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Началото на дейностите между п.в. „Буховци“ и п.в. „Белокопитово“ бе 

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

Работим по над 20 
големи обекта от        
транспортната 
инфраструктура 
на София

Димитър Янакиев, президент на „Мидия 
груп Холдинг“ АД, член на Контролния 
съвет на КСБ:

Можем да определим настоящата 
година като успешна за „Мидия 
груп Холдинг“ АД

дадено в присъствието на премиера Бойко Борисов
Н й ж в Б в “ в Б к в “ б

КСБ – СЕКЦИИ

 стр. 8

Инж. Благой Козарев, член на 
УС на КСБ, председател на секция 
„Хидротехническо строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“: 

Секцията участва 
активно в изготвянето на 
Закон за ВиК  

Десислава Бакърджиева

Започна изграждането на нов участък от АМ 
„Хемус“ между п.в. „Буховци“ и п.в. „Белокопитово“. 
Отсечката ще е с дължина 16,3 км и ще се изпъл-
нява изцяло със средства от републиканския бю-
джет. Стойността на договора за строителство е 
119 785 000 лв. без ДДС. На първата копка присъст-
ваха премиерът Бойко Борисов, министърът на ре-
гионалното развитие и благоустройството Нико-
лай Нанков, министърът на финансите Владислав 
Горанов, председателят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Светослав Глосов и др.

„За година и 2 - 3 месеца ще се справим с този 
участък. Строителите са в готовност, тръгваме 
и в двете посоки – към Шумен и към Търговище, 
така че да се работи максимално бързо“, заяви пре-
миерът Борисов. 

Министър Николай Нанков посочи, че с общи 
усилия обектът ще бъде изпълнен качествено и 

дори предсрочно. По план отсечката от АМ „Хемус“ 
трябва да бъде завършена през 2020 г. „Старти-
раме с един изключително тежък участък, който 
включва 7 виадукта, едно мостово съоръжение и 10 
селскостопански подлеза“, каза още Нанков и под-
черта, че теренът е хълмист, пресечен и тежък 
за строителство.

Новите 16,3 км ще бъдат изградени от ДЗЗД 
„Хемус-16320“. Строителният надзор ще се осъ-
ществява от ДЗЗД „Консултанти Хемус 2 - 2016“. 
Автомагистралната отсечка ще бъде с две ленти 
за движение, две ленти за изпреварване, две ава-
рийни ленти, водещи ивици, два банкета и средна 
разделителна ивица. В рамките на проекта ще се 
изпълнят и редица сложни съоръжения – п.в. „Бу-
ховци“ при пресичането на магистралата с III-5102 
Буховци – Макриополско, както и три връзки – на 
първокласния път Търговище – Варна с п.в. „Бело-
копитово“, п.в. „Варна – Търговище“ и п.в. „Търгови-
ще – Варна“. 
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20 август

Инж. Тошко Райчев, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Търговище

23 август

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ
Инж. Валентин Кънчев, член на УС на КСБ

и дължина от 80 м, е изкопала тунела 
между метроспирката на бул. „Вито-
ша” и тази на бул. „Патриарх Евтимий”  
(с дълбочина 24 м). Машината влиза на 
станцията на бул. „Патриарх Евтимий” 
със скорост от 35 мм на минута, като 
обичайната й скорост е 80 мм в мину-
та. В изпълнения участък е достигната 
най-високата скорост за третия лъч – 
37,5 м за ден. Досега са прокопани около 
две трети от тунелите, което е около 
4 км подземно трасе за третия лъч на 
метрото. 

От Столичната община уточни-
ха, че машината ще продължи работа 
в посока „Орлов мост“, след това към 
кръстовището на бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ и бул. „Мад-
рид“.

Ту нелите  в  цен -
тр а л н ат а  г р ад с ка 
част, влизащи в обхва-
та на третия лъч, се 
изпълняват от Граж-
данско дружество ДВУ, 
което е съставено от 
„Доуш Иншаат ве Ти-
джарет“ АД, „Виа Кон-
структ Груп“ ЕООД и 
„Ултрастрой“ ЕООД.

Свилена Гражданска 

„Ий Кей Джей България Кънсълтинг Ен-
джиниърс“ ЕООД е избран да изготви частич-
на актуализация на идейния проект за тре-
тата метролиния с обща дължина 3045,43 м 
между МС III-5 и МС III-2. Фирмата ще изпъл-
ни това за 228 980 лв. без ДДС. Това става 
ясно от публикувано обявление за възложена 
поръчка и сключен договор на електронната 

страница на „Метрополитен“ ЕАД. Търгът 
бе във връзка с инвестиционни намерения за 
изменение на Подробния устройствен план 
(ПУП), при което станции МС III-2, МС III-3 и 
МС III-4 стават подземни. В обема на тръж-
ната процедура се включва и участък за обо-
рот и топъл резерв на метросъставите след 
МС III-2 на изток. 

Срокът за изпълнение на дейностите е 
шест месеца. 

Емил Христов

„Пуснахме движението по новоизграде-
ното кръгово кръстовище на ул. „Папрат“ 
в кв. „Драгалевци“. Инвестицията е 440 
хил. лв.“ Това заяви зам.-кметът на София 
по направление „Транспорт и транспортни 
комуникации“ Евгени Крусев, който прове-
ри обекта заедно с кмета на район „Вито-
ша“ инж. Теодор Петков. 

„Чрез изграждането на това кръстови-
ще ще бъдат регулирани пътните потоци 
и подобрен трафикът в района“, каза още 
той.  Кръговото е с вътрешен радиус 9 м, 
осигурени са две ленти за движение в кръс-

товището с ширина по 3,5 м. 
Габаритите на вход-изходите 
на ул. „Захари Зограф“, ул. „Ла-
гадина“ и южната страна на 
ул. „Папрат“ остават непро-

менени от съществуващото положение. 
От думите на Крусев стана ясно, че 

другата седмица се предвижда да започ-
нат строителните дейности по ул. „Бо-
янска“, като там движението няма да 
бъде спирано, а само стеснявано и огра-
ничавано в определени участъци. „След 
завършване на този проект можем да 
кажем, че сме приключили с големите ре-
монти в кв. „Драгалевци“, допълни той.

Повече за СМР, които се изпълняват 
в столицата, четете в интервюто със 
зам.-кмета на София Евгени Крусев на 
стр. 6-7

Снимки авторът

В Троянския манастир се проведе 
Света литургия за празника Успение 
Богородично, храмов празник на света-
та обител. На нея присъстваха преми-
ерът Бойко Борисов и министърът на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков. 

„Каквото обещахме миналата го-
дина, го изпълнихме. Антимовото кри-
ло е направено както трябва“, това е 
казал Борисов, след като е разгледал 
старинното Антимово крило, което 
беше ремонтирано и реставрирано 
с отпуснатите от правителството 
500 000 лв. „Ще продължим с повече 
усърдие да изграждаме и да помагаме 
на светата църква“, е заявил още ми-
нистър-председателят и е честитил 
на всички празника Успение на Пресве-
та Богородица. 

Росица Георгиева

Ту нелопробивната 
машина на третия лъч 
на метрото достигна 
до станцията на бул. 
„Патриарх Евтимий” при 
кино „Одеон”, съобщиха 
от Столичната общи-
на.  Кметът на София 
Йорданка Фандъкова е 
посетила обекта заедно 
с изп. директор на „Ме-
трополитен“ ЕАД проф. 
д-р инж. Стоян Братоев.

За 32 дни машината, 
която е с диаметър 9 м 
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Десислава Бакърджиева

Премиерът Бойко Борисов проведе среща в Ми-
нистерския съвет с главния изпълнителен директор 
на Световната банка Кристалина Георгиева, съ-
общиха от пресцентъра на институцията. На нея 
Георгиева е представила на Бойко Борисов новоназ-
начения постоянен представител на Световната 
банка за България, Чешката република и Словакия 
Фабрицио Дзарконе, който пристигна в България на 
1 август, за да поеме новия пост.

Десислава Бакърджиева 

„В понеделник ще пред-
ставя на премиера финансов 
разчет на необходимите 
средства за ремонт на мо-
стови съоръжения в тежко 
експлоатационно състояние 
по магистралите и първо-
класните пътища. Тогава 
ще бъде готов и графикът 
за изпълнение на ремонтни-
те дейности.“ Това е заявил 
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков по 
време на откриването на 
рехабилитираните близо 
30 км от пътя Старо Оряхо-
во – Долни чифлик – Гроздьово 
– Провадия, финансирани от 
Оперативна програма „Реги-
они в растеж“. На събитието 
присъстваха министър-пред-
седателят Бойко Борисов и 
председателят на УС на 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ инж. Светослав Глосов.

Няколко часа преди цере-
монията премиерът Бойко 
Борисов на заседанието на 
МС възложи на министър Ни-
колай Нанков и на министъра 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията Ивайло Москов-
ски да предложат решение, 
което да дава възможност 

ремонтите на мостовете по 
пътната инфраструктура да 
се реализират едновременно. 

„Мостовете и виадукти-
те по магистралите се под-
държат в добро експлоата-
ционно състояние, прави се 
планова поддръжка, въпреки 
че някои от тях не са обно-
вявани от повече от 30 годи-
ни“, е посочил министър Нан-
ков. Той е напомнил, че през 
миналата година са направе-
ни седем планови ремонта, а 
през 2018 г. се работи по 5 
съоръжения. За подобряване 
на състоянието на тези 12 
съоръжения са инвестирани 
около 110 млн. лв.

По думите му в недобро 
експлоатационно състояние 
остават 17 моста по ма-
гистралите. Според пред-
варителната информация 
за тях са необходими около 

130 млн. лв. Николай Нанков е 
подчертал, че това няма да 
бъдат палиативни и кризис-
ни мерки, и е допълнил, че в 
България мостовите съоръ-
жения са се поддържали и ще 
се поддържат още по-добре.

Министърът е при-
помнил, че в момента се 
ремонтират платната на 
мостовите съоръжения на 
АМ „Хемус“ в посока Варна 
на км. 34 и „Коренишки дол“ 
на км. 37, които са в тежко 
състояние. „Денонощно се 
работи по долното стоене. 
Според графика ремонтът 
на моста на км. 34 трябва да 
приключи през пролетта на 
2019 г., а на „Коренишки дол“ 
– през октомври – ноември 
т.г.“, е заявил Нанков. Пред-
стои да се направи обслед-
ване и на моста на р. Дунав 
при Русе.

В отговор на въпрос ми-
нистърът е обявил, че въз-
становителните дейности 
на част от Аспаруховия 
мост във Варна ще се отло-
жат за есента заради стро-
ителството на бул. „Васил 
Левски“. „Мостът не е в кри-
тично експлоатационно със-
тояние, а и се съобразяваме 
с българските граждани и с 
тяхното безопасно премина-
ване“, обяснил той.

В рехабилитацията на 
близо 30 км от третоклас-
ния път Старо Оряхово 
- Гроздьово - Провадия в об-
ласт Варна са инвестирани 
близо 17 млн. лв. от ОП „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“. 
Те са изпълнени като част 
от лот 8 и лот 9 от опера-
тивната програма. В лот 8 е 
рехабилитацията на 17,4 км 
от път III-904 Старо Оряхо-
во - Гроздьово от км. 0+000 
до км. 17+377,07. В лот 9 са 
12 км от път III-904 Гроздьово 
- Провадия от км. 23+915 до 
км. 39+800 и от км. 36+205 
до км. 41+705,18. Участъци-
те са с подновена пътна 
настилка и нова отводни-
телна система, хоризонтал-
на маркировка, пътни знаци 
и мантинели. СМР са осъ-
ществени и на три моста – 
в началото на Долни чифлик, 
в района преди с. Пчелник и в 

130 млн. лв. са необходими за ремонт на 17 мостови съоръжения 
по републиканската мрежа 

Елица Илчева

В Банско бе тържествено открита из-
цяло преобразената ул. „Гоце Делчев“, която 
започва от центъра и завършва малко пре-
ди началната станция на лифта. Улицата 
е емблематична за града поради факта, че 
съществува от десетилетия, а досега не 
е била асфалтирана. Сега тя е превърната 
в пешеходна зона с множество атракции 
за туристите. Изградена е на три етапа 
за три години. Начален старт е даден с 
350 000 лв. целево от държавния бюджет 
през 2015 г., а след това общината сама 
финансира проекта, в който са инвестира-
ни общо 3,6 млн. лв., включително и с под-
земната инфраструктура. 

Всеки от участъците е реализиран от 
различен изпълнител, избран с обществена 
поръчка. Първият на стойност 1,6 млн. лв. е 
поверен на „Обединение Банско 2014“ ДЗЗД 
с участници „Фармвил“ ЕАД, София и „Гал-
чев Инженеринг“ ЕООД. На втори етап са 
работили обединение „Обнова 2015“, което 
включва фирмите „Вип-2004“ ЕООД (Банско) 
и „Браво-Строй“ ООД (Благоевград). Той е 
на стойност 1 393 385 лв. Последният етап 
е осъществен от „Лесострой 2010“ ООД за 
595 673 лв. 

Проектът за архитектурно оформле-
ние е на проектантско дружество „Зелена 
плюс“. Зоната е решена, като са използвани 
естествените наклони на терена. Тя е с 
много растителност, зелени площи и ка-
нал течаща вода. Използвани са гранитни 
павета и е декорирана с обли камъни от  
р. Глазне. 

 „Започнахме през 2013 г., когато прове-
дохме обществено обсъждане. Изслушахме 
живеещите тук и разработихме идейния 
проект в съответствие с желанието им. 
През март 2015 г. направихме първата ко-
пка. Последователно и търпеливо изграж-

с. Горен чифлик.
Изпълнител на лот 8 е 

ДЗЗД „Обединение Пътища“, 
съставено от „Барс“ АД, 
„Пътища и мостове“ ЕООД, 
„Пътно строителство“ АД, 
„Пътстроймонтаж“ ООД, 
„Команс 2000“ АД. Строител-
ният надзор е осъществен 
от „Рутекс” ООД. 

Строително-монтаж-
ните работи на лот 9 
са изпълнени от „Инж-
стройинженеринг“ ЕООД. 
Строителният надзор е на 
Обединение ТССК, състо-
ящо се от „Три Ес“ ЕООД, 
„Строл-1000“ АД, „СНИК“ 
ЕООД. Авторският надзор 

е на „Трансконсулт - 22“ 
ООД.

Третокласният път  
III-904 Старо Оряхово - Гроз-
дьово – Провадия е с важно 
стопанско значение за Вар-
ненска област, тъй като е 
пряка връзка на населените 
места от Североизточна 
България с Южното Черно-
морие. С основния му ремонт 
се осигурява безопасен и 
бърз транспортен достъп 
на жителите на близките 
населени места с админи-
стративните центрове Про-
вадия и Долни чифлик, както 
и с пътя Варна - Бургас и АМ 
„Хемус“.

дахме пространството 
като пешеходна зона в 
типичния архитектурен 
стил за града с красив па-
важ, характерните вади, 
с мостчета и кътове за 
отдих и игра за децата“, 
заяви кметът на Банско 
Георги Икономов, преди 

да пререже лентата. 
Той специално благода-
ри на изпълнителите на 
всички етапи, които са 
успели да синхронизи-
рат работата си така, 
че обектът да изглежда 
като едно цяло.

Пред „Строител“ 

Икономов сподели, че още два мащабни 
инфраструктурни проекта са в ход. Само 
преди две седмици с постановление на МС 
са отпуснати 1 млн. лв., с които ще се до-
изградят 1,6 км от ул. „Найден Геров”, за да 
стане част от околовръстен път. Пред-
стои и пореден етап от корекцията на  
р. Глазне, с която се гарантира, че реката 
няма да излезе от коритото си. В момен-
та са в ход обществените поръчки и се 
очаква строителството да започне още 
тази есен.
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Три ключови жп гари - Подуяне, Искър 
и Казичене, ще бъдат модернизирани със 
средства от Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструктура“ 
(ОПТТИ). Проектът за реконструкцията на 
обектите е на обща стойност 7,4 млн. лв., 
от които 6,3 млн. лв. са безвъзмездна фи-
нансова помощ. В момента Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ 
провежда обществена поръчка за избор 
на изпълнители с три обособени позиции. 
Крайният срок за подаване на оферти е  
23 август 2018 г. 

Очаква се строителните дейности за 
трите жп гари да започнат в началото на 
следващата година и трябва да приключат 
през 2020 г. Предвижда се пълно обновява-

не на приемните здания и прилежащите 
перони, подобряване на конструктивно-
то състояние на сградите, изграждане 
на системи за енергийна ефективност, 
внедряване на съвременни информационни 
и оповестителни системи, облагородяване 
и озеленяване на околните пространства. 
За да се запази автентичният вид на жп 
гара Подуяне, която е втората по големина 
в София, е заложено зданието и вграденият 
в чакалнята павилион да бъдат реставри-
рани.

Трите обекта са част от жп линията 
София – Пловдив, която е най-натоваре-
ната в страната. За миналата година по 
направлението са пътували над 1,4 млн. 
пътници.

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) стартира обществената по-
ръчка за изработване на прединвести-
ционно проучване за трасе по направ-
лението  Монтана – София с тунел под 
Петрохан. Индикативната стойност 
на търга е 500 000 лв. без ДДС, а сро-
кът за изпълнение - 180 дни. Критери-
ят за оценка е „икономически най-из-
годна оферта“. Кандидатите могат да 
подават документи до 27 септември.

От АПИ съобщиха, че бъдещият 
изпълнител трябва да посочи минимум 
три варианта за развитие на ново 
пътно трасе с тунелно преминаване 
под Петрохан. Въз основа на извърше-
ното проучване трябва бъде определен 

пътният габарит на направлението. 
Ще бъдат анализирани и необходими-
те капиталовложения за реализацията 
на проекта, както и разходите за под-
държане и годишна издръжка на пътя 
и съоръженията след тяхното реали-
зиране. 

От АПИ обясняват още, че след 
приключване на прединвестиционното 
проучване ще се проведе процедура за 
оценка на въздействието върху околна-
та среда (ОВОС), въз основа на която 
ще бъде взето решение за одобрение 
на вариант за бъдещото трасе. С вли-
зането в сила на решението по ОВОС 
ще може да се пристъпи към изработ-
ването и на идеен проект.

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

„Почти 7000 автомоби-
ла е средноденонощният 
трафик по пътя между Гор-
на Оряховица и Велико Тър-
ново през Арбанаси. Нека по 
него се минава безаварий-
но, да се шофира разумно“. 
Това е казал министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Нико-
лай Нанков, който е инспек-
тирал ремонтирания близо 
5-километров участък от 
пътя между Горна Оряхо-
вица и Арбанаси преди пус-
кането на движението по 
него. Той е бил придружен 
от председателя на ПГ на 
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов 
и кметовете на Велико Тър-
ново инж. Даниел Панов и на 
Горна Оряховица Добромир 
Добрев. В отсечката, коя-
то не е ремонтирана от 
40 години, са инвестирани 
1,8 млн. лв. Средствата 
са осигурени от бюджета 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“. 

Министър Нанков е съ-
общил, че освен най-пря-
ката връзка между Велико 
Търново и Горна Оряховица, 
до края на годината ще за-
вършат още няколко проек-
та в областта, за които 

ще се разчита на допълни-
телни средства от държав-
ния бюджет. Той е уточнил, 
че пред приключване е част 
от пътя Ресен – Самоводе-
не, готов е техническият 
проект за Присово – Миндя 
и предстои обявяване на 
процедурата за избор на 
изпълнител на отсечката 
Елена – Златарица – Ляс-
ковец, част от която ще 

бъде финансирана от Опе-
ративна програма „Региони 
в растеж“, а друга – от дър-
жавния бюджет.

„Продължава да се ра-
боти усилено по участъка 
между Ябланица и п.в. „Бо-
аза“ на АМ „Хемус“. През 
август според поетия ан-
гажимент стартираме с 
тръжните процедури за 
строителство на отсечка-

та между п.в. „Боаза“ и пътя 
Плевен – Ловеч, която ще 
се изпълнява на три етапа. 
До края на септември или 
началото на октомври ще 
обявим процедурата за ин-
женеринг – проектиране и 
строителство, за 83 км от 
магистралата от Плевен – 
Ловеч до връзката с Велико 
Търново“, е информирал още 
Николай Нанков.

 Министър Нанков е ко-
ментирал, че Северна Бъл-
гария има нужда от повече 
мостове на р. Дунав пред-
вид данните за трафика, 
предстоящото изграждане 
на втори мост на реката 
при Русе и на АМ „Русе – 
Велико Търново“. По думи-
те му автомагистралата 
трябва да се разглежда 
заедно с проекта за тунел 
под Шипка и може да бъде 
построена с национални 
средства или по линия на 
публично-частно парт-
ньорство. „Есента на тази 
година ще бъде решаваща 
в определянето на това на 
кой от двата варианта за 
финансиране ще се спрем. 
Интересът на две от пет-
те китайски компании, с 
които подписахме споразу-
мения, е изключително го-
лям. Техни представители 
посетиха площадките на 
обхода на Габрово, който 
се изпълнява в момента“, 
е посочил министърът и е 
подчертал, че Северна Бъл-
гария ще бъде приоритет-
но разглеждана за финанси-
ране по линия на бюджетни 
средства. „Параметрите 
на китайските инвестиции 
са между няколкостотин 
милиона евро първоначална 
инвестиция до милиард и 

половина евро“, е допълнил 
Николай Нанков.

По отношение на север-
ния пътен възел на Велико 
Търново регионалният ми-
нистър е заявил, че проек-
тът вече е разработен на 
идейна фаза и в средата на 
октомври може да стар-
тира тръжна процедура за 
инженеринг, като устрой-
ствените планове ще да-
дат точното му местопо-
ложение. „Предстоящото 
изграждане на магистрала-
та „Русе – Велико Търново“ 
без този пътен възел ще 
обрече града на още по-го-
лям тежкотоварен трафик, 
което не трябва да се до-
пуска“, обяснил той.

По-късно Николай Нан-
ков е присъствал на откри-
ването на рехабилитирана-
та улица „Иван Момчилов“ в 
Горна Оряховица. Проектът 
е финансиран от Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж“ с 1,5 млн. лв. „Десетки 
са обектите в областта, 
които са изключително 
добре изградени и перспек-
тивни като потенциал за 
икономическо развитие на 
зоната в Горна Оряховица 
и за по-добро качество на 
живот в цялата област“, е 
казал по време на церемони-
ята министърът.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Мирослав Еленков

Фонд на фондовете приклю-
чи две ключови процедури, като 
обяви избраните финансови по-
средници, които да управляват 
средства в общ размер над 417 
млн. лв. – 353,3 млн. лв. за Фонд 
за градско развитие (ФГР) и 
64,7 млн. лв. за Фонд за уско-
ряване и начално финансиране 
(ФУНФ). Това съобщиха от ин-
ституцията.

ФГР е инструмент, финан-
сиран от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“, 
продължение на инициативата 
JESSICA от предходния про-
грамен период. Този път гео-
графският обхват е по-широк, 
а средствата са пет пъти 
повече – 353,3 млн. лв. Посре-
дниците имат ангажимент да 
осигурят и допълнителен час-
тен ресурс в размер на малко 
над 40% от общата сума. По 
този начин средствата, които 
ще достигнат до крайните по-
лучатели от ФГР, се очаква да 
са близо 600 млн. лв. От тях ще 
могат да се възползват 39 об-
щини, докато през 2013 – 2017 г. 
те бяха само седем. Посредни-
ците, които ще управляват па-
рите за ФГР, са: за регионите 
Юг и София - Обединение „Фонд 
за устойчиви градове“; а за ре-
гион Север - „Регионален фонд 
за градско развитие“.

Средствата по ФГР ще 
представляват заеми с вгра-

дени гаранции, насочени към 
широк кръг потенциални край-
ни получатели - общини и об-
щински предприятия, частни 
фирми, публично-частни парт-
ньорства, физически лица. Te 
ще подкрепят инициативи, по-
добряващи градската среда, 
стимулиращи икономически 
растеж в регионите и допри-
насящи за повишаване на енер-
гийната ефективност. Част 
от средствата ще са насочени 
към културното наследство и 
туризма. 

ФУНФ ще подкрепя предпри-
емачеството и ще стимулира 
развитието на стартъп екоси-
стемата в България. За ФУНФ 
са избрани мениджърите за 
два от фондовете, които са на 
обща стойност 64,7 млн. лв., 
финансирани по Оперативна 
програма „Иновации и конкурен-
тоспособност 2014 - 2020“. Ре-
сурсът от 27 млн. лв. на ФУНФ, 
който ще подпомага предприе-
мачи в най-ранен етап на раз-
витие на техния бизнес, ще се 
управлява от обединение „АД-
Венчърс“. Другите 37 млн. лв. 
на фонда за стартиращи ком-
пании, които вече са постигна-
ли известен напредък в своето 
развитие, ще се менажират 
от обединение „Некст Тех Вен-
чърс“. Подборът за управление-
то на останалия предвиден ре-
сурс на ФУНФ на стойност от 
35,7 млн. лв. ще стартира през 
есента.

Емил Христов

„Не по-рано от другата сед-
мица ще бъде възстановен в пъ-
лен обем Търговският регистър. 
От 16 август потребителите ще 
могат да правят справки по ЕГН и 
ще бъде възстановена връзката 
със системата RegiX, чрез която 
администрацията тегли данни за 
гражданите“. Това заяви на прес-
конференция Зорница Даскалова, 
изп. директор на Агенцията по 
вписванията.

Тя поднесе извинения на 
всички граждани и допълни, че 
системата се възстановява по-
етапно под контрола на Главна 
дирекция за борба с организира-
ната престъпност, Държавна 
агенция „Национална сигурност“ 
и Прокуратурата. Тя уточни, че 
до момента фирмата, която под-
държа регистъра, не е изготвила 

доклад за причините за пробле-
ма. „Все още не е ясно какви са 
причините за дефектирането 
на четирите диска, довело до 
спирането на работа на регис-

търа“, подчерта изп. директор 
на Агенцията. „Няма изчезнала 
информация. Имаме уверение за 
това от експертите”, акценти-
ра още Даскалова.

Снимки Румен Добрев

Мирослав Еленков

Правителството ще създаде 
единно държавно хранилище, в което 
ще има копие на информацията от 
всеки съществуващ държавен регис-
тър. Това съобщи преди редовното 
правителствено заседание вицепре-
миерът Томислав Дончев. Мярката се 
предприема след кризата с Търговския 
регистър. 

„До 10 дни ще предложим на Ми-
нистерския съвет създаване на един-
но държавно хранилище. Естестве-

но, няма да кажа къде ще бъде, но и 
технически, и нормативно ще уредим 
това, за да може да препятстваме 
бъдещи подобни кризи. Това показва 
колко крехка и уязвима е цялата сис-
тема, когато мигрираме към решения 
от типа електронно управление, как 
една техническа криза може да се 
превърне в икономическа, търговска 
и каква ли не друга. Суровата истина 
е, че от тук нататък, ако искаме да 
няма подобни кризи, ще трябва да от-
деляме повече пари, включително и за 
киберсигурност“, каза Дончев.
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Евгени Крусев, зам.-кмет на Столичната община по направление          

Росица Георгиева

Г-н Крусев,  инвес-

тиционната програма 

на Столичната община 

(СО) през 2018 г. e по-ма-

щабна спрямо предход-

ната година. Как тече 

изпълнението на зало-

жените в нея проекти в 

разгара на строителния 

сезон? 

К а п и т а лов а т а  н и 
програма е по-мащабна 
не само в сравнение с 
2017 г., но и спрямо по-
следните няколко години. 
В момента се изпълняват 
над 20 големи обекта от 
транспортната инфра-
структура на  София , 
като не включвам метро-
то. То е нещо уникално, 
което се случва в нашия 
град. Обикновено през 
юли и август работим 
по всички основни фрон-
тове на уличната мрежа. 
Използваме максимално 
периода на летните от-
пуски, защото движение-
то в столицата е по-мал-
ко и трафикът е по-слабо 
натоварен.  Повечето 
строителни процеси оба-
че зависят от времето 
– изграждане на основи-
те на пътя, бетониране, 
асфалтиране и т.н. За 
съжаление, тази година 
времето ни възпрепят-
ства изключително мно-
го. Ежедневните обилни 
валежи през юли, които 
понякога падаха и по три 
пъти на ден, доведоха до 
закъснения от предвари-
телните графици. Те не 
са големи – средно с пет 
или шест дни. Строите-
лите работят с удължено 
време и дават всичко от 
себе си, за да могат да ги 
преодолеят.

Разкажете повече 

за 20-те основни обек-

та от базовата инфра-

структура, които из-

пълнявате. Докога ще 

продължат те и колко 

проекта сте приключи-

ли? Наскоро беше завър-

шено разширението на 

бул. „Тодор Каблешков”.

Ра з ш и р е н и е т о  н а 
бул. „Тодор Каблешков” 
в участъка от бул. „Цар 
Борис II I” до ул. „Майор 
Горталов” беше първият 
голям обект, който фина-
лизирахме. Веднага след 
приключването на дей-
ностите на тази отсечка 
започнаха строителните 
работи по бул. „Монтеви-
део” – от ул. „Боряна” до 
бул. „Никола Петков”. Така 
единствената оставаща 
неразширена част от 
булеварда в район „Овча 
купел” е между изграж-
дащата се метростан-
ция от третия лъч на 
подземната железница и 

ул. 763. Колегите от „Ме-
трополитен“ ЕАД правят 
всичко възможно да за-
вършат конструкцията 
на тази станция до края 
на годината. Така ние 
през 2019 г. ще можем да 
започнем дейностите по 
разширяването на това 
трасе. 

Друг обект,  който 
вече е приключен, е ул. 
„Могилата” в кв. „Вито-
ша” .  Става въпрос за 
един много къс участък, 
с който имаше сериозни 
проблеми, тъй като се 
наводняваше при всеки 
дъжд. Сега отводняване-
то е решено по нов начин, 
изградени са тротоари, 
настилки и вече преми-
наването в участъка е 
много по-комфортно. 

Сред големите про-
екти,  по които рабо-
тим, е бул. „Васил Лев-
ски”, като в частта от 
ул. „Граф Игнатиев” до 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” 
строителните дейности 
приключиха. Беше напра-
вен ремонт на пътните 
трасета и се обособи 
бус лента, тъй като в 
участъка се движат мно-
го голям брой тролеи. Из-
вършено беше преасфал-
тиране на кръстовището 
при сградата на Ректо-
рата, а сега работата 
продължава по булеварда 
до паметника на Васил 
Левски. Изпълнителят 
ремонтира тротоарите 
от страната на Нацио-
налната художествена 
галерия, като ще бъдат 

рехабилитирани и път-
ните платна. Тези СМР 
са част от проекта за 
обновяването на Зона 4 
от Централната градска 
част. 

Реновирахме трам-
вайните релси по бул. 
„България”, където бяха 
изградени и перони. За-
почнахме и преасфалти-
ране на пътното плат-
но по булеварда от бул. 
„Акад. Ив. Евст. Гешов” 
до бул. „Гоце Делчев” в 
посока кв. „Бояна”. В ход 
са строителни дейности 
и по улиците: „Гюешево” 
в район „Възраждане”, 
„Хемус” в „Слатина”, „Фе-
никс” в „Овча купел”, „Рез-
барска” в „Подуяне”. 

Продължават дей -
ностите по обособяване 
на локалните платна на 
Северната скоростна 
тангента на Софийския 
околовръстен  път,  а 
също и по бул. „Христо-
фор  Колумб ” .  По  бул . 
„Константин Величков” 
в район „Красна поляна” 
се работи по обособе-
ното трасе за градския 
транспорт. Това е един 
пилотен проект, при кой-
то автобусите и трам-
ваите  ще  използват 
общо платно. След като 
изградим 6 перона, които 
да се използват от хора-
та, предвиждаме да бъ-
дат обновени и пътните 
настилки в обхвата на 
трамвайните линии. 

Опитали сме се да 
обхванем всички райони 
на града и да подобрим 
транспортната инфра-

структурата навсякъде. 
Планирали сме повечето 
от ремонтите, които за-
почнахме през това лято, 
да приключат до средата 
на септември. 

Споменахте обно-

вяването на Зона 4 от 

Централната градска 

част. На какъв етап 

са дейностите в този 

район и какъв е напре-

дъкът при ремонта на 

Зона 2, който също за-

почна?

Строително-монтаж-
ните работи на тези 
две части от центъра 
се реализират с евро-
пейско финансиране по 
проект на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“. Зона 2 
обхваща ул. „Граф Игна-
тиев” – от ул. „Алабин” 
до Канала, площадите 
„Джузепе Гарибалди” и 
„Славейков”, градината 
„Св. Седмочисленици”, 
ул. „Цар Шишман” – меж-
ду ул. „Граф Игнатиев” и 
пл. „Народно събрание”, 
ул. „6-и септември” – меж-
ду ул. „Граф Игнатиев” и 
ул. „Аксаков”, ул. „Солун-
ска” – между бул. „Вито-
ша” и ул. „Граф Игнатиев”. 
Навсякъде подземните ко-
муникации вече са подме-
нени, а по ул. „Солунска”, 
в частта от ул. „Ангел 
Кънчев” и бул. „Витоша”, 
всички ремонтни дейнос-
ти приключиха. Започна 
поставянето на гранит-
ните плочи по пл. „Сла-
вейков” и по бул. „Джузе-
пе Гарибалди”, монтира 

се релсовият път по ул. 
„Граф Игнатиев”. Вече са 
подменени релсите на 
кръстовището на улица-
та и бул. „Васил Левски” 
и предстои това да се 
случи и на кръстовището 
с ул. „Г.С. Раковски”. Стар-
тира и обновяването на 
градинката пред църква-
та „Свети Седмочислени-
ци”. Всички СМР в Зона 2 
са в срок, като провежда-
ме ежеседмични срещи с 
изпълнителите. 

Зона 4 обхваща прос-
транството между гра-
дината „Кристал“, пл. „На-
родно събрание“, бул. „Цар 
Освободител“, бул. „Ва-
сил Левски“, ул. „Москов-
ска“, ул. „Г. С. Раковски“, 
пл. „Александър Невски“, 
ул. „Париж“, ул. „Оборище“, 
ул. „Дунав“, ул. „15-и ноем-
ври“, ул. „11-и август“, ул. 
„6-и септември“. По отно-
шение на този район има-
ме натрупано минимално 
забавяне заради неблаго-
приятното време, но то 
ще бъде наваксано. Там 
строителите работят 
по градините „Кристал” 
и „Свети Климент Охрид-
ски”. Възстановяват се 
тротоарите по ул. „Мос-
ковска”, където, както 
знаете, беше открита 
една късноантична гроб-
ница. Предстои археолози 
да започнат проучвания 
на находките. Затова 
предвиждаме този учас-
тък до тротоара по ул. 
„Московска” да бъде обо-
собен в отделен подо-
бект. Неговото обновява-
не ще продължи след като 

археологическите наход-
ки бъдат проучени. Всич-
ки останали СМР в зона-
та трябва да приключат 
до края на септември.

Тази  година  сред-

ствата за ремонт на 

вътрешнокварталните 

улици са почти колкото 

тези за базовата ин-

фраструктура. Докъде 

стигна тяхното обно-

вяване?

Така е, през 2018 г. 
отделяме повече от 38 
млн. лв. за по-малките 
улици. Дейностите, кои-
то бяха планирани, са 
изпълнени на повече от 
80%. Трасетата, по които 
работим, са ни подадени 
от районните кметове, 
тъй като те са хората, 
които имат преки наблю-
дения какви са належа-
щите нужди от ремонти 
в жилищните квартали. 
Като цяло всичко се из-
пълнява в срок, въпреки 
неблагоприятните усло-
вия, които имахме през 
предходния месец.

Столична  община 

реализира и програма за 

обновяване на трото-

арите. Как протичат 

тези дейности?

Работата и по това 
направление върви добре. 
Бяха ремонтирани множе-
ство тротоари в райони-
те „Оборище” и „Средец”. 
Извършват се възстано-
вителни дейности и във 
„Възраждане”. Например 
ремонтираме тротоара 
пред Военномедицинска-

С Камарата на строителите в България си сътрудничим активно
Снимки Румен Добрев
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          „Транспорт и транспортни комуникации”: 

та академия, като след 
това ще се пристъпи 
и към обновяването на 
пътните платна на бул. 
„Пенчо Славейков”. Про-
дължаваме напред. 

 
Какви средства са 

предвидени за мосто-

вите съоръжения през 

тази година?

Над 1 млн. лв. са пред-
видени за ремонти в това 
направление.  За тази 
година сме планирали 
дейности по 10 големи 
съоръжения. Вече бяха 
обновени три пешеходни 
пасарелки в район „Въз-
раждане“. Рехабилитиран 
е и мостът на ул. „Даскал 
Стоян Попандреев” в кв. 
„Бояна”, както и старо-
то каменно съоръжение в 
този район. 

Предстои да изпъл-
ним и възстановителни 
дейности на моста на 
Софийския околовръстен 
път към кв. „Бояна”. От-
както е в експлоатация, 
съоръжението не е ре-
монтирано. Предвижда-
ме строителството на 
тротоари, подновяване 
на настилката, поставя-
нето на парапети и ман-
тинели. За този обект 
сме отделели около 450 
хил. лв. 

В програмата за това 
лято са включени още 
две съоръжения в район 
„Нови Искър”. Едното е 
висящият мост в с. До-
лни Пасарел, който също 
не е ремонтиран от пус-
кането му в експлоата-
ция. Предстои да стар-
тираме и СМР по моста 
на Чепинско шосе над 
Софийския околовръстен 
път, за който сме отде-
лили около 600 хил. лв. Той 
е в много тежко състоя-
ние и дори през послед-
ната зима там имахме 
аварийна ситуация. За-
това този ремонт е не-
отложен. Движението в 
района няма да бъде из-
цяло затваряно, а само 
пренасочвано в платно-
то, по което няма да се 
работи.

 
Има ли обекти, по 

които дейностите за-

почват сега или пред-

стои да стартират?

Да,  имаме такива. 
Постарахме се през това 
лято строителството 
да не започва навсякъде 
едновременно. Например 
от тази седмица е в ход 
ремонтът по бул. „Арсе-
налски”. Ще бъдат обно-
вени пътните платна и 
тротоарите. И тук не 
предвиждаме да спираме 
изцяло трафика, а ще пре-
насочваме движението в 
платното, в което не се 
реализират дейности. 

Обновяването на ул. 
„Източна тангента” до 
кв. „Христо Ботев” ще 
стартира  след  като 

приключи това по бул. 
„Христофор Колумб”. И 
при този обект основно 
ще се работи по пътните 
платна и по тротоарите. 
Трасето трябва да е го-
тово до септември.

Какви са плановете 

на Столичната община 

за развитие на трамвай-

ния транспорт?

По отношение на този 
тип транспорт предвиж-
даме ремонт на трасето 
по бул. „Цар Борис III”. Об-
хватът е от Руски па-
метник до кв. „Княжево”. 
Планирали сме да закупим 
и нови мотриси. Такива 
ще се движат по линия 5 
след ремонта на бул. „Цар 
Борис III”. 

Строителни дейнос-
ти ще се реализират и 
по ул. „Каменоделска”. 
Продължаваме и рабо-
тата по обособяване на 

трамвайно трасе по бул. 
„Тодор Каблешков”. По бул. 
„Копенхаген” също пред-
виждаме да има трамвай. 
Развитието на този вид 
транспорт е един от на-
шите приоритети.

Преди време прове-

рихте какъв е достъпът 

до планината Витоша. 

Какво установихте? 

Жителите и гостите 
на столицата достигат 
до планината основно 
посредством леки ав-
томобили и автобуси на 
градския транспорт. Пре-
возните средства, които 
сега се движат по марш-
рут до планината обаче 
не са в добро състояние, 
много са амортизирани 
и в тях няма осигурена 
достъпна среда за хора 
с увреждания. Поставили 
сме си за цел да увеличим 
възможностите на град-

ския транспорт, за да 
бъде намален броят на 
леките коли. 

Предвиждаме да заку-
пим 10 реновирани авто-
буса. Те ще са предназ-

начени само за движение 
в това направление. Ав-
тобусите ще бъдат съо-
бразени с особеностите 
на маршрута по трите 
линии и ще са с по-голям 
брой седалки, тъй като 
се пътува по-дълго и те-
ренът е планински. До 
края на годината ренови-
раните автобуси тряб-
ва да бъдат доставени 
и да се движат по тези 
линии.

Развитието на ве-

ломрежата е един от 

приоритетите на Сто-

личната община. Какво 

предстои през тази го-

дина? 

За 2018 г. сме предви-
дили да бъдат изградени 
някои малки отсечки, кои-
то ще свързват вече съ-
ществуващи съоръжения. 
Имаме намерение велоа-
леята, която сега минава 
през бул. „Княз Алексан-
дър” да бъде продължена 
и да се свърже с тази по 
бул. „Тодор Александров”. 
Предвиждаме обособява-
нето на алея и в участъ-
ка от Руски паметник до 
Петте кьошета и така 
да свържем бул. „Прага” с 
бул. „Цар Борис III”. 

Догодина, след като 
приключат дейностите 
по изграждане на метро-
станциите в обхвата на 
бул. „Патриарх Евтимий”, 
и булевардът възстанови 
пълния си капацитет за 
движение, и там ще обо-
собим велотрасе. Алеи 
ще бъдат направени и по 
бул. „Пенчо Славейков”, 
ще продължим и мрежата 
по бул. „България”, за да 
достига до кв. „Бояна”, а 
от там – и до планината 
Витоша. Това са ни прио-
ритетите.

 
Как ще продължи об-

новяването на автопар-

ка на градския транс-

порт?

Към момента има-
ме сключени договори 
за доставка на 102 нови 
автобуса. Те трябва да 
бъдат в София до края на 
годината. 82 от превоз-
ните средства ще са га-

зови, а останалите 20 ще 
са електрически. По този 
начин значително ще мо-
дернизираме автопарка 
на градския транспорт. В 
началото на 2019 г. очак-
ваме доставка и на други 
60 съчленени автобуса, с 
което програмата ни за 
обновяване на автопарка 
ще е завършена в по-го-
лямата си част. По план 
тогава ще сме постиг-
нали средна възраст на 
превозните средства 6 
години, а това е един от 
най-добрите стандарти 
в цяла Европа.

Няколко пъти споме-

нахте метрото. 

Към момента основ-
ните дейности се из-
пълняват в срок. Вече са 
доставени първите два 
влака, които ще обслуж-
ват третата линия на 
метрото. Те са в новото 
депо, което е ситуирано 
на територията на ав-
тобусно депо „Земляне”. 
Тунелопробивната маши-
на достигна до бул. „Па-
триарх Евтимий”. Всичко 
върви по график.

Как оценявате съв-

местната си дейност с 

Камарата на строите-

лите?

С КСБ си сътрудничим 
активно. Осъществяваме 
добър диалог. Наскоро ръ-
ководствата на най-го-
лямата структура на Ка-
марата - софийската и на 
КСБ проведоха работна 
среща с кмета на София 
г-жа Йорданка Фандъкова 
и с нейния екип. По време 
на срещата беше пред-
ставена Инвестицион-
ната програма, която се 
реализира в столицата 
през 2018 г., както и про-
екти, които предстои да 
се изпълняват в следва-
щите години. Поддър-
жаме постоянна връзка. 
Изключително добре си 
партнираме с Камара-
та на строителите в 
България. Надявам се да 
работим ползотворно и 
занапред. 

Метродепо „Земляне“

На бул. „Константин Величков” се работи по обособеното трасе за градския транспорт

В момента се изпълняват ремонтни дейности на бул. „Хр. Колумб”

СМР по трамвайните линии на бул. „България”
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Мартин Славчев
Ренета Николова 

Инж. Козарев, Вие сте 

член на Изпълнителното 

бюро (ИБ) и на Управител-

ния съвет (УС) на Камара-

та на строителите в Бъл-

гария (КСБ), председател 

сте на секция „Хидротех-

ническо строителство, 

ВиК мрежи и съоръжения“ 

към КСБ. Моля, предста-

вете накратко себе си и 

опита си като член на ръ-

ководството на КСБ.

Роден съм в София. За-
вършил съм Техникум по 
електротехника „Киров”, 
сега Професионална гим-
назия по електротехника 
и автоматика (ПГЕА), а 
след това – Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван 
Рилски” със специалност 
„Автоматизация на про-
изводството”. Към стро-
ителството ме насочиха 
случайността и фактът, 
че баща ми дълги години 
е работил в „Инжстрой”. 
През студентските си го-
дини едновременно учех и 
работех във фирмата. След 
завършването кариерата 
ми започна от най-ниско-
то стъпало в „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД, тога-
ва бяхме само 7 души. След 
това станах технически 
ръководител – отговарях 
за изпълнението на обек-
тите, постепенно поех и 
снабдяването, механиза-
цията, оферирането и т.н. 
Сега сме 350 души, с ясно 
определени специализации 
и отговорности. Всичко е 
подредено и организирано, 
проектите са изпълняват 
с висок професионализъм и 
качество. Компанията се 
развива чудесно и с гор-
дост мога да кажа, че вече 
27 години проектираме, 
изграждаме инфраструк-
тура и съоръжения, които 
помагат за подобряване 
на ежедневието на наши-
те клиенти, партньори и 
служители, а и на цялото 
общество. Освен задъл-
женията ми във фирмата, 
имам ангажименти и като 
член на УС на Камарата на 
строителите в България и 
на Българската асоциация 
по водите (БАВ). Ръководя 
и секцията „Хидротехни-
ческо строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“ на 
КСБ, която има активна 
дейност.

Kои са основните при-

оритети на секцията?

Секцията активно се 
занимава с нормативната 
уредба в сектор „Води“. В 

тази насока е основното 
й постижение – разрабо-
тените стандартизирани 
документи за проектите 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
(„ОПОС 2014 – 2020“). Това 
са единствените такива 
за инженеринг на пречис-
твателни станции и на ли-
нейни мрежи, съгласно ус-
ловията на Червен и Жълт 
FIDIC. Стандартизираните 
документи по „ОПОС 2014 – 
2020“ вече са в Агенцията 
по обществени поръчки и 
се очаква да бъдат одобре-
ни от Министерството на 
финансите. След одобре-
нието им те ще станат 
задължителни за всички 
проекти по „ОПОС 2014 
– 2020“. От Министер-
ството на околната сре-
да и водите бе изпратено 
благодарствено писмо до 
Камарата за съвместна-
та работа по изготвяне-
то на документите. Дру-
га насока в дейността 
на секцията е участието 
в разработването на На-
редба за проектиране на 
канализационни системи. 
Включваме се активно и 
в изготвянето на Закон за 
водоснабдяването и кана-
лизацията. Досега всички 
ВиК оператори и дейности 
в сферата се уреждаха от 
Закона за водите, Закона 
за устройство на терито-
рията и други нормативни 
актове. Инициативата на 
правителството за създа-

ване на специален закон за 
ВиК сектора е положител-
на. 

Сред стратегическите 
направления, включени в 
дневния ред на секцията, е 
изготвянето на Правилник 
за изпълнение и приемане на 
СМР в сферата на ВиК. Друг 
приоритет в дейността е 
търсене на възможни меха-
низми за изграждането на 
пречиствателни станции 
за отпадъчни води (ПСОВ) 
за населени места от 2 
хил. до 10 хил. еквивалент 
жители, които не попадат 
в обхвата на финансиране 
по оперативните програми, 
както и на необходимата 
прилежаща инфраструкту-
ра. България има ангажи-
мент като страна членка 
на ЕС да изгради такива съ-
оръжения. Трябва да бъдат 
построени около 200 ПСОВ 
с прилежаща инфраструк-
тура, което изисква ресурс 
от около 2 млрд. лева. Това 
е подходяща възможност за 
реализиране на проекти в 
партньорство между пуб-
личния и частния сектор.

Кои според Вас в се-

гашния момент са най-

важните приоритети на 

КСБ, накъде трябва да на-

сочи усилията си браншо-

вата организация, така 

че да е най-полезна на 

своите членове? 

Категорично ще заявя, 
че ролята на Камарата е 
значима за строителите. 

Мисля, че в момента но-
вото ръководство полага 
сериозни усилия за подо-
бряване на законодател-
ството, касаещо сектора. 
Това според мен би тряб-
вало да е основният прио-
ритет в работата на КСБ. 
Провеждат се активно 
много срещи с институци-
ите, търсят се решения на 
актуалните въпроси пред 
бранша. Авторитетът на 
Камарата расте с всеки 
изминал ден и все по-чес-
то ни търсят за мнения и 
становища, и което е по-
важно – съобразяват се с 
тях.

Като строител и гене-

рален директор на „Райко-

мерс Конструкшън“ ЕАД 

имате ли любими обекти, 

и ако да, кои са те?

Мисля, че най-любими-
ят обект за мен е в Свилен-
град. Преди няколко години 
общината обяви конкурс за 
подмяна на 20 км водопро-
вод за срок от 3 месеца. 
Сериозно предизвикател-
ство по отношение на ор-
ганизацията и логистика-
та. При такива проекти е 
нужно едновременно да се 
съобразят редица детай-
ли – кои улици в какъв ред 
се изпълняват, какви ще са 
транспортните маршрути 
всеки ден, в кои дни ще се 
правят свързвания на но-
вите трасета и т.н. Пра-
вилно трябва да се пред-
види производителност та 
на всеки един екип, да се 

обезпечи с нужните тех-
ника и материали за про-
изводство. Справихме се, 
изпълнихме обекта без-
изкопно и създадохме въз-
можно най-малко затрудне-
ния на гражданите.

Кое за Вас е предиз-

викателство в професи-

ята?

Проекти като този, за 
който разказах. Предизви-
кателство, свързано със 
срокове или инженерна 
трудност, която да се пре-
одолее. Моето мнение е, 
че няма нерешими пробле-
ми, предизвикателството 
е да намериш решението 
с най-ниския бюджет и 
най-високото качество. 
Да предложиш на възло-
жителя вариант, който 
да удовлетворява както 
неговите финансови усло-
вия, така и изискванията 
му за качество, или пък да 
отговориш на обществе-
ните интереси. В такива 
проекти участвам с много 
плам и желание, мога да ра-
ботя часове наред, докато 
не бъде намерено правил-
ното решение. Обичам да 
казвам на нашите хора: 
„Ако беше лесно, нямаше 
да сме ние“.

Вие сте и член на СД 

на „Вестник Строител” 

ЕАД. Какво е Вашето мне-

ние за изданието?

Считам, че вестник 
„Строител” като издание 
на най-авторитетната 
браншова организация у 
нас – КСБ, е ценен за всич-
ки, изключително полезен, 
с винаги актуална инфор-
мация за случващото се 
в сектора. Пожелавам на 
целия екип да продължи 
да дава най-доброто от 
себе си! Аз, като член на 
СД, ще работя за общия 
ни успех. 

Инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ, председател на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и съоръжения“: 

Сред приоритетите ни е търсенето на възможни механизми за изграждането на ПСОВ за малките 
населени места, които остават извън обхвата на финансиране по оперативните програми

Снимки в. „Строител“
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деното от Европейската 
комисия проучване „Подро-
бен анализ на политиките 
за обучение за възрастни 
и тяхната ефективност 
в Европа“, се извърши пре-
глед на наличните доказа-
телства. Беше потвърде-
но, че макар образованието 
за възрастни да носи зна-
чителни икономически и 
социални ползи за хората, 
компаниите и общество-
то като цяло, много малко 
европейски граждани имат 
достъп до подобни възмож-
ности. Освен това в него 
са представени и начини 
за повишаване на ефектив-
ността на политиките в 
тази област. Въз основа на 
изведените констатации, 
проучването идентифици-
ра шест ключови фактора 
за увеличаване на участи-
ето на възрастни лица в 
обучения и развитие на 
умения.

1. Повишаване на мо-

тивацията и изграждане 

на позитивна нагласа за 

учене. Участието в обу-
чение за възрастни лица 
зависи до голяма степен 
от изграждането на пози-
тивна нагласа. За целта 
държавите членки могат 
да работят съвместно 
със социалните партньо-
ри и други заинтересова-
ни страни, за да повишат 
осведомеността относно 
преките ползи от обуче-
ние, да се обърнат към тях 
с персонализирана инфор-
мация и насоки.  

2. Насърчаване на ин-

вестициите в обучение 

на възрастни от стра-

на на работодателите. 

Предвид факта, че изис-
кванията на работните 
места се развиват посто-
янно, служителите трябва 
да усъвършенстват съ-
ществуващите си умения 
и таланти едновременно 
с придобиването на нови. 
Поради тази причина про-
фесионалното обучение е 
ключов фактор, който може 
да мотивира възрастните 

да се върнат към ученето. 
Гарантирането, че рабо-
тодателите инвестират 
в квалификация, е от съ-
ществено значение за уве-
личаване както на предла-
ганите възможности, така 
и на броя на служителите, 
които участват в обуче-
ния. 

3. Увеличаване на дос-

тъпа до обучения за гру-

пите в неравностойно по-

ложение и лицата, които 

трудно биха се ангажи-

рали с обучение. Същест-
вуват целеви групи, които 

имат различни нужди от 
обучение. Няма единно ця-
лостно решение – полити-
ките трябва да включват 
програми, пригодени за 
конкретни потребности, 
и да бъдат достатъчно 
гъвкави, за да отговорят 
на мотивациите на отдел-
ни хора. За да се постигне 
това, се препоръчва създа-
ването на партньорства с 
подходящи посреднически 
организации, като напри-
мер общностни групи и 
профсъюзи. 

4. Подобряване на съ-

ответствието на обу-

чението с нуждите на 

обучаемите лица. Когато 
възможностите за обра-
зование и обучение отго-
варят на специфичните 
нужди и мотивация както 
на обучаващия се, така и 
на работодателя, не само 
увеличаването на участи-
ето, но и крайният резул-
тат също е по-добър. Из-
граждат се по-качествени 
умения, достъп до по-добри 
работни места и социални 
резултати. Поради тази 

причина политиките и пре-
доставянето на обучение 
за възрастни трябва да бъ-
дат разработени по начин, 
който отговаря на нужди-
те на различните потре-
бителски групи. 

5. Осигуряване на ка-

чество. Изключително 
важно е предоставянето 
на обучение за възрастни 
да бъде висококачествено, 
тъй като това е свързано 
както с осигуряване на по-
ложителни резултати на 
учащите, работодатели-
те и общността, така и 
с ефективното използване 
на публичните инвестиции. 

6. Координирана поли-

тика за обучение на въз-

растни лица на национал-

но, регионално и местно 

ниво. За постигане на мак-
симална резултатност е 
необходима ефективна съг-
ласуваност на различните 
инициативи на национално, 
регионално и местно рав-
нище, и сътрудничество 
между институции, орга-
низации и заинтересовани 
страни. 

Мартина Кръстева,
експерт КСБ

„За да се реализира в 
бързо променящия се свят, 
всеки има нужда от широк 
спектър от знания и спо-
собности, които трябва да 
развива през целия си жи-
вот.“ Това е ключовото пос-
лание в програмата „Нови 
умения за Европа“ на ЕС. 
Без подходящите качества 
много хора заемат ниско-
платени работни места, ос-
тават безработни или не-
достатъчно квалифицирани. 
Затова основното предиз-
викателство, заложено в 
тази европейска програма 
за обучение на възрастни, е 
да се насърчат повече граж-
дани в Европейския съюз да 
се върнат към ученето. 
Инициативата цели държа-
вите членки да дадат въз-
можност и да насърчават 
възрастните да развиват 
и усъвършенстват своите 
умения и компетенции във 
всеки етап от своя живот. 
Статистическите данни 
показват значителни разли-
ки в европейските държави 
по отношение на участие-
то на пълнолетни в учене – 
като цяло броят им варира 
от 1,4% до 31,6%, а равни-
щето на нискоквалифици-
раните и по-възрастните 
лица е особено незадоволи-
телно. 

Програмата идентифи-
цира редица приоритети за 
значително повишаване на 
качеството и увеличаване 
на броя на възможностите 
за обучение на възрастни 
лица до 2020 г. Сред тях е и 

новият акцент върху разви-

тието на основни умения. 

За да постигнат това, 
ЕС и държавите членки 
са приели разнообразни 
стратегии и политически 
инициативи, насочени към 
подобряване на достъпа и 
общото качество и коли-
чество на възможностите 
за обучение на възрастни 
лица. Освен това са пред-
приети стъпки за увелича-
ване на възприемането на 
тези начини чрез ефектив-
ни стратегии за ориенти-
ране и мотивация, насоче-
ни към най-нуждаещите се 
групи. Въпреки положените 
усилия, статистическите 
данни показват, че:

 само един на всеки 
десет европейски граждани 
участва в някаква форма на 
образование или обучение;

 повече от една чет-
върт от всички възрастни 
нямат основна грамот-
ност, математически и ци-
фрови умения, които много 
от днешните работни мес-
та изискват.

Как може политиката и 

осигуряването на обучение 

за възрастни да се направи 

по-ефективна?

След наскоро прове-
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гъвкавостта при предоставяне на 

обучение
По-висок БВП

Осигуряване 
на качествено 

обучение

Създаване на рамка за контрол на 
качеството чрез мониторинг и 

оценка на програмите за обучение на 
възрастни

Създаване на квалифицирани 
педагогически специалисти за 

обучение на възрастни чрез начално 
обучение на учители и непрекъснато 

професионално развитие

Повишено 
ниво на 

гражданско 
и социално 
участие

Координирана 
ефективна 
политика за 

учене през целия 
живот

Равенство

Координиране на 
политиката за обучение 

на възрастни с други 
национални политики 

за подобряване на 
знанията, уменията и 

компетенциите

Създаване на механизми 
за привеждане в 

съответствие на 
политиките на местно и 

регионално равнище

Изграждане на база 
от знания относно 
това, което работи 

в обучението за 
възрастни.
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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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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 

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

®
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Ренета Николова

Г-н Янакиев, в разга-

ра на летния сезон сме, 

който е най-интензивен 

за строителството. Раз-

кажете ни за проектите, 

които изпълнява „Мидия 

груп Холдинг“ АД?

За „Мидия груп Хол-
динг“ АД можем да опреде-
лим настоящата година 
като успешна, изпълних-
ме редица значими проек-
ти с публично и частно 
финансиране, работихме 
и по Националната про-
грама за енергийна ефек-
тивност на многофамил-
ните жилищни сгради  
(НПЕЕМЖС). След една 
дълга сага, продължила по-
вече от 30 години, завър-
шихме новия медицински 
корпус на Университет 
„Проф. Асен Златаров“ 
в Бургас. Първоначално 
той не беше предвиден за 
медицински корпус, но се 
реши от общината да се 
препроектира и преобра-
зува в Институт за обуче-
ние на медицински сестри 
и за специалисти по здра-
вен мениджмънт, да се 
поставят болнични легла, 
да се оборудват учебни 
зали. Корпусът беше една 
изоставена сграда от 
80-те години. Проектът 
се реализира с усилията 
на учебното заведение, 
на държавата и на общи-
ната, която финансира 
част от него. Зданието 
беше завършено в груб 
вид с тухлени зидарии 
отпреди, ние изпълнихме 
довършителните работи. 
Предстои в близките дни 
приемателна комисия, коя-
то да издаде разрешение 
за ползване. Направени са 
вертикални планировки, 
канализация, водопроводи, 
обзавеждане. Обектът е 
готов и завършен. Наско-
ро бяхме там на проверка 
с кмета на Бургас Дими-
тър Николов. Той изрази 
своето задоволство от 
свършената работа. В 
Института от септем-
ври тази година се очаква 
да се обучават студенти. 

Паралелно с изгражда-
нето на корпуса завърши-
хме един хотел с 500 легла 
в Поморие на мястото на 
бившата винарска изба и 
винзавод „Понтика”. Събо-
рихме старата сграда и 
за 200 дни изградихме нов 
хотел, който на 15 юни 
отвори врати и посрещна 
туристи. Там работихме 
много усилено. Инвести-
торът е частен, като за 
СМР са вложени 12 млн. лв. 

Имаше малко съмнение 
от негова страна дали 
ще успеем да се справим 
в кратките срокове, но 
ние изпълнихме обекта 
с много високо качество 
и в планирания график. 
Приемателната комисия 
от 30 души, подписващи 
протокола, нямаше нито 
една забележка за нещо 
недовършено. В бившето 
мазе, сега подземен етаж, 
направихме винарна и му-
зей на виното. В старата 
сграда имаше едни огро-
мни бъчви по 7 т. Ние едва 
ги извадихме и ги пренесо-
хме на друго място. Ремон-
тирахме 6 – 7 от тях и ги 
върнахме обратно, за да се 
вижда каква е била винар-
ната, построена преди 90 
години. Така стана музеят 
на виното, към който има 
дегустационна зала и кон-
ферентна зала с 250 мес-
та. Хотелът разполага с 2 
ресторанта: основен – за 
400 души, и барбекю рес-
торант със 120 места, 5 
бара, басейн. Изпълнение-
то е много луксозно, той 
наистина е прекрасен. По-
лучихме и специална бла-
годарност от възложите-
ля. Това е важно, защото 
ние вложихме много труд 
и желание и се гордеем с 
постигнатия резултат. 
Комплексът се казва „Фе-
ста Виа Понтика“. 

В момента строим 
един жилищен блок в Ай-
тос. Много работници 
от региона, които сега 
са в чужбина, искат да си 
купят имот в града и ще 
продаваме апартаменти 
предимно на тях. Сграда-
та е малка, с 25 – 30 апар-
тамента и няколко мага-
зинчета. Имаме и други 
жилищни обекти. Също 
така санирахме няколко 
блока по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 

Използвам случая да из-
разя моята благодарност 
към инж. Христо Дими-
тров, собственик и упра-
вител на „Планекс“, който 
е и зам.-председател на 
УС на КСБ, за дългогодиш-
ната съвместна работа 
и доброто партньорство. 
Заедно сме реализирали 
редица значими обекти.

КСБ има ясна позиция 

в подкрепа на НПЕЕМЖС, 

как се изпълнява тя в 

Бургас? Какво е Вашето 

лично мнение за ползата 

от нея?

Както знаете, Бургас 
е сред първенците по ре-
ализиране на програмата. 
За нас, строителите, тя 
безспорно е много полез-
на, но нейният ефект е и 
за всички съпътстващи 

строителството дей-
ности, за икономиката.  
НПЕЕМЖС е чудесна и 
като цяло работата се 
свърши много качествено. 
Вярно е, че в редки случаи 
се получиха някои пробле-
ми, но според мен те ка-
саят обекти, в които за 
изпълнител бяха избрани 
фирми без опит, без необ-
ходимата работна ръка, 

такива, които дори не са 
вписани в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя (ЦПРС). Слабо-
то звено беше това, че не 
бе прецизирано, че фирма-
та, която ще строи, тряб-
ва да има опит, да има 
кадри, задължително да е 
вписана в Регистъра на 
Камарата. В противен слу-
чай кой носи отговорност 
за капацитета и възмож-
ностите й? Неотдавна в 
интервю на председателя 
на УС на КСБ инж. Или-
ян Терзиев прочетох, че 
в ЦПРС на Камарата има 
регистрирани около 5000 
фирми, но още 15 хиляди се 
водят с предмет на дей-
ност строителство! Раз-
бирам, че във всеки един 
закон може да има пропус-
ки и недобросъвестни хора 
се възползват максимално 
от тях, но тук именно е 
ролята на държавата – 
да коригира текстовете, 
така че строителна дей-
ност да може да се из-
вършва само от легитим-
ни фирми, вписани в ЦПРС, 
включително и на обекти 
5-а категория. Това е мно-
го важно и подкрепям уси-
лията на ръководството 
на Камарата в тази посо-
ка. Считам, че трябва На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
да продължи. Дори и ако се 
направят някои промени в 
нея, например да се включи 
някакво самоучастие от 
страна на гражданите. 
Чуват се и твърдения, че 
санирането било скъпо. Аз, 
погледнато реално, не смя-

там, че е скъпо, просто хо-
рата нямат достатъчно 
информация с колко неща 
трябва да се съобразява 
строителят. Например 
между 14 и 16 часа не може 
да се работи, за да не се 
вдига шум, но работници-
те са на обекта и трябва 
да им се заплаща. Те са на 
норма, а не могат да си 
свършат работата. Или 
няма го някой собственик 
и трябва да го чакаш, за 
да влезеш на терасата 
му и да смениш дограма-
та. Или бабата казва, че 
докато не дойде синът й 
от Германия, няма да пус-
не никого в апартамента. 
Проблемите от този ха-
рактер са много. Надявам 
се, че Програмата ще про-
дължи.

Вие сте сред фирми-

те, които подкрепят 

редица благотворител-

ни инициативи. Бяхте 

сред първите, които се 

включиха в благородна-

та кауза на КСБ за по-

строяването на къщи за 

пострадалите от траге-

дията в Хитрино.

С инициативата за 
безвъзмездно изграждане 
на 10 къщи за пострада-
лите семейства в Хитри-
но КСБ за пореден път 
доказа, че е обществено 
отговорна организация, 
а строителите, които се 
включиха, дадоха възмож-
ност на практика да се 
реализира това благород-
но дело. Когато разбрах 
за инцидента, аз приех за 
себе си като морален дълг, 
че трябва да помогнем на 
тези хора. Отидохме на 
първата среща в Шумен, 
после в селото. КСБ дари 
средства, с част от кои-
то беше направено проек-
тирането на къщите. Въ-
преки че нашият проект 
излезе на по-късен етап, 
когато строителство-
то на другите къщи вече 
беше започнало, се вклю-
чихме с всичко необходимо 
– механизация, хора, и на-
шата къща я направихме 
от 15 август до 8 декем-
ври, когато имахме вече и 
разрешение за ползване – 
Акт 16. Няма как да забра-
вя вълнението и благодар-
ността на хората, когато 
влязоха в новия си дом. 
Колегите, които се вклю-
чиха в тази благородна 
кауза, изпълниха с огромна 
отговорност и високо ка-
чество строителството 
на къщите - „АТ Инжене-
ринг - 2000“, „Джи Пи Груп“, 
ГБС, „Планекс“, „Геострой“, 

Димитър Янакиев, президент на „Мидия груп Холдинг“ АД,          

Изпълнихме редица значими проекти с публично и частно финансиране
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         член на Контролния съвет на КСБ:

„Геотехмин“, „Хидрострой“, 
„Билдникс“, „Трейс Груп“, 
„АМ Шумен“ и „Кристална 
вода“ – всички фирми дари-
тели си свършихме отлич-
но работата, както и КСБ 
и помогнахме на най-тежко 
пострадалите семейства. 

Ние като компания на 
много места сме помагали 
– и в Ахелой, и за църква-
та „Свети свети Кирил и 
Методий”, за детски гра-
дини и училища. Винаги се 
опитваме да се отзовем 
на обществено значими 
инициативи, а и при нужда 
да подкрепим наши работ-
ници и служители.

Член сте на Контрол-

ния съвет (КС) на КСБ, 

какви са Вашите наблю-

дения, как протича рабо-

тата на Съвета? Ново-

то ръководство на КСБ 

провежда много активна 

политика, какво е мне-

нието Ви?

Контролният съвет е 
много важен орган на Ка-
марата и за мен е чест да 
съм негов член. Нашата 
задача е да следим дей-
ността на УС от гледна 
точка на нейната зако-
носъобразност. Моите 
адмирации към начина на 
ръководене на работата 
на КС от председателя на 
Съвета Валентин Николов, 
човек, който се ползва с 
голям авторитет и ува-
жение в бранша. Стилът 
на комуникация, който той 
е наложил, е диалогичен и 

принципен, в КС работим 
много задружно и мисля – 
успешно. Между другото, 
в предишния брой на вест-
ник „Строител“ бе публику-
вано интервю с председа-
теля на КС, за което бих 
искал да го поздравя. По 
отношение на дейността 
на новото ръководство – 
оценявам я положително и 
изказвам моята подкрепа. 
Новият председател на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев е доказан професиона-
лист, безкрайно работлив 
и върши много полезни 
неща за бранша. Чета във 
вестник „Строител“ за 
множеството срещи, про-
ведени на най-високо ниво, 
които целят подобряване 
на законодателството в 
сектора, а оттам и усло-
вията за бизнес на строи-
телните фирми. Много ра-
бота е свършена. Разбира 
се, сега предстои това, 
което е уговорено, да се 
реализира – изпълнението 
на поставените задачи.

Правим интервюто 

във Вашия много красив 

комплекс „Мидия Гранд 

Резорт“ в Ахелой. По 

това колко е пълен, ми се 

струва, че туристиче-

ският сезон се очертава 

като доста добър. 

Комплексът е рента-
билен след кризата, която 
ни остави с доста задъл-
жения по кредити – сега 
можем да се похвалим, че 
сме възстановили всичко 

и нямаме никакви задълже-
ния нито към държавата, 
нито към банки или към 
наши доставчици и бизнес 
партньори. Съставът ни е 
много опитен, персоналът 
е прекрасен. Имаме изклю-
чително добри специали-
сти по всички части и се 
опитваме да ги запазим. 
Тук, на територията на 
комплекса, поддържането 
на инфраструктурата е 
наше задължение по сила-
та на договори с хората, 
които са си купили апар-
таменти. Поддържаме 
градинките, басейните, 
правим текущите ремон-
ти и т.н., около 15 души 
са заети с тези дейнос-
ти, общият състав на 
комплекса като персонал 
е 130 – 140 души. С тези 
хора ние се грижим за око-
ло 720 апартамента. Има-
ме 2 големи басейна по 
2,5 дка и 12 дка градинки. 
Всеки ден морето изхвър-
ля водорасли. Хората ги 
събират, за да може пла-
жът да е чист. Тази годи-
на големият сторм ни съ-
бори част от бреговото 
укрепване, от бетонната 
стена. Нанесе сериозни 
поражения, което наложи 
много спешно да го укре-
пим по съвременен начин 
с т.нар. метални елемен-

ти. Това ни струва около 
400 – 500 хил. лв., прави-
хме пътища, наливахме 
бетон, набивахме тези 
шпунтови стени, които 
са за брегово укрепване. 
Дори докарахме част от 
металните елементи от 
Полша. Това са специални 
стомани, които издържат 
на агресията на морската 
вода над 50 години. Гле-
дам, че по стената деца-
та са нарисували графити 
и така е станала по-кра-
сива. Комплексът основно 
се ръководи от съпругата 
ми, която впрочем ми по-
мага активно и във всички 
други дейности. В момен-
та има над 900 деца от 
7 – 8 държави. В края на 
месеца ще имаме и меж-
дународен фолклорен фес-
тивал в комплекса. В по-
литиката на фирмата е 

грижата за работещите. 
Затова след края на ак-
тивния сезон – от 1 до 10 
септември, всички наши 
щатни служители заедно 
със семействата си ще 
прекарат 10 дни тук, в 
комплекса. 

Социално ангажирана 

компания сте. 

И двамата директори 
във фирмата ни работят 
почти от основаването, 
израснаха изключително 
много в професията. Еди-
ният повиши образование-
то си. Аз съм изключител-
но доволен от тяхната 
работа и безрезервно им 
се доверявам във всич-
ко. Много ръководители 
учат задочно и аз никога 
не търся хора за високи 
позиции, а издигаме рабо-
тещите при нас. На много 

от тях, от кои-
то сме доволни, 
сме помагали 
при покупка на 
жилище и много 
други неща. 

Какв о  щ е 

препоръчате 

на в. „Строи-

тел“, Вие сте 

наш партньор 

в редица ини-

циативи.

Понеже на-
ближава сери-
озен юбилей на 
вестника – 10 
години, вина-
ги си спомням 
един УС през 
2008 г., на кой-

то водихме спор да има 
ли или не собствено изда-
ние КСБ. Мисля си, че от 
днешна гледна точка едва 
ли има човек, който да не 
отчита огромния принос 
на вестника през всич-
ките тези години за ут-
върждаването и изграж-
дането на Камарата, за 
да бъде такава, каквато 
е днес – най-сериозната 
браншова организация. 
Вестник „Строител“ е 
неделима част от Ка-
марата. Той е гласът на 
бранша пред институци-
ите и обществото. От 
него се информираме за 
политиките, дейностите 
и работата на Камарата. 
Всеки петък новият брой 
е на бюрото ми и денят ми 
започва с него. Пожелавам 
на екипа да е все така ам-
бициозен и професионален 
и се надявам през следва-
щата година заедно да 
отпразнуваме юбилея на 
нашия вестник.

Комплекс „Мидия Гранд Резорт“ – гр. Ахелой

Снимки авторът и „Мидия груп Холдинг“ АД 

Медицински корпус на Университет „Проф. Асен Златаров“ – 

гр. Бургас

Хотел 
„Феста Виа Понтика“ – 

гр. Поморие
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Красивата природа около селата на средногорската община 
Мирково привлича нови заселници, колкото и да е условна тази 
дума. Това дава своето отражение на строителството на нови 
вили и на възстановяването на стари бащини къщи, където хора-
та прекарват отпуските и почивните дни. Те са привлечени от 

грижата за опазване на зеленото богатство, която е обща от-
говорност на големите промишлени предприятия и на кметската 
администрация. 

Мирково има интересна история. На територията на селото 
са останали находки от поселения от дълбока древност. Такива са 
открити в местностите Могила, Денината плоча, Ортова, Уста, 
Яламовото тепе и Хрисковата плоча. Именно под Денина плоча 

Кметът Цветанка Йотина:

Г-жо Йотина, Мирково 

е в сезона на строител-

ството. По какви проек-

ти се работи?

Мирково е една от 
малките общини в Бълга-
рия. Но моята максима е, 
че няма малки и големи, 
а можещи и неможещи. 
Мирково продължава да се 
развива със същия темп 
така, както го прави през 
последните десетина го-
дини. Изминалият програ-
мен период 2007 - 2013 г. 
беше особено успешен за 
нашата община. Реализи-
рахме европейски проекти 
за пътна инфраструктура 
и водоснабдяване на обща 
стойност около 27 млн. лв. 
Другият значим обект, 
моята особена гордост, 
е големият спортен ком-
плекс, който изградихме. 
За разлика от някои дру-
ги подобни съоръжения в 
страната, които или не 
функционират, или са неза-
вършени, при нас всичко е 
повече от отлично. Имаме 
подписани договори с фир-
ми, които оперират в този 
бизнес. Скоро очакваме да 
пристигнат и младите 
футболисти на столичния 
„Левски” за тренировки и 
релакс. Условията на игри-
щата са великолепни, а за 
плувния комплекс мнозина 
много по-големи общини 
могат само да мечтаят. 
Ще спомена само, че поч-
ти изтича изискването 
на Държавен фонд „Земе-
делие” (ДФЗ) за ползване 
на спортната база без-
възмездно за срок от пет 
години. От Нова година ще 
приемем процедури за оп-
ределяне на цени на пред-
лаганите от комплекса и 
базата услуги.

Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) през настоящия 
програмен период 2014 

- 2020 г. не е много бла-
гоприятна. ПРСР сякаш е 
направена за градските 
общини, а не за селски-
те. Ще поясня – там има 
критерии, които малките 
населени места почти не 
могат да покрият. Без-
работицата, която за 
нашата община е много 
ниска - около 6,5%, също 
влияе върху условията 
да имаш по-голям брой 
точки. Оказва се, че на 
кметства, които сериоз-
но работят да няма или да 
намалява безработицата, 
всъщност това им пречи 
да бъдат бенефициенти 
по една или друга евро-
пейска програма. Аз лично 
не приемам да се взима 
като показател и броят 
на населението. В селата 
естественият прираст 
не може да бъде голям, ос-
вен това тук няма как да 
се стигне стандартът 
на големия град. Затова 
аз мисля точно обратно-
то – колкото е по-малко 
населението, толкова е 
по-добре това селище/об-
щина да бъде финансира-
но, за да може да си вдигне 
стандарта - да прекара 
водопровод, канализация, 
да облагороди околното 
пространство, да прека-
ра или ремонтира пъти-
щата в него. Дори и само 
да се вземе под внимание, 
че през уикендите и през 
ваканциите на децата на-

шите села се изпълват с 
различен живот, кметът 
е длъжен да осигури и ху-
бава вода, и непрекъснато 
ел. захранване, хляб и т.н. 

Независимо от това, 
че програмният период, в 
който се намираме, е по-
рестриктивен, ние правим 
всичко необходимо, за да 
печелим проекти. Моят 
девиз е „За да бъдеш, тряб-
ва да участваш”. Канди-
датствахме за всичко, по 
което сме допустими спо-
ред европейските крите-
рии. Един от проектите е 
за внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 
за нашето училище - под-
мяна на покрива и отопли-
телната система, и т.н. 
Имаме и друг по ПРСР за 
асфалтиране на улици и 
изграждане на тротоари. 
Максималната сума за 
тези дейности е 600 000 
евро. Третият проект, по 
който се надяваме да ра-
ботим, е облагородяване 
на парковите простран-
ства, където ще построим 
открита сцена, за да про-
веждаме нашите меропри-
ятия - концерти, конкурси, 
изпълнения на самодейци 
и др. Смятам, че именно 
малките населени мес-
та имат нужда от такъв 
род дейности, ако искаме 
да ги съхраним не само с 
живеещи в тях хора, но и 
като бит, култура, връща-
не към корените. Аз съм 

против двойните стан-
дарти - едни за малките 
населени места, други - за 
големите градове. Разбира 
се, мерило наистина тряб-
ва да бъдат места като 
София, Пловдив, Варна. Но 
управленецът е длъжен да 
гледа на хубавото с широ-
ко отворени очи и душа. 
За да може да се обогати 
и да се опита да пренесе 
максимално възможното 
на родна почва. 

Кметът трябва да 
бъде много устойчив, 
принципен и смел. Това 
означава много за хора-
та, защото те оценяват 
наистина дейността му. 
Принципността в кмет-
ската работа е от голямо 
значение и той истински 
трябва да милее за родно-
то си място. 

В тази връзка не мога 

да не споделя, че Вашият 

център, както и този в 

съседната община Ча-

вдар са едни от най-кра-

сиво оформените в цяла-

та страна. Дали това до 

известна степен се дъл-

жи и на концесионните 

такси от „Елаците-Мед” 

АД, който е и най-голе-

мият работодател в ра-

йона?

Безспорно. „Елаците-
Мед” е водещо дружество 
в минната индустрия на 
България с основен пред-
мет на дейност добив и 

първична преработка на 
медно-порфирни златосъ-
държащи руди. Натроше-
ната руда се транспор-
тира от открития рудник, 
разположен в землищата 
на Етрополе и с. Челопеч, 
до Обогатителния ком-
плекс в нашето село. 

С това дружество има-
ме много добри взаимоот-
ношения. Те ни помагат в 
различни инфраструктур-
ни начинания, в поддържа-
нето и развитието на ини-
циативите ни в област та 
на културата, образова-
нието, спонсорират раз-
лични клубове, които се 
възраждат на територия-
та на общината. Отпус-
кат средства за провеж-
дането на празниците на 
населените места. Тази 
година ремонтираха около 
4 км четвъртокласен път 
от Мирково до комплекса. 
За една малка община 
като нашата това е много 
сериозна помощ. От това 
добро сътрудничество и 
двете страни имат само 
полза. От нашите села са 
сериозните работници, а 
„Елаците-Мед” подпома-
гат именно родните мес-
та на своите служители. 

Интересен е и въпро-
сът с концесиите. До 
2008 г. според действащи-
те тогава закони в стра-
ната такси получаваше 
единствено община Етро-
поле. Ставаше дума само 

за територии, на които се 
извършва добивът на руда-
та. След това се прие, че 
такива такси се дължат 
и на територии, където е 
разположено технологич-
ното оборудване и се де-
понират отпадъци. С тази 
промяна на закона такси 
вече получават Челопеч, 
Златица, Чавдар, Етропо-
ле и Мирково. Концесията 
се разпределя на базата 
на използваните от дру-
жеството площи. 

В рамките на община-
та ни е Обогатителни-
ят комплекс, в с. Чавдар 
е хвостохранилището, а 
в Етрополе и Златица са 
рудничните площи. Със 
средствата от концесия-
та нашите общини могат 
да си позволят по-мащаб-
ни социални дейности и 
грижа за застаряващото 
население, адекватна по-
литика в образованието 
и т.н. Впрочем, ежедневно 
осигуряваме топъл обяд за 
около 150 човека в Мирко-
во. 

Борбата на всеки кмет 
е да намира финансиране 
на различните дейности - 
социални, културни, обра-
зователни и т.н. На този 
народ му трябва и духовно 
израстване, защото имен-
но духовността ни е съх-
ранила като нация и като 
държава. 

Като продължение на 

Цветанка Йотина има 

висше икономическо 

образование. Работи в 

местното управление 

повече от 12 години. Сега 

е трети мандат кмет на 

община Мирково. Преди 

това е била общински 

съветник два мандата. 

Била е и в частния бизнес. 

Омъжена, с три деца и 

четири внучета.
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са намерени доказателства за първите обитатели по тези мес-
та – траките. Старо тракийско селище, превърнато в крепост, е 
имало на Яламовото тепе. Намерени са останки и от времето на 
Средновековието - църквата „Св. Георги“ от XII - XIII век, както и 
руини на крепост, охранявала прохода за Етрополе в местността 
Градище.

Между 1830 – 1840 г. мирковската общност в Цариград е съз-

дала сдружението „Мирковски вакъф”. Целта му е била да под-
крепя всеки мирковчанин в Цариград, както и да набира средства 
за развитие на селото. Така през 1834 г. е построена църквата  
„Св. Великомъченик Димитрий”. Повече за нея и за мирковската Све-
та гора ще стане дума в интервюто с кмета на общината Цветанка 
Йотина. Тя предложи два акцента да определят темата на нашия 
разговор. Единият е водоснабдяването, другият - пътищата.

Вашия отговор - все пак 

добивната и преработва-

телната промишленост 

са тежки в екологично 

отношение производ-

ства?

Действително еколо-
гичната тема е сериозен 
проблем за нашия район. 
Но ще отговоря много 
разбираемо - в Средного-
рието не се произвеждат 
домати и краставици за 
консервната промишле-
ност. Тук се добива мед, 
злато, сребро. Това са ком-
поненти, които дават до 
7% от брутния вътрешен 
продукт на България. Ком-
панията „Елаците-Мед” 
е структуроопределящо 
предприятие в икономи-
ката на България, един от 
големите инвеститори и 
данъкоплатци. В друже-
ството са ангажирани 
около 1770 работници и 
служители, повечето от 
които са местни жители. 

Определено предпри-
ятията от отрасъла се 
грижат адекватно за 
природата около своите 
производства. Световни-
те технологии, които се 
използват, правят и сама-
та продукция конкуренто-
способна. Работниците са 
добре платени, спокойни 
за бъдещето си.

И все пак - каква е зе-

мята, която стопанис-

ват Вашите хора, каква 

вода пият, какъв е възду-

хът, който дишат?

На територията на об-
щина Мирково всичко това 
е в допустимите норми. 
Само преди два месеца 
изисках от Регионалната 
здравна инспекция – Со-
фия област, да ми дадат 
справка за изследванията 
на питейната вода. Пока-
зателите са повече от до-
бри. От Балкана по грави-
тачен способ до нас стига 
вкусна и чиста вода, като 
преди това преминава и 
през пречиствателната 
станция. Проблемът е 
от голямото количество 
дъжд, който в последно 
време се изля над стра-
ната, и сега доста често 
водата е мътна.

Но в тази връзка тряб-
ва да кажа, че проблемите 
с водопроводната систе-
ма трябва да бъдат из-
ведени като национален 
приоритет. В нашата 
община, която се състои 
от пет населени места, 
водопроводът е подменен 
в три. Днес моята битка 
е да сменим водопровод-

ните системи и в оста-
налите две села - Буново 
и Каменец. Когато успееш 
да осигуриш качествена 
подземна инфраструкту-
ра, като управленец можеш 
да бъдеш удовлетворен от 
работата на администра-
цията си. И хората ще са 
доволни. 

В едно от хубавите 
ни села - Смолско, сме на 
третия, предпоследен 
етап от строителство-
то на водопровода. Там се 
работи със средства от  
ПУДООС, които финанси-
рат по-малки проекти. 

Сам виждате колко е 
зелено в общинския цен-
тър, така е и в селата ни. 
Нямаме проблем със земя-
та и въздуха при нас.

Как ще коментирате 

състоянието на улиците 

в селата и на пътищата 

между тях?

Преди няколко години 
изградихме четвъртоклас-
ния път на с. Смолско чрез 
финансиране от ПРСР. 
Строителите си свършиха 
прекрасно работата, мон-
тираха бордюри, направи-
ха тротоари и сега, след 
като приключи изгражда-
нето на водопроводните 
отклонения, постепенно 
ще преминем и към ас-

фалтиране на прилежащи 
улици. Там повечето са с 
паваж, защото теренът е 
като при старата столи-
ца Велико Търново. Асфал-
тът трудно остава без 
нарушена цялост, особено 
след поройни дъждове.

Трябва да изтъкна и 
колегиалните ни взаимо-
отношения с Областното 
пътно управление. Има 
проблемни участъци, за 
които трябва да се поми-
сли, защото есента и зи-
мата наближават. Говоря 
за републикански пътни 
отсечки, които са отго-

ворност на държавата, и 
аз няма да спра да търся 
начини необходимият ре-
монт на такива отсечки 
в най-скоро време да бъде 
направен. 

За любознателните 

читатели е известна 

църквата „Св. Великомъ-

ченик Димитрий“, постро-

ена през 1834 г., която е 

една от малкото в Бълга-

рия с позлатено кубе.

Безспорно е, че всеки 
човек трябва да има вяра 
в нещо. Моята вяра и упо-
вание е в Бога. Това, кое-

то се случва на терито-
рията на нашата община, 
е обнадеждаващо. Като 
отидеш на едно христи-
янско светилище, за миг 
ти се чувстваш различно, 
получаваш някаква енер-
гия, освобождаваш се от 
греховни помисли. И всеки 
дори казва „Боже, дай и на 
враговете ми здраве”. 

В с. Смолско почти из-
основи беше възстановен 
параклисът „Св. св. Петър 
и Павел”. Църквата „Въве-
дение Богородично”, която 
е паметник на културата, 
също беше реставрирана. 

Пак там местните хора 
изградиха и параклиса  
„Св. Георги”.

В Каменица издигна-
ха параклиса „Св. Дух”, 
а общината помогна да 
бъде построен храмът 
„Св. Илия” и да бъде на-
правен ремонт на покрива 
на много старата църква 
„Св. Петка”. В с. Буново 
изградиха параклиса „Св. 
Спас”, а „Св. Илия” беше 
възстановен. С усилията 
на хората и на общината 
реставрирахме църквата 
„Св. Теодор Тирон”, която 
се намира в самия център 
на с. Буново, където е и па-
раклисът „Св. Богородица”.

В с. Бенковски ремон-
тирахме църквата „Рож-
дество на Пресвета Бого-
родица“ и възстановихме 
параклиса „Св. Дух”. 

Наистина можем да 
оприличим община Мир-
ково на Света гора. Хра-
мът „Св. Великомъченик 
Димитрий”, който спо-
менахте, е ремонтиран. 
Първо бе подменен покри-
вът, а после „Елаците-
Мед” направиха златното 
кубе, реставрирахме ико-
ностаса. В горния край 
на селото е параклисът 
„Св. Неделя” и обикаляйки 
Мирково, постепенно ще 
откриете храмовете „Св. 
Георги” на територията 
на Обогатителната фа-
брика, „Св. Богородица”, 
„Св. св. Константин и 
Елена”,  „Св. Петка” на 
пътя за София, „Св. Спас”, 
„Св. Никола”, „Св. Сисой”. 
Тоест напълно е възмож-
но да развием поклонни-
ческия туризъм, а след 
него и други богуугодни 
дейности. Всяка по-ста-
ра църква съхранява най-
българската история, 
вътре е величието на 
родния дух, запазил на-
рода ни през вековете на 
тъмнина, потисничество 
и безпросветност. Това 
е гордост в най-чист 
вид.

В този смисъл общи-
ната предлага различни 
възможности за летните 
отпуски или за уикенди-
те. Разполагаме и с един 
прекрасен басейн, къде-
то условията за почивка 
са великолепни. И затова 
е и моята благодарност 
като кмет - а и на хората 
от общината - към бъл-
гарските строители, без 
чийто професионален труд 
нямаше да имаме и храмо-
вете, и спортния комплекс 
с басейна, и улиците, и во-
допровода. 

Част от спортния комплекс  Храмът „Св. Великомъченик Димитрий” в центъра на Мирково

Обогатителният комплекс на „Елаците-Мед” АД

Снимки авторът
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предостави всички доку-
ментни доказателства. 
Възможно е в бъдеще това 
задължение да се отмени, 
след като доказателства-
та могат да бъдат наме-
рени по електронен път в 
националните бази данни. 

Считано от 18 октомври 
2018 г. (и не по-късно) иконо-
мически оператор може да 
не предоставя администра-
тивни придружаващи до-
кументи, ако възлагащият 
орган вече разполага с тези 
документи.

Повече разпоредби относно 

основанията за изключване 

и критериите за възлагане 

Новите разпоредби 
относно основанията за 
изключване позволяват на 
възлагащите органи да от-
хвърлят икономически опе-
ратори, които имат лоши 
показатели или значителни 
недостатъци при предишна 
обществена поръчка. Също 
така се дава възможност 
на органите да ги отхвър-
лят, ако те нарушават кон-
куренцията, като практи-
куват съглашателство при 
офериране с други икономи-
чески оператори. 

По отношение на кри-
териите за възлагане, 
възлагащите органи се на-
сърчават да преминат от 
критерия „само цена“ към 
критерия „ИНИО“ (иконо-
мически най-изгодна офер-
та). Той може да се осно-
вава на разходите и може 
също така да включва дру-
ги аспекти в рамките на 
„най-доброто съотноше-
ние качество/цена“ (напр. 
качество на офертата, 
организация, квалифика-
ция и опит на персонала, 
условия за доставка като 
процеси и срок). Критери-
ите за възлагане трябва 
да бъдат ясно определени 
и претеглени в обявление-
то за обществена поръч-
ка или документацията 
за тръжната процедура. В 
допълнение, всяко възлага-
не на обществена поръчка 
трябва да бъде документи-
рано в конкретен доклад за 
оценката, който трябва да 
бъде изпратен на Комисия-
та при поискване.

То ще помага на националните и регионалните 
длъжностни лица да организират ефикасни 
обществени поръчки

 Прагове на ЕС за обществените поръчки от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2019 г.

Строителни 
работи

Доставки Услуги

Социални и 
специфични 
услуги

Субсидирани 
услуги

Всички оста -
нали услуги

Органи на 
централната 
власт

5 548  000 EUR 144  000  EUR7 750  000 EUR 221  000 EUR 144  000 EUR

Нецентрални 
възлагащи 
органи

5 548  000 EUR 221  000 EUR 750  000 EUR 221  000 EUR

Източник: Делегиран регламент (ЕС) 2017/2365 на Комисията от 18 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/24/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки.

Да се започне със „защо“

Често предметът на договора се решава прекалено бързо без правилно да се определи защо 
договорът е необходим и за какво служи. В резултат на това строителните работи, доставките или 
услугите в крайна сметка са частично или изцяло несвързани с потребността, която се е очаквало 
да бъде удовлетворена.

Това води до неефективно използване на публични средства и непостигане на добра икономиче-
ска ефективност.

Следва да се поясни, че  потребността не е продуктът или услугата, която искаме да получим. 
Потребността е функцията, която липсва за постигането на цел или извършването на дейност.

Например, възложителите не следва да започват тяхната обосновка с „Трябва да купим принтер“, а 
по-скоро с „Трябва да отпечатваме“. В този случай функцията за отпечатване може да се постигне 
чрез възможности, различни от закупуване, например чрез споделяне на принтер с други струк--
турни звена, даване под наем или лизинг на такъв от външно дружество. Всички тези алтернативи 
трябва да се вземат предвид преди започването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Накратко, това, което възложителите на основния процес  следва да имат предвид, е:

- определяне на потребността със заинтересованите страни;

- избор на процедурата;

- изготвяне в писмена форма на техническите спецификации (често наричани „Задание“), ако 
са услуги по закупуване (вж. раздел 2.1 Проект на документация за обществената поръчка).

Невключването на правилните хора на ранен етап може  
да ви струва на по-късен етап

Непризнаването на необходимостта да се включат както вътрешни, така и външни заинтересова
ни страни често е повод за критика при много поръчки. То често оказва отрицателно въздействие 
върху успеха на поръчката, като понякога води до допълнителни разходи за отстраняване на про--
пуски или грешки. Неподходящите спецификации водят до сложни корекции и по-голямо работ--
но натоварване, като се обхващат непредвидени въпроси и корекции. В допълнение, когато доку--
ментацията за обществената поръчка е неясна, оферентите са склонни да покриват своите рискове 
с по-високи цени.

Най-добрата практика показва, че си заслужава възлагащият орган да инвестира във външен тех--
нически опит при подготовката на обществената поръчка, за да се гарантира, че с него се спестяват 
възможно най-много пари и се избягват промените или разходите от повторното започване на про--
цедурата на по-късен етап.

рамките на Информацион-
ната система за вътреш-
ния пазар от Комисията.

Единният европейски 
документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) позволява 
на икономическите опера-
тори по електронен път да 
представят самостоятел-
на декларация, че отгова-

рят на изискуемите усло-
вия за участие в процедура 
за възлагане на обществе-
на поръчка. Само спечели-
лият оферент трябва да 

Мирослав Еленков

Европейската комисия 
публикува ново Ръковод-
ство, с което да помогне 
на националните и регио-
налните длъжностни лица, 
които се разпореждат със 
средства от ЕС, да органи-
зират ефикасни и прозрач-
ни процедури за обществе-
ни поръчки за финансирани 
от ЕС проекти.

Ръководството обхва-
ща целия процес – от под-
готовката и публикуване-
то на поканите за участие 
до подбора и оценката на 
офертите и изпълнение-
то на поръчките. За всеки 
от етапите има включени 
съвети за избягване на 
грешки, добри практики, 
полезни връзки и образци. 
Разяснено е също така 
как да се оползотворят 
максимално възможности-
те, които разкриват при-
етите през 2014 г. пре-
работени директиви за 
обществените поръчки, 
т.е. по-малко бюрокрация 
и повече онлайн процедури, 
за да се улесни участието 
на малките предприятия 
в публичните търгове и 
възможност за въвеждане 
на нови критерии в реше-
нието за възлагане на по-
ръчката с цел да се избе-
рат социално отговорни 
дружества и иновативни и 
екологични продукти.

Европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове насочват над 450 
млрд. евро в реалната ико-
номика на ЕС за периода 
2014 – 2020 г., половината 
от които се инвестират 
чрез обществени поръчки. 
В официалния сайт на ЕК 
https://ec.europa.eu е пуб-
ликувана инфографика на 
Ръководството, както и 
допълнителна информация 
относно дейностите на 
Комисията, с които тя по-
мага на държавите членки 
да подобрят начина си на 
управление и инвестиране 
на средствата от ЕС.

В началото на наръчни-
ка са записани  

новите определения, праго-

ве и категория възлагащи 

органи.

Директива 2014/24/ЕС 
предвижда нови определе-
ния, за да се изяснят раз-
личните понятия, използ-
вани при процедурите за 
възлагане на обществени 
поръчки, като документа-
ция за търга и икономиче-
ски оператор (включител-
но кандидат и оферент). 
Директивата също така 
представя нови концепции, 
които са от съществено 
значение понастоящем 
при обществените поръч-
ки, като електронни сред-
ства, жизнен цикъл, инова-
ции или маркировка.

Въвеждат се две кате-

гории възлагащи органи, 
за да бъдат разграничени 
органите на централна-
та власт (националните 
публични органи) и нецен-
тралните възлагащи ор-
гани, извършващи дейност 
на регионално и местно 
равнище. Тези две катего-
рии оказват въздействие 
предимно върху праговете 
за прилагане на директи-
вите. Прагът е по-висок 
за нецентралните възла-
гащи органи в случаите на 
търгове за доставки и по-
вечето поръчки за услуги. 

Праговете, над които 
европейското законода-
телство в областта на 
обществените поръчки се 
прилага, са се променили и 
понастоящем са различни 
за органите на централ-
ната власт и нецентрал-
ните възлагащи органи. 
Te се коригират редовно, 
по принцип на всеки две 
години, и могат да се про-
веряват на уебсайта на 
Комисията.

Улесняване на участието на 

МСП в тръжни процедури

Възлагащите органи 
не могат да определят из-
исквания за оборот на ико-
номическите оператори 
повече от два пъти стой-
ността на поръчката, с 
изключение на случаите, 
когато е налице конкретна 
обосновка. 

Икономическите опе-
ратори могат да използ-
ват онлайн инструмента 
e-CERTIS, за да открият 
административните доку-
менти, които могат да им 
бъдат поискани от дадена 
държава членка. Това след-
ва да им помогне да участ-
ват в трансграничните 
поръчки, ако не са запозна-
ти с изискванията на други 
държави. Онлайн услугата 
e-CERTIS за определяне на 
съответствието между 
административните до-
кументи често се изисква 
при обществените поръч-
ки в 28-те страните член-
ки, една държава канди-
датка (Турция) и още три 
от ЕИП/ЕАСТ (Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия).  
e-CERTIS е създадена в 

Снимки в. „Строител“
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Електронни поръчки 

До 18 октомври 2018 г. 
въ з л а г а щ и те  ор г ан и 
трябва да преминат към 
възлагане на обществе-
ни поръчки изключително 
по електронен път, чрез 
специални платформи за 
електронни обществени 
поръчки. Това означава, че 
цялата процедура за въз-
лагане на обществена по-
ръчка – от публикуването 
на обявленията до пред-
ставянето на офертите, 
трябва да се извърши по 
електронен път към посо-
чения момент. 

Считано от 18 април 
2018 г., ЕЕДОП може да се 
предоставя само в елек-
тронна форма. Комисията 
е разработила инстру-
мент, който позволява на 
възлагащите органи да 
създадат техен ЕЕДОП и 
да го приложат към доку-
ментацията за обществе-
ната поръчка. 

Откритите и огра-
ничените процедури ос-
тават основните видо-
ве, които са достъпни за 
всички видове обществени 
поръчки.

Минималните срокове 
икономическите операто-
ри да представят своите 
оферти и друга докумен-
тация за обществената 
поръчка са намалени с 
около една трета. От ЕК 
са убедени, че това ще по-
могне да се ускорят проце-
дурите. Ще се позволяват 
и по-дълги срокове в кон-
кретни случаи.

В Ръководството се 
посочва, че състезател-
ната процедура с догова-
ряне е по-гъвкава (преди 
това процедура на дого-
варяне с публикуване на 
обявление за поръчка) и 
може да се използва при 
определени условия, вклю-
чително когато поръчката 
е комплексна или не може 
да бъде доставена гото-
ва. Възлагащите органи 
имат повече свобода да 
преговарят с намален брой 
икономически оператори. 
Първо, прави се подбор от 
кандидатите, които са 
отговорили на обявление-
то и са представили пър-
воначална оферта. Второ, 
възлагащият орган може 
да започне преговори с 
подбраните оференти, 
за да потърси подобрени 
оферти.

Нов лек режим е въ-
веден за социалните и 
здравните услуги, и за ня-
кои други услуги. Този ре-
жим прилага по-висок праг 
(750 000 EUR), но също 
така някои задължения, 
включително изискване 
за обявление в Официален 
вестник на Европейския 
съюз. Този режим заменя 
предишната система в 
приложение II Б към Дирек-
тива 2004/18/ЕО.

Директивите понас-
тоящем изрично се по-
зовават на обществени 
поръчки за продукти в 
предпазарен стадий и 
насърчават по-широко 
използване на този вид 
тръжни процедури, като 
изясняват освобождаване-
то за услуги за научноиз-

следователска и развойна 
дейност.

Също така е въведена 
нова процедура — парт-
ньорството за иновации. 
Тя комбинира закупуване-
то на услуги за научноиз-
следователска и развойна 
дейност и закупуването 
на разработените ино-
вационни решения в една 
процедура. Това се по-
стига чрез партньорство 
между икономическия опе-
ратор и възлагащия орган.

С договори за смесени 
поръчки е възможно да се 
съчетаят няколко вида по-
ръчки (строителни рабо-
ти, услуги или доставки) 
в една тръжна процедура. 
Правилата, които се при-
лагат в този случай, са 
приложимите за вида на 

поръчката, съответства-
ща на основния предмет 
на поръчката.

На възлагащите орга-
ни изрично се препоръч-
ва да извършват пазарна 
консултация, за да под-
готвят по-добре своите 
процедури за възлагане 
на обществени поръчки 
и да информират иконо-
мическите оператори за 
своите потребности, при 
условие че не нарушават 
конкуренцията.

Промени в обхвата на 

Директива 2014/24/ЕС 

Директива 2014/24/ЕС 

разширява обхвата на пра-
вилата за обществените 
поръчки отвъд възлагане-
то и сключването на дого-
вор и включва разпоредби 
за уреждане на изменение-
то и прекратяването на 
договори.

Договорите за конце-
сия за строителство са 
изключени от Директива 
2014/23/ЕС за общест-
вените поръчки. Новата 
Директива 2014/24/ЕС об-
хваща всички договори за 
концесия, както за стро-
ителни работи, така и за 
услуги.

Формите на сътруд-
ничество между публични 
институции, които не во-
дят до нарушаване на кон-
куренцията по отношение 
на частните икономически 
оператори, попадат извън 
обхвата на законодател-
ството в областта на об-
ществените поръчки:

Договорите между 
субекти в публичния сек-
тор могат да се сключ-
ват пряко, при условие че 
кумулативно отговарят 
на три условия: първо, 
възлагащият орган тряб-
ва да упражнява контрол 
върху изпълнителя, по-
добен на този,  който 
упражнява върху собст-
вените си структурни 
звена; второ, повече от 
80 % от дейностите на 
изпълнителя трябва да 
се възлагат от контро-
лиращия възлагащ орган; 
и накрая, възлагащият 
орган не трябва да има 
пряко частно капиталово 
участие в контролирания 
изпълнител. Естеството 
и степента на контрол са 
описани подробно в Дирек-
тива 2014/24/ЕС и следва 
внимателно да се проверя-
ват за всеки отделен слу-
чай преди сключването „на 
място“;

Когато междуведом-
ствено сътрудничество 
води два или повече възла-
гащи органа до сключване 
на договор за постигане 
на общи цели от общест-
вен интерес, договорът 
попада извън обхвата на 
Директива 2014/24/ЕС. В 
този случай възлагащите 
органи трябва да извърш-
ват на свободния пазар 
по-малко от 20% от дей-

ностите, свързани със съ-
трудничеството.

В Ръководството се 
посочва още, че 

не всички обществени 

поръчки са изпълними. 

Ч е с т о  д о п у с к а н а 
грешка е възлагащият 
орган да приеме, че паза-
рът може да изпълни по-
ръчката, без да провери 
какво може да предложи 
той. Не всички са пости-
жими и процедурите за 
възлагане на обществени 
поръчки могат да се про-
валят, тъй като иконо-
мическите оператори не 
са представили оферта 
или не е имало оферти, 
които са били приемливи. 
Понякога пазарът просто 
не може да предостави 
поисканите строител-
ни работи, доставки или 
услуги. Не бива да се из-
ключват и проблеми във 
връзка с технологична-
та зрялост, пренаситен 
пазар или недопустими 
нива на прехвърляне на 
риск. Възлагащият орган 
може да търси нещо, кое-
то надминава текущите 
възможности на паза-
ра или може да определи 
нереалистични графици 
и бюджет. Ако това се 
случи, възлагащите орга-
ни трябва да възобновят 
процедурата за възлагане 
на обществена поръчка и 
да преразгледат целите, 
обхвата и техническите 
и икономическите условия 
на търга. Тези допълни-
телни задачи увеличават 
работното натоварване, 
времето и ресурсите, 
предназначени за процеду-
рата за възлагане на об-
ществена поръчка, и биха 
могли да се избегнат чрез 
предварителен анализ на 
пазара.

Р ъ к о в о д с т в о т о 
може да се види на сай-
та на вестник „Строи-
тел“ http://vestnikstroitel.
bg /news/188319_novo -
rkovodstvo-na-komisiyata-
v-pomosch-na-drzhavite-
chlenki-pri-organiziraneto-na-
nadezhdni-trzhni-proceduri-
za-finansirani-ot-es-proekti/ 
и на официалния сайт на 
ЕК https://ec.europa.eu.

Пример на състезателна процедура с договаряне

Поръчка за строителни работи за местен орган

Община желае да възложи поръчка за строителството на нова офис сграда в центъра на града, като 
общоизвестен факт е, че е много вероятно там да бъдат открити археологически останки, които 
ще трябва да бъдат защитени по време на строителния процес. Местният орган не знае какъв риск 
са готови да поемат икономическите оператори по отношение на въздействието на защитата на 
археологическите останки върху разходите и графика на строителството. Този въпрос ще изисква 
преговори с икономическите оператори.

Ясните технически спецификации подобряват общото качество на процедурата

Недобре изготвените спецификации често са основната причина за последващи изменения 
-

ните резултати от строителните работи, доставките или услугите.
в поръчката поради неправилното отразяване на потребностите на възлагащия орган и очаква-

Тази липса на яснота може да доведе до изменения в поръчката, чрез промяна или добавяне на 
задачи, и по този начин да се промени както обхватът, така и стойността на поръчката от първона-
чално планираното. Възлагащите органи ще трябва да направят справка с правилата за изменение 
на поръчката и ако е необходимо, ще трябва да проведат нова процедура за възлагане на обществе-
на поръчка (вж. раздел 5.3. Осъществяване на изменения в поръчката).

В допълнение на това ясните, пълни и точни технически спецификации помагат на икономическите 
оператори да изготвят висококачествени оферти, съобразени с потребностите на възлагащия орган.

Използването на експертен опит в конкретната област (независимо дали вътрешен или външен) 
допринася за общата ефективност на процедурата чрез предоставяне на информация, която е била 
надлежно проучена, анализирана, оценена и записана.

Не смесвайте различните критерии.
Важно е да се разяснят разликите между видовете критерии. Възлагащите органи и икономическите 
оператори следва да се уверят, че не бъркат различните видове критерии.

Трите вида критерии съответстват на три различни стъпки в избора на печелившата оферта.  
Те преследват различни цели и са предназначени да отговорят на три различни въпроса.

При определяне на критериите възлагащите органи следва да имат предвид тези въпроси, за да се 
избегне объркване и потенциално включване на неподходящи критерии.

Основания за  
изключване

Кой трябва да бъде изключен  
от процедурата за възлагане  

на обществена поръчка?

Кой е в състояние  
да изпълни поръчката?

Чия оферта ще осигури очакваните 
резултати по възможно  

най-добрия начин?

Критерии за подбор Критерии за  
възлагане

Изкуственото разделяне на стойността на поръчката е незаконно

Възлагащият орган не трябва изкуствено да разделя по-големите строителни работи/доставки/
услуги на по-малки единици, за да избегне праговете на ЕС за обявяване в ОВ на ЕС или национал--
ните прагове, или за да избегне прилагането на определени състезателни процедури.

При строителни работи всички отделни поръчки трябва да бъдат обединени, когато помежду им 
има функционална и времева връзка. По принцип, ако взети заедно поръчките се отнасят до един и 
същ предмет, стойностите им трябва да бъдат събрани в една обща стойност. Ако събраните стой--
ности надвишават праговете, поръчките трябва да бъдат обявени в ОВ на ЕС. При съвместни про--
екти с повече от един партньор изискванията за възлагането на обществени поръчки трябва да се 
вземат под внимание на равнището на проекта, т.е. не на равнището на отделния партньор.

Например, ако възлагащият орган трябва да боядиса сграда с 10 стаи, той не може да раздели 
поръчката на 10 поръчки или по-малко (например 6) и да възложи поръчките без представяне на 
оферти. Всички тези услуги/доставки или строителни работи трябва да бъдат „обединени“ заедно, 
за да се създаде функционална цялост. Следователно, в този пример стойността на поръчката тряб--
ва да бъде общата стойност на десетте поръчки. Общата стойност определя дали от дадена оферта 
се изисква да следва Директива 2014/24/ЕС или не.

Примери за изкуствено разделяне или „раздробяване“

1.  При преглед на плана за възлагане на поръчка за проект на обществена сграда бе разкрит модел 
на множество обособени позиции за суми малко под прага по директивата, без да има ясна тех--
ническа обосновка. Покана за представяне на оферти за всички тези обособени позиции е била 
организирана на местно равнище, без да се вземе предвид общата сума на обособените позиции, 
която значително е надвишавала прага.

2.  Строителните работи по проекта са изкуствено разделени на една поръчка за предлагане, чиято 
сума е била с 1 % по-ниска от прага на директивата, и на друга поръчка за „собствени строителни 
работи“, изпълнявана пряко от възлагащия орган.

3.  Предложена покупка на определено количество превозни средства се разделя изкуствено на 
няколко поръчки с намерението да се гарантира, че стойността на всяка поръчка попада под пра--
говете, т.е. умишлено избягване на публикуване на поръчката за целия набор от доставки в ОВ 
на ЕС.
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Инж. Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм: 

Свилена Гражданска

Инж. Кънев, завърши 

четвъртата сесия на 44-

тото Народно събрание. 

Как протече работата на 

оглавяваната от Вас пар-

ламентарна Комисия по 

икономическа политика и 

туризъм (КИПТ)? 

Знаете, че обикновено 
провеждаме заседание в 
сряда. През изминалата се-
сия мога да завя, че почти 
не сме пропускали седмица. 
КИПТ беше водеща по про-
мените в няколко основни 
закона. Считам, че бяхме и 
изключително ефективни и 
по отношение на контрола 
върху работата на Минис-
терството на икономиката 
(МИ) и Министерството 
на туризма (МТ), като има-
хме няколко блиц контрола 
и изслушвания. Интересно 
бе едно от последните за-
седания, което касаеше ра-
ботата на МТ по промени 
в Закона за туризма. През 
2018 г. гласувахме т.нар. 
втори закон за туризма. Ще 
припомня, че с т.нар. първи 
голям нормативен акт за 
сектора регламентирахме 
създаването и работата 
на Единна система за ту-
ристическа информация 
(ЕСТИ), която да даде въз-
можност да се увеличат 
приходите от нощувки и да 
помогне в борбата срещу 
сивия сектор. Приехме тези 
промени през миналата го-
дина. Те въвеждат железни 
правила при регистрацията 
на туристите в местата 
за почивка. Вече автома-
тично ще се подава инфор-
мацията за почиващи, от-
седнали в даден хотел или 
база, към данъчните служби 
и Министерството на въ-
трешните работи. Това ще 
има голям ефект за изсвет-
ляване на бизнеса и за съби-
ране на повече общински и 
държавни такси, на второ 
място - и за сигурността. 
Въвеждането на ЕСТИ се 
забави заради много проце-
дурни хватки, които блоки-
раха конкурса за избор на 
изпълнител за нейното из-
граждане. Добрата новина 
е, че наскоро министърът 
на туризма Николина Ан-
гелкова подписа договора 
за реализацията на ЕСТИ. 

Вторият голям закон 
за сектора касае правата 
и задълженията на турис-
тическите оператори и 
правата на потребители-
те при отказ от пътуване 
и т.н. С промените през 
2018 г. бяха транспонирани 
европейски разпоредби. На-
правиха се изменения, каса-
ещи контрола и правилата 
за налагане на санкции и 
извършването на провер-
ки, които регламентират 
докъде стигат правомо-
щията на МИ в лицето на 
Комисията за защита на 
потребителите и къде са 

тези на инспектората на 
МТ. 

Ще определя като из-
ключително интересни 
дебатите в КИПТ по про-
мените в Закона за защи-
та от шума в околната 
среда (ЗЗШОС), внесени 
от Министерския съвет 
по предложение на вице-
премиера Валери Симеонов. 
Сблъскаха се две различни 
концепции. Едната беше 
на вносителя - заместник 
министър-председателя, 
а другата - на МТ, която е 
залегнала в т.нар. трети 
голям закон за туризма. 
Той беше публикуван за об-
ществено обсъждане и ве-
роятно през есенната се-
сия на Народното събрание 
ще го разглеждаме в КИПТ. 
Ведомството се кани да 
обособи специален режим 
за борба с наднормения 
шум в големите курортни 
комплекси в страната. 
Това противоречи на сега 
обсъжданите изменения в 
ЗЗШОС, но времето ще по-
каже кое е по-доброто. 

Кои  бяха  другите 

теми, по които работи-

хте през изминалите ме-

сеци?

В областта на иконо-
миката смятам, че бяха 
постигнати изключително 
добри резултати в разви-
тието на индустриалните 
зони в България. Това е една 
от темите, които сме ко-
ментирали неведнъж. След-
ващата, по която Комисия-
та никога не е преставала 
да работи, е подобряване на 
бизнес климата. Проведох-
ме няколко изслушвания на 
отговорните институции. 
Изслушахме министъра на 
енергетиката Теменужка 
Петкова и председателя на 
Комисията за енергийно и 
водно регулиране Иван Ива-

нов. Създадена бе работна 
група, която проведе някол-
ко заседания за намиране на 
оптимално решение на про-
блемите. Ще припомня, че 
според класацията на Све-
товната банка – To doing 
business, България е след 
100-тното място по сро-
кове за присъединяване към 
енергомрежата на малки и 
средни предприятия. Има-
хме заседание и с министъ-
ра на труда и социалната 
политика Бисер Петков и 
с инж. Румяна Михайлова, 
изп. директор на Изпълни-
телна агенция „Главна ин-
спекция по труда“, защото 
смятаме, че на този етап 
спешно трябва да се изме-
нят някои правила и да се 
облекчи българският малък 
и среден бизнес. Няма как 
фирма с двама или чети-
рима служители да отго-
варя на същите условия по 
охрана на труда и въобще 
на изискванията на наред-
бите на Министерството 
на труда и социалната по-
литика (МТСП), както една 
компания от 200 или 2000 
души. В България са реги-
стрирани около 480 хил. 
фирми, от тях 400 хил. са 
реално работещи, от които 
почти 96% са микро-, малки 
и средни. Най-големият дял 
от 92% са микрофирмите, в 
които са заети над 650 хил. 
души. Търсим решения, за 
да облекчим малкия и сред-
ния бизнес. 

Заедно с колегите от 
двете парламентарни коми-
сии по труда, социалната и 
демографската политика и 
по образованието и наука-
та, оглавявани съответно 
от Хасан Адемов и Миле-
на Дамянова, проведохме 
срещи с МИ, МТСП и Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката (МОН). 
Вменено бе на МОН като 

водещо ведомство да пред-
ложи промени в дуалното 
обучение. Смятам, че има 
резултат, защото буквал-
но в първата седмица след 
започване на работа на 
Народното събрание през 
септември първо в образо-
вателната парламентарна 
комисия ще бъдат гледани 
поправки в Закона за про-
фесионалното образование 
и обучение с цел разширя-
ване на обхвата на дуал-
ното обучение. Предстои 
да дискутираме и темата 
за включване на бизнеса в 
преподаването във висши-
те учебни заведения. 

Като цяло смятам, че 
в момента българският 
бизнес работи в спокойна 
обстановка. За съжаление 
продължава да се разтва-
ря ножицата между бедни 
и богати, малки и големи и 
в социален и в икономиче-
ски аспект. Това е един от 
проблемите, които касаят 
българската икономика. 
Ако трябва да бъда по-кон-
кретен, за първи път в по-
следните години износът 
ни достигна 50% от БВП. 
Все пак числото е малко 
тревожно, защото 80% от 
него се формират от 400 
компании. На нас ни липсва 
малкият и среден бизнес с 
продукция с висока добаве-
на стойност на по-добри 
пазари. Тук смятам, че дър-
жавата трябва да осигури 
повече подкрепа на този 
тип предприятия. 

Казахте, че са постиг-

нати изключително добри 

резултати в развитието 

на индустриалните зони в 

България.

Считам, че тепърва ще 
има интерес към темата. 
Много от общините, които 
работеха по модната дума 
индустриални зони, спо-

ред нас не направиха това, 
което трябва. Те разделиха 
определени техни терени и 
без да има изградена, финан-
сирана от местните власти 
или от държавата инфра-
структура, продаваха пар-
целите за строителство. 

В Пловдив бяха първи, 
след това Божурище, Ста-
ра Загора и др. градове. 
Това е една от темите, 
по които тепърва ние ще 
имаме изслушване на Ми-
нистерството на икономи-
ката. 

Какви са очакванията 

Ви за развитие на иконо-

миката? 

Това е доста сложна 
тема. Можем да се похва-
лим, че икономиката върви 
с един добър ръст от 4%. В 
същото време, ако търсим 
някакъв негатив, можем да 
кажем, че е малко и това не 
ни стига и че ни е необхо-
дим такъв от 6-8%. Даваме 
за пример съседните ни кон-
курентни държави Румъния 
и другите, които наистина 
успяха да постигнат добър 
растеж. Гордеем се с тези 
4%, но според мен има нужда 
от дебати по темата, как-
то и за данъците и финан-
совата политика. Българ-
ската народна банка (БНБ) 
изнася данни, че приходите, 
които идват от наши съна-
родници в чужбина, средно 
месечно се движат между 
70-90 млн. евро, които от-
давна изпревариха реални-
те инвестиции в България. 
Всъщност те са най-голе-
мият вложител у нас. 

Проведохме среща с 
ръководството на БНБ 
за това как се регистри-
рат тези приходи. Оказа 
се, че те отчитат само 
средствата, които са по 
банков път и са над 2500 
евро. По-голямата част 

от парите, които идват в 
България, обаче са под 2500 
евро. По експертна оценка 
на Българската академия на 
науките тази сума е между 
2-2,5 пъти по-голяма от от-
четената от БНБ. Можем 
да говорим за средства 
между 150-200 млн. евро ме-
сечно, което означава, че 
това са над 2 млрд. евро го-
дишно, т.е. 4 млрд. лв. Тези 
пари не влизат в банките. 
Средствата спомагат за 
разширяване на потребле-
нието, т.е. те помагат из-
ключително много за ръста 
на икономиката у нас. 

В разгара сме на лет-

ния туристически сезон. 

Какви са очакванията Ви 

за него?

Смятам, че ще имаме 
една успешна година за сек-
тора. Базирам се на данни-
те от МТ, които отчитат 
резервациите. Имаме лек 
спад на руските посети-
тели, което е разбираемо, 
защото част от тях се 
върнаха в Турция, Египет и 
Тунис. Но от друга страна 
се регистрира доста сери-
озен ръст на гостите у нас 
от Англия, Германия, Полша, 
Чехия, Словакия и от други 
европейски държави.

В КИПТ разгледахте 

годишния доклад за 2017 г. 

на Комисията за защита 

на конкуренцията (КЗК). 

Той беше представен 
от Юлия Ненкова, предсе-
дател на КЗК, и подкрепен 
от нас. Нямаше сериозни 
обструкции. Според мен го-
лемият проблем в дейност-
та на КЗК идва от това, 
че в огромната си част 
докладите й са по Закона 
за обществените поръчки 
(ЗОП), а не по конкурентна-
та бизнес среда у нас. Кога-
то създавахме КЗК по вре-
ме на кабинета „Станишев“ 
- по искане на Европейския 
съвет, бях член на икономи-
ческата и на бюджетната 
комисия. Водехме сериозни 
дебати дали и как да бъде 
включено разглеждането 
на претенциите по ЗОП - 
дали да бъде чисто съдебна 
процедура, или първо в КЗК. 
Взе се решението първоин-
станционно да бъде КЗК, а 
след това съдът. Така на-
товарихме КЗК. Сега обър-
нахме внимание, че са ни 
необходими малко повече 
секторни анализи в облас-
тта на защитата на кон-
куренцията. 

Как протича парт-

ньорството Ви с Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ)? 

Досега не сме имали 
някакви специални взаи-
моотношения с КСБ. Вре-
ме е заедно с Камарата 
да набележим темите, по 
които можем да си бъдем 
полезни. 

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

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

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

®

10

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 30 септември 2018 г. 
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НПЕЕМЖС в Търговище в цифри 
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1 бул. „Цар Освободител“ №30 1507512,36 9305,78 78

2 кв. „Запад 1“, бл-25 991368,00 6994,00 54

3 бул. „Митрополит Андрей“ №85 1582998,00 14185,14 174

4 ул. „Кюстенджа“ №79 486246,00 3395,00 48

5 ул. „Република“ №24, 26 566288,60 3949,00 42

6 ул. „Цар Симеон“ №4 1293265,57 9286,86 78

7 бул. „Цар Освободител“ №32 860593,87 6949,24 90

8 ул. „Бузлуджа“ №1, 3 477388,80 3725,00 45

9 кв. „Запад 2“, бл. 53 1332082,20 9099,00 78

10 ул. „Кюстенджа“ №4, 6, 8 832915,88 6087,32 55

11 ул. „Бенковски“ №7 887817,63 7169,07 73

12 бул. „Митрополит Андрей“ №83 920329,87 6984,90 83

13 бул. „Цар Освободител“ №36 1248270,10 9246,46 78

14 ул. „Скопие“ №16 392400,00 2752,85 32

15 ул. „Палаузов“ №8 935613,20 6504,30 60

През март т.г. 
в Търговище беше 
открит първият 
от одобрените за 
саниране обекти по Националната програма за енергий-
на ефективност на многофамилните жилищни сгради  
(НПЕЕМЖС). Блокът се намира на бул. „Митрополит Ан-
дрей” 83. На церемонията присъстваха кметът на града 
д-р Дарин Димитров, областният управител на Търгови-
ще Митко Стайков, представители на фирмата изпълни-
тел и граждани.

В обновеното здание живеят близо 70 семейства, 
които по време на събитието изразиха благодарност от 
добре свършената работа на строителите и от добрата 
организация на община Търговище. Собствениците заяви-
ха, че макар в началото да са били скептично настроени 
към санирането, сега са изключително доволни от край-
ния резултат и намалените сметки за електроенергия. 

Стойността на извършените СМР е 920 000 лв. Те са 
изпълнени от ДЗЗД „Проектстрой – Линк“, с участници 
ЕТ „Проектстрой Петър Петров“ и „Линк – Русе“ ЕООД.

Само три месеца по-късно, през юни, приключи и 
вторият жилищен блок, обновен по НПЕЕМЖС. По повод 
завършване на дейностите на сградата на ул. „Георги 
Бенковски“ 7 бе отслужен водосвет. На събитието при-
състваха кметът д-р Дарин Димитров, областният упра-
вител Митко Стайков, зам.-кметът Митко Панайотов и 
секретарят на общината Христалина Халачева. 

„Радостно е, че живущите в блока са сред хората, 
които повярваха в Националната програма за енергийна 
ефективност и благодарение на нея сега имат по-уютни 
домове. Уверен съм, че с въвеждане на мерките за енер-
гийна ефективност чувствително ще намалеят и раз-
ходите за отопление, каквато е и целта на НПЕЕМЖС“, 
каза д-р Димитров.

Над 850 000 лв. са вложени в обновяването на здание-
то, в което има общо 72 апартамента. Изпълнител на 
СМР е фирма „Торис БГ” ЕООД. 

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ – Търговище

От началото на Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС), да-
дено през 2015 г., община 
Търговище може да се пох-
вали с общо 4 приключени 
обекта. Това са блокове-
те на бул. „Митрополит 
Андрей” №83, ул. „Георги 
Бенковски” №7, ул. „Бузлу-
джа” №1, 3 и ул. „Кюстен-
джа” №4, 6, 8. Във всички 
тях са въведени мерки за 
енергийна ефективност и 
е осигурен оптимален то-
плинен комфорт и по-висо-
ко качество на жизнената 
среда за хората.

Реално изпълнението 
на НПЕЕМЖС в община 
Търговище започва 

през август 2016 г., 

когато са регистри-

рани 25 сдружения на 

собствениците. 

Не след дълго старти-
ра обследване на сградите 

за устано-
вяване  на 
т е х н и ч е -
с к и те  и м 
х а р а к т е -
р и с т и к и . 
С ъ б и р а т 
се данни за конструктив-
ната устойчивост на 
обектите, съставят се 
технически паспорти и се 
изготвят съответните 
предписания.

Одобрение по Нацио-
налната програма полу-
чават 15 блока, за които 

п р е з  н о ем в ри 
2016 г. се обявя-
ва обществена 
поръчка с пред-
мет „Изпълнение 
на инженеринг-
проектиране и 
изпълнение на 
СМР за обновя-
ване на обекти 

в гр. Търговище 
по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради, 
включително по упражня-
ване на авторски надзор 
по 15 обособени позиции”. 
Общата площ на здания-
та в търга е 105 634 кв. м, 
като в тях има 1067 дома-
кинства. 

С Решение №3-ОП-54 
през май 2017 г. се обя-
вява класирането на до-
пуснатите участници в 
откритата процедура по 
съответните обособени 
позиции, а 

през юли са налице и 

първите сключени до-

говори 

с  и з п ъ л н и т е л и т е 
на обществената по-

ръчка. Стойността на 
извършваните СМР е 
14 750 000 лв. „Четири от 
тези 15 обекта са вече 
санираните сгради на 
бул. „Митрополит Андрей” 
№83, ул. „Георги Бенковски” 
№7, ул. „Бузлуджа” №1, 3 и 
ул. „Кюстенджа” №4, 6, 8. 
За останалите 11 блока 
предстои финализиране 
на СМР до края на 2018 г.“, 
съобщиха от община Тър-
говище. От местната ад-
министрация допълниха, че 
реално част от зданията 
са готови и са в очакване 
на официално откриване. 
Това са сградите на: 

ул. „Цар Симеон“ №4, 
изпълнител „Кантос БГ” 
ЕООД, стойност на СМР 
1 293 265,57 лв. 

ул. „Палаузов“ №8, из-
пълнител „Обединение жи-

Подмяна на съществуваща дограма на апарта-
ментите и входните части с PVC дограма с изискуем 
коефициент на топлопреминаване;

Топлоизолиране на външни стени, вкл. покрив;
Топлинно изолиране на подове в сутерените;
Въвеждане на ЕЕ осветление;
Ремонт или цялостна подмяна на осветителните 

тела с енергоспестяващи сензори във всички общи 
части и в мазетата;

Ремонт на фасади, козирки, еркери, общи части, 
асансьорни уредби;

Ремонт на компрометирани участъци по цокъла 
на стълбището;

Изграждане на нова мълниезащитна и заземи-
телна инсталация;

Монтиране на нови външни врати за достъп до 
сградите, дистанционно отваряне и въвеждане на чип 
карти;

Антикорозионна защита;
Хармонизиране, внасяне на цветова гама и макси-

мално унифициране на жилищните сгради.

До момента са приключени четири здания

Ул. „Г. Бенковски” 7 - преди и след 

лищна сграда Па-
лаузов 8 ЛС-2016”, 
стойност на СМР 
935 613,20 лв.

ул. „Цар Освободи-
тел” №32, изпълнител 
„Геокорект” ЕООД, 
стойност на СМР 
860 593,87 лв.

ул. „Република 
№ 24, 26, изпълни-

тел „Реал” ЕООД, стой-
ност на СМР 566 288,60 лв.

Ул. „Република №24, 26

Ул. „Цар Симеон 4“

Ул. „Цар Освободител“ 32

Ул. „Палаузов“ 8

Снимки авторът
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В ход са дейностите и по последната необновена детска градина в Бургас 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Бургас ще посрещне 
с нови ателиета, модер-
ни учебни зали и подхо-
дяща творческа среда 
студентите, които ще 
се обучават в първия из-
вън столицата филиал на 
Националната художест-
вена академия (НХА). Ба-
зата се намира на втория 
етаж в модернизираната 
пристанищна Магазия 1. 
В момента по проект на 
общината се извършва ре-
конструкция и преустрой-
ство на помещенията. 
Обособяват се отделни 
кабинети, в които ще се 
водят лекции и практичес-
ки занятия. Изграждат се 
необходимите електриче-
ски и вентилационни ин-
сталации. „Промените в 
интериора ще внесат в 
Магазия 1 не само удоб-

ства, но и голяма част 
от творческата атмос-
фера на Националната 
художествена академия. 
За реализирането на ре-
конструкцията местната 
власт отпусна собствени 
средства и оказва логис-
тична подкрепа“, съобща-
ват от пресцентъра на 
общината.

Строителните работи 
трябва да приключат до 

първата половина 
на септември. От 
кметството съоб-
щават, че фили алът 
на НХА се радва на 
голям интерес още 
в годината на от-
криването си. След 
кандидатстудент-
ските изпити всич-
ки обявени места за обуче-
ние във висшето училище 
са запълнени.

Мащабни ремонтни 
дейности вървят и в дет-
ската градина в бурга-

ското село Равнец. Зам.-
кметът по образование 
Йорданка Ананиева про-
вери на място с какво ка-
чество и темпо се изпъл-
няват СМР за подобряване 
на инфраструктурата и 
енергийната ефектив-
ност на сградата. Фаса-
дата вече е напълно прео-
бразена с топлоизолация. 
Старата и амортизирана 
дървена дограма е заме-

ЧЕЗ Разпределение въведе допълнителни мерки за 
обследване на мрежата в Казичене и извърши засне-
мане с дрон, съобщиха от Компанията. Технологията 
е позволила извършване на оглед без изключване на 
системите от напрежение и без смущаване на ком-
форта на клиентите. Облетени са 10 км съоръжения 
и са заснети всички елементи от тях. 

„Чрез устройството Компанията ще локализира 
дори най-незначителните забележки по мрежата, 
настъпили в резултат на лошите метеорологични 
условия през юли, и ще ги отстрани превантивно в 
кратки срокове“, обясняват от ЧЕЗ Разпределение. 

От дружеството уточняват, че прекъсванията 
в Казичене в последния месец се дължат на аварии 
в съоръжения, които не са собственост на Компа-
нията, на нетипично честите за сезона бури, които 
активират защитите по мрежата, както и на пос-
ледващи действия на ЧЕЗ Разпределение във връзка 
с тези събития. Въпреки това са предприети пре-
вантивни дейности, за да се минимизира риска от 
възникване на аварии по съоръжения на дружеството 
в бъдеще. Компанията поддържа мрежата в добро 
техническо състояние и полага усиля за повишаване 
на сигурността на електрозахранването, се казва 
още в информацията на ЧЕЗ Разпределение. 

Продължават дейностите по текуща поддръжка 
на пътната мрежа в община Враца, в която ще бъ-
дат вложени 366 000 лв., съобщиха от пресцентъра 
на кметството. В момента се асфалтира участък 
от четвъртокласния път с. Мраморен – с. Голямо 
Пещене. Завършени са отсечките кв. „Кулата“ –  
с. Нефела, с. Бели извор – с. Власатица, с. Върбеш-
ница – с. Косталево, с. Девене – с. Чирен. Текущи 
подобрения са направени и на шосето до с. Веслец, 
както и на това от границата на община Враца с 
Мездра до с. Върбешница.

Предстои работа по участъците до селата Зго-
риград и Оходен, както и между Баница и Мало Пе-
щенe. Изпълнител на всички СМР е местната фирма 
„Гарант – 90 – Цонев и сие“ ООД. 

Сградата на Районно-
то управление на МВР в 
Берковица е санирана по 
проект на местната об-
щина, финансиран от Опе-
ративна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“, про-
цедура за директно предос-
тавяне BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в 
периферните райони“, съоб-
щиха от общинската адми-

нистрация. Полицейското 
управление е първият об-
ществен обект в града с 
напълно нова визия и отлич-
на енергийна ефективност. 

Първата копка бе на-
правена на 10 април 2018 г. 
в присъствието на кме-
та инж. Милчо Доцов. Из-
пълнител на инженеринга 
е ДЗЗД „Берковица 2017“ 
– София, а фирмата, уп-

ражняваща строителен 
надзор, е „Кима Консулт“ 
ЕООД – Пловдив.

Общият размер на ин-
вестицията е 239 646 лв., 
от които 203 699 лв. са по 
оперативната програма, а 
35 946 лв. са от национал-
ния бюджет. С тези сред-
ства е подменена старата 
дограма, направена е изо-
лация на външните стени 

и покрива и е подменено ос-
ветлението. 

От общината в Берко-
вица обявиха още, че след 
ремонта се очаква разхо-
дите за отопление да са 
значително по-ниски, както 
и да се намалят вредните 
въглеродни емисии и да се 
подобри комфортът на ра-
ботещите полицаи и слу-
жители.

При ремонта на площад „Бдинци“ във Видин ще бъде 
подменен водопроводът, информира кметът Огнян Ценков. 
Той посочи, че настоящият е изграден преди повече от 70 
години. „Тръбата за питейна вода е корозирала и ще бъде 
сменена, въпреки че това не влиза в договора за безвъз-
мездна финансова помощ, който се изпълнява по проекта 
за реконструкция на централната пешеходна зона по Опе-
ративна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. За целта 
са заложени собствени средства в размер на 560 000 лв.“, 
е казал Ценков. 

Припомняме, че във Видин се работи едновременно по 
три етапа от проекта за реконструкция на централната 
пешеходна зона, който е на обща стойност 12 млн. лв., в 
пространството около сградата на общината и прилежа-
щия й паркинг, заедно с фонтана. Предвидено е вмъкването 
на елементи, които са украсявали в миналото тази зона. 
До Драматичния театър ще има колони, часовникова кула, 
рекламни цилиндри със старинна форма и енергоспестяващо 
осветление, поставено на автентични стойки и столове. 

Правителството осигурява 
2,5 млн. лв. за път към квартали-
те „Бузлуджа“ и „Зона В“ във Велико 
Търново, както и за тренировъчно-
то футболно игрище до Спортното 
училище. 

Инвестицията за тренировъч-
ното игрище е близо 700 000 лв. и 

ще помогне на над 300 млади та-
ланти от Велико Търново, Спорт-
ното училище и школата на ФК 
„Етър“.

Съответно от новата пътна 
връзка ще се възползват над 30 
хиляди жители на града. Тя ще им 
осигури пряк достъп към пътен въ-

Прерязаха лентата на обновената сграда на Народно 
читалище „15 септември 1903 – 1909 г.” в Разлог. Сред-
ствата са осигурени от Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. Стойността на строителство-
то е 1 025 480 лв., като от тях 853 194 лв. са от ЕС, 
150 563 лв. са национално съфинансиране, 21 722 лв. – 
собствено. Извършено е топлинно изолиране на външ-
ните стени, покрив и под, подмяна на прозорци и врати 
със система от PVC профил и стъклопакет, на водопро-
водната и канализационната инсталация. Също така са 
монтирани котел за отопление на газ, външни парапети, 
мълниезащитна инсталация и други. 

Основната цел на проекта е гарантиране на устой-
чив растеж на града чрез комплексно преодоляване на 
основните икономически, урбанистични и социални про-
блеми.

нена с нови PVC профили и 
стъклопакети. Строител-
ни работи се извършват и 
на покрива, който ще бъде 
с нова хидро- и топлоизо-
лация.

Нафтовият котел е де-
монтиран и на негово мяс-
то се слага отоплителна 
инсталация,  която ще 
използва дървени пелети. 
Процесът на действието 
й ще бъде напълно автома-
тизиран за още по-голяма 
ефективност. Топла вода 
за битови нужди ще се оси-
гурява и от възобновяем 
източник на енергия.

„ДГ „Теменуга“ в с. Рав-
нец е последната несани-
рана градина на терито-
рията на община Бургас. 
Ремонтът, който е по 
проект на „Красива Бълга-
рия“, ще доведе до по-добра 
социална инфраструктура 
и съвременни условия за 
обучение в детското заве-
дение, което е посещавано 
от близо 70 деца“, съобща-
ват от пресцентъра. 

зел „Качица”. Отсечката ще 
започне от разклона на улица 
„Стоян Коледаров”, ще пре-
мине покрай газстанцията в 
кв. „Зона В” и ще продължи до 
кръговото кръстовище край 
сградата на Дома за стари 
хора. Работата по обекта ще 
започне в рамките на месец.

Широчината на улично-
то платно ще е 14 метра, 

а строително-монтажните 
работи включват: подго-
товка на пътната основа с 
площ 13 500 кв. м, изграждане 
на бордюри с обща дължина 
1800 м и на 4500 кв. м трото-
ари, цялостно преасфалти-
ране с над 4300 тона асфал-
това смес и още 9700 кв. м 
износващ слой, монтиране на 
ново осветление.
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Георги Сотиров

Доц. Стоянов, Стро-

ителният факултет на 

ВСУ „Любен Каравелов” 

има нови специалности. 

Разкажете ни по-подроб-

но за тях.

Наистина можем да се 
похвалим с включването на 
няколко нови специалности 
както в бакалавърската, 
така и в магистърската 
образователна и квалифи-
кационна степен. Задачата 
ни е да обучаваме студен-
ти в областта на стро-
ителното инженерство. 
Съвременните изисквания 
на бизнеса, с който сме в 
много тесни връзки бла-
годарение на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) и на вестник „Стро-
ител“, налагат по-тясна 
специализация на инженер-
но – управленския персонал. 
За да отговорим на търсе-
нията на нашите колеги 
от строителните фирми, 
и с тяхното активно учас-
тие, създадохме и акреди-
тирахме в Националната 
агенция по оценяване и 
акредитация няколко спе-
циалности. В бакалавър-
ската образователна и 
квалификационна степен 
това са „Строително ин-
женерство“ и „Строителен 
мениджмънт“, в едносте-
пенната магистратура 
след средно образование – 
„Строителни конструкции“ 
и „Технология и управление 
на строителството“, а 
като магистърски обуче-
ния след завършено висше 
образование – „Технология 
и управление на строи-
телството“, „Строителна 
геоекология“ и „Фасаден 
инженеринг“. 

Новите специалности 
дават квалификация „Стро-
ителен инженер“ – разлика-
та е към коя област има 
афинитет младият човек. 
Ако кандидат-студентът 
желае да реализира кариера 
в областта на проектира-
нето, то тогава предло-
жението е „Строителни 
конструкции“ като магис-
търски курс на обучение 
или „Строително инженер-
ство“ с бакалавърска об-
разователна степен. Ако 
бъдещият колега чувства 
по-близка работата на 
строителя – то за да от-
говорим на неговото жела-
ние в пълна степен, предос-
тавяме специалностите 
„Строителен мениджмънт“ 
– бакалавър и „Технология и 
управление на строител-
ството“ – магистър. 

Искам да изразя голя-
мата си благодарност към 
колегите от КСБ, с чиято 
помощ успяхме да напра-
вим балансиран Учебен 
план, който да отговори 
едновременно на високите 
очаквания на строител-
ния бизнес за качествено 
обучение на управленския 

състав, а от друга – да се 
съобразим с нормативните 
изисквания, свързани с въз-
можността всеки випуск-
ник на нашето училище 
да може да се реализира и 
като проектант-конструк-
тор, независимо от специ-
алността, която е завър-
шил.

На 18 октомври тази 

година се навършват 80 

години от създаването на 

ВСУ „Л. Каравелов“…

Да, с голямо вълнение 
очакваме събитието. На-
шето училище има много 
дълга история. Като ре-
зултат от дейността му 
можем да проследим в годи-
ните поредица от изключи-
телни строежи, изградени 
от наши възпитаници. С 
гордост споменавам, че 
собственици на компании 
- членове на КСБ, а и в ръ-
ководството на Камарата, 
някога са били наши сту-
денти. 

Използвам случая да 
поздравя всички завършили 
нашето училище, всички 
бивши и настоящи препода-
ватели с „Честит празник! 
Честит юбилей”! И нека на-
шите бивши студенти не 
ни забравят. Знам, всеки 
пази в сърцето си частица 
от училището, и винаги, 
когато чуе името му, нещо 
приятно трепва у него.

За жалост, недостигът 
на ресурси не ни позволява 
да поддържаме прекрас-
ната си материална база 
така, както бихме искали. 
Ние имаме уникалния шанс 
да притежаваме пълнокръ-
вен кампус. В тази връзка 
се обръщам към всички, 
които са се докоснали до 
нашето училище, да се 
включат в инициативата 
за обновяване на ВСУ. Ор-
ганизирана е дарителска 
кампания, в която могат 
да участват всички – с фи-
нансови средства или взе-
майки участие в строител-
но-ремонтните работи. 
Имаме огромното желание 

на 18 октомври 2018 г. да 
посрещнем своите бивши и 
настоящи студенти в едно 
обновено учебно заведение. 

Били сте близо 10 го-

дини в системата на ГУСВ 

като строителен офицер. 

Как Ви повлияха те?

Считам, че пътят ми 
на инженер – строителен 
офицер, беше определящ 
за изграждането ми като 
характер, за оформянето 
ми като специалист в об-
ластта на организацията 
и управлението на строи-
телството. Веднага след 
като завърших висшето си 
образование, бях изпратен 
в помощ на моите колеги 
при изграждането на много 
отговорен обект за онова 
време – Италианският ли-
цей в кв. „Горна баня“ в сто-
лицата. Имах късмета да 
се уча от чудесни наста-

вници на сложната работа 
на ръководителя. Зад гърба 
си като технически ръково-
дител имам и два шестна-
десететажни жилищни 
блока по метода „едропло-
щен кофраж”. Благодарен 
съм на доц. д-р инж. Бербе-
ров, който ми даде куража 
да стартирам кариерата 
си на преподавател. 

Водите лекции в облас-

тта на организацията и 

управлението на строи-

телството и в двата фа-

култета – на бъдещите 

строителни инженери и 

на бъдещите архитекти, 

както и на изучаващите 

уникалната за страната 

специалност „Строител-

ство и архитектура на 

сгради и съоръжения“. 

Няма да питам къде е по-

интересно да преподава-

те, а какво стана тази 

година с кандидатсту-

детската кампания?

Болезнена тема за все-
ки колега, който преподава 
в някой от инженерните 
университети у нас. Мои-
те наблюдения през послед-
ните двадесет години са, 
че интересът към строи-
телните специалности ви-
наги е нараствал с възхода 
на сектора. Сега се наблю-
дава една аномалия според 
мен. Въпреки че в момента 
отрасълът е във възход и 
тази индустрия е една от 
водещите в страната, не-
прекъснато намалява бро-
ят на желаещите да изуча-
ват строителната наука.

Доц. д-р инж. Стоянов, 

остава ли Ви време за нау-

ка извън административ-

ната работа и преподава-

телските ангажименти?

За жалост, времето за 
чиста наука е малко. Раз-
бира се, и аз като всички 
мои колеги, се опитвам да 
бъда на високото ниво, кое-
то се очаква от нас, за да 
предоставим най-новото, 
съвременното знание на 
студентите.

На първо място, като 
лична цел съм си поставил 
включването на учебни 
пособия по „Организация и 
управление на строител-
ството”. На второ място, 
се опитвам да бъда макси-
мално полезен на своите 
четирима докторанти, на 
техните научни изследва-
ния и публикации.

Изпълнявате ли дей-

ности по програмата 

„Еразъм +“?

Нашето училище под-
държа активни контакти 
с над 16 университета 

по „Еразъм+“. Осъщест-
вяваме активен обмен на 
студенти, преподаватели 
и служители. Всяка година 
в Строителния факултет 
на ВСУ „Л. Каравелов“ се 
обучават студенти от 
различни висши училища 
на Европа. За пети път 
посрещнахме група френ-
ски студенти от универ-
ситета в Реймс за про-
веждане на преддипломни 
проекти в рамките на че-
тири седмици. Те успешно 
защитиха своите разра-
ботки пред специализи-
рана комисия и се завър-
наха удовлетворени от 
качеството и нивото на 
преподавателите в наше-
то училище. До момента 
за следващия семестър 
имаме молби на студен-
ти от учебни заведения 
в Страсбург, Варшава, 
Краков, Търнава, Реймс 
и други, които искат да 
реализират своя обмен 
по програмата „Еразъм+“, 
впечатлени от разказите 
на своите колеги, които 
вече бяха в нашето учили-
ще. В последните няколко 
месеца подписахме дого-
вори за сътрудничество 
по програма „Еразъм+“ с 
университета „Ълстър” в 
Северна Ирландия и с уни-
верситета в Търнава.

Продължава, разбира 
се, и успешното обучение 
на студенти от Република 
Турция, което вече е тра-
диционно в нашето учили-
ще. ВСУ „Любен Каравелов“ 
е едно изключително добро 
училище, даващо прекрасни 
специалисти за родната 
строителна индустрия, 
пазейки традицията на 
осемдесетгодишната си 
история.

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов”: 

Университетът създава прекрасни специалисти за родната индустрия
Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстано-
вителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, реха-
билитация на общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения 
за нуждите на Община Върбица

Наименование: Изпълнение на инженеринг (идеен и работен ин-
вест. проект; изпълнение на СМР и осъществяване на авт. надзор) във 
връзка с изпълнението на проект „Изграждане на многофункционален 
тренировъчен спортен комплекс ...“

Наименование: Изпълнение на строителство за обновяване на 
ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна 
инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини 
и ясли в град Пловдив”

Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната про-
грама за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на град Тутракан

Наименование: Избор на изпълнител/и на инженеринг и строи-
телно-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски 
транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 – 2020”

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

ОФЕРТА
О

Ф
ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Върбица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 6 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/09/2018        
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Върбица, Адми-
нистративната сграда на община Върбица, 

стая 206
Дата: 17/09/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Бейсим Мехмед Мустафа
Факс: +359 53912005
Адрес: ул. „Септемврийско въстание“ №40
Адрес на възложителя: http://www.varbitsa.org/
Телефон: +359 53912131
E-mail: beysim@ro-ni.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861556&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 766 666,67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/09/2018    
Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Стефан Стамболов“ №1, ет. 3, зала №36

Дата: 13/09/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Елена Караманова - гл. юрис-
консулт
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656800
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861635&mode=view

Възложител:  Община Пловдив
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 1 432 286,09  лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 28
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/09/2018    
Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив 4000, 
пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Администра-

тивната сграда на Община Пловдив
Дата: 11/09/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Аделина Хасова
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Адрес на възложителя: www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656752
E-mail: zop@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861655&mode=view

Възложител: Община Тутракан
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 227 240,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 160 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/09/2018   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр.Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ №31, заседателна зала, ет. 
2 в административната сграда на Община 

Тутракан
Дата: 18/09/2018   Местно време: 14:00 
За контакти: Елена Балтаджиева
Факс: +359 86660636
Адрес: ул. „Трансмариска“ №31
Адрес на възложителя: http://tutrakan.egov.bg
Телефон: +359 86660621
E-mail: tutrakan@b-trust.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861569&mode=view

Наименование: Изграждане на многофункционална сграда с пен-
сионерски клуб в УПИ IV-331 в кв. 31/53822.501.331/ по плана с. Оризаре, 
общ. Несебър

Наименование: Извършване на ремонтни и строително-монтажни 
работи на недвижими имоти, стопанисвани и управлявани от МОСВ на 
територията на гр. София

Наименование: Обследване и извършване на текущ ремонт на 
покрива на административната сграда на Министерството на труда 
и социалната политика на ул. „Триадица“ № 2

Наименование: Инженеринг-проектиране и авторски надзор и 
ремонт на сградите на част от кметствата по села, на територията 
на община Гърмен по две обособени позиции.

Наименование: Ремонтни дейности на централната градска част 
на гр. Калофер

Възложител: „Градски транспорт – Перник“ 
ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 284 500,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:    18/09/2018   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щина Перник, 
пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а, ет. 1, заседателна 

зала
Дата: 19/09/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Иван Идакиев, Елка Савова, 
Тинка Петрова
Факс: +359 76603890
Адрес: ул. „Радомир“ № 1
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 076684220
E-mail: poop@pernik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=861564&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 780 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:    05/09/2018   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 07/09/2018    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_2014
&id=861757&mode=view

Възложител: Министeрство на околната 
среда и водите
Oсн. предмет: 45212000
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:   10/09/2018   
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: град София, МОСВ, 
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

Дата: 11/09/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Милена Кънчева – главен екс-
перт дирекция „Обществени поръчки”
Факс: +359 29807041
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22
Адрес на възложителя: http://www.moew.
government.bg
Телефон: +359 29406506
E-mail: mkancheva@moew.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861570&mode=view

Възложител: Министерство на труда и со-
циалната политика
Oсн. предмет: 45261900
Прогнозна стойност: 425 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:   04/09/2018   
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Три-
адица“ № 2, административна сграда на 

МТСП
Дата: 05/09/2018     Местно време: 14:00
За контакти: Наталия Иванова
Факс: +359 29884405
Адрес: ул. „Триадица“ № 2
Адрес на възложителя: https://www.mlsp.
government.bg/
Телефон: +359 28119480
E-mail: nivanova@mlsp.government.bg 
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=861614&mode=view

Възложител: Община Гърмен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 208 333,33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 5
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:   07/09/2018   
 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на III етаж в сградата на Община Гърмен, на-
мираща се в село Гърмен.

Дата: 10/09/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Селвие Пендева – юрисконсулт 
в ОбА – Гърмен
Факс: +359 075233179
Адрес: ул. „Първа“ № 35
Адрес на възложителя: www.garmen.bg
Телефон: +359 075232040
E-mail: obs_garmen@bitex.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861792&mode=view

Наименование: Основен ремонт на улици на територията на 
община Асеновград

Възложител: Община Асеновград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 149 000,00 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:    07/09/2018    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Асеновград, гр. Асе-
новград, пл. „Академик Николай Хайтов" №9, 
зала 517
Дата: 10/09/2018    Местно време: 10:00
За контакти: инж. Атанас Тошев

Факс: +359 33165156
Адрес: пл. „Академик Николай Хайтов“ №9
Адрес  на  възложителя:  h t t p : / /www .
assenovgrad.com/
Телефон: +359 33120238
E-mail: obstina@assenovgrad.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861533&mode=view

Възложител: Община Карлово
Oсн. предмет: 45233253
Прогнозна стойност: 166 666,66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  04/09/2018   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Карлово, заседателна зала
Дата: 05/09/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Цветана Метаксинова
Факс: +359 33554581
Адрес: ул. „Петко Събев“ № 1
Адрес на възложителя: www.karlovo.bg
Телефон: +359 33554586
E-mail: metaksinova@karlovo.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861566&mode=view
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Елица Илчева

Какво е усещането, ко-
гато седнете върху мебел 
с кадифе? Комфортно, нали. 
Сигурно затова плюшът е 
един от любимите мате-
риали на модни дизайнери 
по целия свят. На пролет-
ната изложба iSaloni'2018 в 
Милано се видя, че мате-
рията направо изобилства. 
Водещи марки в мебелната 
промишленост представиха 
нови и най-различни в сти-
лово отношение предмети 
с тапицерия от кадифе. 
Трябва да се отбележи, че 
тя всъщност е на подиума 
на модерния интериор още 
от есента на 2016-а. Ако 
пък се зачетем в историята 
на плюша и неговата роля в 
дизайна, става ясно, че той 

винаги е бил част от най-
луксозните архитектурни 
и художествени оформления 
на вътрешността на сгра-
дите. 

Родината на материята 

е Китай. 

Чрез дипломатически и 
кралски подаръци стига до 
Персия, а след това до Ев-
ропа. През XIII век право да 
го произвеждат имат само 
италиански тъкачи, което 
го прави специално бижу. 
Още повече, че в основата 
му често се вплита златна 
нишка. През XVI век Франция 
дори въвежда закон, забра-
няващ производството на 
дрехи от кадифе, което до-
пълнително увеличава стой-
ността му. Тогава само 
престолът, дворцовите за-
веси и сенниците в покоите 
се изработвали от този це-
нен плат, украсяван допъл-
нително и с ръчни бродерии, 
скъпоценни камъни и кожи. 
Самият той често се пре-
давал от поколение на поко-
ление, а дори и сега можете 
да видите древно кадифе на 
античните пазари по света. 
Но през XIX век ситуацията 
се променя, материята вече 
активно навлиза в интерио-

ра, а някои от вариантите й 
с изкуствени нишки изглеж-
дат дори кичозно. 

Днес декоратори из-
ползват различни видове – 
от коприна, флорентинско, 
плюш, велур. 

Специалистите обичат 

кадифето заради специ-

алната мекота, 

плътната текстура, 
красивата повърхност с 
преливащ цветовете ефект 
и, разбира се, заради неверо-
ятната му история. В поч-
ти всяка колекция от мебели 
има модели с тапицерия от 
кадифе. На подиумите на 
интериорната мода днес 
доминират винено, смарагд, 
лилаво, комбинирани с бледо-
розово, синьо и, разбира се, 

мента, която е изначално 
предпочитан цвят.

Не мислете, че този 
материал е подходящ само 
за луксозен интериор в ба-
роков, класически или им-
перски стил. Да, в класи-
ческия декор той спомага 
за отварянето на луксозна 
атмосфера, но е идеален и 
за модерните и дори мини-
малистичните решения, при 
които се явява специален 
акцент в цялостната кон-
цепция на автора. Един впе-

чатляващ диван с плюшена 
дамаска може да омекоти 
помещение в индустриален 
стил или да даде комфорт 
на таванско, да добави то-
плина в скандинавския стил 
и да съживи минималистич-
ния. Често контрастната 
комбинация от материа-
ли дава необичаен ефект 
- добавяне на небоядисана 
дървена маса, столове за 
хранене със светло кадифе, 
говори за противоположна-
та комбинация от тексту-

ри, подчертавайки взаймна-
та им красота. Ето защо 
дизайнерите обичат да из-
ползват кадифени столове 
и мека мебел пред тухлени 
или бетонни стени.

Солиден диван - напри-
мер в яркосиньо - в тапице-
рия от кадифе ще изглежда 
перфектно като акцент в 
светла стая. Розов нюанс 
пък подчертава мекотата 
на заоблените форми и за-
силва повече усещането за 
комфорт. Ефект се пости-

га и със златен плюш, който 
се допълва идеално с ковано 
желязо и изглежда страхот-
но сред необичайните поп 
арт предмети. Единствени-
те стилове, които е малко 
вероятно да бъдат доволни 
от избора му, са провансал-
ски и хай-тек. 

Когато се работи с та-
пицерия от кадифе, трябва 
да се припомни, че тя има 

уникална функция - да 

променя цвета си в зави-

симост от светлината. 

Топлата нюансировка, 
която идва от тъканта и 
нейната приятна на допир 
повърхност, може да спо-
могнат за „затопляне“ на 
студената атмосфера в 
тъмно помещение или та-
кова с монохромен интери-
ор. Но в този случай е необ-
ходимо да се подбират фини 
нюанси, за да не се получи 
картина на авангардни ху-
дожници. 

Ако настроението Ви 
зависи от сезона, опитай-
те топлината на кадифето 
за зимата. За тези цел са 
идеални завеси, калъфки за 
столове, възглавници. Тези 
аксесоари се отстраняват 
лесно с пристигането на 

пролетта и лятото и се 
прибират до следващото 
настъпване на студено 
време. Плюшени завеси и 
възглавници подчертават 
изделия от мед и месинг. Ка-
дифето изглежда страхот-
но и на фона на естествен 
камък. Друга особеност на 
тъканта е, че поради плът-
ността й визуално стесня-
ва пространството. Опи-
тайте се да го използвате 
компетентно и дозирано за 
декорация на малки помеще-
ния. Стая 3 на 3 метра ще 
изглежда като запушен ки-
лер, задръстена с кадифени 
предмети – не го използвай-
те като основен материал 
за вътрешно обзавеждане. 
Поставете акценти с него 
и ще забележите колко дра-
матично ще се преобрази 
помещението. Професио-
налните декоратори пре-
поръчват в едно простран-
ство само 2-3 елемента от 
интериора да се обличат в 
„кралски костюми“, защото 
цялото внимание ще бъде 
насочено към тях. 

Все пак редно е да доба-
вим, че този скъп материал 
се поддържа трудно - малко 
е вероятно да угоди на соб-
ствениците на домашни лю-
бимци например. 

Интериор в Ню Йорк на декоратора 

Тод Александър Романо. Диванът е на 

Lee Jofa - в тон със стените, покрити 

със сиво-син лак

Диван, обвит в плюш с цвят абсент,  

на Rubelli, който се съчетава прекрасно с 

изчистените линии на помещението

Съвременните колекции от кадифени 

дамаски предлагат богати цветови 

палитри, благодарение на които подхождат 

практически на всеки интериор

Жилище в Ню Йорк. Съчетанието на кадифена завеса и 

тапицирани с кадифе мебели и гладки бетонови стени прави 

интериора топъл и уютен

Апартамент в Лондон. Завесите от плюш на Lelievre 

прехождат върху таблата на леглото, покрита със същата 

материя, и удобен фотьойл
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Строителството на 
новия комплекс Lakhta 
Center, който се издига на 
брега на Санкт Петер-
бург в Русия, е на финален 
етап. Кулата е висока 
462 м, което я прави най-
високата сграда в Евро-
па. При завършването й 
тя ще отнеме титлата 
от Федералната кула на 
Москва (374 м), която 
бе открита през 2017 г. 
Изграждането на Lakhta 
Center започна преди 6 го-
дини. Инвестицията е на 
руския газов гигант „Газ-
пром“, който ще използва 
обекта като седалище. 
Според Филип Никандров, 
един от архитектите, ан-
гажирани с проекта, сгра-
дата ще бъде завършена 
до края на лятото, но 

компанията ще се нане-
се там до края на 2019 г., 
когато ще приключат дей-
ностите по вътрешното 
обзавеждане. 

Lakhta Center е на 87 
етажа. От основата до 
върха си небостъргачът 
се извива на 90 градуса 
и изглежда като усукан. 

Всъщност кулата симво-
лизира пламък – отличи-
телен елемент в логото 
на „Газпром“. Фасадата на 
зданието е направена от 
16 500 отделни стъкла, 
снабдени с автоматични 
капаци и клапани, предназ-
начени да намалят загуби-
те на топлина. Строите-

лите са внедрили и редица 
други екологични мерки, 
включително система за 
пречистване на водата за 
повторната й употреба. 

В рамките на проекта 
се изгражда и по-ниско съ-
оръжение със смесено при-
ложение, което ще бъде 
260 м. 

Най-голямата социална мрежа скоро може да 
стане доставчик на сателитни интернет услуги. 
Facebook работи върху Project Athena, спътникова 
система за покриване на труднодостъпни райони, 
които имат лоша инфраструктура. 

„Ние вярваме, че спътниците ще бъдат важна 
част от следващото поколение системи за широко-
лентов интернет. Те ще позволят свързването към 
мрежата на селските райони, където връзката е 
лоша или не съществува“, са съобщили от Facebook. 

 

 

„Турция планира до края на годината да създаде 
собствена космическа агенция“, е съобщил минис-
търът на промишлеността и технологиите Муста-
фа Варанк. Той е подчертал, че тя ще координира и 
контролира работите в сферата на аеронавтиката. 
„Ние придаваме особено значение на развитието на 
космическия отрасъл, формирането на научна плат-
форма за разработки и увеличаването на численост-
та на кадрите в областта“, е споделил Варанк. 

Министърът е уточнил, че Агенцията не само 
ще координира реализацията на проекти, свързани с 
космическите технологии, но и ще развива междуна-
родните връзки в сферата в рамките на ООН. Турция 
планира след 2023 г. да започне собствена програма за 
подготовка на астронавти, за което смята да похарчи 
около 6 млрд. долара. Законодателната база за това 
била подготвена още през 2016 г. Страната разполага 
и с космическа база в турския окръг Коня, която бе 
въведена в експлоатация през 2014 г. Там са събрани 
мощности за производство и изпитание на спътници.

Фотоволтаични прозорци, направени в Китай, про-
извеждат ток и едновременно с това запазват топли-
ната в жилището. Разработката е на изследователски 
екип от South China University of Technology и засега е 
само прототип. „Това не е първи опит за производство 
на соларен прозорец, но е първият с изолационни ка-
чества“, споделят специалистите от университета. 
За да постигнат многостранния ефект, китайските 
инженери е трябвало да съчетаят три процеса – кон-
вертиране на слънчевите лъчи в електричество, бло-
киране на същите от навлизане вътре с цел топлои-
золация и запазване на прозрачността на стъклото. 
Резултатът е постигнат чрез комбиниране на мате-
риали и химически съединения. Според учените използ-
ването на тези прозорци може да намали с над 50% 
разходите на домакинство за ток и отопление.

Правителството на Египет реализира мащабна ин-
вестиция в строителството на слънчев парк, който ще 
бъде най-големият в света. Комплексът ще възлезе на 
стойност около 2,8 млрд. долара и ще носи името „Бен-
бан“. Обектът е в процес на изграждане в пустинята в 
Египет – на 600 км южно от Кайро. „Бенбан“ трябва да 
бъде въведен в експлоатацията през следващата година.

Слънчевите инсталации в комплекса се изпълняват от 
над 4000 работници. Очаква се съоръжението да осигури 
енергия за стотици хиляди домакинства и бизнес сгради.

След като Световната здравна организация неот-
давна определи Кайро като вторият най-замърсен голям 
град на планетата, египетското правителство реши да 
намали почти наполовина използването на природен газ и 
да развива възобновяеми енергийни източници. След анон-
са на това решение инвестициите на държавата в тази 
сфера се увеличиха с 500%.

Компанията Green Sheep Collective се е захванала с 
нелеката задачата да създаде енергийно ефективен дом 
на достъпна цена. Проектът предвижда да бъде ремон-
тирана стара къща в Мелбърн, Австралия като ще се из-
ползват иновативни методи за внедряването екологично 
устойчиви принципи и компоненти. 

За реновирането е избрана двустайна еднофамилна 
къща във викториански стил. По време на дейностите 
помещенията ще се оптимизират, за да се осигурят 
естествена светлина и вентилация. Ще се използват 
предимно рециклирани материали. В проекта са заложе-
ни и интелигентни решения с вградена мебел, което ще 
увеличи използваемото вътрешно пространство с повече 
20% или около 13 кв. м.

През последните десет 
години Монако инвестира 
сериозни средства в раз-
витието си, като част от 
тях градът държава е на-
сочил в увеличаването на 
територията. Княжество-
то е приело устройствен 
план за разширяването 
си в Средиземно море, 
където смята да изгради 
жилищни комплекси. Нови-
ят район ще носи името 
Portier Cove и ще добави 
още 15 дка към площта на 
Монако. 

Проектът трябва да се 
реализира до 2025 г. Той ще 
бъде на стойност 2,3 млрд. 

Мост в близост до 
виетнамския град Дананг 
удивлява посетителите 
с изключително елегант-
ния си и нетрадиционен 

дизайн. Строителите на 
иновативното съоръже-
ние са го изградили върху 
две гигантски каменни 
ръце.

Известен като „Злат-
ният мост“, той се нами-
ра на 1400 м над морското 
равнище. Конструкцията е 
обградена от местен вид 
хризантеми и се прости-
ра на почти 150 м дължина. 

Строителството на съо-
ръжението е отнело близо 
година. 

Властите планират да 
изградят наблизо и "Сре-
бърен мост" под формата 
на кичур коса.

Южнокорейският производи-
тел Samsung обяви, че експерти-
те му са разработили еластичен 
дисплей, който не може да бъде 
счупен. От ръководството на 
фирмата потвърждават, че този 
вид екрани скоро ще бъдат пус-
нати на пазара. За разлика от 

традиционните дисплеи, които 
обикновено са изработени от 
стъкло, новата разработка на 
Samsung е покрита с „пластма-
сов“ филм. От компанията твър-
дят, че екранът не може да се 
счупи и след падане от 1,20 м 
височина. 

Lakhta Center в Санкт Петербург се издига на 462 м

долара,  осигуре-
ни от държавата, 
която е възложила 
изпълнението на 
строителна фирма 
Bouygues Travaux 
Publics. 

Portier Cove ще 
има 300 000 кв. м 
жилищна и търгов-
ска площ, в която 
ще се настанят до 
1000 души. Кварта-
лът ще разполага и 
с озеленен парк, ях-
тено пристанище 
с 30 места и цен-
трален обществен 
площад.
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 Прочутият френски пи-
анист Ричард Клайдерман 
ще отбележи 40 години от 
началото на сценичната си 
кариера с концерти в Со-
фия и Варна. На 29 ноември 
вълшебникът на клавишите 
ще свири за своите почита-
тели от столицата в зала 
1 на НДК, а на 1 декември 
ще омагьоса и варненската 
публика в Двореца на култу-
рата и спорта. 

Събитията в България 
са част от световен тур, 
който в рамките на две по-
следователни години пре-
минава през Европа, Азия и 
Америка. Те ще включват 
най-големите хитове на 
пианиста, които докосват 
сърцата на феновете по 
цял свят и са спечелили 
на Клайдерман славата на 
супер звезда. Негови парт-
ньори на сцената ще бъдат 
талантливите музиканти 
от оркестъра на Класик ФМ 
радио, с които той предпо-

чита да работи при своите 
гостувания у нас. 

Филип Паже, каквото е 
истинското име на френ-
ския музикант, започва да 
се учи да свири на пиано на 
6-годишна възраст, като 
неговият баща е препода-
вател по този инструмент. 
Приет е в музикалната кон-
серватория в Париж, когато 
е на 12 г., а четири години 
по-късно печели своя първи 

приз. Предсказана му е мно-
гообещаваща кариера като 
класически пианист, но за 
всеобщо удивление той ре-
шава да се занимава със съ-
временна музика. Неговият 
баща се разболява сериозно 
и вече не може да помага на 
сина си материално, затова 
младежът си намира рабо-
та като акомпаньор.

Изумителната карие-
ра на Ричард Клайдерман 

започва със записа на из-
вестната „Балада за Аде-
лин“, чийто световен успех 
е ключов момент в живота 
на артиста. Тя е последва-
на от множество албуми, в 
които той адаптира редица 
от големите шедьоври на 
класическото музикално на-
следство, създавайки стила 
New Romantic. Ричард Клай-
дерман често казва за себе 
си, че не е класически пиа-
нист, който свири за елит-
на публика. Той е популярен 
музикант, чието изкуство е 
предназначено за хората от 
цял свят. 

„Повечето от нещата, 
които изпълнявам, са много 
романтични. Обичам кра-
сивите мелодии“, разкри-
ва виртуозът, който при 
последното си гостуване 
у нас през 2015 г. бе раз-
вълнуван и от красивата 
българска песен „Хубава си, 
моя горо“, навлязла трайно 
в репертоара му. „Чрез пиа-
ното се опитвам да предам 
своята емоционалност“, до-
пълва още звездата. 

Билетите за концер-
тите са на цени между 30 
и 85 лв., като тези за со-
фийската дата могат да 
бъдат намерени в мрежата 
на TicketsBG.com, а за вар-
ненската – в Eventim.

Историята в романа е разказана от Алфонс 
ван Ворден - офицер от Валонската гвардия, кой-
то през 1739 г. тръгва към Мадрид, за да се при-
съедини към испанската армия. Странни обстоя-
телства отклоняват пътя му и го отвеждат в 
Сиера Морена, където в продължение на 66 дни 
той живее на границата между съновидението 
и реалността, познатото и непознатото, хрис-
тиянството и исляма, лудостта и здравия разум. 
Среща зли духове в тела на обаятелни жени, каба-
листи, разбойници, принцеси и записва разказите 
им, в които се преплитат митове, апокрифи, ре-
лигии и философии. Резултатът е калейдоскоп от 
истории, които понякога излизат извън контрол…

Изненадващи събуждания под бесилките, на 
които висят братята Зото. Съзвездия, които 
слизат на земята, за да погъделичкат нечии кра-
ка. Мъже, които се оказват жени, и жени, които 
всъщност са мъже. Връзки, които противоречат 
на морала. Приятелства. Влюбвания. Противоес-
тествени, свръхестествени или точно обратно-
то?

Историите в книгата са пълни с готически 
ужас, вълшебни приключения и удивителни персо-
нажи. Всяка от тях може да бъде прочетена по-
отделно, но заедно съставят творба, в която лю-
бовта и толерантността побеждават моралния 
фанатизъм и лицемерието.

Полският режисьор Войчех Йежи Хас прави 
филм, базиран на романа на Ян Потоцки. Той излиза 
през 1965 г. и жъне забележителен успех в Полша и 
останалите европейски комунистически държави. 
Години по-късно е открит от Мартин Скорсезе и 
Франсис Форд Копола, които насърчават разпрос-
транението му в Америка.

Младежки театър „Ни-
колай Бинев“ в София ще 
организира за 11-а поредна 
година фестивала „Панаир 
на младите“. През 2018 г. 
събитието ще бъде пос-
ветено на site-specific из-
куството. 

В рамките на 5 дни 
– от 1 до 5 октомври, 
Младежкият театър ще 
вдъхне живот на 3 нетра-
диционни пространства, 
като продуцира реализира-
нето на проекти, избрани 
на конкурсен принцип след 
кандидатстване. 

Site-specific е вид сце-
нично представяне, вдъ-
хновено от конкретно спе-

цифично пространство, 
което не борави с тради-
ционните представи за 

сцена и салон. Местата, 
на които се изпълняват 
спектаклите, са нестан-

Фестивалът тази година ще бъде посветен на site-specific изкуството

видите. И точно това е за-
бавното и вълнуващото на 
филмите“.

„Мега звяр“ е прякорът 
на мегалодон - огромна аку-
ла, за която се смята, че е 
изчезнала преди повече от 
два милиона години. „Обича-
ме праисторическия свят и 

неговите загадки“, отбеляз-
ва Търтълтауб. „Но какво 
ще стане, ако този древен 
хищник е жив днес? Ако този 
гигантски звяр внезапно се 
появи и започне да броди из 
океаните? Нищо във водата 
няма шанс да оцелее – нито 
китове, нито акули, нито 
хора. До каква степен на-
шата екосистема ще бъде 
застрашена?“, допълва той.

Подводница, която е 
част от международна про-
грама за наблюдение, е на-
падната от огромен звяр, 
който е считан за изчезнал 
вид. Впоследствие тя се 
оказва заклещена в дълби-
ните на Тихия океан в очак-
ване на помощ. Eдинстве-
ната им надежда е бившият 
подводен спасител Джонас 
Тейлър (Джейсън Стейтъм), 

известният китайски океа-
нограф доктор Занг (Уинс-
тън Чао) и неговата дъщеря 
Суин (Ли Бинбин). Те нямат 
друг избор, освен да обеди-
нят усилия, за да помогнат 
на оцелелите и на обитате-
лите на океана да устоят на 
тази неудържима заплаха – 
праисторическа акула, дълга 
над 22 м. 

Пет години преди това 
Джонас за първи път се 
сблъсква със страховито-
то създание, но никой не му 
вярва. Сега той ще трябва 
да се пребори със страхове-
те и да рискува живота си, 
завръщайки се в дълбините 
на океана, за да се изправи 
срещу най-големия хищник на 
всички времена…

Французинът 
празнува 40 години 
на сцената

дартни и позволяват на 
публиката да се докосне 
до театъра по един нов 
и вълнуващ начин – като 
надзърне зад кулисите му 
и усети магията на това 
изкуство. Единствено по 
време на фестивала недос-

тъпните и потайни прос-
транства в Младежки те-
атър „Николай Бинев“ ще 
бъдат отворени за зрите-
лите, които ще имат въз-
можност да бъдат част 
от едно нетрадиционно и 
незабравимо изживяване.

„Мега звяр“ е едно вълну-
ващо приключение, за което 
режисьорът Джон Търтъл-

тауб казва, че „ще ви пото-
пи в свят, който никога не 
сте си представяли, че ще 
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Георги Сотиров 

Кападокия е историче-
ска област в Централен 
Анадол. Буквалният превод 
на името на този регион - 
Земята на красивите коне, 
определено не изчерпва 
причините, за да изминете 
1400 км от България. 

В Кападокия и околно-
стите коне няма да срещ-
нете, но първото, което ще 
научите, е, че по тези земи 
е предполагаемото родно 

място на Св. Георги, един 
от първите християнски 
светци. 

По поречието на р. Къ-
зълърмак (Червената река) 
преди 60 милиона години е 
станало едновременното 
избухване на двата вулкана 
Ерджийес и Хасандаг. Приро-
дата е изваяла чудни форми 
от изстиналата лава, а на-
селяващите територията 
му издълбавали в засъхна-
лата магма своите домо-
ве, храмове за медитация и 
църкви.

Кападокия има особено 
значение за християните. 
Счита се, че именно тук 
са живели едни от първите 
хора, посветени в христи-
янската религия. За това 
говорят множеството за-
пазени църкви на терито-
рията на скалния комплекс. 
Любознателните могат да 
преброят над 370 храма, из-
дълбани в скалите, красиво 
изографисани, богато орна-
ментирани. Комплексът от 
музеи на открито е с голямо 
историческо и културно зна-
чение и е под закрилата на 
ЮНЕСКО. 

Ако никога не сте лете-
ли с балон, то Кападокия е 
мястото, където можете за 
пръв път да изпитате това 

невероятно преживяване в 
небето. Безспорно емоци-
ята е несравнима. Този вид 
атракция се провежда много 
рано сутрин - още преди из-
грев слънце. Балоните - де-
сетки, стотици, се понасят 
над скалните чудеса, а след 
полета, продължаващ около 
час, се предлага шампанско 
като в най-изискана авио-
компания. 

От близо 800 м височина 
настава раят за фотогра-
фи и видео маниаци измеж-
ду 8-те до 20-те туристи 
(това е минималният и мак-
сималният брой хора в кошо-
вете на различните балони). 
По време на полета могат 
да се заснемат уникални и 
невиждани другаде по све-
та скални форми – пирами-
ди, гъби, комини, подземни 
градове. Някои от тях имат 
и своите имена – Скалният 
замък, Подземният град, До-
лината на гълъбите, доли-
ната Зелве, възвишението 
Ючхисар, панорамата край 
Гьореме, където на сравни-
телно малка площ ще ви-
дите много скални църкви. 
Това е едно от онези места, 
които задължително трябва 
да посетите поне веднъж в 
живота си. 

След Ючхисар - най-ви-
соката точка на Кападокия, 
„авиаторите” обръщат по-
соката на балоните, за да се 
види и най-голямото скално 
образувание в района. Добре 
се различават издълбаните 

в камъка църкви, както и жи-
лищата на древните, много 
от които днес са домове на 
гълъби. От високото ясно се 
очертават и добре поддър-
жаните лозови масиви. 

След полета над краси-

вата местност можете да 
направите нещо абсолютно 
противоположно - да раз-
гледате един от двата най-
известни и най-посещавани 
подземни градове. 

Деринкую е най-дълбо-
кият (около 8 подземни ета-
жа), а другият - Каймаклъ, е 
най-широкият. Деринкую се 
счита за най-голямата забе-
лежителност от този вид в 
Турция. Според археолозите 
някога той е подслонявал до 
20 000 души.

Ако има още нещо, с кое-
то Кападокия е известна и 
по света, то това са рабо-
тилниците за обработка на 
глинени съдове. Грънчарско-
то колело се върти от из-
грев слънце и изпод умелите 
пръсти на майсторите се 

„раждат” вази, гърнета или 
купи, някои от тях изрисува-
ни като истински шедьоври 
на приложното изкуство. 

Местните хора използ-
ват рационално и богатите 
залежи на полускъпоценния 
камък оникс. Навсякъде в 
околността се предлагат 
накити, украсени с „черния 
красавец“. 

Ако сте в Кападокия е 
задължително да отделите 
време, за да посетите и Юр-
гюп - най-големия и най-до-

бре развит град в региона, 
където някои от пещерите 
са превърнати в нощни заве-
дения. Местните са изклю-
чително гостоприемни, а в 
Юргюп има доста бутикови 
хотели, в които можете да 
отседнете. Те също са из-
дълбани в скалите. А цените 
са повече от поносими.

Какво още? Кападокия е 
споменавана даже в Библи-
ята. Ранните християни са 
се заселили по тези земи, за 
да изповядват религията си 
спокойно. А по долината Зел-
ве правят впечатление из-
дълбани множество църкви, 
жилища и дори една джамия, 
което доказва мирното съв-
местно съществуване на 
представителите на раз-
лични религии, живели там.

 

Неповторимото изживяване на 800 м над земята

Християнските храмове

Снимки Румен Добрев
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Evgeni Krusev, Deputy Mayor of Sofia Municipality responsible for Transport 
and Transport Communications:

Mr. Krusev, the investment pro-

gram of Sofia Municipality in 2018 is 

larger than the previous year. How is 

the implementation of the projects in 

the peak of the construction season 

going?

Our capital program is larger not 
only compared to 2017 but also com-
pared to the past few years. Currently 
over 20 large sites of the transport 
infrastructure in Sofia are under con-

struction, not including the metro. It 
is something unique that is happen-
ing in our city. Usually in July and 
August we work on all major fronts 
of the street network. We make the 
most of the summer holidays be-
cause the traffic in the capital is 
less and it is less busy. Most build-

ing processes, however, depend on the 
weather – building the foundations of 
the road, covering with concrete, as-
phalt, etc. Unfortunately, this year the 
weather impeded us a lot. The daily 
heavy rainfall in July, which sometimes 
fell three times a day, led to delays in the 
preliminary schedules. They are not big 
– on average five or six days. Builders 
work with extended time and do every-
thing to overcome the delays. 

How do you evaluate the joint ac-

tivities with the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC)?

We are actively cooperating with 
BCС. We have a good dialogue. Re-
cently the managements of the largest 
structure of the Chamber  - that of So-
fia  and of BCC held a working meeting 
with Sofia Mayor Mrs. Yordanka Fanda-
kova and her team. During the meeting 
was presented the Investment Program, 
which is being implemented in the capi-
tal in 2018, as well as projects which 
are to be implemented in the following 
years. We have a permanent relation-
ship. We have a very good partnership 
with the Bulgarian Construction Cham-
ber. I hope we will work well in the fu-
ture also.

We are working on over 20 large 
“On Monday I will 

present to the Prime 
Minister a financial es-
timate of the necessary 
funds for the repair of 
bridges in heavy opera-
tional condition on the 
motorways and first-
class roads. Then will be 
ready also the schedule 
for implementation of re-
pairs,” said Minister of Regional Development and Public Works 
Nikolay Nankov during the opening of the rehabilitated nearly 30 km 
of the road Staro Oryahovo—Dolni Chiflik – Grozdyovo– Provadia fi-
nanced by the Operational Program “Regions in Growth”. The event 
was attended by Prime Minister Boylko Borisov and the Chairman 
of the MB of the Road Infrastructure Agency Eng. Svetoslav Glosov.

In the rehabilitation of nearly 30 km of the third-class 
road Staro Oryahovo - Grozdyovo – Provadia in the region of 
Varna were invested nearly BGN 17 million from OP “Regions 
in Growth 2014 – 2020”. They are executed as part of Lot 8 
and Lot 9 of the operational program.

Eng. Blagoy Kozarev, member of the MB of BCC, Chairman 
of Section “Hydro-technical Construction, Water Supply 
and Sewerage Networks”:

Dimitar Yanakiev, President of Midia Group Holding AD, 
Member of the Supervisory Board of BCC:

Eng. Kozarev, you are a member of the 

Executive Bureau (EB) and of the Man-

agement Board (MB) of the Bulgarian 

Construction Chamber (BCC), you are a 

chairman of section “Hydro-technical 

Construction, Water Supply and Sewerage 

Networks” at BCC. Please briefly present 

yourself and your experience as a member 

of the management of BCC.

I was born in Sofia. I graduated from the 
Technical School for Electrical Engineer-
ing “Kirov”, now Vocational High School of 
Electrical Engineering and Automation and 
then – the University of Mining and Geology 
“St. Ivan Rilski” with specialty “Automation 
of production”. I was directed to construc-
tion by accident and by the fact that my 
father worked for many years in Inzhstroy. 
During the university years I both studied 
and worked at the company. After gradu-
ating my career started at the bottom of 

Raicommerce Construction EAD, then we 
were only 7 people. Then I became a tech-
nical supervisor – I was responsible for the 
implementation of the sites, I gradually took 
over the supply, mechanization, bidding and 
so on. Now we are 350 people with clearly 
defined specializations and responsibilities. 
Everything is ordered and organized; the 
projects are implemented with high profes-
sionalism and quality. The company is do-
ing great and I am proud to say that for 
27 years we have been designing, building 
infrastructure and facilities that help to im-
prove the everyday life of our clients, part-
ners and employees, as well as the whole 
society. Besides my duties in the company, 
I am also a member of the Management 
Board of the Bulgarian Construction Cham-
ber and the Bulgarian Water Association 
(BWA). I also manage the section “Hydro-
technical Construction, Water Supply and 
Sewerage Networks” at BCC, which has an 
active work. 

You are also a member of the Board 

of Directors of Stroitel Newspaper EAD. 

What is your opinion of the edition?

I think that Stroitel Newspaper as edition 
of the most prestigious branch organization 
in our country – BCC, is valuable for all, ex-
tremely useful with always up-to-date infor-
mation about what is happening in the sector. 
I wish the whole team continues to do their 
best! I, as a member of the Board of Direc-
tors, will work for our common success.

Mr. Yanakiev, we are at the height of the sum-

mer season, which is most intensive for construc-

tion. Tell us about the projects implemented by 

Midia Group Holding AD?

For Midia Group Holding AD we can define this 
year as a successful one, we have implemented a 
number of significant projects with public-and pri-
vate funding, we have also worked on the National 
Energy Efficiency Program for Multi-Family Residen-
tial Buildings.

After a long saga lasting for more than 30 years 
we completed the new medical building of the Uni-
versity “Prof. Asen Zlatarov” in Burgas. Initially it was 
not provided for a medical building, but the munici-
pality decided to redesign and transform it into the 
Institute for training nurses and health management 
specialists, to place hospital beds, to equip training 
rooms. The building was an abandoned one from 
the 1980s. The project was realized with the efforts 
of the educational institution, the state and the mu-
nicipality, which financed part of it. The building was 
roughly finished with brick masonry from before; we 
completed the finishing works. An admission com-
mittee is due to issue a permit for use in the coming 
days. Vertical planning, sewerage, water supply, fur-
nishing were made. The site is ready and completed. 
We were recently there on check with the mayor of 

Burgas Dimitar Nikolov. He expressed his satisfac-
tion with the work we have done. The Institute is 
expected to train students from September this year.

In parallel with the construction of the building 
we completed a hotel with 500 beds in Pomorie on 
the site of the former wine cellar “Pontika”.

You are a member of the Supervisory Board 

of BCC, what are your observations, how is the 

Board working? The new management of BCC has 

a very active policy, what is your opinion?

The Supervisory Board is a very important body 
of the Chamber and I am honored to be a mem-
ber of it. Our task is to monitor the activity of the 
Management Board in terms of its legalization. My 
admiration for the way of conducting the work of the 
Supervisory Board by the Chairman of the Board 
Valentin Nikolov, a person who enjoys great authority 
and respect in the sector. The style of communica-
tion he has imposed is based on dialogue and prin-
ciples, we work very cooperatively in the Supervisory 
Board and I think– successfully. By the way, in the 
previous issue of Stroitel Newspaper was published 
an interview with the Chairman of the Supervisory 
Board, for which I would like to congratulate him. 
With regard to the activities of the new management 
– I appreciate it positively and I express my support. 
The new Chairman of the MB of BCC Eng. Iliyan 
Terziev is a professional, extremely hard working 
and is doing a lot of useful things for the industry. I 
read in Stroitel Newspaper for the many meetings 
held at the highest level aimed at improving the leg-
islation in the sector and hence the conditions for 
business of the construction companies. A lot of 
work has been done. Of course, now is to be done 
what has been agreed and it is fulfilment of the 
assigned tasks. 

“No sooner than next week the Com-
mercial Register will be fully restored. From 
16 August users will be able to retrieve PINs 
and relaunch the RegiX system through 
which the administration downloads data 
to citizens,” said at a press-conference Zor-
nitsa Daskalova, Executive Director of the 
Registry Agency.

She apologized to all citizens and 
added that the system would be restored 
in stages under the supervision of the 
Chief Directorate for Combating Organized 
Crime, State Agency National Security and 
the Prosecution. She pointed out that until 
now the firm maintaining the registry did 
not make a report on the causes of the 
problem.

restored The European Commission has published a 
new guide to help national and regional officials 
to organize efficient and transparent procedures 
for public procurement for EU-funded projects.

The manual covers the entire process – 
from preparation and publication of invitations 
to tender to selection and evaluation of bids 
and the execution of orders. For each stage tips 
are included to avoid mistakes, good practices, 
helpful links and samples. It also explains how 
to make the most of the opportunities revealed 
by the revised Public Procurement Directives 
adopted in 2014, i.e. less bureaucracy and 
more online procedures to facilitate small 
enterprises in public tenders and the possibility 
of introducing new criteria in the procurement 
decision in order to select socially responsible 
companies and innovative and environmentally 
friendly products.

European structural and investment funds 

target over 450 billion euros in the real EU 
economy for the period 2014 – 2020, half of 
which are invested through public procurement. 
The Commission’s official website https://
ec.europa.eu has published info graphics of the 
Manual as well as additional information on the 
Commission’s activities to help Member States 
improve their management and investment of 
EU funds.

At the beginning of the manual are recorded 
new definitions, 

thresholds and category of contracting 

authorities.

Direct ive2014/24/ЕU provides new 
definitions to clarify the various terms used 
in the procedures for procurement by tender 
documentation and economic operator 
(including candidate and tenderer). The 

Directive also introduces new concepts that are 
currently essential in public procurement such 
as electronic means, life cycle and innovation 
or marking.

Two categories of contracting authorities 
are introduced to distinguish the central 
government (national authorities) and non-
central contracting authorities operating at 
regional and local level. These two categories 
mainly affect the thresholds for implementing 
directives. The threshold is higher for the non-
central contracting authorities in cases of supply 
contracts and most service contracts.

The thresholds over which EU public 
procurement legislation applies have changed 
and are currently different for central government 
authorities and non-central contracting 
authorities. They are adjusted regularly, in 
principle every two years and can be checked 
on the Commission’s website.



29СПОРТпетък, 17 август 2018 Ñòðîèòåë

Тенис

Бокс

Ф
ут

бо
л

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Атлети-
ко“ (Мадрид) триумфира 
със Суперкупата на Евро-
па с 4:2 след продължения 
(2:2 в редовното време), 
нанасяйки болезнено по-
ражение на градския си 
съперник „Реал“ (М) в мач, 
игран в Талин. Новият 
треньор на „белите” Юлен 
Лопетеги заложи на напа-
дателен тризъбец, офор-
мен от Гарет Бейл, Карим 
Бензема и Марко Асенсио, 
подкрепяни от Иско, а Кей-
лор Навас бе предпочетен 
в тази среща пред новата 
звезда на вратата Тибо 
Куртоа. Треньорът на 
„Атлетико“ Мадрид Диего 
Симеоне разположи в ата-
ка Диего Коща и Антоан 
Гризман. Новите попълне-
ния Тома Льомар и Родри 
също получиха шанса да 
попаднат в стартовите 
състави.

Срещата започна удар-
но за „дюшекчиите” и още 
преди да е изминала ми-
нута, коженото кълбо се 
озова в мрежата на Навас. 
Диего Коща се пребори за 
високата топка със Сер-
хио Рамос, след което 
премина и покрай Рафаел 
Варан, за да последва то-
повен удар от малък ъгъл 
във вратата на „белите“. 
В 26-ата минута „Реал“ 
успя да изравни след ко-
лебливи действия на Об-
лак. Гарет Бейл центрира 
отдясно към далечната 
греда, топката прехвърли 
Стефан Савич и Бензема я 
засече с глава отблизо в 
мрежата покрай вратаря. 
В 28-ата Марко Асенсио 
напредна на скорост от-
ляво и стреля фалцово по 
диагонала, като топката 

близна гредата от външ-
ната страна. 

Втората част започна 
в спокойно темпо. Атаки-
те на двата тима не на-
мираха своите завършеци. 
Така се стигна до 62-рата 
минута, когато наглед не-
достатъчно опасно цен-
триране към Бензема се 
превърна в дузпа. Хуанфран 
загуби равновесие след 
битка с френския напада-
тел и неориентирано игра 
с ръка в наказателното 
поле. Съдията Марчиняк 
отсъди дузпа, която Сер-
хио Рамос превърна в гол. 
Изоставащите в резул-
тата „атлети“ атакуваха 
съперника с всички сили и 
усилията им бяха увенча-
ни с изравнителен гол в 
79-ата минута. Хуанфран 
се пребори отдясно, пода-
де към Анхел Кореа, който 
почти от аутлинията из-
вади за Диего Коща в мал-
кото наказателно поле, а 

той намери без проблем 
мрежата за 2:2.

До края и двата тима 
подходиха предпазливо, из-
чаквайки предстоящите 
продължения. В тях, още 
в 93-тата минута, „бе-
лите“ можеха да нанесат 
фатален удар след хубава 
контра, при която Бензема 
изпъкна. Нападението за-
върши с неуспешен опит 

на Марсело за странична 
ножица. В 98-ата минута 
ответният удар бе факт 
и Саул реализира брилян-
тен гол, който до голяма 
степен пречупи съперника. 
Томас центрира, а испан-
ският национал намери 
топката от въздуха и по 
перфектен начин прати 
кълбото под гредата, 
като не остави шансове 

на Навас. Секунди преди 
центрирането на Томас 
Варан направи груба греш-
ка.

В 104-тата „Реал” по-
лучи четвърти гол. Диего 
Коща задържа топката в 
наказателното поле, по-
даде към Витоло, който 
веднага потърси Коке, 
а той мигновено насочи 
от 12 метра, поразявайки 

Отборът на „Барселона“ 
завоюва домашната си купа 
„Жоан Гампер” след успех 
3:0 над „Бока Хуниорс“ пред 
70 089 зрители на „Камп Ноу”. 
Аржентинският тим беше 
под нивото на „синьо-черве-
ните”. Малком (18), Лионел 
Меси (39) и Рафиня Алканта-
ра (67) отбелязаха за три-
умфа на испанския шампион. 
В 84-тата Томас Вермален 
стреля с глава, но вратарят 
се намеси впечатляващо и 
изби. Две минути по-късно 
Рики Пиуг получи в наказател-
ното поле и стреля покрай 
гредата в аут.

До самия край каталун-
ският гранд показваше свое-
то превъзходство и заслуже-
но взе „Жоан Гампер”.

Само преди няколко дни 
„Барса“ спечели и Суперкупа-
та на Испания след успех над 
„Севиля“.

мрежата на Навас - 2:4, и 
оформяйки крайния резул-
тат.

В края интрига прос-
то липсваше и „Атлети-
ко“ се поздрави с успеха. 
Суперкупата е трета за 
тима след тези от 2010 г. 
и 2012 г. В първия случай 
„дюшекчиите” надвиха 
„Интер“ с 2:0, а две години 
по-късно се наложиха над 
„Челси“ с 4:1.

От своя страна „Реал“ 
(М) пропусна да спечели 
историческа трета по-
редна Суперкупа на Евро-
па.

На пресконференцията 
след двубоя в Талин рекор-
дьорът по брой спечелени 
трофеи с „рохибланкос” 
(7) Диего Симеоне изтък-
на блестящото предста-
вяне на Диего Коща, като 
похвали и футболистите, 
които влязоха като резер-
ви. „В предишните финали 
срещу „Реал“ не всичко се 
получи така, както иска-
хме, но въпреки това спе-

челихме Купата и 
Суперкупата на 
Испания. Сега до-
бавихме и Супер-
купата на Европа. 
Това ни дава сили 
и още повече уве-
реност. Трябва да 
играем по-добре 
от мач на мач и 
да започнем по-
добаващо сезона, 
който ще е много 
труден”, сподели 
аржентинецът. 
„Резервите заслу-
жават похвала. 
Анхел Кореа, То-

мас и Витоло ни дадоха 
необходимата свежест. 
Да, това беше вечерта 
на Диего Коща, но всич-
ки помогнаха за успеха. 
Разполагаме с дълбочина 
на състава и точно това 
ни трябва - хора, които са 
готови във всеки момент 
да се появят на терена и 
да се хвърлят в битката”, 
допълни Симеоне.

Първата ни ракета при мъжете Григор 
Димитров започна успешно защитата на 
титлата си в тенис турнира от сериите 
„Мастърс” в Синсинати. Българският ас 
записа четвърта победа в четвъртия си 

двубой срещу 30-годишния германец Миша 
Зверев със 7:6(5), 7:5 за час и 40 минути игра 
на централния корт. Двубоят първоначално 
бе насрочен за около 22:30 часа българско 
време, но поради проливния дъжд над амери-
канския град започна към 02:00 ч. 

Димитров не показа перфектно пред-
ставяне в първата половина на първия сет. 
Той допусна доста грешки от форхенд, но 
до края на сета повиши значително нивото 
си с разнообразните си решения и агре-
сивна игра. Впоследствие той постигна 
успех в тайбрека - четвърти спечелен от 
него в американския сезон на твърди кор-
тове след тези над Фернандо Вердаско и 
Франсис Тиафо (два) в Торонто миналата 

седмица.
Григор трябваше много по-рано и дори 

повече от веднъж да пробие Зверев във вто-
рия сет, но го направи чак в 11-ия гейм, за да 
се пребори за победата. Все пак позитивен 
знак са голямото количество уинъри от две-
те страни на ракетата му (пропорционални 
на грешките), както и добрият сервис - пър-
вото подаване бе 67% успешно, а второто 
също бе достатъчно солидно и му осигури 
2/3 спечелени разигравания.

Следващият съперник на Димитров на 
осминафиналите в Синсинати ще бъде не 
кой да е, а носителят на 13 титли от „Го-
лемия шлем” Новак Джокович, който по-рано 
елиминира Адриан Манарино в три сета.

Бившият световен шампион в тежка 
категория Тайсън Фюри (26-0, 19KO) ще 
се изправи срещу бившия претендент за 
титлата Франческо Пианета (35-4-1) на 
18 август в Белфаст. Междувременно бри-
танецът не пропусна да отправи закани 
към световния шампион на WBC Дионтей 

Уайлдър (40-0, 39 KO), който е най-вероят-
ният му следващ противник и се очаква да 
присъства в столицата на Северна Ирлан-
дия на двубоя Фюри - Пианета, както и към 
сънародника си Антъни Джошуа, който дър-
жи световните титли във версиите WBA, 
WBO, IBF, IBO.

„Готов или не, ще се бия с Уайлдър зара-
ди британския бокс”, е заявил Тайсън Фюри. 
„Джошуа не иска да се изправи срещу Уайл-
дър и направи британския бокс за смях. Ако 
е боец, да се бие. Ще нокаутирам Пианета 
и после отивам във Вегас за Уайлдър”, до-
бавил той.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИТЕМАИНТЕРВЮ
КЕВР одобри Десетгодишния план 
за развитие на мрежите на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 
2018 – 2027 г. 

Халил Летифов, председател 
на парламентарната Комисия 
по транспорт, информационни 
технологии и съобщения

Агадир – 
възхитителните 
плажове на Мароко

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

Ако има нещо, което мъжете 
задължително трябва да изхвър-
лят от гардероба си през идваща-
та есен, това е малката чантичка, 
прехвърлена през рамо. Колкото и 
да е трудно за повечето предста-
вители на силния пол да се отка-
жат от удобството парите и 
телефонът им да са на една ръка 
разстояние, обичаната диагоналка, 
която години наред беше и символ 
на принадлежност към прослойката 
на работещия и забързан мъж, сега 
е вън от европейската мода. 

Но това съвсем не означава, че 
добре облеченият мъж ще остане 
без 

аксесоар, който да му е по 

мярка. 

Просто към визията се прибавя 
нещо по-голямо, защото световна-
та градска мода изисква внимание 
към детайла или по-скоро добре 
забележим отличителен белег. 
Затова на модните подиуми на 
най-елитните марки за есента на 

2018 г. манекените се качват с дос-
та сериозни обеми в ръка. Голямата 
чанта се превръща в моден тренд 
през последните години и заради 
звезди като Дейвид Бекъм, Кристи-
ано Роналдо, Леброн Джеймс и др., 
които премятат през рамо този 
аксесоар с различен вид. Според 
европейско изследване през послед-
ните две години производството 

му се увеличава с 47% и става все 
по-масово. И при висок клас мод-
ни къщи като Givenchy и Giuseppe 
Zanotti, и при по-достъпните като 
Herschel. Едно поне е сигурно, вари-
антите са много и различни, а при 
голямото разнообразие е лесно и 
човек да се обърка, затова ето ня-
колко препоръчани модела. 

Раницата е един от най-

удобните варианти,

перфектно решение за по-
спортните мъже, а и не само. Ре-
дица марки я представят в колек-
циите си, някои от тях като Perry 
Ellis включиха мъжкия аксесоар и в 
Седмицата на модата в Ню Йорк 
през февруари. Раницата може да 
е допълнение не само към спортния 
аутфит, но и към ежедневния вид, 
дори към костюма в зависимост 
от материалите, от които е изра-
ботена. 

Клъчът е другата крайност – 
но е добър завършек на класическия 
бизнес вид. Той е идеален за мъже-
те, чието ежедневие налага носе-
нето на лаптоп, таблет, тефтер... 

Именно затова е доста популярен 
сред студентите. 

Сакът също вече не е само за 

фитнес. 

Много от скъпите брандове 
предлагат варианти от кожа, кои-
то да се носят през деня – както с 
дънки, така и с костюм. Totebag-ът, 
чийто първообраз е обикновената 
обемна торба за пазаруване от 
плътна тъкан, вече не се смята за 
смел вариант за мъжа и е подходящ 
както за бизнес срещи и делови 
стил, така и за свободното време. 

А ако държите на повече стро-
гост в която и да е разновидност, 
постигнете я чрез избор на изчисте-
на форма, широки дръжки и малко на 
брой декорации. Така че веднага след 
отпуските си направете подарък - 
голяма чанта, която Ви е по вкуса. 

Кажете сбогом на мъжката диагоналка

Вариантите на Valentino 

Модел на Рaul-Smith 

Модел на Balmain

Предложение от Vuitton

Модел на Berluti
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Жена пита във форум: 

- Предложете ми 
книга за мотивация на 
персонала. 

Отговор: 

- Казва се банкнота.  
Печатно издание на БНБ.

Китай обяви 
условията, при 

които Google може 
да се завърне на 
месния пазар
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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


