детски гради-
ни и училища за озеленяване 
на дворовете им и над 8000 
дървета в Новата гора на 
София. Продължаваме да 
мием уличната мрежа мно-
го приоритетно. В първите 
три месеца на 2018 г. – то-
ест, при прогнозирани преви-
шения на ФПЧ, имаме 33 дни 
извънредно миене на улици 
и булеварди, когато време-
то го позволяваше. Както 
знаете, по Програмата за 
подобряване качеството 
на въздуха в СО за 2018 г. 
е завишена кратността 
на миене на булеварди и 
вътрешноквартални ули-
ци и предстои да го напра-
вим на 66 000 дка на дюзи и 
75 000 дка на автоцистерна. 
От началото на годината 
до сега вече имаме изми-
ти 35 000 дка на маркуч и 
23 000 дка на дюзи. Разбира 
се, през зимните месеци – 
от декември до април, извър-
шихме извънредни проверки 
и за нерегламентирано изга-
ряне в автосервизи, и по пун-
ктове за вторични суровини, 
разкрихме мобилни пунктове 
за събиране на стари гуми 
от домакинствата (имаме 
събрани над 7000), както и 
такива за стар текстил 
(имаме събрани над 12 т). 

В обобщение мога да 
кажа, че са много неща-
та, които правим, защото 
само така можем наистина 
ефективно да достигнем до 
преодоляване на предизви-
кателството с качество-
то на въздуха в столицата. 
Няма едно конкретно дейст-
вие, което може да подобри 
въздуха рязко и значително, 
затова правим различни мно-
гопосочни малки стъпки, кои-
то постепенно дават резул-
тати. И, разбира се, всичко 
това се случва с подкрепата 
и участието на гражданите, 
без които нито една инсти-
туция не може да се справи 
сама с тази тема. 
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Ренета Николова

Инж. Мазнев, от на-
чалото на февруари сте 
изпълнителен директор 
на Камарата на стро-
ителите в  България 
(КСБ). Биографията Ви 
е свързана със строи-
телството, а в послед-
ните години и с КСБ. 
Разкажете малко повече 
за себе си. 

Почти целият ми жи-
вот е свързан със стро-
ителството. Връзката 
започна още в детство-
то ми, когато моят баща 
ме взимаше със себе си по 
време на командировките 
по строителството на 
язовирите, по големите 
национални обекти. Тези 
първи впечатления до 
голяма степен повлияха 
вижданията ми за бъде-
щето. Затова постъпих 
в Строителния техникум 
„Христо Ботев” в София, 
сега ПГСАГ. Продължих 
във ВИАС (сега УАСГ) - 
„Промишлено и граждан-
ско строителство”, и от 
там нататък целият ми 
трудов стаж е преминал 
само в строителството 
или в съпъстващите го 
дейности. Започнах като 
проектант, защото счи-
тах, че там се зараж-
дат обектите, и исках 
да бъда в самия генезис 
на процесите. След това 
съм работил строител-
ство, контрол, реали-
зация на големи и малки 
обекти. Заемал съм по-
зиции в управлението на 
строителни фирми, като 
някои от тях имаха поч-
ти национално покритие 
в различни сектори. В по-
следните 15 години съм 
тясно свързан с обекти 
от инфраструктурното, 
и то преди всичко пътно 
строителство. Там на-
мерих наистина място-
то, в което се чувствам 
полезен. Участвах в ре-
ализацията на много от 
големите пътни проекти 
– АМ „Струма”, „Тракия” и 
„Марица”. Управленският 
ми опит премина и през 
административна рабо-
та в Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) и управление на 
отделни проекти, което 
пък ме свърза по-активно 
с КСБ, безспорния обеди-
нител на строителния 
бранш. През 2010 г. бях 
избран за председател на 
Комисията по професио-

нална етика (КПЕ) на Ка-
марата. Там се запознах 
с проблемите, с които се 
сблъскват много фирми 
от отрасъл „Строител-
ство”. Те бяха изложени 
в различни техни жалби, 
писма, позиции. В КПЕ 
обсъждахме въпросите 
и търсехме решения. Ра-
ботата ми в КСБ в по-
следните години беше 
свързана и с една не само 
патриотична, но и изклю-
чително отговорна кауза 
- активната позиция на 
бранша към един от най-
големите и сложни пътни 
проекти - лот 3.2, от АМ 
„Струма“ - частта през 
Кресненското дефиле. 
Едно прибързано реше-
ние, взето преди време, 
беше ни поставило пред 
перспектива, която се 
считаше за безалтер-
нативна - преминаване-
то с 15 км тунел през 
дефилето, което, първо, 
не можеше да се реали-
зира в обозримо бъдеще 
и, второ, щеше да стру-
ва на държавата над 1 
млрд. лв. Повече от сега 
предложената алтерна-
тива. Същевременно екс-

плоатацията на такъв 
тунел щеше да коства 
средства почти колкото 
годишния бюджет за зим-
но поддържане за цялата 
страна. Реализирането 
на подобна идея бе свър-
зано и с изключителен 
риск за пътната безопас-
ност и за живота и здра-
вето на работниците. 
Там бяха открити стой-
ности на радон, десет-
ки пъти над нормите, и 
наличие на уранови жили. 
Затова КСБ по най-отго-
ворен и професионален 
начин със свои специали-
сти и привличайки широк 
кръг от най-изтъкнати-
те учени от България 
и чужбина - инженери, 
геолози, еколози, доказа, 
че има алтернативен ва-
риант за строителство 
на отсечката и това е 
по-доброто и реализуемо 
решение. Тази задача КСБ 
я изпълни с изключител-
на чест и не без само-
доволство бих казал, че 
считам моето участие 
и принос като успех за 
себе си. 

В изминалия период 

от близо 4 месеца Ка-
марата проведе десет-
ки срещи на най-високо 
ниво с  отговорните 
фактори за бранша. Би-
хте ли обобщили най-
важното, което беше 
свършено досега. В кои 
направления бяха кон-
центрирани усилията на 
ръководството, можем 
ли вече да отчетем ре-
зултати?

Б е з с порн о,  КС Б  е 
и н с т и т у ци я т а ,  ко я -
то трябва да обобщи и 
придвижи проблемите 
пред фирмите, така че 
визиите на строителния 
бранш да бъдат реализи-
рани по начин, който съ-
ответства на интере-
сите на сектора, но и на 
държавата. Затова ние 
се насочихме към места-
та, където се решават и 
определят начините за 
реализацията на нашите 
предложения, там, къде-
то се формират полити-
ките на държавата и в 
частност тези, касаещи 
сектора. За проведените 
срещи Вие във вестника 
многократно и обширно 
информирахте читате-

лите, затова аз не бих 
искал отново да се спи-
рам. Бих искал обаче да 
споделя своето мнение 
относно тези срещи – в 
тях пролича доверието 
на институциите, жела-
нието им за конкретен 
диалог, какъвто поведо-
хме, и най-вече усещане-
то, че браншът е тър-
сен и желан партньор в 
цялото икономическо 
управление на страна-
та. В този сравнително 
кратък период както ние, 
така и институциите го-
леми резултати не бихме 
могли да отчетем, но на-
чалото е поставено, със-
тавени са работни групи 
от представители на УС 
и администрацията на 
Камарата, които в опера-
тивен порядък ще гледат 
и решават задачите със 
съответните ведомства 
и най-вече ще се чува 
позицията на бранша в 
тези институции - като 
се започне от НС, минис-
терства, агенции, общи-
ни и всички звена, свър-
зани с реализацията на 
инвестиционния процес. 

Първоизточник  за 

решаване на проблеми-
те на строителството 
безспорно е законовата 
база, върху която то се 
осъществява. И зато-
ва нашата инициатива 
преди всичко беше на-
сочена към решаването 
на някои спешни промени 
в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ). 
Ние изведохме като во-
деща идеята за борба 
със сивия сектор, заради 
т.нар. бригади. Съгласно 
ЗУТ е допустимо фирми, 
нерегистрирани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС), да изпълняват 
обекти от пета катего-
рия с квадратура до 1000 
кв. м и кота корниз от 
10 м. Това според стро-
ителната квалификация 
са сериозни строител-
ни обекти, а сега зако-
нът позволява те да се 
изпълняват от фирми 
без необходимата ква-
лификация, които много 
често са и извън норма-
тивните изисквания. Те 
не само че подбиват це-
ните в строителството, 
тъй като голяма част от 

С изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев разговаря главният редактор на вестник          

Вестник „Строител“ играе изключителна роля в комуникацията и свързаността          

Снимки Румен Добрев
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тях не плащат съответ-
ните данъчни налози, но 
и са източник за привли-
чане на добри специали-
сти от фирмите, които 
спазват правилата, за-
коните, най-редовно пла-
щат данъци и осигуровки 
и т.н. За нас е важно и 
настояваме всички обек-
ти от пета категория, 
без оглед на тяхната 
квадратура, да бъдат 
изпълнявани от фирми, 
вписани в ЦПРС. С това 
КСБ поема гаранция, че 
тези обекти ще бъдат 
реализирани от реални 
строители със съответ-
ните специалисти, опит, 
техника и с възможност 
за изпълняване на необ-
ходимите обеми от ра-
бота. Вторият основен 
за бранша закон, в който 
според нас се налагат 
промени, е Законът за 
обществените поръч-
ки (ЗОП) и по-точно при 
провеждането на проце-
дурите за избор на изпъл-
нители и последващото 
възлагане на поръчките. 
Един от проблемите, кои-
то сме идентифицирали 
тук, е свързан с ролята 
на подизпълнителите. В 
сегашната норматив-
на база се изисква те 
да бъдат представени в 
тръжната документация 
още при кандидатства-
нето, въпреки че не се 
знае кога точно ще за-
почне изпълнението на 
поръчката, нито кога ще 
се наложи включването 
им и колко би продължи-
ло. Ако говорим за голям 
проект с продължител-
ност няколко години, как-
ва е гаранцията, че след 
3-4 години посоченият 
подизпълнител ще има 
необходимия капацитет 
и възможност да реали-
зира дейностите, които 
първоначално са заявени. 
Този недостатък на зако-
на води до практиката, 
че много често главният 
изпълнител първоначал-
но декларира, че няма да 
използва подизпълнители, 
а после под различна фор-
ма ги включва. Трябва да 
бъде ясно, че големите 
фирми не могат без мал-
ките и средните и те са 
важни за реализацията 
на почти всеки проект. 
От друга страна безспо-
рен факт е, че малките 
и средните фирми не мо-
гат без големите, които 
да поемат финансовите 
ангажименти, да имат 
нужните банкови гаран-

ции, техника, персонал, 
необходимите свободни 
средства, които да вло-
жат при реализацията 
на отделните етапи от 
проекта. Затова ние в 
промените на ЗОП ис-
каме да се даде възмож-
ност подизпълнителите 
да бъдат включвани в 
проекта по всяко време, 
непосредствено преди 
възникване на необходи-
мостта от извършване-
то от тях на съответ-
ните видове работи. По 
този начин ще дадем 
възможност подизпълни-
телите да бъдат реални 
участници в инвести-
ционния процес, без да са 
задължени да отговарят 
на високите изисквания 
на тръжната процедура, 
а само на условията за 
изпълняването на съот-
ветния вид работи. Така 
те ще гарантират и 
своето вземане, ще имат 
и референции за извър-
шените от тях работи, 
ще могат да декларират 
опит. Това ще им даде 
възможност да участ-
ват самостоятелно при 
по-малки поръчки. 

При провеждането на 
търговете от Камарата 
много държим държавата 
да способства за преодо-
ляване на дъмпинговата 
политика на някои от 
фирмите. Нашето пред-
ложение е да се въведе 
правило при 20% откло-
нение от средно прете-
глената цена фирмите 
да бъдат отстранявани, 
без да се иска доказване 
на техните цени. Друго, 
което е много важно - 
често възложителите 
изготвят бюджетите на 
проектите на базата на 
реализирани в миналото 
обекти, които са изпъл-
нявани няколко години 
назад на цени, актуални 
към съответния вече ми-
нал период. Реализацията 
в бъдещ период съвсем 
не съответства на тези 
разчетни цени. В тази 
връзка ние остро реаги-
раме при поставянето 
на пределни цени, зара-
ди които от търговете 
се отстраняват фирми, 
дали по-висока оферта 
поради това, че стой-
ността на предлагания 
обем от работи надхвър-
ля т.нар. индикативна 
цена. Получава се така, 
че фирмите или трябва 
да участват, като да-
дат по-ниска от реална-
та цена, или просто да 

загубят възможността 
за участие. Поставени 
пред този избор, те чес-
то поемат риск, като се 
надяват във времето це-
ните да бъдат коригира-
ни. Говорим за голям про-
блем както за фирмите, 
така и за самите въз-
ложители, защото про-
ектите не могат да се 
осъществяват с нормал-
ния темп. В тази връзка 
нашето предложение е 
да не се обявяват пре-
делни цени, а търгът да 
определи реалната цена 
и тогава да се прецени 
дали възложителят може 
да намери съответното 
финансиране. Ако не - да 
промени обемите на ра-
ботите, за да отговорят 
на съответните парични 
средства. 

По инициатива на 
новото ръководство бе 
създадена работна гру-
па от представители 
на браншовите органи-
зации, която да обедини 
позициите на сектора 
по отношение на не-
обходимите промени 
в нормативната база. 
Как работи групата, 
има ли напредък?

Сред целите на но-
вото ръководство на 
КСБ е да обединим не 
само нашите членове, 
но и останалите коле-
ги, работещи в бранша 
- архитекти, проектан-
ти, надзорници. В тази 
връзка ние инициирахме 
и създадохме няколко ра-
ботни групи с цел подо-
бряване на координация-
та и взаимодействието 
между всички нас, които 
участваме в изпълнява-
нето на инвестицион-
ните проекти. Още от 
самото начало знаехме, 
че това е трудно. Всеки 
в бранша е наясно за по-
някога нелеките диалози 
между проектант, над-
зор, строител на сами-
те обекти при тяхната 
реализация, като нерядко 
се създава напрежение 
при работата на база-
та на различните идеи 
на различните участни-
ци. Синхронизирането на 
гледните точки и обеди-
няването около общи по-
зиции беше целта, върху 
която ние акцентирахме. 
За съжаление тук не мо-
жем да кажем, че 100% 
покрихме нашите очак-
вания. Ние като строи-
тели изхождаме от пози-
цията, че какъвто и да е 

бил проектът, какъвто 
и да е бил надзорът, ако 
има проблем на обекта, 
отговорността и нега-
тивите винаги ги поема 
строителят. От нас се 
искат големите банко-
ви гаранции, както и при 
възникнал проблем – той 
трябва да се отстрани 
за сметка на строителя, 
дори ако понякога причи-
ната е лош проект напри-
мер. Разбира се, колегите 
проектанти и надзорни-
ци също имат своето 
място, тъй като те пре-
допределят крайния про-
дукт. В някаква степен 
може би те се чувстват 
недобре оценени и по-
ставени в процеса. Това 
са неща, които повече ни 
разединяват, отколкото 
ни помагат да намираме 
единството. Именно в 
тази връзка водим раз-
говори, те не минават 
толкова еднопосочно и 
лесно. Но това, че сяда-
ме на една маса, че има-
ме желание да намерим 
общи посоки и решения, е 
добро и ползотворно на-
чало, върху което можем 
да надграждаме. Запазва-
ме своята идентичност 
и безспорно всеки ще 
се опитва да поставя 
собствената си визия 
във и извън рамките на 
тази група. Но трябва 
да отчетем, че за първи 
път в последните години 
ние като представители 
на отделните дейности 
в строителния процес се 
събрахме и започнахме 
да си говорим. Само чрез 
диалог можем да вървим 
към сближаване и реша-
ване на отделните про-
блеми. Така че оставаме 
не само с надежда, но и 
с оптимизъм за работа 
напред. 

Позицията на изп. 
директор на КСБ е мно-
го важна, той не само 
представлява Камарата 
в рамките на правомо-
щията, определени от 
УС, но и ръководи целия 
административен със-
тав, така че организа-
цията да функционира 
адекватно и съобразно 
политиката на ръковод-
ството и в защита на 
интересите на бранша. 
Какви са Вашите прио-
ритети в това направ-
ление, кои са главните 
задачи в момента?

Администрацията е 
орган към УС, а той е ин-
ституцията в КСБ, коя-

то взима решения, дава 
насоки и  ръководи на 
практика дейността на 
КСБ. Аз съм ръководител 
на администрацията на 
КСБ, която подпомага с 
подготовка на матери-
али, с административен 
капацитет дейността 
на УС. Моята задача е да 
мога по правилен начин 
да предам решенията на 
Съвета за изпълнението 
им от административ-
ната част на КСБ и след 
това да предоставим 
обратната информация 
към ръководството на 
Камарата, да обобщава-
ме становищата и пред-
ложенията от отделни-
те ОП и фирми по начин, 
който да подпомогне УС 
да вземе своите решения 
по дадени въпроси. Мое 
задължение е да оптими-
зирам работата, да дам 
по-голяма насоченост и 
мисля, че първите стъп-
ки показват положителни 
резултати. Администра-
цията все по-активно 
съдейства за решаване-
то на задачите, които й 
се поставят. Използвам 
случая да изкажа благо-
дарност на всички слу-
жители в КСБ за това, че 
правилно разбраха посла-
нията, които отправихме 
към тях, и самите те 
вече работят по начин, 
по който активността 
се пренася не само от-
горе-надолу, но и от тях 
към ръководството. За 
мен това е важна задача 
- да мога да създам тази 
връзка между УС и всеки 
един служител, както и 
обратното. 

Областните пред-
с т а в и т е л с т в а  с а 
структурите на  Ка-
марата по места. Как 
оценявате тяхната ак-
тивност, включването 
им в работата на КСБ. 
Заедно с председателя 
на УС инж. Илиян Терзи-
ев провеждате срещи с 
ОП и представители на 
местните власти, кои 
са основните проблеми, 
които поставят пред 
Вас?

Основната връзка 
между фирмите и КСБ 
се явяват ОП. Те са не 
само най-близо, но и са-
мите представляват 
фирми и там контактът 
е съвсем непосредствен. 
Затова за нас е от из-
ключително голямо зна-
чение работата в ОП да 
отговаря на политиката, 

която КСБ има като цяло, 
а именно не само взаимо-
действие между фирмите 
и обобщаване на пробле-
мите, но и приобщаване 
на местната власт към 
тези проблеми, защото 
контактът между въз-
ложители и изпълнители 
винаги е носил позити-
ви за двете страни. В 
тези срещи, които ние 
осъществяваме,  бяха 
изведени много въпроси, 
които фирмите имат, 
от които зависят тех-
ните успехи или реша-
ването на проблемите 
им, условията на рабо-
та. Дейността на ОП би 
следвало да е насочена в 
различни посоки - пред-
варителното съгласува-
не на инвестиционните 
намерения на местните 
и централните власти, 
начина на реализация на 
проектите, провежда-
нето на процедурите за 
тях и съответствието 
на състоянието на са-
мите фирми - финансово 
и особено кадрово. През 
последните години пора-
ди стихийния характер 
на  строителството, 
неравномерността и 
типа на изпълняваните 
строежи стана така, че 
строителните фирми за-
губихме много от капаци-
тета си и ценни специа-
листи. За съжаление, за 
първи път от много годи-
ни нашият бранш заста-
ва пред възложителите с 
позиция, че ние вече сре-
щаме сериозни проблеми 
по реализация на големи-
те проекти. Безспорно 
проблем се явява и ниско-
то заплащане, проведе-
ните търгове на най-ни-
ска цена или възлагането 
на поръчки на недопусти-
мо ниски цени. С такива 
цени ние не отговаряме 
адекватно на трудовия 
пазар. Това е един от 
основните проблеми . 
Другият е да създадем 
устойчивост на отра-
съла. Много е важно да 
подчертаем, че при сре-
щите, които проведохме 
по места, ние целяхме да 
покажем на местните 
власти, че КСБ разполага 
със сериозен експертен 
капацитет, който те мо-
гат да ползват при пла-
нирането, подготовката 
на проекти и тръжни 
процедури, с което ще се 
спомогне за по-добрата 
им реализация. 

          „Строител“ Ренета Николова

         между Камарата, институциите и строителните фирми 
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Новото ръководство 
инициира и въвеждане-
то на нова система за 
формиране на бюдже-
тите на ОП. За нея в 
предишния брой говори 
председателят на Кон-
тролния съвет на Кама-
рата Валентин Николов. 
Как се посреща от ре-
гионалните структури 
промяната, внесени ли 
са вече проектобюдже-
тите за следващата го-
дина?

КСБ има сравнител-
но сложна администра-
тивна структура, която 
се състои от 27 ОП и 
централна администра-
ция. Нормативната база 
предполага единно упра-
вление. Преди изготвя-
нето на бюджета беше 
концентрирано предим-
но в централната ад-
министрация и по този 
начин невинаги можеха 
да бъдат отчетени кон-
кретните виждания на 
отделните ОП. Затова 
ние предприехме полити-
ка на даване на по-голя-
ма самостоятелност на 
ОП при формирането на 
бюджета и изразходва-
нето на средствата на 
КСБ. Нашето разбиране  
е, че ОП трябва да раз-
работват самостоятел-
но своите план-сметки, 
като отчитат специфи-
ката на потребностите 
и членовете си. Това е 
процес на децентрали-
зация, към който след 
10-годишна практика в 
обратна посока ще има 
известни неразбирания, 
проблеми, но категорично 
не би трябвало централ-
ната администрация да 
се явява като единстве-
ната институция, разре-
шаваща и разпореждаща 
се със средствата на Ка-
марата. Сега акцентът 
се прехвърля върху ОП и 
областните контролни 
съвети, както и върху 
УС и КС. По този начин 
администрацията ще 
влезе по-пряко във функ-
циите си на орган, който 
спомага реализацията на 
проектите на ОП. 

И н ж .  М а знев,  ако 
предложенията надхвър-
лят възможностите на 
бюджета, как ще се ре-
шава за кое да има сред-
ства и за кое не, как ще 
се случва приемането и 
одобряването на план-
сметките на ОП?

Винаги желанието за 
изразходване на сред-
ства е донякъде в про-
тиворечие с наличните 
или с възможностите. 
Но промяната се пра-
ви с цел подобряване на 

работата. Това не може 
да не бъде оценено. Един 
бюджет трябва да бъде 
ясно разчетен в негова-
та приходна и разходна 
част, във възможност-
ите да се разполага със 
средства, които да не 
надхвърлят постъплени-
ята. Както казах преди, 
ние като администра-
ция ще подготвим ба-
лансиран бюджет и УС 
е органът, който ще се 
произнесе по разходите. 
Ще се опитаме с реални 
и разумни доводи да за-
щитим всички средства, 
за което ОП ще трябва 
да поработят повече по 
анализиране и разчитане 
на това за какво са не-
обходими парите. Това 
не считам, че води към 
конфликт, а по-скоро към 
по-обективно отчитане 
на потребностите на 
отделните звена, съо-
бразявайки ги с реални-
те приходи. Имаме ОП 
с много малко членове. 
Финансовият им при-
нос към общия бюджет 
е много по-скромен. Но 
ние не можем да ги тре-
тираме по различен на-
чин. Затова средствата 
от други ОП ще бъдат в 
тяхна помощ, за да може 
и те да развиват своята 
дейност. Отчитам ви-
соко отговорността, с 
която някои ОП работят, 
като пример ще дам ОП 
- София. В него има над 
1800 вписани в Регистъ-
ра фирми, като тук са и 
тези с най-големи при-
ходи. В същото време 
ОП – София, работи само 
с 3-ма души на щат и е 
предложило намаление на 
своя бюджет спрямо пре-
дходните години. Именно 
с такива икономии ще се 
даде възможност други 

ОП, които не разполагат 
с голям доход, пълноценно 
да осъществяват своята 
работа. Това трябва да 
послужи и като пример за 
отговорно поведение на 
всички ОП на Камарата. 
С тази нова форма на во-
дене на план-сметките 
се опитваме по-коректно 
да детайлизираме специ-
фиката на всички разхо-
ди, да не ги поставяме 
под общ знаменател и 
да може по-реално да се 
разчете както необхо-
димостта от тяхното 
извършване, така и пол-
зата за Камарата. Това 
ще увеличи работата на 
самата администрация, 
а и на областните съве-
ти, на УС и на КС на КСБ. 

Една от актуалните 
теми, която се поставя 
от фирмите, е за спаз-
ване на етичните пра-
вила в бранша. Знам, че 
се подготвят промени в 
Етичния кодекс на КСБ, 
в каква посока ще бъдат 
те? Ще се засилят ли 
правомощията на Коми-
сията по професионална 
етика?

Изключително важна 
е ролята на Комисията 
по професионална ети-
ка, която балансира, до 
голяма степен регулира, 
а и морализира поведе-
нието между отделните 
участници в строител-
но-инвестиционния про-
цес. Комисията израсна 
през годините и натру-
па опит. Това, както и 
настъпилите промени 
в бизнес средата нала-
гат промяна в Етичния 
кодекс .  Очакваме,  че 
на Общото събрание в 
края на годината проек-
тът ще бъде предста-
вен и приет. С това ще 

създадем още по-големи 
предпоставки КСБ чрез 
своята КПЕ да спомага 
за решаването на раз-
личните проблеми както 
на потребителите на 
строителни услуги, така 
и между самите фирми, 
да допринесе за издигане 
на ролята на строителя, 
както и на авторитета 
на КСБ като институция.

П р е д с т о я т  е д н и 
от най-натоварените 
месеци за Камарата. 
Започват общите съ-
брания на ОП, на 26.09 
ще се проведе и Осми-
ят дискусионен форум 
за строителството. 
Президентът на FIEC 
Кйетил Тонинг присти-
га специално за него от 
Осло. Кои трябва да са 
водещите теми, отго-
вори на кои въпроси ще 
очаква браншът?

Безспорно месеци-
те, в които КСБ започва 
по-интензивно своя ор-
ганизационен живот, са 
свързани с отчитане на 
изпълненото и приемане 
на програма за работа 
през следващата годи-
на. Това сега е дообога-
тено и с приемането на 
детайлизираните план-
сметки на ОП. Органи-
зацията на тези меро-
приятия трябва да е на 
съответното ниво, за да 
могат да отговорят на 
потребността и реал-
ната възможност да се 
решат проблемите и да 
се подобрят условията 
на работа в отделните 
структури. 

Н а  2 6  с е п т е м в р и 
предстои провеждането 
на Осмия дискусионен фо-
рум за строителството, 
на който ние очакваме 
да чуем информация за 

изпълненото до момента 
по европейските и по ин-
вестиционните програми 
на ресорните министер-
ства, както и какво пред-
стои в сектора за 2019 г. 
и какви са перспективи-
те до края на програмния 
период и тенденциите 
за следващия. Водещи-
те теми, които тряб-
ва да обсъдим, са преди 
всичко реализацията на 
проектите по съответ-
ните програми, които 
са финансирани от ЕС, 
и реалният капацитет и 
потенциал на строител-
ния бизнес да отговори 
на обемите и сроковете 
за тяхното завършване. 
Трябва да се осмислят и 
финансовите инструмен-
ти за навременното им и 
правилно прилагане при 
реализацията на самите 
проекти, така че да не 
спъват, а да спомагат за 
изпълнението на обекти-
те. Важно за строите-
лите е да получават на-
временно и в пълен обем 
заплащания за свърше-
ната работа. Безспорно 
е нужно прилагането на 
справедливи, нормативно 
издържани процедури, да-
ващи равнопоставеност 
на участниците, договор-
ните условия трябва да 
отчитат интересите не 
само на възложителите, 
а и тези на изпълнители-
те, търсенето на този 
взаимен компромис е от 
съществено значение за 
постигане на общите за-
дачи. Особено значение 
добива и кадровото обез-
печаване на строителния 
бизнес с приспособяване 
на образователната по-
литика към действител-
ността, както и възмож-
ността за привличане на 
работна ръка извън ЕС. 

Специален гост на 
форума ще бъде прези-
дентът на FIEC Кйетил 
Тонинг,  което е  явно 
доказателство за съ-
причастността на КСБ 
към общите европейски 
структури, за отговор-
ността, която имаме ние 
към тях, както и тяхната 
загриженост към нашите 
проблеми. Това ще ни на-
прави още по-отговорни 
при отчитане на изпъл-
неното и разчетите за 
бъдещето. 

Не мога да не Ви за-
дам въпроса като из-
пълнителен директор 
на КСБ как оценявате 
работата на в. „Строи-
тел”? Какви са Вашите 
препоръки към екипа?

Вестникът играе из-
ключителна роля в кому-
никацията и свързаност-
та между строителите 
и институциите, както и 
за дейността на самата 
КСБ като цяло. „Строи-
тел“ се явява работещ 
механизъм за контакт с 
редица институции, зве-
на и фирми. Тези възмож-
ности на нашето издание 
трябва да се доразвият. 
Вестникът трябва да 
продължи да дава това, 
от което всички имаме 
нужда - да бъдем добре и 
своевременно информира-
ни, да представяме свои-
те проблеми по начин, по 
който те да бъдат извеж-
дани пред обществото, 
да им се дава необходи-
мата гласност както 
пред хората, така и пред 
институциите. Благода-
ря на вестника за усили-
ята, които полага в тази 
посока. Той е основен по-
мощник на УС и на админи-
страцията на Камарата. 
Вярвам, че авторитетът, 
извоюван във времето 
вече почти 10 години, ще 
бъде гарант за все по-
силното взаимодействие 
между КСБ и в. „Строител“ 
и успешното развитие на 
изданието ще продължи. 
Полезността му за КСБ е 
безспорна.

Какво си пожелава-
те да постигнете като 
изп. директор на Кама-
рата?

Аз като изпълнителен 
директор съм назначен, 
но преди това избран от 
УС с мнозинството на 
всички присъстващи чле-
нове на съвета, които са 
и едни от най-изявените 
представители на стро-
ителния бранш. Моите 
изисквания и желанията 
ми са за постигне на 
резултати, които преди 
всичко да отговорят на 
даденото доверие, което 
трябва да оправдая. 

 от стр. 9

Ръководството на Камарата на строителите в България на работна среща с министъра на икономиката Емил Караниколов
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Каним Ви да бъдете наш партньор!
Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – институции, 

потенциални бизнес партньори, медии.
Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани. 
Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

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

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

®

Това е Осмата национална среща дискусия, която предвижда да събере на едно място ключови фигури от 
държавните институции, общинските администрации и бизнеса с цел градивен диалог по проблемите на бранша, 
перспективите и възможностите за строителство през 2019 г. и до края на програмния период 2014 - 2020, както 
и за очакваните предизвикателства и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Поканен да открие събитието е министър-председателят Бойко Борисов.
Специален гост на бъде Кйетил Тонинг, президент на FIEC. 

Основните теми на форума са:
Перспективите за работа пред строителния бранш – големите проекти по оперативните програми в сфе-

рата на транспорта, околната среда, регионалното развитие за 2019-а и предизвикателствата през настоящ-
ия програмен период. 

Подобряване на диалога между институциите, общините и бизнеса.

Като дискусионни партньори са поканени:
вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, 
министърът на околната среда и водите Нено Димов, министърът на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, кметът 
на Столичната община Йорданка Фандъкова, председателят на УС на АПИ инж. Светослав Глосов, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев, ген. директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски и др. 

Очакван брой гости:
Очакваме в дискусията да вземат участие над 150 представители на централната и местната власт, както 

и на водещи строителни фирми.

Такса участие:
100 лв. (без ДДС)

при банков превод до 20.09.2017 г. по следната банкова 
сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG27RZBB91551004809103

При заплащане на място в деня на събитието: 

120 лв. (без ДДС)

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова 
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Срок за заявяване на партньорство 
и участие – 15 септември 2018 г.
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Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
следи, анализира и публи-
кува всяко тримесечие 
сключените договори по 
обект на поръчка в отра-
съл „Строителство“. КСБ 
следи нарушенията при 
подписаните контракти 
по обявените общест-
вени поръчки съгласно 
чл. 157, ал. 2 от Закона 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ) и чл. 3 от 
Закона за Камарата на 
строителите (ЗКС). Мо-
ниторингът на сключе-
ните договори по обявени 
обществени поръчки за 
януари – юни 2018 г. е из-
готвен на база данни на 
Агенцията по обществе-
ни поръчки (АОП), обра-
ботвани в КСБ ежеднев-
но.

По данни на АОП за 
второто тримесечие на 
2018 г. са сключени 605 
договора в сектор „Строи-
телство“ с обща стойност 
555 млн. лв. В сравнителен 
анализ за същия период на 
2017 г. броят им нараства 
с 20,3%, а при стойността 
има спад от 11,5%.

Общо  с к лючените 
договори за първото по-
лугодие на 2018 г. са 930 
на стойност 946 млн. лв. 
Спрямо първото полуго-
дие на 2017 г. сключените 
договори се увеличават с 
23,5%, а при стойността 
е регистриран спад от 
5,2%.

Ра з п р е деле н и е  н а 
сключените договори в 
сектор „Строителство“ 
през второто тримесе-
чие на 2018 г. (605 бр. 
с обща стойност 555 
млн. лв.):

✓ До 200 хил. лв.
  257 бр. - 20 млн. лв.
✓ До 2150 хил. лв.
  298 бр. - 200 млн. лв.
✓ Над 2150 хил. лв.
  50 бр. - 335 млн. лв.
Сравнителният анализ 

спрямо първото триме-
сечие на 2018 г. показва, 
че сключените договори 
до 200 хил. лв. в сектор 
„Строителство“  през 
второто тримесечие 
на 2018 г. се увеличават 
със 112,4% (136 бр.), като 
стойността им също на-
раства със 185,7%, което 
е с 13 млн. лв. повече. При 
договорите до 2150 хил. лв., 
тенденцията е също уве-
личаване на броя с 87,4% 
(139 бр.), както и на стой-
ността с 60% (75 млн. лв.). 
За сключените договори 
над 2150 хил. лв. има незна-
чително нарастване в броя 
с 11,1% (5 бр.) и ръст при 
стойността с 29,3% (76 
млн. лв.) спрямо първото 
тримесечие на 2018 г.

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ по 
начин на финансиране

Броят на сключените 

договори, финансирани 
от държавния бюджет 
за първото полугодие на 
2018 г., възлиза на 725 
на стойност 597 млн. лв. 
Контрактите по опера-
тивни програми на Евро-
пейския съюз са 205 бр. на 
стойност 349 млн. лв.

Тенденцията, която 
се наблюдава през пър-
вото полугодие на 2018 г. 
спрямо същия период на 
2017 г. по отношение на 
начина на финансиране, 
е увеличаване на броя 
с 35,8% (54 бр.) и нама-
ляване на стойността 
с 22,4% (101 млн. лв.) на 
сключените договори по 
оперативни програми и 
увеличаване на броя с 
20,4% (123 бр.) и нара-
стване на стойността 
с 8,9% (49 млн. лв.) при 
сключените договори, фи-
нансирани от държавния 
бюджет. 

По данни на АОП възложи-
телите, сключили дого-
вори за строителство за 
първото полугодие на  
2018 г. са:

✓ Общини - 578 бр., 
549 млн. лв.

✓ Комунален  и  об -
ществен сектор - 48 бр., 
60 млн. лв.

✓  Болници  и  учеб -
ни заведения - 36 бр., 42 
млн. лв.

✓  М и н и с т е р с т в а 
и  а генции  -  2 68  бр. , 
295 млн. лв.

Най-голям брой склю-
чени договори с най-го-
ляма стойност за първо 
полугодие на 2018 г. ре-
гистрират общините, 
следват министерства и 
агенции, комунален и об-
ществен сектор, болници 

и учебни заведения.
Тенденциите през пър-

вото полугодие на 2018 г. 
спрямо същото на 2017 г. 
се запазват. Водещи са 
общините по брой и стой-
ност на сключените дого-
вори, при наблюдаващо се 
увеличаване на броя от 
7,8% (42 бр.) и намаляване 
на стойността с 32,7% 
(267 млн. лв.). След тях се 
нареждат министерства-
та и агенции при увелича-
ващ се брой на сключени-
те договори със 145,9% 
(159 бр.) и нарастване на 
стойността със 141,8% 
(173 млн. лв.). Болниците и 
учебните заведения също 
запазват своята позиция, 
като при тях броят на 
сключените договори се 
увеличава с 16,1% (5 бр.), 
както и стойността с 
82,6% (19 млн. лв.). Един-
ствено комуналният сек-
тор отчита спад в броя 

на сключените договори 
с 36,0% (27 бр.) и ръст в 
стойността с 66,7% (24 
млн. лв.). 

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ над 
20 млн. лв.

Възложител :  Дър -
жавно предприятие - Се-
вероизточно държавно 
предприятие (ДПСИДП) 
- Шумен 

Задание: „Рамково спо-
разумение за срок от 4 
години - „Проектиране и 
строителство на горски 
пътища и транспортна 
техническа инфраструк-
тура към тях за нужди-
те на „Североизточно 
държавно предприятие” 
ДП Шумен“ на стойност 
20 млн. лв.

Възложител: Държав-
на агенция „Държавен 
резерв и военновременни 

запаси” (ДА „ДРВВЗ”)
Задание: „Извършване 

на дейности по текущ и 
основен ремонт, както и 
ремонти при аварийни си-
туации в базите, предос-
тавени за управление на 
ДА „ДРВВЗ“ на стойност 
20,4 млн. лв.

Възложител: Столич-
ната община 

Задание: „Изграждане, 
възстановяване и обно-
вяване на публични прос-
транства в Централна 
градска част на гр. Со-
фия-зона 2“ на стойност 
20,1 млн. лв.

Възложител: Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ)

Задание: „Обособена 
позиция 4 - Лот 22 „Път 
II I-866 Михалково - Гра-
ница ОПУ Смолян от км. 
66+857 до км. 88+050, с 
обща дължина 21.193 км, 
област Смолян“ на стой-

ност 24,5 млн. лв.
Възложител: „Булгар-

трансгаз“ ЕАД 
Задание: „Проектира-

не, изграждане и въвеж-
дане в експлоатация на 
строеж: „ГИС „Странджа“ 
на стойност 27,7 млн. лв.

Сключените догово-
ри на стойност над 20 
млн. лв. за първото по-
лугодие на 2018 г. са в 
сегменти „Инженерна ин-
фраструктура“, „Високо 
строителство“ и „Енер-
гийна инфраструктура“. 
Тип възложител – общини 
и министерства и аген-
ции.

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ по 
вид строителство

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – 320 бр. или 
34,4% от общо сключени-
те договори, на стойност 

121 
159 

45 

257 
298 

50 

7 
125 

259 

20 
200 

335 

I тримесечие 2018 
До 200 хил. 

До 2 150 хил. 
Над 2 150 хил. 

II тримесечие 2018 
До 200 хил.  

До 2 150 хил. 
Над 2 150 хил. 

брой стойност 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ ПО СТОЙНОСТ 
 I тримесечие 2018 - II тримесечие 2018

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ ПО ПРОГРАМИ        I полугодие 2017 – I полугодие 2018

ПРОГРАМИ

I полугодие
2017 г. 2018 г.

Брой

Стойност

/млн. лв./

Брой

Стойност

/млн. лв./

Програма за развитие на селските райони - - 22 8,3

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 2 0,4 - -

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 4 1,5 - -

Фонд убежище миграция и интеграция 3 3 - -

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 5 130,6 13 58,7

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 122 114,6 131 248,9

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 2 1,8 7 11

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. 8 195,3 - -

INTERREG V-A Румъния - България 2014 – 2020 - - 5 5,8

INTERREG V-A Гърция - България 2014 – 2020 - - 8 10,4

Национален доверителен ЕкоФонд 2 1,3 7 2,4

Други 3 0,8 12 3,5
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414 млн. лв., или 43,8% от 
общата.

✓ „Сградно строител-
ство“ – 223 бр. или 24% 
от общо сключените до-
говори, на стойност 160 
млн. лв., или 16,9% от об-
щата.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – 293 бр. или 
31,5% от общо сключени-
те договори, на стойност 
228 млн. лв., или 24,1% от 
общата.

✓ „ВиК строителство“ 
– 94 бр.  или 10,1% от 
общо сключените догово-
ри, на стойност 144 млн. 
лв., или 15,2% от общата 
стойност.

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

Първото полугодие на 
2018 г. спрямо първото 
полугодие на 2017 г.:

✓  „ И н же н е рн а  и н -
ф раструк тура“  –  р е -
гистрира ръст на броя 
сключени договори със 
103,8% (163 бр.) и спад на 
стойността с 11,7% (55 
млн. лв.)

✓ „ С г р а д н о  ст р о и -
телство“ – отчита се 
увеличение на броя склю-
чени договори с 40,3% 
(64 бр.) и увеличаване на 
стойността с 90,5% (76 
млн. лв.) 

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – забелязва 
се спад на броя сключени 
договори с 22,5% (85 бр.), 
както и на стойността с 
19,4% (55 млн. лв.)

✓„ВиК строителство“ 
– ръст на броя сключени 
договори с 59,3% (35 бр.) 
и спад на стойността с 
11,1% (18 млн. лв.) 

Тенденция спрямо пър-
во полугодие на 2017 г. - 
„Инженерна инфраструк-
тура“ е с най-голям брой 
сключени договори. След 
нея са „ВиК строител-

ство“ и „Сградно стро-
ителство“ .  При стой-
ността на сключените 
договори само „Сградно 
строителство“ отчита 
ръст на годишна база.

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ по 
фирми и консорциуми

Общият брой на склю-
чените договори за първо 
полугодие на 2018 г. са 
930 броя на стойност 946 
млн. лв., от които с:

✓ Фирми – 736 бр. на 
стойност 575 млн. лв., 
като:

Регистрирани в Цен-
тралният професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС)

– Малки строител-
ни фирми (до 49 човека) 
– 278 бр. на стойност 
109 млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми (от 50 до 249 чове-
ка) - 367 бр. на стойност 
315 млн. лв. 

– Големи строител-
ни фирми (над 250 чове-
ка) - 71 бр. на стойност 
130 млн. лв.

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС към КСБ 
- 20 бр. на стойност 21 
млн. лв.*

(* Част от договори-
те включват дейности по 
неотложни и възстанови-
телни работи, аварийни 
ремонти, ремонти на по-
криви, ремонтни дейности 
на сгради при незначите-
лен обем, снегопочист-
ване, текущи ремонти и 
поддръжка на съществу-
ващи горски пътища, из-
граждане на пожароизвес-
тителни системи.) 

✓ Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – 194 бр. 
на стойност 371 млн. лв.

– 1 договор е сключен 
от консорциум с нереги-
стрирани фирми в ЦПРС 
на стойност 0,5 млн. лв.

За първото полугодие 
на 2018 г. фирмите зае-
мат 79,1% от общо склю-
чените договори и 60,8% 
от общата им стойност. 
На  консорциумите се 
падат 20,9% от броя на 
сключените договори и 
39,2% от стойността. 
Водещи остават фирми-
те както в броя, така и 
в стойността на сключе-
ните договори. 

За първото полуго-
дие на 2018 г. малките 
строителни фирми за-
емат 37,8% от броя на 
сключените договори от 
компании и 19% от стой-
ността. Средните фирми 
са с дял 49,9% от общия 
брой и 54,8% от стой-
ността на сключените 
договори. Делът на голе-
мите компании е 9,6% от 
броя сключени договори 
и 22,6% от стойност-

та. Нерегистрираните в 
ЦПРС фирми са с дял от 
2,7% от броя и 3,6% от 
стойността.

Тенденцията, която се 
наблюдава спрямо първо-
то полугодие на 2017 г., 
е, че водещи с най-голям 
брой сключени договори 
са средните компании при 
ръст от 58,2% (135 бр.) на 
годишна база и с най-го-
ляма стойност при зна-
чителен ръст от 79,% 
(139 млн. лв.). Малките 
фирми отбелязват ръст 
от 8,2% (21 бр.) и спад 
на стойността от 12,1% 
(15 млн. лв.). Големите 
компании регистрират 
ръст от 97,2% (35 бр.) 
при броя спрямо разглеж-
дания период на предход-
ната година и спад при 
стойността от 4,4% (6 
млн. лв.). Фирмите без 
регистрация в ЦПРС ос-
тават почти без измене-
ние по отношение на броя 
на сключените договори, 
но се отбелязва ръст от 
20 млн. лв. при стойност-
та в сравнение с първо 
полугодие на 2017 г. При 
консорциумите има спад 
на стойността на склю-
чените договори с 33,9% 
(190 млн. лв.), както и на 
броя с 6,3% (13 бр.).

„Инженерна инфра-
структура“ – 320 бр. 
сключени договора на 
стойност 414 млн. лв., 
от тях:

✓  Ф и р м и  –  о б щ о 
261 бр. на стойност 258 
млн. лв., от които:

– Малки строител-
ни фирми - 65 сключени 
договора на стойност 
18 млн. лв. 

– Средни строител-
ни фирми - 134 сключени 
договора на стойност 
152 млн. лв. 

– Големи строител-
ни фирми - 50 сключени 
договора на стойност 
85 млн. лв.

–  Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС - 2 сключе-
ни договора на стойност 
3 млн. лв.

✓Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
59 сключени договора на 
стойност 156 млн. лв.

„Сградно строител-
ство“ – 223 бр. на стой-
ност 160 млн. лв., от 
тях:

✓Фирми – общо 160 бр. 
на стойност 115 млн. лв., 
от които:

– Малки строител-
ни фирми - 90 сключени 
договора на стойност 
37 млн. лв. 

– Средни строител-
ни фирми - 64 сключени 
договора на стойност 
55 млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 3 сключени до-
говора на стойност 21 
млн. лв.

–  Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС - 3 сключе-
ни договора на стойност 
2 млн. лв.

✓Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
63 сключени договора на 
стойност 45 млн. лв. 

„Енергийна инфра-
структура“ – 293 бр. на 
стойност 228 млн. лв., 
от тях:

✓ Ф и р м и  –  о б щ о 
249 бр. на стойност 131 
млн. лв., от които с:

– Малки строител-
ни фирми - 103 сключени 
договора на стойност 
39 млн. лв. 

– Средни строител-
ни фирми - 127 сключени 
договора на стойност 
54 млн. лв. 

– Големи строител-
ни фирми - 14 сключени 
договора на стойност 
22 млн. лв.

–  Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС - 5 сключе-
ни договора на стойност 
16 млн. лв.

✓Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – общо 
44 сключени договора на 
стойност 97 млн. лв.

– 1 сключен договор 
от консорциум с нереги-
стрирани фирми в ЦПРС 
на стойност 0,5 млн. лв.

„ВиК строителство“ 
– 94 бр. на стойност 
144 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – общо 66 бр. 
на стойност 71 млн. лв., 
от които:

– Малки строител-
ни фирми - 20 сключени 
договора на стойност 
15 млн. лв. 

– Средни строител-
ни фирми - 42 сключени 
договора на стойност 
55 млн. лв. 

– Големи строител-
ни фирми - 4 сключени 
договора на стойност  
1 млн. лв. 

–  Нерегистрирани 
фирми в  ЦПРС -  няма 
сключени договори. 

✓ Консорциуми, обеди-
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обществен сектор 

Болници и учебни 
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Министерства и 

агенции 

брой 

Стойност млн. лв. 

  
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ по възложители

I полугодие 2018 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ ПО ПРОЦЕДУРИ НА ВЪЗЛАГАНЕ     I полугодие 2018

 стр. 14

Открита процедура  
394 бр. сключени договора на стойност 583 млн. лв. 

Пряко договаряне  
16 бр. сключени договора на стойност 7 млн. лв. 

Публично състезание  
402 бр. сключени договора на стойност 201 млн. лв. 

Договаряне без предварително обявление  
33 бр. сключени договора на стойност 81 млн. лв. 

Ускорена ограничена процедура 
1 бр. сключени договора на стойност 21 млн. лв. 

Договаряне с предварителна покана за участие  

79 бр. сключени договора на стойност 48 млн. лв. 

Договаряне без предварителна покана за участие  

4 бр. сключени договори на стойност 1 млн. лв. 

Договаряне без предварително обявление  
1 бр. на стойност 4 млн. лв. 

Открита процедура  

Пряко договаряне 

Публично състезание 

Договаряне без 

предварително обявление 

Ускорена ограничена 

процедура 

Договаряне без 

предварителна покана за … 

Договаряне с предварителна 

покана за участие 

Договаряне без обявление 
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Сключени договори по процедури на 
възлагане 

Брой Стойност 

 



14 КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГÑòðîèòåë петък, 10 август 2018

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

По стойност  До 2 150 хил. лв. / 298  договора Над 2 150 хил. лв. / 335 млн. лв.  

Финансиране Държавен бюджет / 725 договора Държавен бюджет / 579 млн. лв.  

Възложители Общини / 578 договора Общини/ 549 млн. лв.  

Вид строителство Инженерна инфраструктура / 320 договора Инженерна инфраструктура / 414 млн. лв. 

Изпълнители  
(фирми и консорциуми) Фирми / 736 договора Фирми / 575 млн. лв. 

Изпълнители (ФИРМИ) 
(по вид строителство) 

Инженерна инфраструктура Средни фирми /134договора 

(от 50 до 249 човека персонал) 
Средни фирми / 152 млн. лв. 

(от 50 до 249 човека персонал) 

Сградно строителство Малки фирми / 90 договора 

(до 49 човека персонал) 

Средни фирми / 55 млн. лв. 

(от 50 до 249 човека персонал) 

Енергийна инфраструктура Средни фирми / 127 договора 

(от 50 до 249 човека персонал) 
Средни фирми / 54 млн. лв. 

(от 50 до 249 човека персонал) 

В и К строителство Средни фирми / 42 договора 

(от 50 до 249 човека персонал) 
Средни фирми / 55 млн. лв. 

(от 50 до 249 човека персонал) 

Изпълнители (КОНСОРЦИУМИ) 
(по вид строителство) Сградно строителство/ 63 договора Инженерна инфраструктура / 156 млн. лв. 

Процедури за възлагане Публично състезание/ 402 договора Открита процедура / 583 млн. лв.  

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“, I полугодие 2018 г. - ОБОБЩЕНИЕ

 от стр. 13

нения, сдружения – общо 
28 сключени договора на 
стойност 73 млн. лв.

Анализът показва, че 
при фирмите, сключили 
договори, средните стро-
ителни компании домини-
рат по критерий „Брой“ и 
„Стойност“ в „Инженерна 
инфраструктура“, „Енер-
гийна инфраструктура“, 
„Сградно строителство“ 
и „ВиК строителство-
то“. След тях са малките 
строителни фирми по кри-
терий „Брой“ в „Енергий-
на инфраструктура“. При 
консорциумите най-голям 
брой сключени договори 
има в „Сградно строи-
телство“, а с най-голяма 
„Стойност“ са отчетени 
в „Инженерната инфра-
структура“. 

Сключени договори от 
фирми и консорциуми по 
вид строителство – I 
полугодие 2017 - I полуго-
дие 2018

В „Инженерна инфра-
структура“ фирмите от-
читат ръст със 113,9%, 
което е със 139 бр. по-
вече сключени договора, 
и увеличение при стой-
ността със 109,8%, или 
135 млн. лв. Консорциуми-
те регистрират ръст на 
броя с 68,6%, или 24 бр. по-
вече сключени договора, 
като бележат и значите-
лен спад от 54,9%, или 190 
млн. лв., при стойността 
от общо сключените до-
говори в сегмента.

В „Сградното строи-
телство“ фирмите отчи-
тат ръст от 53,8%, или 
с 56 бр. се увеличават 
сключените договори, 
както и стойността със 
109,1%, или 60 млн. лв. При 
консорциумите се наблю-
дава ръст на броя с 14,5%, 
или 8 бр., както и на стой-
ността с 55,2%, или 16 
млн. лв. повече.

В „Енергийната инфра-
структура“ фирмите ре-
гистрират спад от 10,1%, 
или 28 бр., при броя, и спад 
от 26,8%, или 48 млн. лв., 
при стойността. При кон-
сорциумите тенденцията 
е спад както при броя с 
56,4%, така и при стой-
ността с 6,7%.

При „ВиК инфраструк-
тура“ фирмите и регис-
трират ръст на броя с 
53,5% и спад на стой-
ността с 11,3%. При кон-
сорциумите се наблюдава 
тенденция на ръст със 
75,0% при броя на склю-
чените договори и спад 
с 11%, или 9 млн. лв., при 
стойността на сключени-
те договори.

През I полугодие на 2018 г. 
в сключените договори по 
обявените обществени 
поръчки се изискват след-
ните сертификати:

✓  I SO  9001: 2008  – 

65,9% от поръчките, по 
които са сключени дого-
вори, се изисква този сер-
тификат.

✓  ISO 14001:2004 – 
48,8%.

✓ OHSAS18001:2007 – 
9,5%.

✓ SA 8000:2008 – няма 
сключени договори с из-
искване на този серти-
фикат.

✓ ISO 27001:2005 – в 
0,6% от поръчките, по 
които са сключени дого-
вори, се изисква този сер-
тификат.

✓ ISO 17020:2005 – 1%.
✓  ISO 17025:2005 – 

0,2%.
✓ OHSAS50001:2011 – 

няма сключени договори с 
изискване на този серти-
фикат.

✓ ISO 9606-1:2012 – 
0,5%. 

Процентът е изчислен 
на база сключени догово-
ри без тези по надзора и 
договаряне без обявление.

Нарушения 

Експертни ят екип 

към КСБ, който прове-
рява дали са спазени из-
искванията съгласно чл. 
157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 
от Закона на Камара-
та на строителите при 
сключените договори по 
обществени поръчки, ус-
танови следните неред-
ности:

П о р ъ ч к а  № 0 0 12 6 -
2017-0021, възложител 
община Несебър

Наименование:  „Из-
вършване на превантивни 
действия за осигуряване 
на проводимостта на 
речното корито на река 
Хаджийска”

Нарушение: Възложи-
телят е сключил договор 
с фирма „АСП-Ейнджъл“ 
ООД, която не е регистри-
рана в ЦПРС, с което въз-
ложителят е в нарушение 
със Закона за Камарата на 
строителите чл. 3, ал. 2: 
„Строителите, изпълнява-
щи строежи от първа до 
пета категория по чл. 137, 
ал. 1 от ЗУТ, или отделни 
видове строителни и мон-
тажни работи, посочени 

в Националната квалифи-
кация на икономическите 
дейности, позиция „Стро-
ителство“, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя“. Фирмата 
е заличена от ЦПРС на 
16.10.2014 г.

П о р ъ ч к а  № 0 0 3 2 5 -
2015-0013, възложител 
УМБАЛ „Свети Георги“ 
ЕАД - Пловдив

Наименование: „Сключ-
ване на рамково споразу-
мение за изпълнение на 
обществена поръчка с 
предмет „Строителни 
работи в болнични звена 
и обекти на УМБАЛ „Све-
ти Георги” ЕАД – Пловдив 
– „Строително-ремонтни 
работи в Клиника по лъче-
ва терапия и Отделение 
по нуклеарна медицина, 
намиращи се в База 1 на 
УМБАЛ ,,Свети Георги“ 
ЕАД, гр. Пловдив, бул. ,,Ва-
сил Априлов“ №15 А“

Нарушение: Възложи-
телят е сключил рамко-
во споразумение с фир-
ма „Партнерс Про“ ООД, 

която не е регистрирана 
в ЦПРС въпреки поста-
веното условие в обяв-
лението от възложителя 
за:  „Удостоверение за 
регистрация в Камара-
та на строителите за 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя, което да 
е приложимо за всички 
видове строителства 
от предмета на поръч-
ката“, с което е в на-
рушение със Закона за 
Камарата на строите-
лите съгласно чл. 3, ал. 2 
– „Строителите, изпъл-
няващи строежи от пър-
ва до пета категория по 
чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, или 
отделни видове строи-
телни и монтажни ра-
боти, посочени в Нацио-
налната квалификация 
на икономическите дей-
ности, позиция „Строи-
телство“, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя“. 

П о р ъ ч к а  № 0 0 2 2 6 -
2017-0062, възложител 
община Плевен 

Наименование: „Осно-
вен ремонт и въвеждане 
на мерки за ЕЕ на обекти 
от образователната ин-
фраструктура гр. Плевен 
по проект „Подобряване 
на условията за предос-
тавяне на модерни обра-
зователни услуги в облас-
тта на образованието“ 
по четири обособени по-
зиции.

Обособена позиция 
№:3: „Основен ремонт и 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност 
на сградата на детска 
ясла „Гергана“.

Нарушение: Възложи-

телят е сключил дого-
вор за изпълнение с ДЗЗД 
„Слънчеви градини“ ,  с 
участието на фирмите: 
1. „Мор-Екс“ ООД, Унгария; 
2. „Юнайтид Груп“ ЕООД, 
които не са вписани в 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля въпреки поставено-
то условие в обявлението 
от  въ з ложи тел я ,  че : 
„Участниците трябва 
да бъдат вписани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
съгласно Закона за Кама-
рата на строителите за 
изпълнение на строежи 
от „четвърта категория, 
първа група”, която да му 
позволява извършването 
на строителните работи, 
предмет на настоящата 
поръчка“, с което е в на-
рушение със Закона за 
Камарата на строители-
те съгласно чл. 3, ал. 2 – 
„Строителите, изпълнява-
щи строежи от първа до 
пета категория по чл. 137, 
ал. 1 от ЗУТ, или отделни 
видове строителни и мон-
тажни работи, посочени 
в Националната квалифи-
кация на икономическите 
дейности, позиция „Стро-
ителство“, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя“. И също 
по чл. 3, ал. 3 „Когато 
физически или юридиче-
ски лица се обединяват 
за изпълнение на стро-
ежи или отделни видове 
строителни и монтажни 
работи по ал. 2, поне един 
от участниците в обеди-
нението трябва да е впи-
сан в регистъра“. Фирма 
„Юнайтид Груп“ ЕООД е 
заличена от регистъра 
на 26.10.2016 г.

 
 

 

Критерий
Икономически най-

изгодна оферта 

Критерий
“най-ниска цена“

20 сключени договора на 
стойност 4 млн. лв.

Критерии 
„ниво на разходите 

( разходна ефективност)“ и 
„съотношение 

качество/цена“
599 сключени договора на 

стойност 751 млн. лв.

Липсват критерии за 
икономически най –

изгодна оферта

311 сключени договора 
на стойност 191 млн. лв.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ ПО КРИТЕРИИ НА 
ВЪЗЛАГАНЕ          I полугодие 2018
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ПЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя

За спонсориране изработването на паната
предлагаме поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2018 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани 
от 22 октомври до 5 ноември 2018 г.

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

Виж София – където строителството 
среща историята с бъдещето

2018 

10 години КСБ

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

®
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Средствата са осигурени 
от приватизацията на 
общински обекти

Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) продължава да инве-
стира средства от прива-
тизация в разширяването 
и модернизирането на об-
разователната, спорт-
ната и парковата инфра-
структура в града. На 
свое заседание Съветът 
за управление на Специа-
лизирания общински при-
ватизационен фонд ( СУ на 
СОПФ) одобри плащания за 
над 9,6 млн. лв. Списъкът с 
обектите, по които ще се 
работи, беше утвърден и 
от Столичния общински 
съвет. Най-голям обем от 
средства ще бъде вложен 
в разширяване на същест-
вуващия сграден фонд на 
училища и детски градини. 
Предвиждат се също така 
ремонти на покриви и на 
площадки в дворовете на 
забавачки, както и въвеж-
дане на мерки за енергийна 
ефективност и подновява-
не на ВиК и отоплителни 
системи в образователни 
обекти. С пари от СОПФ 
ще продължи и обновява-
нето на алейната мрежа 
в Южния парк и ще се из-
гради футболно игрище в  
кв. „Ботунец”. Повечето 
от дейностите ще се реа-
лизират през тази и след-
ващата година. 

Близо половината от 
парите – 

4,6 млн. лв., ще бъдат 
дадени за строежа на при-
стройки 

към 5 обекта от обра-
зователната инфраструк-
тура на София - 4 училища 
и 1 детска градина. Сред  
учебните заведения, кои-
то ще получат финанси-
ране за разширяване на 
базата, е 63 ОУ „Христо 
Ботев” в кв. „Требич”. В мо-
мента то се посещава от 
240 деца, което е макси-
мумът за капацитета на 
сградния фонд. Още през 
2015 г. дирекция „Образо-
вание” към Столичната 
община е информирана 
за недостига на помеще-
ния. Тогава са осигурени 

средства за разработва-
нето на проект за разши-
ряване на базата, който 
е възложен на фирма и 
изготвен. За реализира-
нето на дейностите за 
увеличаване на класните 
стаи СУ на СОПФ отпус-
ка 1 050 000 лв. С тях ще 
бъде направена пристрой-
ка, която ще се състои от 
9 учебни помещения и са-
нитарен възел. Процедура-
та за избор на изпълнител 
на строително-монтажни-
те работи, които трябва 
да бъдат осъществени 
за 180 дни, е в ход. Орга-
низацията на работата 
ще носи тежест 25 т., 
стратегията за контрол 
на технологичната после-
дователност на строи-
телните процеси - 25 т., а 
предложената цена - 50 т. 
Оферти се приемат до 30 
август.

П р и б л и з и т е л н а т а 
сума – 

1 086 000 лв., ще бъде 
инвестирана в 64 ОУ „Цар 
Симеон Велики” 

в кв. „Симеоново”. Ос-

новната сграда на учебно-
то заведение и актовата 
зала са реализирани меж-
ду 1947-1950 г., а в периода 
1984-1989 г. са изградени 
пристройки за лекарски ка-
бинет, складове, абонатна 
станция и работилница. 
През 2003 г. покривът на 
актовата зала е унищо-
жен от пожар. Тогава над 
плочата е надстроен един 
етаж с кабинети. Учили-
щето е с разгърната за-
строена площ от 2470 
кв. м. В основата сграда 
има 9 учебни стаи, които 
вече са недостатъчни 
поради увеличаващия се 
брой жители на кв. „Си-
меоново”, респективно и 
броя на учениците. През 
предстоящата година се 
очаква в образователна-
та институция да има 
330 деца, разпределени в 
15 паралелки. През 2016 г. 
район „Витоша” отпуска 
средства за изготвяне на 
инвестиционен проект за 
разширяване на матери-
алната база на учебното 
заведение. През февруари 
тази година е издадено и 
разрешително за строеж. 

Предвидените дейности 
ще бъдат изпълнявани на 2 
етапа. Първият е изграж-
дането на пристройка към 
съществуващата сграда 
на 64 ОУ „Цар Симеон Ве-
лики”, а вторият - парко-
устройствени и благоус-
тройствени мероприятия, 
обособяване на детска и 
спортна площадка на от-
крито. За изпълнението на 
първия етап СОПФ осигу-
рява 1 086 000 лв. Те ще 
бъдат отпуснати на два 
транша - през 2018 г. се 
предвижда да бъдат раз-
ходвани 450 000 лв. от тях, 
а останалите 636 170 лв. 
– през 2019 г. 

Друго учебно заве-
дение, което ще получи 
средства, е 175 ОУ „Васил 
Левски” в с. Мрамор. Зда-
нието е построено през 
30-те години на миналия 
век. Сградата се със-
тои от 7 стаи, в които 
се обучават 9 паралелки, 
като часовете по спорт 
се провеждат в една от 
стаите на първия етаж. 
С оглед на необходимост-
та от разширяване на 
материалната база е из-
дадено разрешително за 
строеж през юни 2018 г. 
Предвижда се изграждане-
то на пристройка, която 
ще бъде разделена на две 
зони - в едната ще се обо-
соби физкултурен салон, 
а в другата – две класни 
стаи. Спортната зала ще 
бъде със самостоятелен 
вход, като към нея ще се 
изградят и всички необ-
ходими допълнителни по-
мещения. Двете класни 
стаи ще се намират от 
двете страни на коридор, 
който ще ги свързва със 
съществуващата сграда. 
След реализирането на 
проекта капацитетът на 
училището ще се увеличи 

с 60 места. Инвестици-
ята ще в размер на 1,2 
млн. лв., като 450 хил. лв. 
ще бъдат отпуснати през 
2018 г.,  а останалите 750 
хил. лв. - през 2019 г. 

Базата на 176 ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” в 
с. Негован също ще бъде 
разширена. През 1977 г. 
е построена нова сграда 
за учебното заведение, 
но без физкултурен са-
лон. Часовете по спорт 
се провеждат в пригодена 
за целта част в мазето, в 
коридорите или класните 
стаи. Като цяло матери-
алната база на 176 ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” е в 
много добро състояние, но 
с оглед привеждането й в 
съответствие със зако-
новите изисквания на ра-
йонната администрация 
са осигурени средства 
за подготовката на ин-
вестиционен проект за 
изграждането на салон. 
Разрешението на строеж 
на спортното съоръжение 
е издадено през 2014 г., а 
през 2017 г. е презавере-
но от главния архитект 
на район „Нови Искър”. 

Необходимите средства 
за изпълнение на всички 
предвидени дейности са 
1 295 314 лв. През тази 
година СОПФ ще осигури 
400 хил. лв., а през 2019 г. - 
останалите 895 314 лв. За 
този обект също 

има обявена процедура за 
избор на изпълнител на 
строежа на спортното 
съоръжение. 

Организацията на ра-
ботата ще носи 25 т., 
стратегията за контрол 
на технологичната после-
дователност на строи-
телните процеси – 25 т., 
а цената - 50 т. Продължи-
телността на дейности-
те се предвижда да бъде 
300 дни. Оферти могат да 
се подават до 27 август. 

Детската градина, в 
която ще бъдат реализи-
рани дейности, свързани 
с разширяване на сград-
ния фонд, е ДГ12 „Лилия” 
в район „Студентски”. В 

забавачката има 10 групи, 
в които се обучават 320 
деца. В нея не е изграден 
физкултурен салон, а съ-
ществуващите площад-
ки за игра на открито не 
отговарят на законовите 
изисквания за безопас-
ност. Още през 2014 г. е 
изработен инвестиционен 
проект за разширение на 
сградния фонд на учебно-
то заведение. През съща-
та година е издадено и 
разрешение за строеж от 
главния архитект на ра-
йон „Студентски”. Според 
документацията се пред-
вижда построяването на 
двуетажна пристройка, в 
която има спортно съо-
ръжение и необходимите 
помещения за обучението 
на 3 групи. Всяка от тях 
ще разполага със занимал-
ни, спални, самостоятел-
ни тераси и т.н. В новата 
сграда ще бъдат внедрени 
всички  мерки за енергийна 
ефективност и ще отго-
варя изцяло на изисквания-
та за общодостъпна сре-
да за деца със специални 
потребности. В двора 
на градината ще бъдат 

Сградата на Испанската гимназия бе ремонтирана със 
средства от приватизацията

Снимки в. „Строител“
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обособени 4 нови детски 
площадки и ще се ренови-
рат други 9. Планирана е и 
реконструкцията на оста-
налото дворно простран-
ство, като ще се поднови 
и алейната мрежа, и пр. 
През 2015 г. е проведена 
процедура за избор на из-
пълнител на всички пред-
видени дейности. Заложе-
ната тогава стойност е 
над 1,8 млн. лв., но сред-
ства не са били осигурени. 
Сега за строителството 
на новата сграда се от-
пускат 1 635 880,22 лв. с 
ДДС. През настоящата 
година ще бъдат дадени 
1,4 млн. лв., а останалите 
236 хил. лв. – през 2019 г.

Освен за разширяване 
на съществуващия сграден 
фонд на учебни заведения 
средства от приватизация 

се заделят и за ремонти на 
съществуващи обекти. 

През 2018 г. се пред-
виждат дейности на стой-
ност  590 500 лв. в 4 дет-
ски градини и 3 училища на 
територията на 5 района. 
Ще се извършва преу-
стройство на помещения 
за откриване на нови гра-
дински групи, ремонти на 
покриви, частична подмя-
на на дворна канализация, 
изграждане на дренажни 
системи и други.

На район „Красно село” 
са отпуснати 149 500 лв., 
с които ще бъдат извър-
шени дейности в 3 дет-
ски градини. 28 хил. лв. 
предстои да бъдат ин-
вестирани в ремонт на 
покрива и полагане на хи-
дроизолация на сградата 
на ДГ №136 „Славия”. 27 
хил. лв. ще бъдат дадени 
за същите строително-
монтажни работи в ДГ 
№80 „Приказна калина”. 
За преустройство на съ-
ществуващи помещения 
във филиал за 1 група към 
ДГ №142 са предвидени 
94,5 хил. лв. 

Филиалът на ДГ №191 
„Приказка без край“ в ра-
йон „Оборище“ ще получи 
98 хил. лв. за строително-
монтажни работи.

196 хил. лв. са осигуре-
ни на 149 СУ „Иван Хаджий-
ски” в район „Овча купел“, 
където ще бъде направе-
на частична подмяна на 
дворната канализация и 
ще бъде изграден дренаж 
около сградата на салона 
към учебното заведение. 
В построяването на мно-
гофункционална спортна 
площадка в двора на 170 
СУ „Васил Левски” в Нови 
Искър ще бъдат инвес-
тирани 93 000 лв. Преу-
стройство и подмяна на 
инсталациите в помеще-
нията ще бъде извършено 
в 122 ОУ „Николай Лилиев” 
в район „Лозенец“. Отделе-
ните средства за това са 

54 хил. лв. 
В списъка за подобни 

СМР през следващата 
година са включени 4 
обекта - 2 забавачки и 2 
училища в три столични 
района. Те отново ще са 
насочени към обновяване 
на покриви, въвеждане 
на мерки за енергийна 
ефективност и подмяна 
на отоплителни систе-
ми. Отпуснатите пари с 
решение на  СУ на СОПФ 
са в размер на 999 500 лв. 
Почти половината  от  
тях ще бъдат инвести-
рани в район „Подуяне”- 
475,5 хил. лв. Те ще бъдат 
разпределени между ДГ 
№69 „Жар птица” и 24 СУ 
„Пейо Яворов”. И в двете 
учебни заведения ще се 
извършва основен ремонт 
на покривите, като в за-
бавачката ще се направи 
още полагане на хидро- и 
топлоизолации, както и 
на мълниезащита. Дей-
ностите за ДГ №69 „Жар 

птица” са остойностени 
на 144 хил. лв. Останали-
те 331,5 хил. лв. ще бъ-
дат инвестирани в учили-
щето. Със 154 хил. лв. ще 
бъдат разплатени СМР 
по преустройство на по-
мещения в 136 ДГ „Славия” 
в „Красно село“. В новите 
стаи ще се помещават 2 
групи. 27 СУ „Георги Ка-
раславов” в район „Люлин“ 
ще получи 370 хил. лв. С 
тях ще бъде извършена 
подмяна на  отоплител-
ната инсталация. Пред-
вижда се още топлинно 
изолиране на външните 
стени и покрива на кор-
пус А. 

В списъка на одобрени-
те обекти влизат 

още алейни мрежи и спор-
тно игрище,

които  ще  получат 
пари още тази година. 
250 хил. лв. се отпускат 
на ДГ №88 „Детски рай”. 
С тях ще бъде направена 

подмяна на част от алей-
ната мрежа и реконструк-
ция на 6 детски площадки 

в двора на учебното заве-
дение. Съоръженията са 
построени през 1992 г., 

когато е изградена и са-
мата сграда на забава-
чката, и не отговарят на 
нормативните изисквания 
за безопасност. 

За Южния парк, кой-
то е сред най-големи-
те на територията на 
Столичната община, са 
осигурени 1,2 млн. лв. от  
СОПФ. Общата му площ 
е 1000 дка, а алеите са 
200 дка. В последните 
10 години поетапно са 
възстановени различни 
части от територията 
му, както и три от основ-
ните подходи към него. В 
периода от 2011 до 2017 г. 
включително са реновира-
ни 32 дка от парка. Поради 
големите мащаби на обек-
та, различната степен на 
ползване и амортизация 
ремонтът на алейната 
мрежа и осветлението 
се изпълнява поетапно. 
Някои от трасетата в 

парка предстои да бъдат 
включени във велосипед-
ната мрежа на столи-
цата. От обновяване се 
нуждаят 27 620 кв. м алеи 
и 7295 м бордюри. Необхо-
димите средства за ре-
монт на цялата мрежа са 
в размер на 1 311 670 лв. 
При изпълнението оба-
че обемът на дейности-
те ще бъде прецизиран 
така, че стойността им 
да влезе в рамките на 1,2 
млн. лв. 

Като продължение на 
намерението за развитие 
на спортната инфраструк-
тура СО ще инвестира 
323 771,41 лв. в построява-
нето на игрище в кв. „Боту-
нец”. Това е най-голямото 
населено място на тери-
торията на район „Креми-
ковци”, където има изграде-
на само фитнес площадка 
и липсват други условия за 
активни занимания.

Пристройката към Първа английска гимназия 
е изградена със средства от СОПФ

Ремонт на 48 ДГ в район „Сердика” (2017 г.)

Обновяване на алейната мрежа в Южния парк
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„След 15 септември започва преобра-
зяването на Шишковата градинка във 
Варна. Мястото е емблематично, но е 
неглижирано през годините. Нашата цел 
е да го възобновим и да върнем атмосфе-
рата му, както това стана с Юнашкия 
салон“, е обявил кметът на града Иван 
Портних. Общата стойност на ремонта 
е 1 386 500 лв., осигурени по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 2020” 
и със съфинансиране от община Варна. 

По думите на Портних изцяло ще се 
ремонтират площад „Екзарх Йосиф“, кръ-
говото, както и две от улиците. Зало-
жено е и възобновяването на връзката с 
пешеходния ринг около училище „Св. Кли-
мент Охридски“, като ще има нова вело-
алея и кътове за отдих, а достъпът до 
Морската градина ще се улесни. Велоале-
ята ще тръгва от кръговото кръстови-
ще на Шишковата градина и ще се спуска 
по ул. „Михаил Колони” към Морската гра-
дина. По периферията на кръговото кръс-
товище са предвидени места за кратко-
временно спиране, но не и за паркиране. 
Пешеходните пътеки ще се повдигнат, 
за да бъдат на едно ниво с тротоарите. 
Предвижда се да се засадят 25 дървета.

С изцяло нова визия ще бъде и мине-
ралната чешма. Тя ще бъде изработена 
от много издръжлив нов вид бетон, като 
проектантите предлагат за удобство 
да се пуска с настъпване на бутон на 
земята. Предвидено е „водно огледало” 
с вертикален пад и циркулация подобно 
на декоративните фонтани, за да няма 
излишен разход.

„Успоредно с това ще започне и 
вторият етап от обновяването на 
Морската градина. Ще бъде подобрена 
инфраструктурата, ще бъде изградена 
и поливна система за по-доброто под-
държане на растителните видове“, е 
казал каза още кметът на Варна Иван 
Портних.

„Над 1 650 000 лв. ще бъдат преведени 
по бюджета на Разград за уличната мре-
жа в населените места на общината“, 
е информирал кметът д-р Валентин Ва-
силев. Той е посочил, че средствата са 
целеви и са отпуснати с постановление 
на Министерския съвет. С тях ще бъдат 
рехабилитирани улици в 21 села в общи-
ната. Кметът е заявил, че вече започва 
подготовката за провеждане на общест-
вена поръчка, като тя ще е обща за всички 
села. 

Д-р Василев е информирал и за три по-
дписани договора за одобрени проекти на 
общината. Единият е с Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството за безвъзмездно финансиране в 
размер на 180 000 лв. за актуализация на 
проект за Пречиствателна станция за от-

падъчни води. Другите два са от Инвес-
тиционната програма на общината. Одо-
брено е предложението за изграждане на 
социални жилища за настаняване на мал-
цинствени и социално слаби групи. В paм-
китe нa финaнcoвия pecypc от 2 421 000 лв. 
oт Oпepaтивнa пpoгpaмa „Peгиoни в 
pacтeж 2014 - 2020“ в изтoчнaтa чacт 
нa кв. „Opeл“ ще бъдaт пocтpoeни четири 
тpиeтaжни жилищни cгpaди c пo четири 
апартамента нa eтaж за 170 души - без-
домни и живеещи в лоши битови условия.

Подписан е и договорът за реализация 
на проекта за ремонт и саниране на сгра-
дата, където се помещава Центърът за 
работа с деца, на стойност 989 999 лв. 
„Срокът за изпълнение на всеки от обек-
тите е 30 месеца“, е допълнил кметът д-р 
Василев.

Община Тервел влага над 1 млн. лв., оси-
гурени от държавния бюджет, в приоритет-
ни публични проекти. Това са съобщили от 
кметската управа.

С ресурс от 280 000 лв. вече е реновиран 
и оборудван с модерни атракции общинският 
музей, който се включва в програмата за от-
белязване на 1300-годишнината от победата 
на кан Тервел над Арабския халифат край Кон-
стантинопол. Друга част от средствата - 

270 000 лв., са предназначени за реновиране 
на площада и паметника на кан Тервел.

С 300 000 лв. от държавното финан-
сиране ще бъде създадена и нова спортна 
площадка в най-голямото училище в града. 
Около 120 000 лв. ще бъдат вложени в за-
вършването на обредния дом в гробищния 
парк. Осигурени са и 37 000 лв. за възста-
новяване на мост, повреден при свлачище 
преди година.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Община Мездра кандидатства за фи-
нансиране по Програмата за развитие на 
селските райони с три проекта на обща 
стойност от близо 950 000 лв. Те са по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“. 

Първият проект е за ремонт и рекон-
струкция в V и VI участък на територията 
на парк „Алеята” в Мездра. Стойността на 
проекта е 779 824,19 лв. В участък VI (зона-
та над градския пазар) ще се изгради кът 

за отдих с пейки, ще има и обособена поляна 
за пикник с пергола, чешма и маси. В тази 
част е предвидено да има и Алея на твор-
чеството. В участък V е заложено изграж-
дане на места с пейки, цветни градинки, 
пергола, водна площ с фонтани, декорати-
вен дървен мост. 

С другите два проекта община Мездра 
кандидатства за подобряване на инфра-
структурата в селата Долна Кремена и 
Зверино. В Долна Кремена ще бъде изгра-
дено игрище с изкуствена трева, приго-
дено за няколко вида спорт. В Зверино се 
търси финансиране за изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност в сградата на 
кметството.

За поредна година ръководството, екипът и учениците 
на ПГСА – гр. Пазарджик, постигнаха висока експертиза при 
изпълнение на проект № 2017-1-BG01-KA102-035639 „Виртуа-
лен информационен модел на нискоенергийна сграда“ по Евро-
пейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 „ОБРАЗО-
ВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, дейност „Мобилност”.

Двадесет ученици от X и XI клас, специалност „Стро-
ителство и архитектура“ и специалност „Интериорен ди-
зайн“, проведоха обучителна практика в Дрезден, Германия 
в периода 15 – 28.04.2018 г. 

Обучението се извърши в Центъра за професионална квалификация на WBS TRAINING 
AG, където учениците надградиха и допълниха своите знания и умения с: правилно ситу-
иране, избор на конструкция при проектиране на екологосъобразните сгради; изчисляване 
на коефициента на топлопреминаване на различните строителни конструкции, определяне 
на енергийните характеристики на сградите; правилен избор за различни алтернативни 
източници на енергия; работа с CAD системите за изработване на реални проекти на 
нискоенергийна сграда; създаване на цифрово описание на физически и функционални харак-
теристики на сградата чрез BIM.

Признаването на придобитите знания и умения се извърши след проведен тест и пред-
ставяне на презентации на тема „Създаване на конструкция на пасивна сграда”. Учениците 
бяха разпределени в четири екипа, представиха изпълнението на конкретната задача и 
отговориха на поставените въпроси от преподавателите от Центъра на немски език.

За отличните резултати на учениците в Дрезден допринесе и предварителната езико-
ва, педагогическа и културна подготовка, извършена от учителите на ПГСА в периода от 
16.10.2017 до 19.03.2018 г.

За ПГСА – гр. Пазарджик, е гордост, че може да допринесе за обогатяване на професио-
налното портфолио на учениците си още от ученическата скамейка.

Поредните двадесет ученици от общо 180 до момента (от 2010 до 2018 г.) получават 
важни сертификати: Europass Мобилност, сертификат от чуждестранния партньор 
WBS TRAINING AG с описание на резултатите от обучението и всички официални данни 
за проекта в съответствие с изискванията на ECVET, Удостоверение за професионал-
но обучение по Рамкова програма «Е» с номенклатурен № 3-37 съгласно Наредба № 8 
от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование, за разширяване на чуждоезиковото обучение със специфична 
строителна терминология.

Усъвършенстването на придобитите професионални умения чрез взаимодействие между 
образователните институции довежда до внасянето на европейски похват в обучението 
и по-голяма конкурентоспособност на трудовия пазар, отговаря на нуждите за обогатява-
не на професионалните умения и ключови компетентности на учениците в конкретната 
тематика, стимулира улесняването на прехода от образование към работа и ще допринесе 
за подобряване на личностното развитие, пригодността за заетост и по-добри перспек-
тиви за професионално развитие на европейския пазар на труда и извън него. В рамките 
на своята обучителна практика и предварителна езикова подготовка учениците доразвиха 
и придобиха нова професионална терминология и преодоляване на езиковата бариера във 
вербалната комуникация.

Проектът е принос към създаване на възможности за реализиране на адаптивна и мо-
дерна работна сила със съвременни професионални компетенции в България, както и към 
провокиране на интереса и разширяване на общата култура на учениците относно актуал-
ните и приоритетни национални, европейски и световни екологични проблеми, с което ще 
се формира активна гражданска позиция относно тяхното разрешаване.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

Продължават ремонтните работи по 
рехабилитацията на път III – 1002 „Вра-
ца – пещера Леденика. Дейностите на 
отсечката започнаха през септември 
2017 г. Проектът се  финансира от Опе-
ративна програма „Региони в растеж 
2014 - 2020“, като стойността на инвес-
тицията е 13 664 574 лв. Общата дължи-
на на трасето, което се реахбилитира, 
е 17,429 км. СМР обхващат отсечка от 
бул. „Христо Ботев“, започваща на 200 м 
след кръстовището с бул. „Васил Кънчов“ 

(път I-1 София – Видин), продължава по 
„Крайречен булевард“ и ул. „Вратица“, пре-
минава извън града покрай кръстовище-
то за с. Згориград и завършва при пещера 
Леденика.

В рамките на проекта се подменят 
конструкцията на настилката, банке-
тите, подобряват се отводнителните 
съоръжения на пътя, полага се нова хори-
зонтална и вертикалната сигнализация, 
поставят се предпазни огради. Ще бъде 
ремонтиран и мостът над река Лева при 
Дома на туриста във Враца. Срокът за 
приключване на обекта е 15 месеца. 

Инвестицията е на обща 
стойност близо 19 млн. лв., 
осигурени по ОПОС

Страницата подготви 
Елица Илчева 

Направиха първа копка на строежа на 
пречиствателната станция за отпадъч-
ни води (ПСОВ) в Айтос. На церемонията 
присъстваха кметът на града Васил Ед-
рев, зам.-областният управител на Бур-
гас Севдалина Турманова, председателят 
на парламентарната Комисия по околна-
та среда и водите Ивелина Василева и 
народните представители Галя Василева 
и Севим Али. Това е най-големият проект, 
реализиран някога в общината, и има клю-
чово значение за целия Бургаски регион. 
Проектът се осъществява по Оператив-
на програма „Околна среда 2014 - 2020“. 
Той е на обща стойност 18 929 054,03 лв. 
и ще се изпълни на две части. ДЗЗД „КА-
Айтос“ ще построи ПСОВ и съпътства-
ща инфраструктура, като довеждащ и 
отвеждащ колектор на пречиствателна-
та станция, довеждащ водопровод и др. 

ДЗЗД „Водоканал Айтос 2017” ще доизгра-
ди Главен клон I и Главен клон III от кана-
лизационната мрежа на града и всички 
съпътстващи съоръжения (преливници, 
задържатели, шахти и др.).

Пречиствателната станция за отпа-
дъчни води на Айтос е проектирана да 
събира и третира замърсяване за 22 044 
еквивалент жители. Технологичната 
схема предвижда механично и пълно би-
ологично пречистване на отпадъчните 
води с отстраняване на азот и фосфор, 
стабилизация и механично обезводнява-
не на излишната утайка. Реализирането 
на проекта ще окаже пряко положително 
въздействие върху екологичното със-
тояние на река Айтоска, която се влива 
в Черно море.
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В. „Строител“

Г-жо Стоева, „Юпитер 05“ 
ООД е компания с дългогоди-
шен опит в сферата на па-
сивната пътна безопасност. 
Каква е динамиката на пазара 
в България в сектор „Инфра-
структурни решения за обез-
опасяване“?

България много бързо след-
ва всички тенденции и ново-
сти. Иновативните решения, 
произхождащи от Европа и све-
та, бързо намират своето при-
ложение и тук. Практиката и 
дългогодишният опит ни учат 
всеки ден да бъдем все по-до-
бри в проектирането и послед-
ващо изграждане на пътната 
инфраструктура.

Основният предмет на 
„Юпитер 05“ ООД е проекти-
ране и въвеждане на пазара на 
нови продукти с цел увеличава-
не безопасността и намалява-
не жертвите от пътнотранс-
портни произшествия (ПТП). 
Системите са разработени и 
отговарят на стандарт БДС 
EN 1317 във всичките му части. 
Нашата основна цел е спасени 
човешки животи и по-малко по-
ражения върху моторните пре-
возни средства при евентуален 
удар в тях.

Виждаме все по-добри ре-
шения, които се прилагат как-
то в новите проекти, така и 
при превантивните ремонт-
ни работи. Участъкът от АМ 
„Тракия“ от км. 133 до км. 156 
е пореден пример за динамич-
ната и високопрофесионална 
среда в България. В средната 
разделителна ивица на него 
бяха монтирани ограничителни 
системи с висока степен на за-
държане Н2 от ново поколение 
с шини с три вълни, а в банке-
тите - такива със степен на 
задържане Н1, според техниче-
ските правила за приложение на 
ограничителни системи за пъ-
тища по републиканската път-
на мрежа от 2010 г. Обезопася-
ването на препятствия, като 
например билбордове, също и на 
зони за почивка, бензиностан-
ции, се осъществява отново 
чрез Н2 с шини с три вълни.

Това са системи, които 
„Юпитер 05“ ООД е разрабо-
тила вследствие на дългого-
дишния си опит, непрекъснати 
проучвания и екип, специално 
занимаващ се с развойна дей-
ност.

Динамиката на пазара не 
само в България, тъй като 
„Юпитер 05“ ООД традицион-
но присъства със своите про-
дукти на пазарите в Германия, 

Италия, Македония, Гърция и 
много други, е наложила едно 
добро темпо и всяка година 
разработваме и пускаме нови 
системи и продукти. Цикълът 
на производство, поцинковане, 
доставка и монтаж е изцяло за-
творен при нас, което ни дава 
възможност да сме свързвани с 
изключително високо качество, 
гъвкавост, срочност и висок 
професионализъм при изпълне-
ние на проектите. 

Настоящото ни портфолио 
включва набор от над 70 вида 
ограничителни системи за пъ-
тища и съоръжения, тествани 
съгласно БДС EN 1317, което 
както разбирате, е плод на дъл-
ги години упоритост и отдаде-
ност. За нас инвестицията в 
опазването на човешкия живот 
не е разход, а мисия.

Имате редовни участия 
в редица международни изло-
жения, конференции, както и 
членство в различни органи-
зации. Какви са позитивите?

Точно така. „Юпитер 05“ 
ООД традиционно участва на 
най-ключовите специализира-
ни изложения както в Европа, 
така и в Америка, Китай, Тур-
ция. Можем да отчетем, че 
тези събития са много добра 

платформа, която използваме 
освен за контакти и презенти-
ране на последните новости 
пред чуждестранни партньори, 
да напомняме, че няма граници, 
когато говорим за пътна безо-
пасност.

Продуктите на компанията 
отдавна са много добре по-
знати във всички гранични на 
България държави. Богатото 
портфолио и високият стан-
дарт на работа са ни наредили 
в списъка на предпочитаните 
партньори. Член сме на Бъл-
гарската браншова асоциация 
„Пътна безопасност“, на Евро-
пейската и на Международната 
пътна федерация. Немаловажно 
е членството ни и в Камарата 
на строителите в България. 
Това са сериозни организации, 
с изявена роля в строителния 
сектор.

На организираните конфе-
ренции, освен че се предста-
вят новостите и тенденциите 
в бранша, огромно внимание се 
отделя на неспирната нуж-
да от енергия, насочена към 
превенцията. Всяка държава, 
бивайки на различен етап от 
развитието си, има своите 
приоритети. А ние съумяваме 
да привнесем нужните, дори на-
лежащите решения за България 
отново с мисията за опазване 
на човешкия живот на пътя.

Какви са последните ново-
сти и решения в сектор „Па-
сивна пътна безопасност“?

Освен с обширната гама 
собствени продукти „Юпи-
тер 05“ ООД е изключителен 
представител за България и 
региона на различни световни 
брандове и производители в 
сферата на пътната безопас-

ност. Чрез тях допълваме някои 
от решенията, които могат да 
бъдат реализирани на едно още 
по-високо ниво.

Когато говорим за пасивна 
пътна безопасност, трябва да 
отбележим всички елементи, 
които допринасят за опазване 
живота и здравето на учас-
тниците в движението. Без 
значение дали това са водачи 
на моторни превозни средства, 
велосипедисти или пешеходци, 
инфраструктурата, сигнали-
зацията и обезопасяващите 
средства следва да изпълняват 
функциите си и да спомагат да 
се опазят животът и здравето 
им.

В Европа, и не само, много 
широко приложение намират 
енергопоглъщащи елементи - 
буфери срещу удар и елементи 
за начало и край – терминали. 
И двата продукта намират 
все повече място и се зала-
гат в новите проекти в Бъл-
гария. На много от пътните 
връзки по магистралите вече 
сме монтирали терминали, 
които нееднократно доказаха 
своята ефективност и необ-
ходимост.

Елементите за начало и 
край са специално разработе-
ни и тествани. Те отнемат 
кинетичната енергия от удара 
по начин, по който моторното 
превозно средство (МПС) спи-
ра, без това да причинява зна-
чителни травми върху водача и 
пътниците и оставя минимал-
ни материални щети върху са-
мото МПС. Друго много удачно 
решение са така наречените 
щадящи стълбове за улично 
осветление, изпитани съглас-
но БДС EN 12767. Те поглъщат 
енергията от удара и започват 
да се огъват, което спомага на 
превозното средство посте-
пенно да намали скоростта 
си и по този начин ограничава 
риска от вторични сблъсъци в 
дървета, пешеходци или др.

„Юпитер 05“ ООД също е 
изключителен представител 
на водещ френски производи-
тел на смесени ограничителни 
системи от стомана и дърво. 
Това е единственият такъв 
продукт, представен в Бълга-
рия. Подходящ е за монтаж при 
обезопасяване на планински пъ-
тища, тези в близост до нацио-
нални паркове, паметници на 

културата заради автентичния 
си вид. Разбира се, системите 
са изпитани отново съгласно 
EN 1317.

Какво още може да бъде 
направено в сектора?

Когато гледаме или четем 
новини, за зрителя или читате-
ля поредният пътен инцидент 
е само статистика. Но за са-
мите участници, както и за 
техните близки, това е огро-
мна лична трагедия. Летните 
месеци са активен сезон за мо-
тоциклетистите и данните за 
произшествия с участието на 
мотори е показателна за необ-
ходимостта от допълнителни 
решения. Има специален про-
дукт - предпазен елемент за 
мотоциклетисти, който е под-
ходящ за прилагане на различни 
видове пътища - регионални, 
планински, магистрали. Мон-
тира се заедно с проектира-
ните ограничителни системи 
и е тестван така, че да запази 
живота на мотоциклетиста в 
случай на сблъсък с ограда или 
друго препятствие. Той е с из-
ключително голямо приложение 
в Испания, Холандия, Германия и 
други европейски държави.

В крайпътното простран-
ство стават много на брой 
ПТП. Необходимо е безопас-
ността на крайпътното прос-
транство да бъде изведена 
като приоритет както при из-
граждането на нови участъци, 
така и при рехабилитацията на 
съществуващите. 

Според експерти по път-
на безопасност жертвите 
и пострадалите при удари в 
препятствия в крайпътното 
пространство могат да бъдат 
чувствително намалени много 
лесно и бързо. Бензиностанции, 
зони за почивка, билбордове, 
указателни портални рамки, 
дървета, колони на прелезите 
са все препятствия, които 
имат нужда от допълнител-
но обезопасяване. Множество 
са случаите, в които сблъсък 
в дърво завършва с фатален 
край.

Наличието на неподвижни 
препятствия в крайпътното 
пространство превръща вся-
ка случайна грешка на водача в 
тежко ПТП. Всеки пети загинал 
е поради блъскане в неподвижни 
крайпътни препятствия.

Златина Стоева, маркетинг и търговски директор на „Юпитер 05“ ООД: 

Статистиката на МВР за 2017 г. за удари в неподвижни 
крайпътни препятствия

Блъскане в дърво 79 убити 452 ранени

Блъскане в съоръжение 23 271

Блъскане в ограда 16 211

Блъскане в стълб 13 161

Блъскане в билборд 3 12

Блъскане в подпорна колона 2 16

Всичко 136 1123
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Елица Илчева

Повече от 6000 души са 
участвали в изграждането на 
уникалния национален обект 
ПАВЕЦ „Чаира“. Строителство-
то на помпено-акумулаторната 
водноелектрическа централа 
продължило над 15 години зара-
ди изключителната сложност 
на извършваните дейности под 
земя и окомплектоването на съо-
ръженията при тежки високопла-
нински условия.  

„Това бе цяла епопея. За тези 
години тук са преплетени съдби-
те на хиляди строители, монта-
жници, проектанти, инвестито-
ри, доставчици, механизатори, 
в това число и много чужденци 
- основно японци“, спомня си един 
от строителите й. Директорът 
на дирекцията за изграждането 
на обекта - инж. Иван Прасков 
от Пазарджик, споделя, че всич-
ки участници в строителство-
то и днес продължават да носят 
самочувствието, че са създали 
една национална гордост. С 
обекта се свързват още имена-
та на Спартак Лещаров – брига-
дир, Павел Боянов – пълномощник 
на Министерския съвет, инж. Ге-
орги Куков – главен проектант, 
на директорите от първия етап 
на обекта - Съев, Кованджийски, 
Йорданов, Радослав Чекарлиев, 
както и Георги Райчев и Иван 
Илиев – директори на подизпъл-
нителски организации – „Енерго-
монтаж“ и „Пробивно-сондажни и 
инжекционни работи“. 

ПАВЕЦ „Чаира“ е втори етап 
на хидрокомплекса „Белмекен-
Сестримо-Чаира“. Намира се в 
Рила, на около 80 км южно от Со-
фия. Разположена е по поречието 
на р. Крива, която е приток на 
р. Марица. Водите до каскадата 
се довеждат от водосборите на 
р. Марица, р. Искър, р. Струма и 
р. Места, като това става със 
110 км тунели и канали. Помпено-
акумулаторната водноелектри-
ческа централа е не само най-
големият хидроенергиен обект 
в България, но и един от малкото 
подобни в света. 

„Комплексът е изграден по 
български проекти и от българ-
ски строители и монтажници. 
Основен доставчик на оборуд-
ването е японската фирма „То-
шиба“, има френско и германско 
участие при контрола на ав-
томатиката на инженерната 
апаратура. За този вид хидро-
енергийни обекти главните ха-
рактеристични параметри са 
мощността, която тук е 864 ме-
гавата, и водният пад, който е 
690 м. По мнението на японците 
ПАВЕЦ „Чаира“ няма еквивалент 
в света на този вид строител-
ство“, разказва инж. Прасков.  

Действително ПАВЕЦ е най-
голямата в Източна Европа, с 
общ капацитет от 1455 мега-
вата (включително другите 
ВЕЦ-ове по каскадата), като 
най-близките такива проекти 
са в Австрия, Италия, Русия, 
Германия.

Инженерът от Пазарджик е 
категоричен, че всеки от подо-
бектите на „Чаира“ носи своята 
сложност и уникалност. Глав-
ните големи подсъоръжения са 
няколко. 

Язовир „Белмекен“ е изграден 
с каменно насипна стена с глине-
но ядро. Има завирен обем от 146 
млн. куб. м вода на кота 1923 м. 
Поддържа се с вода от снегото-
пенето, доведена със система 
от високопланински деривацион-
ни канали, главните от които са 
„Марица 1900“, „Марица 1200“ и 
„Грънчар“. Този язовир захранва 
цялата каскада Белмекен – Сес-
тримо - ВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Се-
стримо“ и ВЕЦ „Момина клисура“.

Второто  съоръжение  е 
яз. „Чаира“. Изграден е с грави-
тачна бетонова стена, прелив-

ник и обем около 6 млн. куб. м. 
Предназначението му е да съхра-
нява този обем при генераторен 
режим на работа на централата 
и да подаде същата вода за из-
тласкване в яз. „Белмекен“ при 
помпен режим. Тук има кръговрат 
на водата, разход няма. 

Третият основен подобект 
са двата водни напорни щолена 
(тунели), съединяващи двата 
язовира. В работен режим те по-
веждат водно количество от 30 
куб. м в секунда от горния в до-
лния язовир. Изградени са с диа-
метър на сечението 4,52 м, с бе-
тонова облицовка и панцеровани 
със стоманена ламарина с дебе-
лина 4,5 см от японска стомана 
„Сумитен 60“ и „Сумитен 80“. 

„Облицовка беше монтирана 
по цялата дължина на тунелите 
във вид на стоманени тръби с 
дължина по 6 м и вътрешен диа-
метър 4,52 м. За изготвянето на 
тези тръби построихме завод в 
град Септември“, спомня си инж. 
Прасков. Интересна подроб-
ност е, че металът е договорен 
и доставен от Япония още при 
започване на строителството, 
но поради забавяне на изкопни-
те работи, които се извършват 

с тежка механизация и много 
пестеливо използване на взрив, 
предвид опасността скалата да 
се свлече, се налага да престои 
7-8 години на гара Белово. На 
държавно ниво между България и 
Япония се води спор кой трябва 
да поеме обработката против 
неизбежната корозия, и инж. 
Прасков лично уговаря колегата 
си Накамура от Страната на 
изгряващото слънце, с когото е 
денонощно на обекта, да прего-
варя работата и разходите да се 
споделят. Накамура отива в ро-
дината си, за да донесе и специа-
лен материал смазка, с който да 
стане преконсервацията. Така и 
става – българи и японци запрет-
ват здраво ръкави и обработват 
желязото на ръка. В един от пър-
вите дни в Белово българите 
влизат в близката сладкарница, 
а Накамура звъни на пожар на ко-
легата си и му съобщава, че на-
шенци стачкуват. Нещо, което 
по онова време не се и сънувало. 
Но началната „кафе пауза“ е била 
грешно разбрана. За заварките 
на тръбите с техния огромен ди-
аметър и дебела ламарина в про-
ектната документация е запи-
сано, че само японски заварчици 

със сертификат имат право да 
работят. Нашите обаче не удър-
жали да гледат и настояли да 
се изпитат уменията им. Още 
първата проба била перфектна 
и процесът бил ускорен.

Главният обект на „Чаира“ оба-
че е машинната зала. „Тя има форма 
на паралелепипед, който е изсечен 
под земята в скалите. Размерите 
са 120/25/45 м. Представете си 
16-етажен жилищен блок с 4 входа. 
И го пъхнете мислено в скалата, 
за да усетите какво чудо е било да 
се направи“, връща годините назад 
инж. Прасков.

В залата са монтирани 4 
хидроагрегата – всеки по 220 
мегавата мощност. Те са ре-
версивни – в генераторен режим  
произвеждат електрическа енер-
гия, а в помпен – качват водата 
в „Белмекен“. 

ПАВЕЦ „Чаира“ е проект, 
който генерално решава про-
блемите с недостига на елек-
тричество, защото произвежда 
т. нар. върхова енергия, която 
според инж. Прасков е безцен-
на. „Големината на потребле-
нието за индустрията и бита 
е променлива величина – през 
светлата част на денонощие-

то има върхови потребности, 
а през нощта има намаление. В 
същото време произведената 
от АЕЦ „Козлодуй“ и тецовете 
енергия е константа, което 
поражда недостиг през деня и 
излишък през нощта. Известно 
е от физиката, че електричест-
вото не може да се складира и че 
стабилност в системата има, 
когато производството задово-
лява потреблението във всички 
часове на денонощието. И тук 
е основното предназначение на 
ПАВЕЦ – да посреща върховете 
на потреблението и да употреби 
излишъка, което прави неговата 
енергия безценна“, казва той. 

Друго предимство на цен-
тралата е, че тя, за разлика от 
всички останали типове, може 
да се задейства почти мигно-
вено, т.е. да поеме излязла от 
строя мощност.

Обектът е завършен след 
10 ноември 1989 г. Първите две 
турбини влизат в експлоата-
ция през 1995 г., като за тях са 
изхарчени около 7 млрд. и 200 
млн. лв., a останалите – през 
1999 г. Строителството на 
втория етап започва от 1996 г. 
със заем от Световната банка в 
размер на 93 млн. долара.

За повишаване на енергийна-
та ефективност на комплекса 
е предвидено да се изгради и 
хидровъзел „Яденица“, състоящ 
се от яз. „Яденица“ и реверсивен 
напорен тунел с дължина 6730 м 
и с диаметър 7 м, свързващ 
язовира с долния изравнител 
на ПАВЕЦ „Чаира“. В момента 
централата може да работи в 
режим производство на енергия 
(турбинен) 8,5 часа, а в помпен 
– 10,7 часа. С новия яз. „Яденица“ 
4-те блока на ПАВЕЦ „Чаира“ ще 
могат да работят в турбинен 
режим – 20 часа, и в помпен – 
22,5 часа.

Интересна подробност е, 
че българската техническа ин-
телигенция веднага след Осво-
бождението оценява огромното 
значение на този енергиен по-
тенциал. През 30-те години на 
миналия век нашите хидротех-
ници извършват необходимите 
проучвания и дават предложения 
за усвояването му. Идеята обе-
динява усилията на много бъл-
гари, в резултат на което след 
години се реализира и проектът 
за Сестримския хидроенергиен 
комплекс.

Директорът на дирекцията за изграждането на обекта – инж. Иван Прасков, 
се гордее, че е част от националния проект

Четириетажната сграда е модерна 
постройка с интересен дизайн

Централата може да бъде управлявана под земята от командна зала, 
оборудвана с най-съвременната за времето си микропроцесорна техника, 

от наземна система, а също така и от София 

Яз. „Чаира“

Снимки авторът и личен архив
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Проф. д-р инж. Николай Георгиев, зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”:

Георги Сотиров

Проф. Георгиев, да за-
почнем с актуалната за 
това време на годината 
тема за завършилата 
кандидатстудентска 
кампания и новия прием 
във ВТУ. 

Определено тази годи-
на ВТУ „Тодор Каблешков” 
направи много сериозна 
кандидатстудентска кам-
пания. Aз лично, а и немал-
ко мои колеги посетихме 
над 25 професионални гим-
назии и средни училища в 
София и в страната. Пред-
ставихме пред зрелост-
ниците възможностите 
на нашия университет за 
сериозна учебна работа, 
за условията на живот в 
него като в един истински 
европейски кампус. Обяс-
нихме, че тук ще получат 
избрана от тях високоп-
рестижна специалност 
в областта на организа-
цията и управлението на 
транспорта, строител-
ството, компютърните 
технологии, комуникацион-
ната и осигурителната 
техника, електроенерге-
тиката и т.н. 

С някои от професио-
налните гимназии дори 
подписахме договори за 
съвместна дейност, коя-
то впоследствие намери 
израз в организирането на 
предварителни (изнесени) 
кандидатстудентски из-
пити. Почти всички от 
явилите се на предвари-
телните изпити зрелост-
ници вече се записаха за 
студенти в нашето учи-
лище. 

С други думи, този тип 
активна кампания помогна 
за ВТУ да се знае повече 
не само от родителите, 
но и от самите ученици. 
На тях беше предоставе-
но правото на информиран 
избор. Защото нашият 
университет подготвя ви-
сококвалифицирани кадри 
за един от най-важните 
сектори на икономиката 
на страната – транспор-
та. Завършващите ВТУ са 
желани специалисти и без 
проблем намират работа 
в авторитетни компании, 
като „Метрополитен“, 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура“, БДЖ „Товарни пре-
вози“, БДЖ „Пътнически 
превози“, Държавно пред-
приятие „Транспортно 
строителство и възста-
новяване“, железопътни и 
автомобилни превозвачи, 
логистични фирми. Прак-
тически във всички големи 
строителни организации 
нашите инженери активно 
работят за авторитета и 
просперитета на бранша. 

Какво можете да ка-
жете по отношение на 
приема за следващата 
академична година? 

За следващата ака-
демична година мога да 
кажа, че към момента 
местата за задочно обу-
чение в образователно-
квалификационните сте-
пени (ОКС) „бакалавър“ са 
запълнени почти на мак-
симум. За съжаление при 
редовното обучение по-
ложението е по-различно. 
Ето защо сме обявили до-
пълнително записване за 
незаети места в редовна 
форма за ОКС „бакалавър“.

Като допълнение искам 
да заявя, че тази акаде-
мична година поставяме 
началото на нова специал-
ност - „Сигурност и без-
опасност в транспорта”. 
Искрено се надявам тя 
да стартира успешно и 
да бъде привлекателна за 
кандидат-студентите. 
Добре известно е, че си-
гурността и безопасност-
та са два много важни 
елемента на транспорт-
ния процес и много млади 
хора биха намерили в тази 
област своята успешна 
професионална реализа-
ция. 

Вие преподавате ос-
новни дисциплини, свър-
зани с техническата екс-
плоатация и безопасност 
на транспорта. Има ли 
новости в тази област? 

Естествено,  ново-
сти винаги има. Една от 
главните особености 
на последните десети-
летия е бурното разви-

тие на транспортна-
та инфраструктура и 
усъвършенстването на 
технологиите. Например 
в техническата експло-
атация на който и да е 
вид транспорт с уско-
рени темпове навлизат 
модерни компютърни и 
комуникационни техники 
и системи. Без тях не е 
възможно осигуряването 
на надежден процес.

На фона на всичко това 
няма да бъде честно, ако 
не се признае, че новото 
време и характерните за 
него особености на тех-
ническите, технологични 
и инфраструктурни реше-

ния представляват много 
сериозно предизвикател-
ство към безопасността 
на транспортния процес. 
В световен мащаб по-
следните десетилетия 
бележат едно съвсем ново 
отношение към проблеми-
те на експлоатацията и 
безопасността. След два-
та предишни подхода, ед-
нозначно насочени или към 
техническите средства, 
или към човека, днес до-
минираща грижа е органи-
зацията и управлението. 
Сега от първостепенна 
важност е въпросът какво 
трябва да се прави, за да 
се работи така, че всички 

опасности да са под кон-
трол. Тази тема е сери-
озно предизвикателство, 
пред което са изправени 
експертите, работещи в 
сферата на транспорт-
ната безопасност, и аз се 
стремя да дам достатъч-
но знания на моите сту-
денти в тази област. 

И това лято учебната 
дейност във ВТУ не спря. 
Ваши студенти бяха 
на стаж в Московския 
държавен университет 
по транспорта, и съот-
ветно техни - в нашата 
страна. Ползата е взаим-
на, нали?

Да, тази съвместна 
дейност е от особено зна-
чение и за двете инсти-
туции. Студентите имат 
уникалната възможност 
да се запознаят с особено-
стите на транспортните 
системи на съответната 
страна, да посетят зна-
чими инфраструктурни и 
технологични обекти, да 
обменят знания и опит, 
да установят контакти и 
прочие.

Освен всичко друго, 
Вие сте и академичен ръ-
ководител на Центъра за 
кариерно развитие към 
ВТУ. Разкажете малко по-
вече за него. 

Центърът за кариер-
но развитие е основан на 
02.11.2005 г. с решение 
на Академичния съвет 
като обслужващо звено в 

структурата на ВТУ. Той 
е част от мрежата в Бъл-
гария, създадена по иници-
атива на Проект „Пазар на 
труда“ на Американската 
агенция за международно 
развитие (USAID). 

Според мен центърът 
работи много добре и оси-
гурява ефективно взаимо-
действие между бизнеса, 
академичните среди и 
студентите на ВТУ. Той е 
партньор на редица компа-
нии в популяризирането на 
стажантски и стипенди-
антски програми, както и 
на работни позиции. Цен-
търът ежегодно органи-
зира „Ден на кариерата“, 
който се радва на особена 
почит сред студентите и 
бизнеса.

ВТУ осъществява меж-
дународни творчески кон-
такти с поне 50 универ-
ситета от Европа, Азия 
и САЩ. Имаме подписани 
междуинституционални 
договори за съвместна 
научна дейност, обмен на 
студенти, докторанти и 
преподаватели. Естест-
вено, с някои учебни заве-
дения работим по-активно 
от други, но това е разби-
раемо предвид специфика-
та на нашия университет.

Вие сте и институ-
ционален координатор за 
европейската програма 
за образование, обучение, 
младежи и спорт „Ера-
зъм +”. Как работи ВТУ в 
това направление? 

С удовлетвореност 
мога да кажа, че ВТУ рабо-
ти много добре в обхвата 
на програмата. Тази годна 
спечелихме проект за мо-
билност на студенти и 
персонал в сферата на ви-
сшето образование между 
партниращи на „Еразъм +” 
държави. Изготвен е план 
за работа с Руската фе-
дерация и Сърбия, където 
имаме възможности да из-
пратим за обучение наши 
студенти, както и да при-
емем при нас младежи от 
тези страни. В рамките 
на проекта ще се реали-
зира и обмен на препода-
ватели, които ще изнесат 
лекции в съответните 
партниращи институции. 
Считам, че това е много 
важно за повишаване ква-
лификацията на препода-
вателите. 

Проф. д-р инж. Николай Георгиев е преподавател в катедра 
„Технология, организация и управление на транспорта“ към 
факултет „Транспортен мениджмънт” на Висшето транспортно 
училище (ВТУ) „Тодор Каблешков”. Той води лекции по няколко 
основни дисциплини - „Техническа експлоатация и безопасност на 
транспорта”, „Безопасност и здраве при работа”, „Надеждност 
и безопасност на системите” и „Основи на теорията на 
надеждността”.
Научен ръководител е на над 60 дипломанти и на трима 
докторанти. Автор е на над 70 публикации, една монография, един 
учебник и съавтор на други два.
Проф. Георгиев е член на Европейската асоциация по сигурност със 
седалище в Краков, Полша. Завършил е  Техническия университет - 
София, специалност „Експлоатация на железопътния транспорт”. 
Има специализации в Чехия и Унгария. 
От 2015 г. е професор във ВТУ по „Транспортни системи и 
транспортни технологии”. 

Снимки авторът
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The new 20-km section of the transit gas pipeline to Turkey was opened
Contractor of the project is Glavbolgarstroy EAD

“One of the government’s 
top priorities in the energy 
sector is the construction of 
energy infrastructure. The ef-
fective use of the capacity of 
the existing gas transmission 
system and its modernization 
are key conditions for ensuring 
energy security for Bulgaria,” 
said Minister of Energy Te-
menuzhka Petkova during the 
opening of the transit pipeline 
between Bulgaria and Tur-
key in the Lozenets – Nedy-
alsko section. Contractor of 
the project is Glavbolgarstroy 
EAD. The facility has been put 
into operation for more than 
4 months ahead of schedule. 
The event was held near the 

“On 15 August starts construction 
of a new section of Hemus Motorway – 
from Belokopitovo to Targovishte,” said 
Prime Minister Boyko Borisov during an 
inspection of the construction of the 
motorway section – between Yablanitsa 

and Boaza. He was accompanied by 
the Minister of Regional Development 
and Public Works Nikolay Nankov and 
by the Chairman of the Road Infrastruc-
ture Agency Eng. Svetoslav Glosov. 
The inspection started at km 78+500 of 

Hemus Motorway where the beginning 
of the new section Yablanitsa – Boaza 
is. Prime Minister Borisov together with 
Minister Nankov and Eng. Glosov exam-
ined the main parts of the construction 
of the section. The project is being im-

plemented by Consortium HVP Yablan-
itsa, which includes Hydrostroy AD, Vod-
stroy 98 AD and Patstroy Burgas EOOD. 

 “Massive construction is going 
on and as I promised the people from 
Teteven, Sevlievo, Gabrovo, Veliko Tar-

novo, Targovishte, Varna, until 2024 
Hemus will be ready,” said the Prime 
Minister during the tour. Boyko Borisov 
pointed out that this is the most compli-
cated construction section that requires 
huge work and capacity.

On 15 August starts construction of a new section of Hemus Motorway – from Belokopitovo to Targovishte

Yoana Hristova, Deputy Mayor of Sofia Municipality for 
Green System, Ecology and Land Use:

Dimitar Penev, coach number one of Bulgaria for the 20th century:

With Executive Director of BCC Eng. Miroslav Maznev talks 
Reneta Nikolova, editor-in-chief of Stroitel Newspaper 

By end - 2018 will be launched procedure 
for selection of installer of RDF fuel utilization

BCC should work to ensure that the visions  
of the construction industry are realized in the 
interest of the sector but also of the state

Mrs. Hristova, the active construction 
season has begun. Could you tell us what are 
the big sites that will be implemented in the field 
“Green System, Ecology and Land Use” which 
you manage? 

Priority for Sofia Municipality (SM) this year 
is the reconstruction of parks and gardens in 
the city. We have already begun and are going 
to do various construction activities in the most 
visited – Southern, Western, Northern Park and 
the Boris’ Garden. In addition to these there will 
be repairs this summer in many of the gardens 
– of the turning point of tram №5 in Knyazhevo 
quarter, on Cherkovna Street, Kyulutsite next to 
Vasil Levski Boulevard. Separate work will also 
be carried out on several sites that are part of 

the whole reconstruction of Zone 4 in the 
central city area, such as the gardens 
Crystal and St. Kliment Ohridski. The total 
value of repairs in the parks and gardens 
this summer exceeds BGN 15 million.

Would you tell more about the RDF fuel 
burning plant project? When is it expected 
to be submitted to the EC and go through 
the whole procedure in order to reach the 
real building of the system?

When speaking about the waste facility 
and its turning into energy it is very important 
to make connection between the separate 
phases of a complete and integrated 

system. It places recycling as top priority. In recent 
years we have built systems for separate collection 
of 15 streams of recyclable packaging (paper, 
plastic, metal and glass), hazardous waste, old 
electrical and electronic equipment, textiles, tires, 
batteries and accumulators, automobiles. We 
strive to popularize all opportunities for separate 
collection that we provide to citizens so that 
together we minimize the existence of recyclable 
materials in mixed waste. The trend is positive 
– people are increasingly taking advantage of 
the system s and are separating waste in their 
homes. Not surprisingly, Sofia Municipality has 
already achieved the targets set in the Waste 
Management Act for 50% recycling by 2020.

Eng. Maznev, you have been 
Executive Director of the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC) since 
early February. Your biography is 
related to construction and in recent 
years also to BCC. Please tell us 
more about yourself.

Almost all of my life is connected 
with construction. The relationship 
began in my childhood when my 
father took me with him during the 
business trips on the construction of 
dams, on major national sites. These 
first impressions largely influenced my 
vision of the future. That is why I went 
to the Hristo Botev Construction School 
in Sofia. I continued education in the University 
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy- 
industrial and civil engineering – and from then 
on my entire work experience has passed only 
in construction or in related activities. I started 
as a designer because I believed that the sites 
were born there and I wanted to be in the very 
genesis of the processes. After that I have worked 
construction, control, realization of small and large 
sites. I have held positions in the management of 
construction companies, some of which having 
almost national coverage in different sectors. In 
the recent 15 years I have been closely involved 
with infrastructure projects and above all road 
construction. There I really found the place where 
I feel useful. I participated in the implementation 
of many of the major road projects – Struma, 
Trakia and Maritsa Motorways. My management 
experience has also gone through administrative 
work at the Ministry of Regional Development and 
Public Works (MRDPW) and the management 
of individual projects which has made me more 
involved with BCC, the undisputed unifier of 
the construction industry. In 2010 I was elected 
Chairman of the Committee on Professional 
Ethics (CPE) of the Chamber. There I met the 
problems faced by many companies in the 
construction sector. They were exposed in their 
various complaints, letters and positions. At 
CPE we discussed the issues and looked for 
solutions. My work in BCC in recent years has 
been related not only to a patriotic but also to 
extremely responsible cause – the active position 
of the sector towards one of the largest and 
most complex road projects - Lot 3.2 of Struma 
Motorway – the section through the Kresna Gorge.

Over the past four months the Chamber 
has held dozens of meetings at the highest 
level with leaders in the industry. Would you 
summarize the most important thing that has 
been done so far? In which directions were the 
efforts of the management concentrated and 
can we already report results?

Undoubtedly BCC is the institution that has to 
summarize and address the problems faced by 
companies so that the visions of the construction 
industry are realized in a way that corresponds not 
only to the interests of the sector but also to the 
state. That is why we turned to the places where 
we decide and determine the ways in which our 
proposals are implemented, where the policies 
of the state and in particular those of the sector 
are formed. You have repeatedly and extensively 
informed the readers about the meetings, so I do 
not want to stop again. However, I would like to 
share my views on these meetings – they reveal 
the credibility of the institutions, their desire for 
a specific dialogue as we have led and above 
all the feeling that the industry is a sought after 
and desirable partner in the whole economic 
governance of the country. In this relatively short 
period both we and the institutions could not 
report great results but the beginning was set, 
working groups of representatives of the MB and 
the administration of the Chamber were formed 
that in operational order will consider and solve the 
tasks with the respective departments and mainly 
the position of the branch in these institutions will 
be heard  - starting with the National Assembly, 
ministries, agencies, municipalities and all units 
related to the realization of the investment 
process.

Mr. Penev, the sixth season of the Bulgarian 
construction football league was finished. You 
are part of the tournament since its inception. 
How do you assess its development over the 
years?

I have very good impressions from the Bulgar-
ian construction football league. The tournament 

is being held under the auspices of the Bulgar-
ian Construction Chamber and media partner is 
Stroitel Newspaper. I regularly watch the matches 
and almost every year I participate in the award 
ceremony of the winners. 

There are several similar amateur football 
competitions in Bulgaria. The initiative is com-
mendable as it provides opportunities for sporting 
and leisure activities. Years ago we also partici-
pated in similar tournaments. In my opinion it is 
necessary to create conditions in order to have 
even better terrains, equipment so that such races 
can develop further.

Nowadays young people want to learn quickly, 
to enter their chosen sphere and to prosper in 
their career. But all this has to be done step by 
step. As I say, you have” to hurry slowly.”

village of Lozenets, Yambol dis-
trict. The ceremony was attended 
by Prime Minister Boyko Borisov, 
Minister of Energy and Natural Re-
sources of Turkey Fatih Donmez, 
the Executive Directors of Bulgar-
transgas EAD Vladimir Malinov and 
of BEH EAD Petyo Ivanov and the 
Chairman of the MB of Glavbolgar-
stroy Holding AD Eng. Kalin Peshov, 
who is also Deputy Chairman of the 
MB of BCC.

The pipeline has a length of 20 
km and the diameter of the tube is 
1,000 mm. Thanks to the newly built 
section from compressor station 
Lozenets to pigging facility Nedyal-
sko has been increased the security 
of the existing transit gas pipeline 
network of Bulgartransgas. There 
is also an opportunity to transport 

additional quantities of natural gas. 
With the realization of the site the 
natural gas transmission capacity 
from Bulgaria to Turkey will increase 
by 1.7 billion cubic meters per year. 
“By opening the gas cock of this fa-
cility there could be transmission of 
16 billion cubic meters of natural gas 
in both directions Bulgaria – Turkey. 
Everything is according to the Euro-
pean rules. We use the best tech-
nique. At the same time we continue 
to talk to Turkish and Russian coun-
terparts and we continue building,” 
said PM Boyko borisov.  “While oth-
ers are wondering where and what 
is going to happen, ours is already 
working,” he said. “Thanks to the 
builders and the workers because 
of all our neighboring countries – we 
are ready!” added Borisov.

Young people should be attracted to play sport 
through modern infrastructure
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Проектиране на енергоспестяващи мерки и из-
вършване на СМР за изпълнението им и изграждане на СОТ в админи-
стративната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции

Наименование: Изграждане на многофункционална сграда за об-
ществено обслужване в ПИ 02703.501.638 по КК на с. Баня

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на 
„Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр. 
Велинград”

Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Об-
щина Джебел

Наименование: Изграждане, реконструкция, модернизация на 
водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и 
прилежащите пространства на улица „Армира“ в с. Свирачи, Община 
Ивайловград

Наименование: Ремонт на път TGV 2124/IV-20408/с. Гърчиново – 
с. Любен и път TGV 1100/IV 20231/ с. Крепча - с. Гърчиново - с. Церовец

Наименование: Предотвратяване на наводнения в Община Павли-
кени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с. Стамболово, община 
Павликени

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строи-
телно-монтажни работи (СМР) за нуждите на Националния център за 
продължаващо обучение на работещите в системата на спешната 
медицинска помощ

Наименование: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на 
обект „Изграждане на училище в с. Биркова”

Наименование: Разширение, реконструкция и преустройство на 
Спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“, гр. Своге, нахо-
дяща се в УПИ III - За училище, кв. 54 по ПУП на гр. Своге

Наименование: Извършване на СМР за изпълнение на проект 
„Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две 
обособени позиции

Наименование: Р-я водопроводната мрежа на с. Момино село, 
Община Раковски

Наименование: Преустройство и промяна на предназначение на 
съществуваща сграда с идентификатор No 101352353.247.1 - столова 
в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25 м., р-н, гр. Варна

Възложител: Национален осигурителен ин-
ститут
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 543 215 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 29/08/2018    Местно време: 
17:30
Отваряне на офертите: Централно упра-
вление на НОИ: гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски“ №62-64
Дата: 30/08/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Радослав Александров
Факс: +359 029261424
Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62-
64
Адрес на възложителя: www.noi.bg
Телефон: +359 029261071
E-mail: Radoslav.Aleksandrov@nssi.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860609&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 835 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 29/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите :  гр. Несебър, 
ул. „Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 30/08/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860624&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 28/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 

Аспарух” №35
Дата: 29/08/2018  Местно време: 13:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860284&mode=view

Възложител: Община Джебел
Oсн. предмет: 45233142 
Прогнозна стойност: 420 289.48 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 29/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Общиски съвет гр. Джебел на адрес: 

гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19
Дата: 30/08/2018    Местно време: 12:00 
За контакти: Веска Димитрова
Факс: +359 36322310
Адрес: ул. „Еделвайс“ №19
Адрес на възложителя: www.dzhebelbg.com
Телефон: +359 36322098
E-mail: veska1953@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860318&mode=view

Възложител: Община Ивайловград
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 308 624.53 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 29/08/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: ул. „България“ №49, 
стая 307

Дата: 30/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Диана Овчарова - кмет
Факс: +359 36616022
Адрес: ул. „България“ №49
Адрес на възложителя: www.ivaylovgrad.bg
Телефон: +359 36616090
E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860717&mode=view

Възложител: Община Опака
Oсн. предмет: 45233000 
Прогнозна стойност: 83 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 31/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Опака, ул. 
„Съединение" 3

Дата: 03/09/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Добромир Стоев Стоев
Факс: +359 60392421
Адрес: ул. „Съединение“ №3
Адрес на възложителя: www.opaka.bg
Телефон: +359 60392222
E-mail: obstinaopaka@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860790&mode=view

Възложител: Община Павликени
Oсн. предмет: 45233140
Прогнозна стойност: 256 151.46 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
30/11/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 28/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Павликени, бул. 
„Руски" №4, заседателната зала на III етаж 

в сградата на общинската администрация
Дата: 29/08/2018    Местно време: 10:30
За контакти: Славена Грозева
Факс: +359 61052642
Адрес: бул. „Руски“ №4
Адрес на възложителя: www.pavlikeni.bg
Телефон: +359 889886177
E-mail: obshtina@pavlikeni.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860400&mode=view

Възложител: Министерство на здравеопаз-
ването
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 248 780.62 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 30/08/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, пл. „Све-
та Неделя“ №5

Дата: 31/08/2018    Местно време: 14:00
За контакти: Ралица Калинова
Факс: +359 29301-451
Адрес: пл. „Света Неделя“ №5
Адрес на възложителя: 
http://www.mh.government.bg/bg/
Телефон: +359 29301-466
E-mail: rkalinova@mh.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860488&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45214200
Прогнозна стойност: 1 983 342 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 28/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 

Аспарух” №35
Дата: 29/08/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Николова - мл.експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860254&mode=view

Възложител: Община Своге
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 1 777 356 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 30/08/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на Община Своге - заседателната 
зала - първи етаж, ул. „Александър Стамбо-

лийски“ №7
Дата: 31/08/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Д. Радкова, гл. експ.ОП; инж.
Христина Първановска, ДД УРТ
Факс: +359 72622539
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №7
Адрес на възложителя: http://www.svoge.bg
Телефон: +359 72622124
E-mail: d.vutova@svoge.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860704&mode=view

Възложител: Община Велики Преслав
Oсн. предмет: 45233140
Прогнозна стойност: 1 670 987.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 29/08/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Велики Преслав, 
ул. Борис Споров №58, Община В. Преслав

Дата: 30/08/2018    Местно време: 11:45 
За контакти: инж. Димо Бодуров - зам.-кмет
Факс: +359 35844537
Адрес: ул. „Борис Спиров“ №58
Адрес на възложителя: 
http://www.velikipreslav.bg/
Телефон: +359 35844315
E-mail: info@velikipreslav.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860265&mode=view

Възложител: Община Раковски
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 512 719.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 31/08/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Раковски, засе-
дателна зала - етаж II, стая №3
Дата: 03/09/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: Светлана Шопова - гл. инженер 
на Община Раковски, Мариета Димитрова - 
гл. юрисконсулт на Община Раковски
Факс: +359 31512361
Адрес: пл. „България“ №1
Адрес на възложителя: www.rakovski.bg
Телефон: +359 31512213/+359 31512369
E-mail: oa@rakovski.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860522&mode=view

Възложител: Първа английска езикова гим-
назия
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 924 678.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 30/08/2018    Местно време: 
15:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Пър-
ва езикова гимназия гр. Варна на адрес: гр. 

Варна, ул. „Подвис" №29
Дата: 31/08/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Евгения Койчева
Факс: +359 52301235
Адрес: ул. „Подвис“ №29
Адрес на възложителя: http://www.1eg.eu/
Телефон: +359 52301235
E-mail: fls@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=860317&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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се очакват чудеса. Баща 
му пеел в операта и обика-
лял света със семейство-
то си, така че от дете, 
Булард попивал впечатле-
ния от всевъзможни мес-
та. В едно от последните 
си интервюта разказва, че 
рано осъзнал своето деко-
раторско призвание. Още 
на 12 години обичал голе-

мите пазари и антиквар-
ните лавки, а когато усе-
тил магическата сила на 
десетина ярда плат и ме-
белен апликатор – за един 
час пресъздал известен 
дворец. Въпреки че  откри-
ва таланта си, той влиза 
в Кралската академия на 
изкуствата, където учи 

сценични умения и отива 
в Лос Анджелис с надеж-
дата да стане актьор. Но 
всичко се оказва различно, 
когато му предлагат не 
роля, а да проектира офис. 
В деня, в който го завърш-
ва, реално започва истин-
ската му кариера.

Всеки интериор, който 

Елица Илчева

Не само актьор може 
да направи зашеметяваща 
кариера в Холивуд. Доказа-
телство за това е Мар-
тин Лорънс Булард, който 
пробива в Лос Анджелис 
като декоратор. Списъкът 
на клиентите на Булард е 
изпълнен с персонажи от 
светските хроники. В него 
са музикални величия като 
сър Елтън Джон, Кристина 
Агилера, Шер, семейство 
Озбърн, актьорите Ева 
Мендес и Едуард Нортън, 
фризьорът революционер 
Видал Сасун, основател-
ката на империята Jimmy 
Choo Тамара Мелон, юве-
лирният дизайнер Лори 
Родкин, легендарният мо-
дел Шерил Тигс. За един от 
тях декораторът работи 
в Мексико, за друг – ре-
конструира замък от XII 
век в Умбрия, Италия. Не е 
чудно, че той е любимец и 
на изданията за интериор 
– за него има хиляди публи-
кации по света, някои от 
които в Architectural Digest, 
Elle Decor, House & Garden, 
Interior Design, Vogue, House 
Beautiful и др. 

Мартин Булард е из-
вестен с 

широкия си спектър от 
стилове и сложни интери-
орни решения. 

Вниманието, което об-
ръща на детайла и гаран-
тираното качество, му 
носи международно призна-
ние. Той е печелил десетки 
награди.

Мартин е англичанин, 
роден в Лондон, и е насле-
дил италианска и френска 
кръв от баба си и дядо 
си. А когато английското 
обаяние се съчетае със 
средиземноморски темпе-
рамент, наистина може да 

създава, е ярък като 
сценография на 
филм. 

Дизайнерът се 
чувства страхот-
но сред известни 
личности. Разполо-
жил се е комфортно 
в Бевърли Хилс, във 
вила, която някога 
принадлежала на 
Рудолф Валентино 
– първия италиа-
нец в Холивуд, секс 
символ от ерата 
на нямото кино. 
Отношенията му 
с  клиентите са 
по-скоро приятел-
ски (доколкото е 
възможно в така-
ва среда), защото 
мнозина са му поръчвали 
повече от един проект. За 
сър Елтън Джон Мартин 
прави два апартамента 
в историческия комплекс 
Sierra Towers в Лос Андже-
лис, закупени за 3 милиона 
долара. Лондончанинът 
има сложната задача да 
удовлетвори два коренно 
противоположни вкуса за 
апартаментите – Елтън 
Джон и Дейвид Фърниш 
искат функционалност и 
нещо „много а ла 70-те“, за 
да съответства на стила 

на сградата. От това се 
ражда идеята за 

хола от хром и оникс.

 „Моята къща е моята 
страст“, заявява Шер и 
също се обръща към Мар-
тин Лорънс в търсене на 
нещо екзотично, пикант-
но и романтично. От своя 
страна той декорира апар-
тамента й с кремаво, бяло, 
слонова кост и масленобе-
жово.

Забележително е, но 
Мартин вярва, че е по-

лесно да се намери 
общ език със звез-
дите, отколкото с 
обикновените хора. 
„Те не се страхуват 
да експериментират 
и да се изразяват. 
Те са съкровища!“, 
казва Лорънс. Често 
дизайнерът обича да 
споделя какво би на-
правил за домовете 
на свои въображаеми 
клиенти, разбира се, 
известни личности. 
„Например на Оскар 
Уайлд бих му предло-
жил завеси от ори-
енталски платове и 
персийски килими“, са 
думите на майстора 
на интериора.

Приказният замък 
Chateau Gutsch, сякаш от 
анимациите на Дисни, е 
построен през 1888 г. от 
архитекта Емил Вог като 
частна резиденция с прис-
тройка. Днес тази сграда 
е хотел, собственост на 
Александър Лебедев. Обек-
тът е изцяло ремонтиран 
от Мартин, който успява 
да му вдъхне нов живот. 
Отличителното тук е, че 
нито една от 27-те стаи 
не е като друга. Те са обе-
динени само от типична 
за Швейцария цветова 

схема и панорам-
на  гледка  към 
Люцерн. Суитът, 
носещ името на 
кралица Викто-
рия, прави това 
място популярно, 
украсено с ориги-
нални картини от 
миналия век, за-
пазени от минали 
собственици.

Холът на модела Шерил Тигс. Над камината 
е портретът на стопанката 

Апартаментите на сър Елтън Джон в Лос Анджелис. На всички стени има картини от 
китайския художник Гуанджи. Креслата са на B&B Italia, масата – на дизайнера Рицо, а диванът 
е по проект на Мартин

Апартаментът на Шер

Приказният замък Chateau Gutsch, сякаш от анимациите на Дисни, е построен през 1888 г.
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Нов мост ще свърже Дубровник с останалата част 
на страната

Страницата подготви 
Емил Христов

Хърватия започва строежа на 
най-големия си инфраструктурен 
проект от десетилетия насам. В 
края на юли стартира изграждането 
на моста Pelješac (Пелешац), който 
ще свърже Дубровник с останалата 
част на страната. Инвестицията 
в обекта ще възлезе на 400 млн. 

евро, а срокът за реализацията е 36 
месеца. Европейският съюз ще фи-
нансира по-голямата част от стой-
ността на проекта – 85% или 357 
млн. евро. 

Изпълнител на обекта е китай-
ският консорциум China Road and 
Bridge Corporation. Първите видими 
части от моста ще се появят в 
морето след около 10 месеца, а до 
година и половина ще се издигнат и 

част от стълбовете.
Южният регион, в който се на-

мира Дубровник, е отделен от кон-
тиненталната част на Хърватия 
от Босна и Херцеговина. Мостът 
ще обхване част от Адриатическо 
море близо до залива Мали Стон и 
делтата на река Неретва. С реали-
зирането на съоръжението ще се 
избегне преминаването през съсед-
ната страна.

Завърши строителството на Дома на 
операта в китайската провинция Гуандун. 
Обектът е проектиран в причудлива форма 
от Пекинския институт за архитектурен 
дизайн.

Новата опера представлява комплекс 
от две високи полупрозрачни сгради, които 
наподобяват морски миди. Ефектът е тър-
сен, защото зданието се намира край вода 
– на брега на Чжуцзян или Перлената река, 
която е третата по дължина в Китай. 

Общата площ на обекта е 59 000 кв. м. 
В него има оперен салон за 1500 зрители, 
многофункционална зала с 550 места, как-
то и театър на открито за 350 души. В 
интериора е използвано много дърво, което 
ефектно е съчетано с модерни материали 
и светлинни елементи.

В  Шанхай  започна 
строителството на два 
огромни плавателни съда, 
които ще могат да превоз-
ват по 22 000 стандартни 
контейнера. Това ги прави 
най-големите в света. Те 
ще са с дължина 400 м, ши-
рочина – 61,3 м и ще газят 
на дълбочина от 33,5 м. 
Плавателните съдове са 
част от деветте кораба, 
поръчани от френския опе-

ратор CMA CGM, който 
сключи мащабна сделка с 
Държавната корабострои-
телна компания на Китай 
през септември 2017 г. 

Това ще бъдат първите 
гигантски контейнерово-
зи, които са задвижвани 
от двигатели, използва-
щи втечнен природен газ. 
Благодарение на тази тех-
нология те ще са напълно 
безвредни за околната 

среда. Плавателните съдо-
ве имат много предимства 
спрямо товарните кораби, 
използващи тежко корабно 
гориво. Те генерират по-
малко въглеродни (до 25%) 

и серни емисии (99%), про-
центът на фините части-
ци (99%) и азотните оксиди 
също е по-нисък (85%). Два-
та кораба се очаква да бъ-
дат доставени през 2019 г.

Теодор Манолов 

Китайският безпи-
лотен хеликоптер „Ся-
нин-200“ завърши първите 
си изпитателни полети. 
Той е разработен от Ин-
ститута по автомати-
зация на Шънян към Ки-
тайската академия на 
науките. Машината е с 
дължина 8,7 м, височина 
2,5 м и с капацитет за 200 

кг полезен товар. 
„Сянин-200“ е първият 

голям безпилотен хели-
коптер на Китай, който 
премина тестовете за 
автономно излитане и 
кацане на корабна палуба. 
Той разполага с широки 
възможности за приложе-
ние в области като бре-
говата охрана, модерното 
земеделие и спасителните 
операции.

Kитaй щe ce включи в cyпep 
бъpзaтa тpaнcпopтнa cиcтeмa 
Нуреrlоор. Cтpaнaтa вeчe e 
нaeлa базираната в Калифор-
ния Hyper loop Transpor tat ion 
Technologies (HTT), кoято дa 
изгpaди тecтoво трасе в плa-
нинcки paйoн в югoзaпaднaтa 
чacт нa cтpaнaтa. Изпитател-

ната писта ще бъде дълга около 
10 км. 

HTT е една от няколкото ком-
пании, създадени за разработване 
на Hyperloop, след като милиар-
дерът Илън Мъск оповести през 
2013 г. идеята си за транспор-
тиране на хора със супер бърза 
скорост през система от тръби.

Light създаде няколко прототипа на смартфони – с 
девет и с пет камери на гърба. Обективите се разли-
чават по фокусното разстояние – то варира от 28 до 
150 милиметра. По време на снимката камерата събира 
изображението от всеки модул и го комбинира, което 
позволява увеличаването на детайлите, както и промя-
на на фокусната точка в полученото изображение. По 
този начин фотоапаратът може да получи окончателно 
изображение с резолюция от 64 мегапиксела. Серийна-
та версия на смартфоните ще бъде представена преди 
края на 2018 г.

Теодор Манолов 

Авиокомпанията KLM Royal Dutch 
Airlines възнамерява да пусне в упо-
треба малки роботи по определени 
летища, които да улесняват път-
ниците в придвижването им преди 
полета. Новата технология ще се 
нарича Care-E. Роботите ще имат 
за цел да посрещат пасажерите на 
входа на аеропорта и да ги придру-
жават до изхода за самолета, като 
същевременно ще носят багажа. 
Единственото, което пътниците трябва да направят, 
за да активират своя помощник, е да чекират бордова-
та си карта.

За момента Care-E ще бъде тестван на летищата 
в Сан Франциско и Ню Йорк, след което е планирано да 
бъде пуснат в световен мащаб. 

Теодор Манолов 

Учени от Ланкастърския уни-
верситет и компанията CelluComp 
са достигнали до заключението, че 
фибрите от зеленчуците усилват 
здравината на бетона. Проучването 
е направено по програмата за науч-
ни изследвания на Европейския съюз 

– „Хоризонт 2020“. Стандартният 
бетон е съставен от вода, чакъл,  
цимент, и добавки за бързо стягане 
и повишаване на качеството. Едва 
ли някой би предположил, че тези ве-
щества могат да бъдат заменени с 
моркови и цвекло. Обикновено калци-
евият силикат е химическото веще-
ство, което дава якост на бетона, 

но учените са стигнали до извода, 
че и зеленчуците могат да помагат 
на строителите. В процеса на из-
следване е станало ясно, че новата 
смес позволява да се използва с 40 кг 
по-малко бетон на кубичен метър, а 
морковите и цвеклото са надминали 
показанията на графена и въглерод-
ните нанотръби.

Американската стартъп компа-
ния Robomart ще пусне през есента 
безпилотни автомобили – павилиони, 
които ще продават плодове и зелен-
чуци. Подвижните магазини няма 
да се управляват от изкуствен ин-
телект, а от оператор в офиса на 
фирмата. Самото пазаруване ще се 
извършва посредством мобилно при-
ложение. 

Планира се първите тестове 
на новата технология да започнат 
в градовете Санта Клара и Алами-
да в Калифорния. Автомобилите ще 
са снабдени със сензори, подобни на 
тези, които се използват в роботи-
зирания магазин на Amazon. Клиен-
тът ще взима продукта от авто-
мобила, а системата ще разчита 
стойността му и ще я маркира в бан-

ковата карта, която се регистрира 
към мобилното приложение. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Виртуозният пианист 
Питър Бенс ще гостува в 
столичната зала „Бълга-
рия“ на 29 октомври. Кро-
соувър пътешествията 
му - от класиката до поп 
музиката, му гарантират 
над 250 милиона гледания 
онлайн и разпродадени кон-
церти навсякъде по света. 

Питър Бенс започва да 
свири на пиано на 2-годиш-
на възраст, на 7 пише пър-
вата си композиция, а на 
11 създава и албум, повлиян 
от Моцарт и Шопен. След 
класическото образование 
в академия „Ференц Лист“ 
в Будапеща музикантът се 
премества в САЩ, където 
завършва „Пиано“ и „Компо-
зиране на филмова музика“ 
в престижния музикален 
колеж „Бъркли“ в Бостън. 

Питър от малък се 
увлича и от рок и поп му-

зиката, и особено вдъх-
новение за него предста-
влява творчеството на 
Майкъл Джексън. Харесва 
също така и филмовата. 
За негов късмет, докато 
учи в Бостън, се запозна-
ва с Джон Уилямс - един 
от кумирите му в света 
на музиката и автор на 
саундтрака към филма 

„Междузвездни войни“. 
Това го подтиква да запо-
чне да прави импровизации 
на известни парчета и 
през 2015 г. пуска първото 
си видео в нета, което го 
превръща в истинска сен-
зация.

Днес Питър Бенс е най-
бързият пианист в света 
според Книгата на рекор-

дите „Гинес“. Техниката и 
скоростта на изпълнение 
са наистина зашеметява-
щи, а българската публи-
ка ще може да се убеди в 
това през октомври.

Билетите за шоуто са 
на цени между 40 и 90 лева 
и могат да бъдат намере-
ни в разпространителска-
та мрежа на Eventim.

С присъщия си романтичен стил Диего Галдино 
ни предлага история, изтъкaна oт eмoции, ухaeща 
нa eдин oт нaй-oмaгьocвaщитe apoмaти нa cвeтa 
– този нa кaфeтo. Творбата му ни отвежда във ве-
ликолепния и жив Рим, където Масимо има малко ка-
фене. Две години след като са се разделили с фран-
цузойката Женевиев, много неща са се променили в 
живота на бариста, но той още не може да забрави 
зеленооката парижанка. Всяка вещ в дома му, всяка 
звезда на нощното небе над столицата на Италия 
му напомнят за нея. 

В кафене „Тибери“ също са настъпили промени –  
няма ги някои от любимите клиенти, дошли са други. 
Само атмосферата  е останала същата – уютна 
и топла, с шеги, клюки и закачки сред аромата на 
освежаващата напитка.

Един ден в заведението влиза момиче… Масимо 
първо чува гласа – топъл, ясен, весел, и е очарован, а 
после среща и неустоима усмивка. Мина пристига от 
Верона, за да работи в бутиков магазин в центъра 
на града. Младата жена идва специално, тъй като 
търси мястото, където се приготвя най-доброто 
кафе с нутела в Рим.

Масимо е объркан, смутен и поразен от дълбоки-
те й сини очи...  И отново има желание да сътвори 
уникална рецепта: най-фантастичното кафе – спе-
циално за нея! Това е първото от много кафета – су-
трешни и вечерни. И началото на много споделени 
красиви залези и романтични кътчета, известни 
само на италианеца.

Когато обаче Масимо е готов за нещо повече, 
миналото пристига неочаквано. И го заставя да на-
прави своя избор – на кого да дари сърцето си?

Самият Диего Галдино живее в Рим и има соб-
ствено кафене, където работи като бариста и 
използва цялото си въображение, за да зарадва 
клиентите с различни рецепти за ароматно кафе. 
Писането е другата му страст. 

„Родилните болки на майка ми са започнали, до-
като е била зад бара на същото заведение, в което 
аз приготвям кафета до ден днешен. Сред кафета-
та съм проходил, проговорил, израснах и се влюбих, 
затова мисля, че беше неизбежно желанието ми да 
разкажа моя живот на бариста и в романите си“.

Галдино признава, че винаги му е харесвало да 
свързва различните видове кафе с хората, които го 
пият - нещо като хороскоп. А какъв вид кафе подхож-
да на Рим? Рим не се оприличава на нищо друго, както 
всички уникални неща... 

Той е най-бързият пианист в света

Living The Dream ще се появи на пазара през септември

Slash Ft. Myles Kennedy & 

Slash Ft. Myles Kennedy & The 
Conspirators обявиха, че ще издадат 
новия си албум Living The Dream на 
21 септември. Групата вече подгря 
феновете с първия сингъл от него - 
Driving Rain.

Slash описва създаването на пе-
сента: „Това е риф, който си спом-
ням, че изсвирих с момчетата за 
първи път в зала в Ню Хемпшир по 
време на турнето ни World On Fire. 
Яка китарна част, която доразвивах 
в главата си, докато бяхме на път. 
Завършихме парчето тази година, а 
Майлс се включи, измисляйки стра-
хотна мелодия“.

Според вокалиста на групата ри-
фът в Driving Rain много напомня на 
старите Aerosmith. „Има определено 

фънк звучене, което го прави запом-
нящ се. Относно текста - това е 
история за човек, чиято работа е 
свързана с пътувания – може да е 

музикант, а може и да е пътуващ 
продавач. Интересното тук е, че 
той има пристрастена приятелка 
или съпруга, която продължава да се 
отдава на пороците си и накрая ус-
пява да го накара да се върне вкъщи, 
за да й помогне“.

Living The Dream е третият ал-
бум на Slash с бандата му, в която 
участват Майлс Кенеди (вокали), 
Брент Фиц (барабани), Тод Кърнс 
(бас/вокали) и Франк Сидорис (ки-
тара и вокали). За новата творба 
музикантите обединяват усилия с 
продуцента Майкъл Баскет, който 
е работил с банди като Alter Bridge 
и Incubus. В момента бандата по-
ставя финалните щрихи на албума, 
който ще се състои от 12 песни. 

„Тъмна дарба“ е дебю-
тът в игралното кино 
на режисьора Дженифър 
Ю Нелсън, популярна с ра-
ботата си по поредицата 
„Кунг-фу панда“.

Базиран на едноимен-
ния бестселър на Алек-
сандра Бракен, филмът 
започва в разтърсена от 
трагедия Америка, където 
98% от децата умират от 
мистериозно заболяване, 
а оцелелите 2% са обяве-
ни за врагове на държава-
та и това ги превръща в  
бегълци. 

„Тъмна дарба“ е адреси-
ран към зрителите, които 
ще се идентифицират с 

героите и ще могат да се 
разпознаят в този кошмар. 
„Искахме всичко да изглеж-
да съвсем истинско - все 
едно е част от ежедневи-
ето ни и го знаем. Именно 
затова тези сили са уни-
кални, те се открояват на 
фона на нашата нормална 
реалност. Трябва да мо-
жеш да си представиш, че 
излизаш навън и виждаш 
някой, който прави тези 
невероятни неща, затова 
не искахме действието 
във филма да се развива 
далеч във времето, в бъде-
щето или на някое неопре-
делено място. Желанието 
ни беше зрителите да 

повярват, че всичко това 
може да се случи“, е споде-
лила Нелсън.

Продуцентът Дан Ли-
вайн е убеден, че всеки, 
който е бил тийнейджър, 
може да се припознае в 
тази история. „Когато 
хората гледат филма, ще 
разберат, че той е актуа-
лен за настоящето, че се 
отнася за нещо напълно 
реално, което може да се 
случи утре, независимо от 
фантастичните елементи 
и невероятните сили“, ко-
ментирал Дан.

Дженифър Ю Нелсън 
признава още, че про-
ектът е бил специален 
за нея, защото й е дал 
възможност да направи 
нещо свежо и различно: 
„Сценарият беше наисти-

на новаторски и имаше 
невероятна емоционална 
дълбочина. Героите бяха 

толкова истински и раз-
познаваеми, че всеки би 
искал да прекара известно 

време с тях. Има екшън, но 
емоционалната дълбочина 
беше определяща за мен“.
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Светослав Загорски

Библос е един от най-
старите градове в света. 
Той се намира в Ливан, на 
брега на Средиземно море, 
разположен само на около 
40 км северно от столица-
та Бейрут. Тук е събрана 
много от историята на 
човешката цивилизация. 
Според финикийските ле-
генди Библос е създаден 
от бог Ел. Въпреки че да-
тата на основаването на 
Библос се е изгубила във 
времето, според учените 
градът е бил обитаван 
още преди 7000 години. 

Около 1200 г. пр.н.е. по 
тези земи живеели гър-
ците, които нарекли мяс-
тото Phoenicia. По-късно 
името му било сменено на 
Byblos, което на гръцки се 
превеждало като папирус. 
Тогава районът бил важен 
център на търговията с 
хартия. Предполага се, че 
тук финикийците са из-
мислили първото писмо. 
Днес градът е известен и 
с арабското си име Джу-
бейл, с което понякога го 
назовават ливанците. 

Около третото хилядо-

летие пр.н.е. Библос е 

бил едно от най-важните 
средиземноморски приста-
нища.

От там са изнасяли ке-
дри и други ценни стоки за 
Египет, а се внасяли злат-
ни предмети, алабастър, 
папирус и памук.

Библос е буквално за-
трупан с реликви от мина-
лото. На много места по 
пътеките и околностите 
на пристанището могат 
да се видят паднали коло-
ни, които са в тази пози-
ция от векове. Понякога 
туристите имат късмет 
– докато се разхождат 

в района на някоя от ис-
торическите забележи-
телности, да си намерят 
златна, сребърна или мед-
на монета от гръко-рим-
ската епоха.

Старата среднове-
ковна част на Библос е 
заобиколена от стени, 
разположени на 270 м от 
изток на запад и на 200 м 
от север на юг. В югоиз-
точната територия на 
историческия град, близо 
до входа на археологиче-
ския резерват, има стар 
традиционен пазар – сук, 
където туристите мо-

гат да намерят сувенири 
и антики, или просто да 
се разхождат по калдъ-
ръмените улички и да се 
наслаждават на архитек-
турата. Всяка година през 
юли в Библос се провежда 
музикален фестивал, кой-
то привлича както хиляди 
туристи, така и местни 
жители от Бейрут и други 
съседни градчета.

Една от най-големи-
те забележителности на 
това населено място е 

едноименният замък 
Библос. 

Той е разположен в 
район на непрекъснати 

археологически разкопки, 
в непосредствена бли-
зост до пристанището. 
Замъкът е творение на 
кръстоносците, които 
пристигнали по тези земи 
през XII век. Те построили 
своя каменен форт върху 
останките на по-стара 
римска структура. През 
1188 г. сарацините успели 
да го превземат, а две го-
дини след това неговите 
укрепления били напълно 
разрушени. Малко по-къс-
но кръстоносците успели 
да си върнат контрола над 
крепостта и я възстано-
вили през 1197 г. 

Още три исторически 
обекта предизвикват ог-

ромен интерес. Това са 
египетските храмове, 
най-старият от които да-
тира от 4-тото хилядоле-
тие пр. Хр., финикийският 
кралски некропол, както и 
римският амфитеатър.

Популярни сред почи-
тателите на археологи-
ята са и останките от 
древния храм L. Наречен е 
така поради формата му. 
Издигнат е около 2700 г. 
пр. Хр. Над него първона-
чално е бил построен 

Храмът на обелиските. 

Тази светиня е премес-
тена от археолози до на-
стоящото й местоположе-
ние. Многобройните малки 
обелиски са били използ-
вани като дарове. Част 
от човешките фигурки, 
изработени от бронз, по-
крити със златни листа 
и изложени в Националния 
музей в Бейрут, всъщност 
са били намерени в свети-
лището.

Кралският некропол 
датира от второто хиля-
долетие пр.н.е. и съдържа 
гробници на царете на 
Библос, между които и на 

цар Ахирам.
Сред религиозните 

паметници изпъква черк-
вата „Св. Йоан Кръсти-
тел”, строена от кръс-
тоносците през XII век в 
италианско-византийски 
стил. Работата по храма 
започва по време на кръс-
тоносните походи през 
1116 г. Той се счита за ка-
тедрала и е бил частично 
разрушен от земетресе-
ние през 1176 г. Църквата 
е превърната в конюшня, 
когато ислямските сили 

завладели града. По-късно, 
в средата на 1700 г., е да-
дена на маронитите като 
подарък от принц Юсеф 
Чехаб от Ливан, след като 
те му помогнали да пре-
вземе града.

Знакова забележител-
ност за Библос е и

изворът Ен ел Малик. 

В миналото от него се 
е доставяла вода за гра-
да. Според сведения на 
древногръцкия историк 
Плутарх, касаещи мита 
за египетския бог Озирис, 
царските слуги са посрещ-
нали богиня Изида до този 

извор и са я завели в цар-
ския дворец. Там тя е на-
мерила тялото на Озирис, 
вградено в един от двор-
цовите стълбове.

Част от съвременни-
те забележителности на 
Библос е ресторантът на 
превърналия се в местна 
легенда Жозеф Герги Абед. 
Познат като Пепе Абед, 
той израства в Мексико и 
през 1950 г. идва на гости 
на близки в Ливан. По-къс-
но става един от пионе-
рите на златната ера на 
туризма в страната. От-
крива множество клубове 
и ресторанти по крайбре-
жието, но „визитната му 
картичка” си остава 

Библоският рибарски клуб,

който напомня на гръц-
ка крайморска таверна. 
През 60-те години на XX 
век много звезди от ар-
тистичните среди идват 
тук, за да се разпишат и 
снимат с Пепе. В клуба 
могат да се видят фото-
графии на Пепе с Марлон 
Брандо, с Франк Синатра, 

както и с много други из-
вестни артисти, музикан-
ти и художници. Стените 
на цялото заведение са на-
кичени със снимки на ВИП 
посетителите. 

Интерес за туристи-
те представляват и два-
та музея в града. В този 
на восъчните фигури са 
изложени статуи на ге-
рои, чиито дати на ражда-
не варират от финикийско 
време до днес. В стария 
музей „Библос“ съответно 
има колекция от вкамене-
ни риби, акули, змиорки, ле-
тящи риби и други морски 
обитатели, някои от кои-
то са на милиони години.

 

Плажът

Църквата „Св. Йоан 
Кръстител“

Останки от 
старите крепости

Романтичното 
пристанище на Библос

Храмът на обелиските

Уличка в историческия град
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Трансферната сага 
с 26-годишния белгий-
ски вратар Тибо Куртоа 
приключи. Вече бившият 
страж на „Челси“ стана 
част от „Реал“ (Мадрид). 
Той бе официално предста-
вен на на „Сантяго Берна-
беу”, а преди това Куртоа 
бе приветстван с „добре 
дошъл” и в официалните 
профили на „Реал“ (М) в 
интернет, и в социалните 

мрежи.
Договорът на Тибо с 

„кралския клуб” е за шест 
години, а трансферната 
сума, която мадридчани 
ще платят на Челси, е 40 
милиона евро. 

В обратната посока 
от Лондон към Мадрид ще 
поеме хърватинът Матео 
Ковачич, но той ще играе 
като отдаден под наем на 
„Стамфорд Бридж”.

Куртоа  премина  в 
Челси през 2011 г.  от 
белгийския „Генк“. Обста-
новката в Мадрид не му е 

непозната, тъй като е иг-
рал три години като пре-
отстъпен в „Атлетико“, 
а дебютът му за англий-
ския тим беше едва през 
сезон 2014/2015. В послед-
ните дни той открито 
бойкотира тренировки-
те с „Челси“ и декларира 
желание да бъде транс-
фериран. Матео Ковачич 
постъпи по същия начин 
с „Реал“, където не успя 
да се утвърди като ти-
туляр след трансфера си 
от „Интер“ през 2015 г., и 
често бе резерва.

Ф
ут

бо
л

Гръцкият ПАОК направи 
невероятен обрат от 0:2 до 
3:2 срещу гостуващия „Спар-
так“ (Москва) в първи мач от 
третия квалификационен кръг 
на Шампионската лига. Само 
четвърт час беше достатъ-
чен на тима от Солун да вкара 
три гола във вратата на „чер-
вено-белите“, които откриха с 
попадение на българския нацио-
нал Ивелин Попов. Той направи 
силен мач и оправда доверието 
на Масимо Карера, но след ви-
хреното начало „Спартак“ до-
пусна куп грешки и сега го чака 
тежък реванш след седмица.

В 17-ата минута гостите 
удвоиха аванса си. Андрей Еш-
ченко центрира, Луис Адриано 
свали с глава към Промес и 
той веднага шутира. Топката 
се отби от тялото на Йевхен 
Хачериди и стана много сложна 
за Пасхалакис. Гръцкият страж 
я изби, но тя все пак премина 

голлинията.
В този момент руснаците 

бяха сигурни, че всичко е при-
ключило и дори Луис Адриано 
подходи прекалено лежерно в 
ситуация, която можеше да 
завърши с трети гол за „Спар-
так“. 

Домакините обаче нямаха 
никакво намерение да се преда-
ват. В 29-ата минута Зобнин 
игра с ръка в наказателното 
поле и Прийович реализира дуз-
пата. В 37-мата минута поред-
ната опасна атака на ПАОК 

по десния фланг 
завари неподгот-
вени руснаците и 
Лимниос изравни, 
а в самия край на 
полувремето вра-
тарят Максимен-
ко комично изпусна 
топката и за Пел-
кас не беше про-
блем от около ме-

тър да я насочи във вратата.
В 69-ата минута Хачериди 

задържа Луис Адриано в нака-
зателното поле и руснаците 
получиха дузпа, но Пасхалакис 
усети къде ще бие Промес и 
отрази удара на холандския на-
ционал. 

В оставащите минути не 
се игра много футбол. Дома-
кините се върнаха да бранят 
минималната си преднина, а 
футболистите на Карера не 
намираха начин да стигнат до 
чисто положение. 

„Селтик“ не можа да победи „АЕК Атина“ в първи мач от тре-
тия квалификационен кръг на Шампионската лига. Калъм Макгрегър 
откри за тима на Брендън Роджърс в 17-ата минута, но в 44-тата 
Виктор Клонаридис отбеляза изравнителен гол за гърците. След 
почивката АЕК остана и с човек по-малко след червен картон на 
Константинос Галанопулос (57'), но все пак успя да удържи изгодния 
резултат преди реванша за влизане в груповата фаза на Шампион-
ската лига.

„Селтик“ влезе в двубоя като фаворит заради добрата си форма 
от началото на сезона, докато за АЕК това беше първи официален 
мач. Домакините наложиха дълбока преса в началото и, подкрепяни 
от публиката на „Паркхед“, опитаха да стигнат до ранен гол. Пове-
чето атаки на шотландците преминаваха по левия фланг с инициа-
тор Киърън Тиърни. 

Тенис

Баскетбол

Първата  ни 
ракета при мъже-
те Григор Дими-
тров отстрани 
Фернандо Верда-
ско във втория 
кръг на турнира 
Rogers Cup в То-
ронто след побе-
да с 4:6, 6:2, 7:6 
(5). 

Д вубоят бе 
прекъснат за над 
два часа при ре-
зултат 4:4 в тре-
тия сет заради дъжд. Това обаче не разстрои играта на българина, 
който се поздрави с крайния успех, с което изравни баланса от срещите 
помежду им на 3:3.

В трети кръг 27-годишният българин ще играе срещу Милош Раонич 
или Франсис Тиафо.

Тенис ветеранът Давид Ферер 
обяви, че ще сложи край на кариера-
та си напролет. 36-годишният ис-
панец ще стори това на някой от 
големите турнири на клей в Барсе-
лона или Мадрид през 2019 г., за да 
се сбогува с испанската публика. 

Ферер има 27 титли от АТР, 
включително една от сериите 
„Мастърс”. Той има и финал на „Ро-
лан Гарос” през 2013 г.

Ферер започна кариерата си 
през 2000 г., а най-доброто му кла-
сиране в световната ранглиста си 
остава под номер 3.

Българска-
та тенисистка 
Сесил Каратан-
чева привлече 
вниманието на 
WTA с класира-
нето си за ос-
новната схема 
на силния тур-
нир в  Монре-
ал. Нашенката 
даде обширно интервю за официалния сайт на Женската 
тенис асоциация, в което разказа как е решила да пода-
де заявка за участие в квалификациите, за прекараните 
години в тениса, брака си и бъдещето. От него става 
ясно, че Каратанчева е трябвало да участва на турнир 
в Ландисвил с награден фонд 60 000 долара, но преглеж-
дайки листата за Монреал вижда, че 17 момичета са се 
оттеглили. Съпругът й Георги я подтиква да се запише 
и така двамата стягат куфарите и тръгват.

Селекционерът на на-
ционалния отбор по бас-
кетбол за мъже Любомир 
Минчев се спря на 23 име-
на, от които ще избира за 
мачовете срещу Франция 
и Русия в средата на сеп-
тември.

Българският отбор за-
почва втората фаза от съ-
щинските квалификации за 

световното първенство в 
Китай през 2019 г. с дома-
кинство на Франция. Дву-
боят на 13 септември ще 
се играе в „Арена Ботевг-
рад“. На 16 септември бъл-
гарите гостуват на Русия.

23-мата баскетболи-
сти ще бъдат картотеки-
рани във ФИБА, а по-късно 
през август селекционе-

рът ще обяви колко и кои 
от тях ще повика за крат-
ка подготовка преди двата 
предстоящи през септем-
ври двубоя. „Лъвовете“ ще 
се съберат на 8 септем-
ври, като последни ще се 
присъединят момчетата 
от „Левски Лукойл“ и „Рил-
ски спортист“, които ще 
играят за Суперкупата на 

България на 8 септември, 
отново в Ботевград.

Още не е изяснена си-
туацията с участието в 
този прозорец на Алексан-
дър Везенков от „Олимпиа-
кос“ и Дий Бост от руския 
„Химки“. Съществува огро-
мна вероятност гардът 
да се завърне в тима, след 
като в Русия обявиха, че 

ще разчитат на съотбор-
ника му Алексей Швед.

Ето и сред кои ще изби-
ра Минчев:

 гародве - Дий Бост, 
Станимир Маринов, Асен 
Великов, Венцислав Петков, 
Деян Карамфилов, Божидар 
Аврамов, Иван Лилов, Мар-
тин Маринов, Христо Заха-
риев, Николай Стоянов;

 крила - Златин Геор-
гиев, Павел Маринов, Ча-
вдар Костов, Крис Минков, 
Йордан Минчев, Александър 
Янев, Александър Везенков, 
Димитър Димитров, Цве-
томир Чернокожев;

 центрове - Ста-
нислав Ваклинов, Велислав 
Гълъбов, Николай Вангелов, 
Джейсън Уошбърн.
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Димитър Пенев, треньор номер едно на България за XX век: 

В момента нивото на футболните детско-юношески школи не е такова, каквото беше преди години

Мартин Славчев
Ренета Николова

Г-н Пенев, приключи 
шестият сезон на Бъл-
гарската строителна 
футболна лига (БСФЛ). 
Вие сте част от турни-
ра от самото му начало. 
Как оценявате неговото 
развитие през години-
те?

Имам много добри впе-
чатления от БСФЛ. Тур-
нирът се провежда под 
егидата на Камарата на 
строителите в България, 
а медиен партньор е в. 
„Строител“. Редовно следя 
мачовете и почти всяка 
година участвам в цере-
монията по награждава-
нето на победителите. 

В България се про-
веждат няколко подобни 
футболни състезания за 
аматьори. Инициативата 
е похвална, тъй като дава 
възможност за спортни 
занимания и развлечение 
в свободното време. Пре-
ди години също участва-
хме в подобни турнири. 
Според мен е нужно да се 
създават условия, за да 
има още по-добри тере-
ни, екипировка, за да може 
такива надпревари да се 
развиват още повече.  

В наши дни младите 
хора искат бързо да се 
изучат, да навлязат в из-
браната от тях сфера и 
да просперират в кариера-
та. Но всичко това тряб-
ва да става поетапно. 
Както казвам, трябва „да 
се бърза бавно“. 

Какво е мнението Ви 
за в. „Строител“, който е 
медиен партньор на тур-
нира? 

Вестникът е офор-
мен по много добър начин. 
Освен строителството, 
разбира се, се засягат и 
други теми, като полити-
ка, спорт, култура. Винаги 
ми е приятно да чета Ва-
шето издание. 

На територията на 
страната се изграж-
дат все повече спортни 
обекти. Какво е Вашето 
мнение за този вид ин-
фраструктура и какво 
още може да бъде напра-
вено? 

И н в е с т и ц и и т е  в 
спортни обекти са нещо 
хубаво. Но смятам, че има 
още какво да се желае. 
Преди 30-40 години също 
имаше спортни зали. Раз-
бира се, те не бяха толко-
ва големи и модерни като 
съоръженията, които се 
изграждат в момента.

Младежите трябва да 
бъдат привличани да спор-
туват чрез модерна ин-
фраструктура. Още виж-

даме старите циментови 
площадки, счупените фут-
болни врати, баскетболни 
кошове и стълбовете за 
волейболни мрежи. Пара-
лелно със строителство-
то трябва да се влагат 
средства и за ремонти 
на игрищата в училища-
та и детските гради-
ни. Би било положително 
държавата да инвестира 
повече средства в строи-
телството и ремонта на 
спортни обекти. В момен-
та се правят реконструк-
ции на стадиони, строят 
се нови зали. Но всичко 
това е само частичен на-
предък. Има още какво да 
се желае. 

През юли имахте рож-
ден ден. Как го отпразну-
вахте? 

Имам много приятели 
в България и Европа. Приех 
безброй телефонни обаж-
дания и поздравления на 
живо. Освен всички оста-
нали подаръци, получих и 
поздравителен адрес от 
Съвета на директорите и 
от екипа на в. „Строител“. 

Вие сте треньор но-
мер едно на България за 
XX век. Имате и забеле-
жителна кариера като 
футболист. 

Така е, кариерата ми 
премина по добър начин. 
Много от младите жур-
налисти забравят,  че 
освен треньор, съм бил и 
футболист. Името ми се 
свързва предимно с чет-
въртото място от САЩ 
'94. На клубно ниво играх 
за „Локомотив” (София) и 
ЦСКА. Имам и 90 офици-
ални срещи за национал-
ния отбор. Все още съм в 
челната петица по този 
показател. Бил съм главен 

селекционер и в чужбина. 
Преди години ме ис-

каха да играя за „Интер” 
(Милано), но тогава вре-
мената бяха други. Не съ-
жалявам за нищо. 

Гледахте ли Светов-
ното по футбол в Русия 
и каква е Вашата оценка 
за мачовете, които се 
изиграха, както и за но-
вата система за видео 
повторения VAR, която 
породи доста комента-
ри? 

Да, гледах мачовете 
от Световното. Органи-
зацията на първенството 
беше на отлично ниво. В 
квартала се събирахме 
по 10-20 души да наблю-
даваме срещите. Всеки 
имаше своите симпатии 
към даден отбор или със-
тезател. Интересното 
беше, че много от сил-
ните тимове отпаднаха 
рано, някои още след ква-
лификациите. 

Мисля, че системата 
за видео повторения VAR 
ще бъде от помощ на съ-
диите, защото в крайна 
сметка и те са хора и пра-
вят грешки. Но от друга 
страна, по този начин се 
забавя ритъмът на игра-
та. Докато се разглеж-
да ситуацията, минават 
няколко минути, а това 
може да се окаже от го-
ляма полза за единия или 
другия отбор. 

Кога отново ще ви-
дим българския нацио-
нален отбор на голямо 
първенство?

Това много зависи от 
поколенията футболи-
сти. Знаете, че когато 
постигнахме нашия голям 
успех на Световното през 
1994 г., състезателите 

от националния отбор иг-
раеха в някои от най-сил-
ните тимове в Европа. 
Националните ни форма-
ции за юноши също имаха 
челни класирания на евро-
пейски първенства. През 
1959 г., 1969 г. и 1974 г.  
бяхме на първо място, а 
през 1963 г. - на 4-то.  

В момента в България 
нивото на детско-юноше-
ските школи не е такова, 

Лична информация

Роден 12 юли 1945 г., Мировяне 

Пост във 
футбола

защитник

Професионални отбори

Години Отбор М Г

1962–1964 Локомотив (София)   35  (1)

1964–1977 ЦСКА 329 (24)

Общо: 364 (25)

Национален отбор

1965–1974 България   90  (2)

Треньор

1977–1979 Димитровград

1979–1983 ЦСКА (помощник)

1983–1985 Ал Ярмаук (Кувейт)

1985 ЦСКА (помощник)

1985–1990 ЦСКА

1989 България

1991–1996 България

1997 Ал Насър (Саудитска Арабия)

1998 Спартак (Варна)

1998–2000 ЦСКА

2003 Лионинг (Китай)

2007 България

2008–2009 ЦСКА

2011–2012 ЦСКА 

каквото беше преди 15-20 
години. Разчита се много 
на футболисти от чужби-
на. Но трябва да се прави 
точна преценка кой ще 
пасне на стила на отбора. 

Вие самият сте игра-
ли на три мондиала – в 
Англия през 1966 г., в Мек-
сико през 1970 г. и в Гер-
мания през 1974 г. Какви 
спомени имате от тях? 

Нашето поколение, кое-
то играеше в националния 
отбор, беше много силно. 
Имахме възможност да 
постигнем големи успехи. 
Но грешките тогава дой-
доха при организацията на 
подготвителните лагери. 
Преди Световното в Мек-
сико прекарахме месец и 
половина на Белмекен, къ-
дето температурите са 
ниски. Когато пристигнах-
ме в Латинска Америка, ни 
посрещнаха 40-градусови 
жеги. Това доведе до обез-
водняване, което се отра-
зи негативно и на форма-
та на отбора. 

В Германия през 1974 г. 
имахме голям шанс да се 
класираме за фазата на 
директните елиминации. 
Бяхме в една група с Хо-
ландия, Швеция и Уругвай. 
На мача срещу „урусите“ 
поведохме с 1:0, но те из-
равниха в 87-ата минута. 
В крайна сметка останах-
ме на 3-то място след Хо-
ландия и Швеция.  

Снимки Емил Христов
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИСТРОИТЕЛИНТЕРВЮ
Димитър Янакиев, президент 
на „Мидия Груп Холдинг“ АД и 
член на КС на КСБ

Евгени Крусев, зам.-кмет на 
София по направление „Транспорт 
и транспортни комуникации”

Кападокия – 
земята на 
красивите коне

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 
„Печатни медии“

Почетен плакет на 
ВСУ „Любен Каравелов“

2017 г.

Юбилеен плакет на 
ВТУ „Тодор Каблешков“

2017 г.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

Годишната награда 
на ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет 
за публикация в централния печат на 

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Независимо дали смя-
тате да прекарате от-
пуската си на сърф в Ка-
лифорния, да почивате на 
тропически остров, или 
да останете цяло лято 
на работа – трябва да 
знаете едно. Тази година 
хавайската риза е задъл-
жителна за гардероба 
Ви, след като влезе в се-
зонните колекции на най-
престижните марки като 
Louis Vuitton, Kenzo и др., а 
модистът Драйс ван Но-
тен качи на подиумите и 
вариант за официални съ-
бития. Двустранният мо-
дел на Kenzo от това лято 
гони ефекта на уникална 
смесица от култури, коя-
то дрехата носи, докато 
вариантите на модиста 
Ван Нотен са по-далеч от 
традиционната алоха, но 
препратката е повече от 
ясна. 

Колкото и да е възпри-
емана като отпускарско 
облекло, хавайката с де-
сетилетия е любима на 
всички мъже. 

Създател на феномена 
aloha shirt е Елъри Чан, 

потомък на китайски 
имигранти, който в раз-
гара на Голямата депре-
сия завършва Йейлския 
университет и се връща 
в родния си Хавай, за да 
направи собствена ком-
пания за ризи. Той започва 
да ги шие от непродаде-
ни кимона, които намира 
на безценица. Туристите 
буквално полудяват по 
широката дреха с ярки 
тропически отпечатъ-
ци, които вървят и като 
сувенири. Любопитно е, 

че самите обитатели 
на острова посягат към 
тях малко по-късно. Чанг 
регистрира името като 

своя търговска марка и 
пуска aloha shirt в масово 
производство.

Цветната риза всъщ-

ност е компромис между 
два ключови абсолюта 
на съвременната мъжка 
мода – 

градски стил и класика. 

Лесно е да се ком-
бинира с почти всичко, 
изглежда умерена, но не 
обикновена. Традиционни 
отпечатъци върху нея са 
комбинациите от тропи-
чески цветя, растения и 
океански пейзажи. През 
1950 г. Алфред Шахин, про-
изводител на алоха ризи, 
започва да прави платове 
с принтове, създадени от 
професионални художници. 
Точно в такава Елвис Пре-
сли се появява на корицата 
на албума си Blue Hawaii, а 
президентът Хари Труман 
позира за списание Life 
през 1951 г. 

През 80-те години ха-
вайските ризи постепен-
но излизат от модата. 
Въпреки това дизайнери-
те не са обезкуражени, 
защото Ал Пачино облича 
хавайка във филма „Беляза-
ния“, а Леонардо ди Каприо 
- в „Ромео и Жулиета“. И, 
разбира се, всеки си спом-
ня Джим Кери в ролята на 
„Ейс Вентура: Зоодетек-
тив“. Любопитно е, че във 
всяка една от тези успеш-
ни киноленти хавайската 
риза служи като символ на 
бунт и бохемски характер 
на героя. А това лято е 
наистина лятото на голя-
мото завръщане.

Моделите на 
Louis Vuitton

Вариантите за 
официална риза 
на модиста Драйс 
ван Нотен

Ал Пачино облича хавайка в „Белязания“, а Леонардо ди Каприо - 
в „Ромео и Жулиета“
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ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева
 Мартин Славчев

Отговорен редактор сайт  Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  
 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров,  
 Свилена Гражданска Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 



31РЕЛАКСпетък, 10 август 2018 Ñòðîèòåë

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

Лято е... 
Като изгря слънце, 
та цели 2 часа.

Ухилени ремонти 
в професионалните 

гимназии
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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


