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Емил Христов

Предстоят ремонтите на пет пътни съоръ-
жения по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. 
Три от тях ще са на АМ „Тракия“, а останалите 
две – на АМ „Хемус“, като единият обект ще 
е при 37-ми км, а другият – виадуктът „Раз-
лив“ при км. 51. Това съобщи председателят 
на Управителния съвет на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) инж. Светослав Глосов, 
който провери строителните работи на съо-
ръжението при тунел „Витиня“ на 33-ти км на 
АМ „Хемус“ и на виадукта „Коренишки дол“ при 
36-и км.

„В момента се ремонтират 5 от 17-те съоръ-
жения на автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, 
които се нуждаят от спешни възстановителни 
дейности. Три от тях са на АМ „Хемус“ – виадук-
тът „Потоп“ при 19-и км, „Коренишки дол“, както 
и при 33-ти км – преди тунел „Витиня“. На АМ 

„Тракия“ се изпълняват два обекта – при км. 20 
(най-високият виадукт на магистралата) и при 
км. 37, който беше компрометиран след прелива-
нето на общински язовир при Ихтиман“, съобщи  
инж. Светослав Глосов и допълни, че отделно се 
работи и на неремонтираната тръба за София 
на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. Движението по 
нея е ограничено заради строителните дейнос-
ти на виадукта, който е непосредствено преди 
тунела. 

„Ремонтираме сега, за да не се наложи след 
3 – 4 години да затворим стари участъци от 
автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“. Затруд-
нения в трафика ще има, но тези строителни 
дейности трябва да се направят, за да пътуваме 
безопасно“, подчерта председателят на УС на 
АПИ и припомни, че виадуктът „Коренишки дол“ и 
съоръжението при тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ 
не са обновявани повече от 30 години.

ИНТЕРВЮ

ТЕМА

 стр. 16-18

Туризмът – нагоре и 
напред с инвестиции 
и законодателни 
промени

 стр. 6-7
 стр. 3

Председателят на УС на АПИ инж. Светослав Глосов провери напредъка по дейностите

В момента  
в Словения има над      
250 строителни 
площадки

Д-р Петер Гаспершич, министър 
на инфраструктурата на 
Словения: 

 на виадуктите „Коренишки дол“ и при тунел „Витиня“

КСБ

 стр. 8-9

Владимир Житенски,  
зам.-председател на УС на КСБ, 
изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД:

Основният ни 
приоритет като 
ръководство на КСБ 
е да оправдаем 
доверието на 
строителите
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Свилена Гражданска 

На Портала за обществени консултации 
на правителството www.strategy.bg е публику-
ван проект на Постановление на Министер-
ския съвет за допълнение на Постановление № 
162 на МС от 2016 г. за определяне на детайл-
ни правила за предоставяне на безвъзмездна 

ЧЕЗ Разпределение България въвежда 
защитни стикери за превенция срещу ма-
нипулация на електромерите, съобщиха от 
компанията. „Стикерите се залепват върху 
средствата за търговско измерване, в до-
пълнение към познатите пломби, като имат 
три нива на контрол и множество защитни 
елементи. Това прави фалшификацията или 
незабелязаната интервенция върху тях прак-
тически невъзможна“, обясняват от Друже-
ството.  

От ЧЕЗ Разпределение посочват още, че 
е огромен броят на отличителните знаци и 
защити на стикерите, които ще предпазват 
средствата за търговско измерване от не-
регламентиран достъп до вътрешността 
на устройството и намеси, които могат 
да се упражнят върху тях. Стикерите са 
изработени по технологии от най-ново по-
коление и прикриването на нарушението на 
целостта им е изключено. В тях са закоди-
рани елементи, които не подлежат на фал-
шификация и се виждат само от експерти с 
подходящо оборудване, преминали обучение 
за оценка на автентичността и целостта 
на стикерите. Защитните средства имат 

вградени 3D мотиви, текстове, триизмерни 
обекти, променящи се цветове, изображения, 
предупредителни знаци и са персонализирани 
с уникален номер. Стикерите имат много-
слойна структура, която се разрушава много 
лесно при опит за разлепяне или третиране с 
различни разтворители, като същевременно 
издържат при екстремни температури. Те 
са защитени от специални елементи, чрез 
които се откриват дори микропрерязвания с 
тънък скалпел – един от честите начини за 
външна намеса при старите стикери.

За първите 7 месеца на 2018 г. от ЧЕЗ 
Разпределение са констатирали 4251 кражби 
на електроенергия, като около 40% от тях са 
реализирани чрез манипулация на електроме-
ри. Все по-изобретателните и дръзки краж-
би, които включват и подмяна на елементи 
от устройствата за търговско измерване, 
са принудили Дружеството да вземе по-се-
риозни мерки за защита на електромерите. 
„Въведените стикери са произведени по бъл-
гарска технология. Те имат 3 нива на кон-
трол: визуална оценка, наблюдение с помощни 
средства и експертно ниво“, уточняват още 
от компанията.

Свилена Гражданска

Общините бенефициенти по „Програ-
мата за развитие на селските райони 
2014 – 2020“ („ПРСР 2014 – 2020“) ще мо-
гат да получават временни безлихвени 
заеми от централния бюджет за финан-
сиране на разходи за междинни и оконча-
телни плащания по одобрени проекти по 
програмата. Това е заложено в проект на 
Постановление на Министерския съвет, 
който е качен за обсъждане на Портала 
за обществени консултации на правител-
ството www.strategy.bg. Становища по 
него могат да се подават до 16 септем-

ври т.г. Подобен механизъм бе създаден с 
Постановление № 59 от 2011 г. за „ПРСР 
2007 – 2013“.

В мотивите към проектодокумента 
се посочва, че предложението за отпус-
кане на безлихвени заеми е във връзка 
с това, че общините бенефициенти по 
„ПРСР 2014 – 2020“ са силно затрудне-
ни да осигуряват собствени средства 
за междинни и финални плащания към 
изпълнителите по съответното пред-
ложение преди подаването и одобрява-
нето на заявките за междинно и окон-
чателно плащане от Държавен фонд 
„Земеделие“. 

Поздравит ел ен  адрес 

Поздравит ел ен  адрес 

Поздравит ел ен  адрес 

ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ДО
Д-Р ИК.Н. НИКОЛАЙ ИВАНОВ 
ЧЛЕН НА УС НА КСБ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ББАПБ

ДО
ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОП НА КСБ – ДОБРИЧ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. МАНОЛОВ,

Приемете моите и на Управителния съвет на Камарата на строителите в България поз-
дравления по случай 60-годишния Ви юбилей! 

Приносът Ви за развитието на синдикалното движение в България е безспорен. Като 
президент на КТ „Подкрепа“ работите ежедневно за защита на социалните и трудови права на 
работниците и служителите в страната, за подобряване на законодателството в сферата, за 
гарантиране на достойни условия на заплащане и труд. 

През годините между КСБ и КТ „Подкрепа“ се изгради работещ диалог и добро  
сътрудничество, което е пример за това, че работодателските и синдикалните организации 
могат да постигат общи цели в интерес на своите членове и за просперитета на страната ни. 

Използвам случая от името на УС на КСБ да Ви уверя, че Камарата на строителите в 
България ще продължи да бъде отговорен и сериозен партньор на КТ „Подкрепа“.

Пожелавам Ви здраве, все така неизчерпаема енергия за работа и амбиция за пости-
гане на поставените цели. Нека радостта и личното щастие да бъдат неизменен Ваш  
спътник!

  С уважение,

София     Инж. Илиян Терзиев 
23 август 2018 г.                     Председател на УС на КСБ

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ИВАНОВ,

От свое име и от името на УС на КСБ имам удоволствието да отправя най-сърдечни поздравления по случай 50-го-
дишния Ви юбилей.

Използвам случая да Ви благодаря за професионализма, опита и компетентността, които влагате, за да се развива и 
утвърждава авторитетът на Камарата на строителите в България. Надявам се и занапред със своята дейност да допри-
насяте за просперитета на сектор „Строителство“, а с него – и за икономическия растеж на страната.

Желая Ви здраве, лично щастие и късмет! Бъдете все така успешен в професионален и личен план!

   С уважение,
София      Инж. Илиян Терзиев 
23 август 2018 г.                     Председател на УС на КСБ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЗЕЛЕНЧЕНКО,

От свое име и от името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България имам удоволствието да 
отправя нашите най-сърдечни поздрави по повод 60-годишния Ви юбилей! 

Областните представителства са тези, които са най-близо до строителните фирми по места, те са връзката на 
бранша с общините, затова високо ценим Вашата работа и Ви благодарим за усилията, които влагате като председател 
на ОП – Добрич за подобряване на бизнес средата за развитие на сектора в региона. 

Пожелавам Ви много здраве, нови успехи и лично щастие! 

   С уважение,
София      Инж. Илиян Терзиев 
25 август 2018 г.                     Председател на УС на КСБ

финансова помощ (БФП) по програмите, фи-
нансирани от Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014 
– 2020 г. Становища по документа могат да се 
подават до 30 август.  

Проектът на акта е изготвен в рамките на 
предприетите от правителството мерки, във 
връзка с преустановеното – поради технически 
причини – функциониране на Търговския регис-
тър през август т. г. Във връзка със създалата 

се ситуация е констатирана необходимост да 
бъдат гарантирани правата на кандидатите 
и бенефициентите по обявените процедури за 
предоставяне на БФП по програмите, финанси-
рани от ЕС. 

Предвижда се въвеждането на допълнително 
основание за удължаване на сроковете за пода-
ване на предложения при възникнали непредви-
дени обстоятелства - в чл. 11, ал. 5 се създава 
точка 5: „5. Когато е налице пълно или частично 

нефункциониране на информационни системи или 
регистри, данните от които са необходими при 
кандидатстване по процедури за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ.“. Заложено 
е разпоредбата да влезе в сила от 10 август 
т. г. Промяната ще допринесе за спазването 
на принципа за равнопоставено третиране на 
кандидатите в процедурите за предоставяне на 
БФП от ЕСИФ и за осигуряване на ефективност 
при разходване на средствата от ЕС.
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Елица Илчева

Започна реконструкция на бул. „Асе-
новградско шосе“ в Пловдив, съобщиха от 
пресцентъра на общината.

Предвижда се до месец голям участък 
от източното платно от бул. „Цар Симеон“ 
до Мебелна къща да бъде обновен. Отсеч-
ката ще бъде фрезована, а след това ще 
бъде положен и два пласта нов асфалт. 
Предвидена е още подмяна на дъждоприем-
ните шахти и на бордюри. Преасфалтирани 
ще бъдат и кръстовищата с булевардите 
„Освобождение“ и „Цар Симеон“. Обектът 
се изпълнява с финансиране от бюджета на 
община Пловдив, се посочва в съобщението. 

Участъкът не е затворен, създадена е 
временна организация на движението.

Елица Илчева

Започна укрепване на ската над срути-
щата при 27-ми км на път III-107 Рила – Рил-
ски манастир. Алпинисти обрушват скато-
вете. Премахват се нестабилните блокове 
от скалния откос на срутищата. Паралелно 
се отстраняват и дървета от собственика 
на гората – Рилския манастир. Веднага след 
приключване на обрушването ще започне 
поставяне на стоманена мрежа. Първона-
чалното укрепване се очаква да приключи за 
срок от два месеца.

Екип от геодезисти работи върху на-
белязването на мерки за дълготрайното 
решаване на въпроса в този участък. За 
укрепването на ската Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ подготвя документация за 
стартиране на обществена поръчка за из-

работване на технически проект и извършва-
не на укрепителни и обезопасителни работи 
в участъка. Целта е проучвателно-проектан-
ските работи да изяснят инженерно-геолож-
ките условия в района на срутищните про-
цеси, причините за тяхното възникване и да 
бъдат предложени конкретни мероприятия за 
трайното укрепване, възстановяване и недо-
пускане в бъдеще на срутване на скални маси 

върху пътното платно.
В момента движението в отсечка от 250 м 

по пътя до Рилския манастир се осъществява в 
една лента. Участъкът е сигнализиран с необ-
ходимите пътни знаци, скоростта е ограниче-
на до 40 км/ч, като преминаването е безопасно. 
По време на ремонтните дейности пътят ще 
се затваря частично за по няколко часа в зави-
симост от трафика и натовареността.

Инж. Светослав Глосов 
първо инспектира виадук-
та при тунел „Витиня“ на 
АМ „Хемус“, който е с дъл-
жина 225 м. Той е в експло-
атация от 1984 г. На него 
се ремонтира съоръже-
нието в платното за сто-
лицата, което е при вхо-
да на тръбата за София. 
Платното за Варна беше 
обновено през миналата 
година. Възстановени са 
всички носещи стълбове 
на виадукта. „Строител-
но-монтажните работи 
по конструкцията на път-
ното платно продължават 
със саниране на пътната 
плоча, тротоарните кон-
золи и фугите на съоръже-
нието“, заяви инж. Глосов. 
Индикативната стойност 
на строително-монтаж-
ните работи е 8 млн. лв. 
Очаква се те да приклю-
чат в края на октомври. 
Дотогава лекият трафик 
е пренасочен двупосочно в 
платното за Варна. 

На виадукта „Коре-
нишки дол“ – при км. 36, в 
момента се ремонтират 
четири от предвидени-
те за обновяване общо 6 
носещи колони на съоръ-
жението в посока София. 
Виадуктът е с дължина 
481 м и височина 90 м, и е 
в експлоатация от 1986 г. 

Прогнозната стойност 
на СМР по стълбовете 
на „Коренишки дол“ е око-
ло 25 млн. лв. „Пътнопо-
ддържащото дружество е 
максимално мобилизирано 
да изпълни предвидените 
дейности във възможно 
най-кратък срок. Работи 
се ежедневно на две сме-
ни през светлата част от 
деня. През нощта строи-
телство не се извършва, 
тъй като работниците са 
на много голяма височина 
от 90 м, а не в затворе-
но помещение. Не може 
да рискуваме живота и 
здравето на хората, а и 
не всичко може да бъде 
направено на изкуствено 
осветление“, сподели още 
инж. Светослав Глосов. Той 
допълни, че до завършване-
то на ремонтните дейнос-

ти, което също 
н ай - в ер о я т н о 
ще бъде през ок-
томври, трафи-
кът на леките и 
лекотоварните 
автомобили ще продължи 
да преминава двупосочно 
в платното за Варна. 

Председателят на 
УС на АПИ апелира шо-
фьорите да бъдат дис-
циплинирани и коректни, 
да спазват правилата за 
движение и да не използ-
ват аварийната лента за 
по-бързо придвижване. „Тя 
е за спиране в случай на 
авария и за специализира-
ните автомобили, които 
трябва да окажат помощ 
при нужда“, заяви инж. Гло-
сов. 

По време на ремонт-
ните дейности по АМ 

„Хемус“ движението на 
тежкотоварните камиони 
над 12 тона е ограничено 
в отсечката от 30-и до 
47-ми км. Те се отклоня-
ват при 30-и км от п.в. 
„Витинска река“ по път 
I-1 София – Ботевград и 
II-17 Околовръстен път на 
Ботевград, след което се 
връщат на АМ „Хемус“ при 
47-ми км при п.в. „Ботевг-
рад“, и обратно. Като ал-
тернативен маршрут за 
тежкотоварните автомо-
били може да се използва 
II-16 София – Своге – Ме-
здра през Искърското де-
филе.

 от стр. 1
Снимки авторът
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Росица Георгиева

„Очаквам най-късно до 5 сеп-
тември да бъде отворено за 
движение кръстовището на ул. 
„Г. С. Раковски” и ул. „Граф Игна-
тиев“. Това е казала кметът на 
София Йорданка Фандъкова по 
време на проверката на строи-
телните дейности по ул. „Граф 
Игнатиев“, които се реализи-
рат по проекта за обновяване 
на Зона 2 от централната град-
ска част. Стойността на СМР 
е приблизително 21,9 млн. лв., 
които са осигурени от Опера-
тивна програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020”. Изпълнител е 
„Джи Пи Груп” АД. На инспекция-
та е присъствал и зам.-кметът 
по направление „Транспорт и 
транспортни комуникации“ Ев-
гени Крусев.  

„Ежедневно се работи по ця-

лата дължина на обекта, като 
общо 110 човека изпълняват раз-
лични задачи по реконструкция-
та на „Граф Игнатиев“ с площа-
дите „Славейков“ и „Гарибалди“, 

ул. „Солунска“ и градината пред 
„Свети Седмочисленици“, е съоб-
щил Георги Гигов, проектов ме-
ниджър в „Джи Пи Груп” АД.

Той е информирал столичния 

кмет, че до момента по цялото 
трасе на ул. „Граф Игнатиев“ 
е подменена канализацията, 
която е била на 100 години, из-
градени са нови водопроводни и 
канализационни отклонения, по-
ложени са кабелите на освет-
лението. Гигов е обяснил още, 
че е направен релсовият път по 
ул. „Граф Игнатиев“  в зоната 
между бул. „Витоша“ и площад 
„Гарибалди“, както и на площад 
„Славейков“. „В момента се по-
лага асфалт на  кръстовището 
на ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Граф 
Игнатиев“. Започна и възстано-
вяването на фонтана на площад 
„Славейков“, като се изграждат 
нови инженерни връзки, а брон-
зовата чаша на фонтана е пре-
дадена в специализирано ателие 
за реставрация“, е посочил Геор-
ги Гигов. 

„При подходящи атмосфер-
ни условия очаквам към края на 
октомври да бъде напълно за-

вършено трамвайното трасе и 
да се възстанови движението 
на трамваите, след което ще 
продължи работата по пешеход-
ната зона“, е заявила Йорданка 
Фандъкова и е подчертала, че 
държи да се работи качествено 
и да се спазват сроковете.

На проверката е станало 
ясно още, че до 15 септември 
трябва да бъде готова ул. „Со-
лунска“, а до края на октомври 
да приключат строителните 
дейности в градината на „Свети 
Седмочисленици“.

На обекта кметът на София 
е разговаряла и със студенти 
трети курс от Университета 
по архитектура, строителство 
и геодезия, които са на стаж в 
„Джи Пи Груп” АД.

Повече за напредъка по про-
екта за обновяване на Зона 2 от 
централната градска част на 
София четете в следващия брой 
на в. „Строител“.

Десислава Бакърджиева 

Проектът на Нацио-
налната жилищна стра-
тегия (НЖС), разработен 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и  благоустройството 
(МРРБ), е обсъден на се-
минар в Пловдив, съоб-

щиха от ведомството. 
В дискусията, организи-
рана от МРРБ и европей-
ската програма РОМАКТ, 
са участвали зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Малина Крумова, 
представители на общи-
ни, неправителствени ор-

ганизации и заинтересо-
вани страни.

„Убедени сме, че общини-
те са най-добре запознати с 
жилищните нужди на мест-
но ниво и как те да бъдат 
адресирани по най-ефек-
тивен начин. Затова наша 
цел е да се насърчи и под-
помогне тяхното участие 

в прилагането на национал-
ната жилищна политика“, 
е посочила зам.-министър 
Крумова. По думите й чрез 
НЖС ще бъдат въведени 
стратегическите насоки 

за подобряване на жилищ-
ната политика в следва-
щите поне 15 години. „Тя е 
и инструмент за подкрепа 
на местното развитие“, е 
казала още Крумова.

Тя съобщила, че в мо-
мента 98% от жилищата  в 
страната са частни, като 
се увеличава броят на необи-
таваните жилища – 1,2 млн., 
което е около 30% от всички 
в страната. В същото време 
40% от населението живее в 
пренаселени домове.  

„Нашата амбиция  е 
Стратегията да бъде ши-
роко приет и разбран до-
кумент. Неговото диску-
тиране може да подобри 
качеството му и актив-
ността на всички заинте-
ресовани страни е ключова 
за това“, е допълнила още 
Малина Крумова.

Обединение „Инфра груп 2018” е кла-
сирано на първо място в процедурата за 
избор на изпълнител на ремонта по тра-
сето на трамвай 5 по бул. „Цар Борис III” с 
93,25 т. То е съставено от „РВП Илиенци” 
ЕООД и „Джи Пи Груп” АД. 

Кметът на Столичната община Йор-
данка Фандъкова съобщи пред журнали-
сти, че до края на август тече срокът 
за обжалване. По думите й обновяването 
на трасето ще започне през пролетта.

„Трасето е обособено, трамваят ста-
ва бърз и на практика така подобряваме 
транспортния достъп до квартал „Кня-
жево”, каза още тя и допълни, че ще бъ-
дат доставени нови мотриси, които да 
обслужват линията. 

Проектът за обновяването на линия-
та на трамвай 5 ще бъде финансиран със 
средства от Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020”, като стой-
ността му е 40 434 940,92 лв. без ДДС.

До края на годината ще бъде направен 
ремонт в Професионална гимназия по хра-
нително-вкусови технологии „Проф. д-р Ге-
орги Павлов” в София. Той ще се реализира 
по Оперативна програма „Региони в рас-
теж”. Общата стойност на дейностите е 
1 611 208,52 лв., като от тях 1 189 999,24 лв. 
са европейско финансиране, 209 999,86 лв. – 
от националния бюджет и 211 209,42 лв. е 

„Започна ремонтът и възстановяването 
на Розариума в „Борисовата градина“. Това е 
един от десетте обекта от зелената систе-
ма на града, по които се работи в момента.“ 
Това каза кметът на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, която заедно със зам.-
кмета на София по направление „Зелена систе-
ма, екология и земеползване” Йоана Христова, 
кмета на район „Витоша” Теодор Петков и ди-
ректора на дирекция „Зелени системи” Дими-
тър Данчев, направи проверка на дейностите 
в градината при трамвайно ухо „Княжево”.  

собственият принос. 
В рамките на проекта ще бъдат обно-

вени двата корпуса на учебното заведение 
и дворното пространство, като ще бъдат 
въведени и мерки за енергийна ефективност. 
Предстои да бъде доставено ново оборудва-
не и обзавеждане за лабораторията към гим-
назията, както и нова техника. Ще бъдат 
изградени площадки за спорт, съоръжения за 
тенис на маса, както и фитнес на открито. 
Изпълнител на ремонта е ДЗЗД „Тева” ООД.

„Приключва реконструкцията на входа на 
Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“. Работи 
се и по реконструкцията на Северен парк, 
на Западен парк, изгражда се парк „Върто-
па“. Очакваме да бъде избран изпълнител за 
парка около езерото в ж.к. „Дружба“ и парка 
„Заимов“, съобщи още Фандъкова.

Градината при обръщалото на трамвай 
5, която се обновява от общинското пред-
приятие „Чистота Искър”, е с площ от 5 дка. 
Изграждат се нови алеи, поливна система, 
осветление и две нови детски площадки. 
Дейностите трябва да приключат до края 
на годината.
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Мирослав Еленков

„Минерално-суровинна-
та индустрия е страте-
гическа за българската 
икономика, осигурявайки 
около 4% от БВП, а произ-
ведената продукция е на 
стойност над 2,7 млрд. лв. 
Ключово е значението на 
сектора и за развитие-
то на редица региони в 
страната, тъй като 50% 
от концесионните въз-
награждения постъпват 
по техните бюджети. По 
този начин се гарантира 
развитието на общините 
и подобряване стандарта 
на живот на техните жи-
тели“. Това каза министъ-
рът на енергетиката Те-
менужка Петкова по време 
на официалното честване 
на Деня на миньора. Дома-
кини на събитието бяха 
председателят на УС на 
Българската минно-гео-
ложка камара (БМГК) проф. 
дтн инж. Николай Вълканов 
и председателят на УС на 
Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и 
металургия проф. дтн инж. 
Цоло Вутов, който е и член 
на УС на БМГК. Сред гос-
тите бяха министърът на 
труда и социалната поли-
тика Бисер Петков, зам.-

министрите на енергети-
ката Красимир Първанов и 
Жечо Станков, на икономи-
ката Лъчезар Борисов, на 
околната среда и водите 
Красимир Живков, прези-
дентът на КТ „Подкрепа“ 
инж. Димитър Манолов, 
представители на син-
дикалните организации в 
страната, на академична-
та и научната общност. 

Министър Петкова 
подчерта, че от начало-
то на 2017 г. до края на 
юли 2018 г. приходите от 
концесионна дейност въз-
лизат на над 143 млн. лв., 
от които повече от 71 
млн. лв. са по сметките на 
общините. „Нашето пра-
вителство стои твърдо 
зад устойчивото разви-
тие на минно-добивния 
отрасъл в страната. По-
зицията ни е, че секторът 
трябва да работи на паза-
рен принцип, при спазване 
на конкуренцията. За тази 
цел през декември минала-
та година след законода-
телна промяна успяхме да 
инкриминираме незаконния 
добив на подземни богат-
ства. По този начин ще се 
намалят преките загуби 
за работещите в сектора 
компании“, изтъкна Теме-
нужка Петкова и припом-

ни, че по време на първото 
Българско председател-
ство на Съвета на ЕС, в 
София се проведе петото 
издание на Европейския 
минен бизнес форум. „Спо-
ред нашите международ-
ни партньори българска-
та минерално-суровинна 
индустрия се нарежда на 
едно от първите места 
в Европа. Има какво да 
покажем и с какво да се 
гордеем“, изтъкна Теме-
нужка Петкова. По думи-
те й тази висока оценка 
нямаше да е факт без не-
прекъснатите усилия и ви-
сокия професионализъм на 
всички заети в отрасъла.

На тържественото 
честване проф. дтн инж. 
Николай Вълканов направи 
обзорен доклад и обобщи, 
че изминалата година е 
била добра за бранша.

По време на събити-
ето проф. дтн инж. Цоло 
Вутов изтъкна успехите 
на минната наука. „През 
изминалата година можем 
да се похвалим с автори-
тетни участия на висо-
коквалифицираните кадри 
от бранша в престижни 
събития на международ-
ни асоциации, научни ко-
митети и форуми, което 
допринася за прилагането 

КСБ и в. „Строител“ изпратиха поздравителни адреси до председателя на УС на БМГК 
проф. дтн инж. Николай Вълканов

на най-добрите светов-
ни практики и взимането 
на изключително добри 
решения в българската 
минерално-суровинна ин-
дустрия“, каза проф. Ву-
тов. Той допълни, че през 
2018 г. на 25-ия Световен 
минен конгрес в Астана, 
Казахстан, са участва-
ли 26 учени, мениджъри и 
специалисти от България, 
които са се представили 

изключително успешно с 
научни и практически раз-
работки.

На церемонията бяха 
връчени и традиционни-
те годишни награди на 
Българската минно-гео-
ложка камара в категори-
ите „Грижа за природата”, 
„Безопасност и здраве”, 
„Иновации” и „Корпора-
тивна социална отговор-
ност”. Раздадени бяха и 

престижните отличия 
за принос към минерално-
суровинната индустрия, 
както и наградите за най-
добър студент от Минно-
геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“. По този 
начин бе отдадено заслу-
жено признание на друже-
ствата и хората, които  
имат значими постижения 
в бранша за последната 
година. 



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 24 август 2018

КСБ определено е една от структурите, чието партньорство е от голямо значение за           

Д-р Петер Гаспершич, министър на инфраструктурата на Словения: 

Свилена Гражданска 

Д-р Гаспершич, бла-

годаря Ви, че приехте 

да дадете интервю за 

вестник „Строител“, 

официалното издание на 

Камарата на строите-

лите в България. Какви 

са основните транс-

портни проекти, които 

ще бъдат реализирани 

в Словения през следва-

щите месеци? Какъв е 

бюджетът за 2018 г.?

Ще започна с най-го-
лемия инфраструктурен 
обект за страната за 
тази година – изгражда-
нето на втората железо-
пътна линия между Дива-
ча и Копер, която е част 
от TEN-T мрежата. За 
него получихме 153 млн. 
евро безвъзмездни евро-
пейски средства и се оч-
акват допълнителни 80 
млн. евро от Кохезионния 
фонд. Това категорично 
потвърждава значение-
то на проекта не само 
за Словения, но и за ЕС. 
С реализацията му ще 
осигурим модерна желе-
зопътна връзка на прис-
танището Лука Копер с 
eвропейската жп мрежа. 
Страната ни се пресича 
от четири ключови кори-
дора. Това са Балтийско-
Адриатическият коридор 
в посока Грац – Сентили 
– Марибор – Любляна – 
Копер/Триест; Средизем-
номорският коридор в по-
сока Венеция – Tриест/
Копер – Любляна – Пра-
герско – Ходош – Будапе-
ща; Амбърският коридор 
в посока Копер - Любля-
на – Заласцентиван – 
Шопрон/Горна – унгарско 
- сръбската граница –Ке-
лебия – Будимпеща – Ко-
маром – Леополдов/Ражка 
– Братислава – Жилина – 
Катовице/Краков – Вар-
шава/Луков – Тереспол 
– полско-беларуската 
граница; и Алпийски - За-
падни Балкани коридор в 
посока Залцбург – Вилах 
– Любляна – Велс/Линц – 
Грац – Марибор – Загреб 
– Винковци/Вуковар – То-
варник – Белград – София 
– Свиленград (българско-
турската граница).

Освен изграждането 
на втората железопът-
на линия между Дивача и 
Копер ще бъдат модер-
низирани и осъвремене-
ни и други словенски жп 
трасета. За 2018 г. сме 
осигурили над 383 млн. 
евро за подобни обекти, 
от които повече от 91 
млн. евро са от фондове-
те на ЕС. За сравнение 
инвестициите за же-
лезопътния транспорт 
през 2017 г. бяха 325 млн. 
евро.

През последните че-

тири години правим и 
мащабни вложения в път-
ната мрежа. Например за 
2017 г. бяха 217 млн. евро, 
а за 2018 г. - 225 млн. 
евро. Словенската ин-
фраструктурна агенция, 
чийто принципал е Ми-
нистерството на инфра-
структурата, в момента 
има над 250 строителни 
обекта в цялата страна. 
Повече от 800 проекта 
са включени в плана за 
развитие на сектора. 

В допълнение тече 
подготовката за новата 
пътна връзка, т.нар. ос 
на развитие от Северна 
Словения (област Корош-
ка) до южната част на 
страната (област Бела 
крайна). Строителните 
работи се очаква да за-
почнат през следващата 
година.

Какви други проекти 

за развитието на жп 

мрежата реализирате?

През последните че-
тири години завършихме 
много важни инвестиции 
в обществената жп ин-
фраструктура, включи-
телно модернизацията 
на участъците Прадер-
ско – Ходош, Дивача – Ко-
пер, Словенска Бистрица 
– Прадерско, Долга Гора – 
Полжане и инсталиране-
то на GSM-R железопът-
на радиосистема с обща 
дължина от 1200 км.

Освен това стар-
тирахме нови значими 
жп проекти, като обно-
вяване на железопът-
ните участъци Зидани 
мост – Целе, Полжане 
– Словенска Бистрица, 
Марибор – Сентили и 
модернизирането на же-
лезопътната гара Пра-
герско, която е важен жп 
възел. Тя е разположена 
на пресечната точка на 
два паневропейски кори-
дора - Коридор V, който 
свързва Венеция и Буда-

пеща през Любляна, и Ко-
ридор X, който свързва 
на север Зидани Мост до 
Марибор и по-нататък 
към Виена. Всички тези 
обекти ще бъдат завър-
шени до края на 2023 г. 
Предвидената стойност 
на вложенията в тях е 
около 666 млн. евро, кои-
то също са безвъзмезд-
ни европейски средства. 
Монтирането на систе-
мите ERTMS/ETCS на 
жп линията Прагерско – 
Сентили и Зидани мост 
– Добова е друга голяма 
инвестиция в ход, която 
също получи финансиране 
от ЕС. Благодарение на 
този проект ще премах-
нем затрудненията по 
линиите, съответно ще 
увеличим транспортния 
капацитет и ще намалим 
времето за движение.

Министерството на 
инфраструктурата ще 
финансира и закупува-
нето на 25 нови пътни-

чески влака. Това ще е 
най-голямата подобна 
инвестиция в словенска-
та история. Друг важен 
проект през 2018 г. е мо-
дернизацията на Кочев-
ската линия.

Ще ни разкажете ли 

повече за енергийното 

обновяване на сградите 

в Словения?

В процес на реали-
з аци я  е  прог ра мат а 
„Енергийно обновяване 
на държавни и общински 
сгради“, финансирана от 
Кохезионния фонд през 
периода 2014 - 2020 г. 
Чрез нея Министерство-
то на инфраструктурата 
успя да въведе система 
за енергийно обновява-
не на здания в публичния 
сектор. За тестване и 
оптимизиране на инициа-
тивата бяха разработе-
ни три пилотни проекта. 
Общата стойност на 
безвъзмездните сред-
ства от ЕС е 147 млн. 
евро, от които 91 млн. 
евро са вече предоставе-
ни чрез покани и търгове. 
Досега бяха избрани 56 
проекта за финансира-
не, които заедно с други 
предварително подгот-
вени предложения ще до-
ведат до реновирането 
на около 600 хил. кв. м от 
общата площ на публич-
ните здания. 

Освен това програ-
мата допринесе значи-
телно и за развитието 
на строителния сектор, 
като бе включен и част-
ният капитал.  Възла-
гането на договори за 
енергийна ефективност 
позволява инвестиране-
то на частни фондове 
в този вид дейности за 
обновяване. Така пости-
гаме повече вложения с 
по-малко държавни сред-
ства.  Досега публич-
но-частните партньор-
ства са надхвърлили 70% 
от всички проекти. Тази 
инициатива за енергий-
но обновяване ще се осъ-
ществява поне до края на 
2020 г.

За кои договори за 

обществени поръчки 

могат да  кандидат-

стват български фирми 

през следващите месе-

ци?

З а  в с и ч к и  и н ф ра -
структурни проекти в 
Словения се провеждат 
обществени поръчки и 
се избира най-добрият 
изпълнител. Търговете 
се публикуват на словен-
ския портал за общест-
вени поръчки, а за по-
големите проекти - и в 
Електронния дневен бю-
летин за търгове на ЕС. 
Всяка фирма, включител-

но българска компания, 
може да кандидатства, 
ако отговаря на специ-
фикациите и условията 
на тръжната процедура. 

Словенската инфра-
структурна агенция пуб-
ликува ежеседмично пуб-
лични търгове и скоро ще 
обяви няколко десетки за 
избор на изпълнители за 
проекти, които ще подо-
брят безопасността на 
движението по основни 
и регионални трасета, 
както и за други строи-
телни дейности.

Какви транспортни 

проекти развивате със 

съседните Ви страни?

Словения участва с 
Австрия в проекта за 
изграждането на вто-
ра тръба на пътния ту-
нел „Караванке“, който 
трябва да приключи през 
2022 г. Заедно с Австрия 
ще осъществим и обно-
вяването на железопът-
ния тунел „Караванке“, 
като строителните ра-
боти ще се съфинанси-
рат и от двете страни. 
Предвидената стойност 
за модернизирането на 
съществуващия жп ту-
нел заедно с инвести-
ционната и проектната 
документация възлиза на 
114,9 млн. евро, от кои-
то делът на Словения се 
оценява на 49,6 млн. евро, 
а частта на Австрия 
– 65,3 млн. евро. Двете 
държави заедно канди-
датствахме за финанси-
ране по плана „Юнкер“ на 
Европейската комисия с 
първия етап от проект 
за подготовка на инвес-
тиционна и проектна до-
кументация за осъщест-
вяване на сигурността и 
техническото модерни-
зиране на жп тунела „Ка-
раванке“. ЕС предостави 
на Словения и Австрия 
безвъзмездни средства в 
размер на 2,97 млн. евро, 
от които Словения има 
право на 1,36 млн. евро.

Унгария има интерес 
да участва в проекта на 
втората железопътна 
линия между Дивача и Ко-
пер. Очаквам именно тя 
да вложи 200 млн. евро в 
него като партньор. 

Какво правите, за 

да подобрите инвести-

ционната среда в Сло-

вения?

Като министър на 
инфраструктурата ра-
ботих много за възста-
новяването на строи-
телния сектор, който 
беше най-силно засегнат 
от финансовата криза в 
Словения. Имено затова 
увеличихме средства-
та за инфраструктур-
ни проекти и стартира 
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          успешното планиране и изграждане на големи междудържавни инфраструктурни проекти

програмата за енергийно 
обновление на сгради в 
публичния сектор. Както 
казах вече, в момента в 
Словения има повече от 
250 строителни площад-
ки, което означава, че ин-
вестиционният цикъл е 
заработил и мисията ни 
сега е да го поддържаме 
и укрепваме в бъдеще.

Освен това подгот-
вихме шестгодишна про-
грама, която ще осигу-
ри стабилни вложения в 
пътната инфраструкту-
ра. Приехме и план за раз-
витие на железниците.

Какви проблеми сре-

щате при реализиране-

то на мащабни строи-

телни проекти?

Изправени сме пред 
същите предизвикател-
ства като другите дър-
жави членки на ЕС по 
отношение на изграж-
дането на инфраструк-
турните съоръжения . 
Освен  трудностите, 
свързани с процедурите, 
които са много сложни и 
дълги, трябва да вземем 
предвид и стриктното 
екологично законодател-
ство. В тази връзка през 
2018 г. Министерството 
на околната среда и те-
риториалното планиране 
предприе преразглеждане 
на екологичното законо-
дателство. Очакваме 
промените да улеснят 
процеса на строител-
ството на транспорт-
ната инфраструктура, 
като в същото време се 
опазва околната среда.

България беше пред-

седател на Съвета на 

ЕС. Един от приорите-

тите бяха Западните 

Балкани. Според Вас как 

това ще помогне за раз-

витието на региона?

По-бързото иконо-
мическо и социално раз-
витие на тази част от 
Европа и интегрирането 
й в ЕС не е възможно без 
адекватни транспортни 
и енергийни връзки със 
страните от Западните 
Балкани. Имено те могат 
да окажат въздействие 
върху намаляването на 
различията между дър-
жавите, а също и върху 
спадането на политиче-
ското напрежение.

През последната го-
дина постигнахме на-
предък в процеса на сбли-
жаване на страните от 
Западните Балкани с ЕС, 
включително и благода-
рение на усилията на 
Българското председа-
телство. Но не трябва 
да спираме дотук. 

Една от най-важните 
области, в които Слове-
ния допринесе, е да по-

добри трансграничния 
транспорт в Западните 
Балкани. Можем да опре-
делим разширяването на 
коридорите от основната 
TEN-T мрежа като следва-
щата стъпка, но дискуси-
ята по темата трябва да 
се проведе на подходящо 
ниво, включително с всич-
ки заинтересовани държа-
ви членки на ЕС.

Обмисляте ли осъ-

ществяването на някои 

транспортни проекти в 

Словения като публич-

но-частни партньор-

ства? Ще реализирате 

ли транспортни проек-

ти на концесия?

Най-важната и една 
от най-взискателните 
инвестиции - изграж-
дането на втората жп 
линия между Дивача и Ко-
пер, ще бъде управлявана 
от проектната компания 
2TDK, на която ще бъде 
предоставена концесия, 
приета в специален нор-
мативен акт - Закон за 
регулиране на строител-
ството, експлоатацията 
и управлението на вто-
рата железопътна линия 
Дивача – Копер. 

Slovenske zeleznice и 
DARS са фирми, които 
управляват инфраструк-
турни железопътни и 
магистрални проекти 
в Словения. И двете са 
държавна собственост. 

Slovenske zeleznice ще 
участва и в проекта, на-
речен „Емоника“. Той ще 
се ръководи от частен 
инвеститор от Унгария 
и ще включва обновява-
нето на централната жп 
гара в Любляна.

Как бихте взаимо-

действали с Камара-

та на строителите в 

България (КСБ), която 

е една от най-автори-

тетните организации 

у нас и представлява 

фирмите от сектора?

Сътрудничеството в 
областта на строител-
ството с други страни 
и техните важни ин-
ституции и браншови 
организации е ключово. 
КСБ определено е една 
от структурите, чие-
то партньорство е от 
голямо значение за ус-
пешното планиране и 
изграждане на големи 
междудържавни инфра-
структурни проекти. 
Министерството на ин-
фраструктурата е на-
ясно за важността на 
такова взаимодействие. 
И все пак съдействието 
трябва да се осъществя-
ва в рамките на правила-
та и насоките, които се 
прилагат при работа с 
частни субекти.

Лично аз винаги се 
радвам да си партнирам 
с български представи-

тели, които допринасят 
за развитието на инфра-
структура, важна и за 
двете страни. Подкре-
пям срещи на различни 
равнища и, разбира се, 
ако е възможно, винаги 
присъствам на тях.

Какво е посланието 

Ви за нашите читате-

ли?

Преди всичко бих ис-
кал да поздравя България 
за успешното председа-
телство на Съвета на 
ЕС. Присъствах на някои 
събития и мога лично да 
дам моята висока оценка 
за това първо председа-
телство. Пожелавам ус-
пех на страната Ви в по-
нататъшното развитие 
на инфраструктурата, 

което е много важно за 
икономическия растеж. С 
големи транспортни про-
екти една държава може 
да окаже голямо влия-
ние върху развитието 
на строителния сектор. 
Сигурен съм, че България 
е на прав път. Вярвам, че 
доброто сътрудничест-
во между двете страни 
заема важно място в 

този процес, и съм сигу-
рен, че партньорството 
ще бъде допълнително 
подобрено и задълбочено.

В заключение бих ис-
кал да поканя Вашите 
читатели да използват 
директната самолетна 
връзка между Любляна и 
София, която сега позво-
лява удобно и достъпно 
пътуване до Словения.

Един от важните проекти на Словения е изграждането на 

част от обхода на Блед, който е приключил

Д-р Петер Гаспершич показва развитието на жп инфраструктурата на страната през 

следващите години

Министърът на инфраструктурата д-р Петер Гаспершич на 

неформалното заседание на Съвета по енергетика в София, 

част от програмата на Българското председателство на 

Съвета на ЕС

В откриването на новото 

кръгово кръстовище 

на Хрушица участва 

и еврокомисарят по 

транспорт Виолета Булц
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Ренета Николова

Г-н Житенски, зам.-

председател сте на КСБ и 

ръководите една от най-

успешните компании „Джи 

Пи Груп“ АД. Моля разкаже-

те малко повече за себе си, 

как се ориентирахте към 

строителния бранш?

Да разкажа повече за 
себе си? Мисля, че това няма 
да породи интерес в чита-
телите… Поради факта, че 
в последните години се дава 
ефир на хора със съмнителни 
качества, които разказват 
само и единствено за себе 
си във всякакви числа и родо-
ве. Но не и затова, с което 
са значими. 

Думи, думи, думи… къде 
празни, къде с колебливо съ-
държание. Аз по-скоро съм по 
делата. Моята биография 
е написана от това, което 
изградихме през последни-
те 20 години с хората, кои-
то обучихме, хората, които 
дойдоха тогава като добри 
професионалисти и създадо-
хме едно семейство, нарече-
но „Джи Пи Груп” АД – с което 
се гордея!

А по отношение на това 
защо съм избрал строител-
ството – то е дълга тема. 
Но според мен Великата 
Майка Природа ни е създала 
различни – едни градят, дру-
ги рушат а трети гледат 
безучастно. Това определя 
някакъв баланс, невинаги 
справедлив. Е, аз ГРАДЯ!

Новото ръководство на 

Камарата на строителите 

в България (КСБ), от кое-

то сте част, беше много 

активно през изминалите 

месеци. Проведе поредица 

от срещи с отговорните 

за бранша институции, с 

парламентарно предста-

вените партии и с други 

сродни организации с цел 

иницииране на промени в 

нормативната база за по-

добряване на строително-

инвестиционния процес. 

Как оценявате свършената 

ра бота?

По отношение на новото 
ръководство ще кажа само, 
че всичките ми колеги са ак-
тивни, доказани и реализира-
ни професионалисти, припо-
знати и избрани от бранша 
като ръководен орган на 
Камарата на строителите 
в България.

Естествено, че аз и ко-
легите трябва да оправда-
ем доверието на строите-
лите, които ни избраха, но 
не с думи и думи, и думи, не 
с демагогия… Това не сме 
ние! Нали знаете, че към до-
верието не може да сложим 
приставката ПОЛУ? Затова 
започнахме с действия на ба-
зата на ясна визия и позиции, 
породени от проблематика-
та в строителния бранш. 
Това определи и нашата по-
литика в КСБ.

Нормално е като първа 

крачка да обсъдим нещата 
в позитивен диалог с инсти-
туциите. А работата е само 
започната! За мен свърше-
ната работа е, когато има 
безусловен резултат. Това 
тепърва предстои. 

Какви според Вас са 

актуалните приоритети 

пред ръководството на 

КСБ? Какви са ресорите, 

за които Вие като зам.-

председател на УС на КСБ 

отговаряте?

Приоритети?! Както ка-
зах преди малко – да оправда-
ем доверието на строители-
те, които са на обектите, в 
офисите… Затова проблеми-
те в бранша родиха визията 
ни, която изразихме като 
политики на Камарата:

 Това да запазим хора-
та си, да им подсигурим зона 
на относителен комфорт, за 
да не пълнят куфарите с ни-
велири и рулетки, тръгвайки 
към незнаен свят;

 Да дадем пример и 
послание на младите да ос-
танат тук;

 Да се борим с админи-
стративната тежест;

 Да се борим със сивия 
сектор, който ще определя 
като „кърлеж, пиещ кръв и 
носещ зараза”;

 Да помогнем с опита 
си за промени в Закона за 

обществените поръчки и 
Закона за устройството на 
територията, за да вървим 
по пътя, който да е актуален 
с утрешна дата;

 Да синхронизираме 
честотите, на които рабо-
тим с институции, проек-
танти, инвеститори… за да 
не са виновни строителите 
за всичко! Солидарността 
ще окуражи бранша;

 Да създадем регла-
мент и стандарти за всич-
ки членове на бранша без 
значение кой в какви мащаби 
работи. Всеки пропорционал-
но и аналогично да си носи 
отговорността към закона 
и държавата.

Като орган Камара-
та има ресорни секции в 
различни направления на 
строителството. Те се ог-
лавяват от изключително 
авторитетни специалисти. 
Аз съм зам.-председател и 
помагам с всичко, на което 
съм способен, на всички, кои-
то се нуждаят от това, а 
не само в конкретен ресор. 
Когато имаш много деца, по-
стъпваш по този начин, не 
ги делиш на свои, доведени, 
заварени… Това е архаично. 
Развитието иска постоян-
ство, любов и себеотдаване! 
Само тогава има резултати! 
А резултатът трябва да до-
косне всички по един или друг 

начин. Ако макар и частично 
съм го постигнал в края на 
мандата си, значи съм бил 
отговорен и съм си свършил 
работата.

Кои са най-големите 

предизвикателства пред 

бранша в момента? 

Да съхрани човешкия 
ресурс от доказани специа-
листи, които да предадат 
знанията и опита си на мла-
дите, а те да продължат 
традицията на тази прием-
ственост тук – в България! 
Опитът е син на грешките, 
а мъдростта е дъщеря на 
опита!

Е, тук трябва да проявим 
мъдрост, за да останат де-
цата ни и техните също и да 
продължат да строят и над-
граждат. Знаем, че нищо не 
е по-голямо от хляба и солта! 
А хлябът и солта на строи-
телния бранш са хората – 
строители, в пълния смисъл 
и значимост на думата. Това 
ние взехме от нашите пред-
шественици, които ни учиха 
и възпитаваха. И пред които 
– дълбок поклон!

Какви значими инфра-

структурни проекти очак-

ва строителният сектор 

да стартират през 2019 г.?

Достатъчно, за да рабо-
тят огромна част от фир-

С Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД          

В „Джи Пи Груп“ къщи не строим - строим домове, не правим просто пътища, а улесняваме посоката



мите членове на КСБ във 
всички региони на страната. 
За това основната заслуга е 
на правителството, с което 
Камарата на строителите е 
в постоянен диалог. И всич-
ки инфраструктурни обекти 
са значими. Но по-конкретно 
ще Ви кажа, че се очертава 
да стартират процедури по 
възлагане на обществени 
поръчки за магистрали, пъ-
тища от републиканската 
пътна мрежа, железопътни 
пътища, водни цикли, пречис-
твателни станции, депа за 
отпадъци и други. Това е се-
риозен маратон през послед-
ните 7 - 8 години и 2019 г. е 
един етап от него.

На 26 септември ще се 

проведе Осмият дискуси-

онен форум „Строител-

ството през 2019 година 

– перспективи и предизви-

кателства“, организиран 

от КСБ и в. „Строител“. 

„Джи Пи Груп“ е партньор 

на форума. Ще вземете ли 

участие и какво бихте ис-

кали да чуете по време на 

събитието?

Щом сме партньор, няма 
само да слушаме, а и ще ка-
жем! Това е дълга тема... Ос-
вен че слушаш, трябва и да 
чуваш, след което да анали-
зираш и евентуално да апо-
строфираш, за да стигнеш 
до резултат. Трябва освен да 
вземаме, и да даваме, освен 
да купуваме, и да продаваме. 
Това е движение, а то само 
по себе си е градеж. Това е 
посоката на „Джи Пи Груп”!

Но при перспективата 
винаги има хоризонт. Въ-
просът е откъде го виждаш, 
каква е гледната ти точка и 
как се движиш около опорна-
та на хоризонта. Това е пре-

дизвикателството на перс-
пективата! А аз в случая се 
въртя около опорната точка 
от посоката и политиката 
на зам.-председател на Ка-
марата. Защото опорната 
точка е основата на целия 
бранш, не на една фирма. И 
искам да чуя проблемите, за-
щото те дават възможнос-
ти. Колкото по-адаптивни и 
креативни сме, толкова по-
големи са възможностите за 
бранша ни.

Като изп. директор на 

една от най-авторитетни-

те фирми реализирате се-

риозни обекти в страната 

и чужбина. Разкажете пове-

че за тях. Кои са най-инте-

ресните и най-сложните? 

Еееееее, ноу-хау без-
платно?! Шегувам се! Няма 
интересни и сложни. Ние гра-
дим „изключителни” обекти. 
И знаете ли къде е разковни-

чето? Когато строиш спир-
ка, пътникът да се захласне 
и да изпусне автобуса. Къщи 
не строим - строим домове, 
не правим просто пътища – 
а улесняваме посоката! Всич-
ки обекти са възможни за из-
пълнение, и то с надграждане 
над проекта. Въпросът е да 
ги изпълниш с форма, съдър-
жание и да ги одухотвориш! 
Да се усеща любовта и от-
ношението, с които си ги 
изградил. Тогава не се де-
лят на интересни, сложни, 
прости, малки или големи… 
Тогава стават с бранд – „из-
ключителни”! Това се ражда 
от състезанието, от конку-
ренцията, от страха, който 
те кара да си нащрек. Дали 
негово величество клиен-
тът ще ти направи поклон 
и продължаваш, или ще ти 
тегли една и отшумяваш 

бавно и агонизиращо. Благо-
дарен съм на съдбата, че с 
екипа ми, на който отдавам 

поклон, сме в постоянна кон-
диция, родена от конкурси, 
конкурси, конкурси… Дотук 
по тази тема.

Кое за Вас лично е най-

голямото предизвикател-

ство като строител?

Да оставя след мен поне 
десет достойни мои учени-
ци, които да продължат и 
надградят делата ми като 
строители тук, в България! 
Да се качат с една стълбич-
ка нагоре, еволюцията води 
света!

Вие сте един от най-

ценните гости на страни-

ците на вестник „Стро-

ител“ и мнението Ви за 

изданието е много важно 

за нас. Как оценявате рабо-

тата на екипа и какви са Ва-

шите препоръки към нас?

Знаеш, че обичам да го-
воря с колегите с часове. 
Имаме си теми и проблеми 

за решаване. Интервюта не 
давам често. На Вас отделих 
доста време, което от своя 
страна е и оценка за работа-
та Ви, и отговор на въпроса. 
Съхранете се такива какви-
то сте! Отразявайте исти-
ната, колкото и субективна 
да е тя, търсете максимал-
ната обективност на отра-
зеното. Давайте послания в 
светло. Не търсете ефекта 
на бенгалския огън с гадос-
ти, заливащи децата ни от 
сутрин до вечер. Вашата 
професия е съдбоносна! Въ-
просът е какво послание 
избирате да давате – бяло 
или черно. Знайте, че други 
създават историята, а Вие 
я пишете. Е, пишете я така, 
че един ден да не се сраму-
вате от децата си. В този 
смисъл мисля, че доста Ваши 
колеги трябва да се учат от 
Вас. Или да спрат да я уп-
ражняват!

През 2019 г. ще отбеле-

жим 10-годишния юбилей на 

вестника. Наш рекламода-

тел и партньор сте в реа-

лизирането на редица съби-

тия. Ще ни подкрепите ли 

и сега?

Ние сме пословични с 
това да помагаме с какво-
то можем на тези, които 
го заслужават! Смятай го 
за решено! Знаеш, че казвам 
каквото мисля, и правя, как-
вото кажа!

Какво си пожелавате 

да постигнете за бранша 

като зам.-председател на 

УС на КСБ, какво би Ви до-

несло удовлетворение?

Ако с моя принос, дела и 
пример успея да убедя сто 
човека, тръгнали да търсят 
хляба си извън страната, да 
останат тук, в България, да 
орат, да сеят и жънат на ни-
вата на строителството… 
ще съм изпълнил мисията си!

Благодаря за това ин-

тервю!

И аз благодаря! Здраве и 
успех на Вас и Вашите чита-
тели!

9КСБ петък, 24 август 2018 Ñòðîèòåë

          разговаря главният редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова:

Среща на ръководството на КСБ с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков

Снимки Румен Добрев и личен архив
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Приложение 1

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА

00122-2018-0012 Община Община Червен бряг Изпълнение на СМР във връзка с проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез 
реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“ 5 004 989.39

00233-2018-0039 Министерства 
и агенции

ДП Национална компания 
"Железопътна  

инфраструктура" (НКЖИ) 
София 

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене, по три обособени позиции 5 199 538.00

00754-2018-0003 Община  Община Борино 
„Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация 
на общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км. 0+000 до км. 8+760, Община Борино“ „Реконструкция 
на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км. 2+305 до 4+649.23, Община Борино“

5 281 646.96

00037-2018-0008 Община Община Тетевен
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на участък от об-
щински път LOV 1116 Тетевен, кв. „Полатен” – III-358 – Голям извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово“, 
Община Тетевен“

5 500 620.59

00060-2018-0005 Община Община Каварна „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Каварна“ 5 522 068.51

00256-2018-0005 Община Община 
Братя Даскалови

„Реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции, по ПРСР 
2014-2020 г.“ 5 646 934.44

00340-2018-0016 Община Община Угърчин „СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: „Рехабилитация на участъци от общински пътища в Община Угърчин“ 5 684 788.27

00044-2018-0057 Министерства 
и агенции

Агенция "Пътна инфра-
структура" (АПИ)

Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на 
вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанис-
вани от АПИ

15 000 000.00

00774-2018-0022 Община Община Стара Загора

„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските 
пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ 
ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на 
Община Стара Загора”

15 000 000.00

00044-2018-0054 Министерства 
и агенции

Агенция "Пътна инфра-
структура" (АПИ)

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Югоизточен район” 72 900 000.00

00044-2018-0052 Министерства 
и агенции

Агенция "Пътна инфра-
структура" (АПИ) 

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Северен Цен-
трален район”

74 400 000.00

00044-2018-0051 Министерства 
и агенции

Агенция "Пътна инфра-
структура" (АПИ) 

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на северозападен 
район”, стопанисвани от АПИ

86 800 000.00

00044-2018-0055 Министерства 
и агенции

Агенция "Пътна инфра-
структура" (АПИ) 

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 
РАЙОН”

94 700 000.00

00044-2018-0053 Министерства 
и агенции

Агенция "Пътна инфра-
структура" (АПИ)

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН 
РАЙОН”, стопанисвани от АПИ

98 600 000.00

ВиК ИНФРАСТРУКТУРА

00169-2018-0021 Община Община Ловеч „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на ВиК мрежа в Община Ловеч“ 12 122 799.40

00435-2018-0054
Комунален и 
обществен 

сектор
"Софийска вода" АД

Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопро-
водната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север 35 700 000.00

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

01274-2018-0003 Община Столична община - 
Район "Триадица"

Изграждане и оборудване на Обединено детско заведение за осем групи в УПИ I, кв. 40, м. Манастирски ливади - изток 
по плана на гр. София – Район „Триадица“ 5 968 127.00

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

00353-2018-0098 Министерства 
и агенции "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5 и 6 блок

5 356 500.00

01351-2018-0034 Министерства 
и агенции "Булгартрансгаз" ЕАД Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап: „Преносен газопровод от българо-тур-

ската граница до ГИС Странджа и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2” 48 944 646.00

01351-2018-0035 Министерства 
и агенции "Булгартрансгаз" ЕАД Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ 

„Калугерово” 22 000 000.00

221

336

359

810

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

м .  Юни2017  г . м .  Юни 2 0 1 8  г .

Обявени обществени поръчки 
в сектор „Строителство“ 

Брой Стойност (млн.лв.)

157

238

64
98

352

802

7 8

м .  Юни 2017  г . м .  Юни 2018  г . м .  Юни 2 017  г . м .  Юни 2018  г .

Обявени обществени поръчки

Строителство  Проектиране и надзор 

Брой Стойност (млн.лв.)

38,7%

43,3%

10,9%

7,1%

73,1%

6,0%

13,7%

7,2%

Инженерна инфраструктура
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ВиК строителство

Дял на обявените обществени поръчки по вид строителство 

дял от общите поръчки дял от общата стойност

вените, или 103 бр., с прогнозна 
стойност 48 млн. лв., пред-
ставляваща 6% от общата за 
отрасъла. Спрямо юни 2017 г. 
обявените поръчки в „Сградно 
строителство“ регистрират 
ръст от 74,6% (44 бр.) и спад 
при стойността от 69,6%, или 
110 млн. лв.

„Енергийна инфраструк-
тура“ – обявените обществе-
ни поръчки са 26 бр., или 10,9% 
от всички в сектор „Строи-
телство“. Прогнозната стой-
ност е 110 млн. лв., или 13,7% 
от общо обявената. Спрямо 
юни 2017 г. обявените поръчки 
в „Енергийна инфраструктура“ 
регистрират спад от 21,2% 
(7 бр.) на броя и ръст при стой-
ността от 89,6% (52 млн. лв.)

ВиК – делът е 7,1% от 
общо обявените обществени 
поръчки, или 17 бр., при обяве-
на прогнозна стойност от 58 

млн. лв., което е 7,2% от обща-
та. Спрямо юни 2017 г. обяве-
ните обществени поръчки във 
ВиК строителството регис-
трират ръст от 54,5 % (6 бр.) 
на броя и спад на стойността 
от 55,6% (20 млн. лв.)

Обявени обществени поръ-

чки над 5 млн. лв. в сектор 

„Строителство“

„Инженерна инфраструк-
тура“ – по данни на АОП обя-
вените обществени поръчки 
над 5 млн. лв. за юни 2018 г. 
са общо 14 броя на стойност 
495,2 млн.  лв. (виж Приложе-
ние 1).

„Високо строителство“ 
– за разглеждания период е 
обявена една обществена по-
ръчка над 5 млн. лв., която е с 
прогнозна стойност 6 млн. лв. 
(виж Приложение 1).

та прогнозна стойност е 586 
млн. лв., което е 73,1% от общо 
обявената стойност на по-
ръчките за отрасъла. Спрямо 
същия период на предходната 
година обявените обществени 
поръчки в „Инженерна инфра-

структура“ се увеличават с 
38 бр. и регистрират сериозен 
ръст при стойността от 489 
млн. лв. 

„Сградно строителство“ 
– делът на поръчките в сег-
ментна е 43,3 % от общо обя-

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

По данни на Агенцията за 
обществени поръчки (АОП) за 
юни 2018 г. обявените общест-
вени поръчки в сектор „Стро-
ителство“ са общо 336 с про-
гнозна стойност 810 млн. лв. 
От тях 98 бр. са за „Проекти-
ране и надзор“ – за 8 млн. лв., 
а за строителство – 238 бр. 
на стойност 802 мнл. лв. За 
същия период на 2017 г. обя-
вените обществени поръчки 
общо за сектора се увелича-
ват с 52%, като нараства и 
тяхната стойност със 125,6%, 
което е 451 млн. лв. Поръчките 
за „Проектиране и надзор“ се 
увеличават с 53,1%, като на-
раства и тяхната стойност 
с 14,3% спрямо юни 2017 г. За 
строителството стойността 
на обявените поръчки намалява 
със 127,8%, което е 450 млн. лв., 
при увеличаване с 51,6% броя на 
обявленията на годишна база.

Обявени обществени поръ-

чки по вид строителство 

„Инженерна инфраструк-
тура“ – обявените поръчки 
за юни 2018 г. в сегмента са 
92 бр., или 38,7% от всички в 
сектор „Строителство“. Обща-
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Обявени обществени поръчки по вид възложители

Общини
�250 бр. обявени поръчки

Комунален и обществен сектор 
8 бр. обявени поръчки

Болници и учебни заведения
14 бр. обявени поръчки

Министерства и агенции  
63 бр. обявени поръчки

Други 
1 бр. обявени поръчки

74,4%

2,4%

4,2%

18,7% 0,3%

Дял на обявените обществени поръчки по възложители 
юни 2018 г.

Общини

Комунален и обществен сектор

Болници и учебни заведения

Министерства и агенции

Други

Обявени обществени поръчки по процедури на договаряне 

Открита процедура 
103 бр. обявени поръчки
Пряко договаряне 
19 бр. обявени поръчки

Ограничена процедура
няма обявени поръчки 

Договаряне без предварително обявление
27 бр. обявени поръчки 

Публично състезание 
184 бр. обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие 
няма обявени поръчки

Договаряне с предварителна покана за участие 
2 бр. обявени поръчки

Открит конкурс за проект
1 бр. обявени поръчки

30,6%

5,7%

0,0%

8,0%

54,8%

0,0%

0,6%

0,3%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Oграничена процедура

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за 

участие

Договаряне с предварителна покана за 

участие

Открит конкурс за проект

Обявени обществени поръчки по  процедури на договаряне

Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане 
Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна 
оферта, която се определя по един от следните критерии за възлагане: 
Най-ниска цена; 
Ниво на разходите (разходната ефективност); 
Оптимално съотношение качество/цена; 

Икономически най-
изгодна оферта

Поставят се 
критерии 

184 обявления

“най-ниска цена“
няма обявления

„ниво на 
разходите“ и 

„съотношение 
качество/цена“

184 обявления

Не се поставят 
критерии 

152 обявления

„Енергийна инфраструк-
тура“ – в сегмента за юни 
2018 г. са обявени 3 обществе-
ни поръчки над 5 млн. лв. с про-
гнозна стойност 76,3 млн. лв. 
(виж Приложение 1).

ВиК - във ВиК инфра-
структурата са обявени общо 
2 поръчки над 5 млн. лв. с обща 
прогнозна стойност 47 ,8 
млн. лв. (виж Приложение 1).

Източници на финансиране

Държавен  бюджет – 
219 бр.;

Механизъм за свързване 
на Европа – няма;

Фонд „Вътрешна сигур-
ност 2014 – 2020“ – 1 бр.;

Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“ 
– 29 бр.;

Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020“ 
– 3 бр.;

„Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020“ 
– 62 бр.;

Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ – 
11 бр.;

П р о г р а м а  з а  т р а н -
сгранично сътрудничество 
INTERREG V-A „Румъния – Бъл-
гария 2014 – 2020“ – 3 бр.;

П р о г р а м а  з а  т р а н -
сгранично сътрудничество 
INTERREG V-A „Гърция – Бълга-
рия 2014 – 2020“ – 4 бр.;

Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ – 1 бр.;

Оперативна програма 
„Добро управление 2014 – 2020“ 
– няма;

Национален доверителен 
Екофонд – няма;

Предприятие за управле-
ние на дейностите по опазва-
не на околната среда – 1 бр.;

Проект „Красива Бълга-
рия“ – няма;

Европейска енергийна 
програма за възстановяване 
– няма;

Програма „Хоризонт 2020“ 
– няма;

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси 2014 – 2020“ – 1бр.;

Фонд JESSICA – 1 бр.

Изисквания за системи за 

управление на качеството

ISO SO 9001:2008 – Сис-
теми за управление на качест-
вото – 41,4%;

ISO 14001:2004 – Системи 
за управление на околната сре-
да – 25,6%;

OHSAS 18001:2007 – Сис-
теми за управление на здраво-
словните и безопасни условия 
на труд – 1,5%;

ISO 27001:2005 – Системи 
за управление на сигурността 
на информацията – не се изис-
ква;

IEC 17020:2005 – Изисква-
ния за компетентността на 

органите, извършващи контрол 
– 0,6%;

ISO 17025:2005 – Общи из-
исквания относно компетент-
ността на лабораториите за 
изпитване и калибриране – не 
се изисква;

ISO 9606-1:2012 – Опреде-
ля изискванията за квалифика-
ция изпитване на заварчици за 
заваряване чрез стопяване на 
стомани – 0,6%;

ISO 13485 – Международни 
стандарти, съдържащи изиск-
вания към Системата за упра-
вление на качеството – не се 
изисква;

ISO 17024:2003 – Система 
за квалифицирани работници в 
областта на металите – не се 
изисква; 

ISO 39001:2012 – Система 
за управление на пътната без-
опасност – не се изисква.

Нередности при обявените 

обществени поръчки в сек-

тор „Строителство“ 

Нередностите при обяве-
ните обществени поръчки са 
често срещани необосновани, 
липсващи или прекомерни из-
исквания при процедурите за 

подбор на изпълнител, поста-
вени в условията за участие и 
критериите за възлагане, влия-
ещи негативно върху конкурен-
цията, а именно при:

Годност за упражняване 
на професионалната дейност, 
включително липса на изисква-
ния във връзка с вписването в 
професионални или търговски 
регистри; 

Икономическо и финансово 
състояние;

Технически и професио-
нални възможности; 

Критерий за качество – 
показатели за оценка;

Критерий за качество – 
срок на годност;

Критерии по отношение 
на показатели като методоло-
гия, концепция, план за работа 
промяна в последователност-
та на технологичните проце-
си.

За юни 2018 г. са допуснати 
следните нередности в обяве-
ните обществени поръчки в 
сектор „Строителство“, воде-
щи до субективни решения при 
възлагане или отстраняване на 
участниците в процедурите по 
обществени поръчки.

Поръчка №00496-2018-0045, 

Регионална дирекция за соци-

ално подпомагане – гр. Стара 

Загора

Описание: „Извършване на 
строително-монтажни рабо-
ти (СМР) в Административни 
сгради, ползвани от терито-
риални структури на Агенци-
ята за социално подпомагане 
за обект: административна 
сграда, ползвана от Дирекция 
„Социално подпомагане” – Ка-
занлък, находяща се на адрес: 
Гр. Казанлък, бул. „Ал. Батен-
берг” №4”

Коментар: Възложителят 
няма изискване към изпълни-
теля да е вписан в Централния 
професионален регистър на 
строителя.

Поръчка №00227-2018-0013, 

община Своге

Описание: „Строително-
монтажни работи на общин-
ски сгради, училища и детски 
градини на територията на 
община Своге по три обособе-
ни позиции. Обособена позиция 
1: Реконструкция кметство 
с. Осеновлаг; Обособена пози-
ция 2: Основен ремонт кмет-
ство с. Искрец; Обособена по-
зиция 3: Ремонт на общинско 
социално предприятие „СВОГЕ 
ТУР“, гр. Свогe”

Коментар: Възложителят 
няма изискване към изпълни-
теля да е вписан в Централ-
ния професионален регистър 
на строителя. За реконструк-
ция и основен ремонт съглас-
но разпоредбите на Закона за 
устройство на територията 
строителството се извършва 
въз основа на инвестиционен 

проект. Такъв липсва. 

Поръчка №00909-2018-0006, 

Висше военноморско училище 

(ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ – Ва-

рна

Описание: „Строително-ре-
монтни и монтажни дейности 
по обособени позиции, както 
следва: обособена позиция 
1 - за строително-монтажни 
работи на обект – „Навес за 
паркиране на автомобили“ до 
сграда №16 – административ-
на, гараж, склад във войскови 
район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Ва-
пцаров“ - гр. Варна; обособена 
позиция 2 - за строително-мон-
тажни работи на обект сгра-

да № 2 – западен учебен корпус 
във войскови район №1315 на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ва-
рна; обособена позиция 3 - за 
строително-монтажни рабо-
ти на обект сграда №9 – би-
тов корпус във войскови район 
№1315 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
- гр. Варна; обособена позиция 
4 - за строително-монтажни 
работи на обект ВР №1326 
– Местност Карантината 
- гр. Варна, и гаранционно об-
служване на всички позиции”

Коментар: Възложителят 
няма изискване към изпълни-
теля да е вписан в Централния 
професионален регистър на 
строителя.

65,2%

34,8%

Дял на обществените поръчки по източници на финансиране 

Държавен бюджет
Оперативни програми
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Ренета Николова

Г-жо Джумалиева, 

какъв е броят на обра-

зуваните преписки в Ко-

мисията за защита от 

дискриминация (КЗД) от 

началото на годината до 

момента?

За изминалите близо 8 
месеца на 2018 г. в Комиси-
ята са образувани 550 нови 
преписки. Над 300 от тях 
са след самосезирания за 
недостъпна архитектур-
на среда в България, което 
е своеобразен рекорд на 
КЗД. Те са в резултат на 
обстойни проверки в цяла-
та страна и са свързани с 
нашата кампания „Достъп-
на България”. Смятаме, че 
в рамките на годината 
самосезиранията на Коми-
сията ще достигнат поне 
1000 броя. Изработили сме 
определени правила, които 
спазваме, когато разглеж-
даме преписки за достъпна 
архитектурна среда. Има-
ме регионални представи-
тели, които правят засне-
мане на място и изготвят 
протоколи. След това ра-
ботна група от членове на 
КЗД проверява съответ-
ствието на информация-
та, снимковия материал и 
протокола. Това се прави, 
за да не се оспорват реше-
нията и те да се отхвър-
лят от съда поради някакви 
формални или технически 
причини. Преписките и 
протоколите се внасят в 
9-членния състав на КЗД. 
След което на заседание 
разглеждаме всички доку-
менти и гласуваме дали да 
се самосезира Комисията. 
Тук е моментът да призова 
всички граждани, когато 
видят, че има недостъпна 
архитектурна среда, да ни 
алармират – или чрез наши-
те регионални представи-
тели, или да изпращат 
снимки на обекти.

Разкажете повече за 

кампанията „Достъпна 

България“, чиято цел е да 

се осигури масова дос-

тъпна среда за хората с 

увреждания. 

Кампанията старти-
ра на 3 декември 2017 г., 
на Международния ден на 
хората с увреждания. До-
волни сме, че редица ме-
дии, сред които и вестник 
„Строител“, са наши парт-
ньори. Както вече казах, за 
открити нарушения в цяла-
та страна сме образували 
300 преписки за първите 
6 месеца на годината. Те 
трябва да приключат с ре-
шения от страна на КЗД, 
които ще установят дали 
има или не дискриминация. 
В случай на открито нару-
шение глобите могат да 

достигнат съответно от 
2000 лв. до 20 000 лв. Ние 
можем и да издадем препо-
ръка за определен срок, в 
който да бъдат отстра-
нени нарушенията и да се 
осигури подходяща среда за 
хората с увреждания.

Освен да налагаме гло-
би, кампанията ни има и 
позитивна страна, защо-
то издаваме сертификати 
за онези, които са осигу-
рили качествена достъп-
на среда. Такъв документ 
например получи Национал-
ният дворец на културата 
в София, който пригоди 
своята сграда за хора с ув-
реждания. Имаме случаи на 
наградени училища, общин-
ски културни институти, 
областни администрации 
и др. 

Въпросът за достъп-
ността е един от най-
наболелите за хората с 
увреждания. Всъщност 
нашата инициатива из-
превари събитията и 
още през миналата го-
дина постави на дневен 
ред проблемите на тези 
граждани. Това е другата 
цел на кампанията - да по-
пуляризираме темата. В 
момента изготвяме ана-
литичен доклад, който ще 
покаже каква е цялостна-
та картина в страната 
по региони. След това ще 
препоръчаме на компе-
тентните органи, които 
работят в тази насока, 
да предприемат съответ-
ните стъпки. Надяваме се 
през есента да сме гото-
ви с доклада и да го пред-
ставим и пред медиите.

Къде са най-честите слу-

чаи на недостъпна среда? 

Най-различни са слу-
чаите за недостъпна ар-
хитектурна среда. Ние не 
се ограничаваме само в 
една сфера или определе-
ни институции, които да 
обследваме. Нашето вни-
мание е насочено и към 
публичния сектор, и към 
частния, защото хората, 
които имат подобни за-
труднения, трябва да мо-
гат да достигат до всич-
ки публични сгради, било то 
болници, театри, минис-
терства, но и до офиси на 
банки, мобилни оператори, 
вериги магазини и т.н. Ва-
жното е във всички нас да 
се създаде нагласата, че 
цялата архитектурна сре-
да трябва да удовлетворя-
ва и нуждите на хората с 
увреждания. Ще дам добър 
пример с един от хотелите 
на Златни пясъци, който бе 
сертифициран за достъп-
ност, тъй като се оказа, 
че не само помещенията в 
него са пригодени за хора 
с увреждания, а дори и ба-
сейните. 

Какви законодателни 

мерки могат да се взе-

мат, за да се реши про-

блемът? 

И сега в нормативна-
та уредба има текстове, 
които гласят, че още през 
2006 г. е трябвало да бъде 
осигурена достъпна архи-
тектурна среда. Знаем, 
че тези въпроси са много 
сложни от техническа и 
финансова гледна точка 
и решаването им зависи 
в голяма степен от сред-
ствата. Надяваме се да 
се помисли по въпроса или 

дори да се създаде специа-
лен фонд, който да подпо-
мага процеса. Държавните 
институции срещат преч-
ки, тъй като те са ограни-
чени в един бюджет, който 
им е гласуван за определе-
ната година. В този случай 
ние задължително ще из-
дадем предписания да бъде 
осигурен паричен ресурс за 
следваща година, с които 
те да могат да организи-
рат изграждането на дос-
тъпна среда. Въпросите 
и проблемите са много, 
но най-важното е да има 
чуваемост по темата, за 
да се даде възможност на 
хората с увреждания да 
участват активно в об-
ществения живот. 

Освен за достъпна 

среда, какви други сигнали 

и жалби постъпват в Ко-

мисията? Има ли някаква 

промяна спрямо предишни 

години?

Като цяло няма про-
мяна. Извън тези за дос-
тъпната среда отново 
най-много оплаквания полу-
чаваме в сферата на зае-
тостта при упражняване 
правото на труд, където 
хората са най-често ди-
скриминирани по различни 
защитени признаци. 

Имахме и случай, свър-
зан с премахване на задоч-
ната форма на обучение по 
специалност „Право“. Ко-
мисията се самосезира по 
повод Наредбата за един-
ните държавни изисквания 
за придобиване на висше 
образование по специал-
ността и професионална 
квалификация „Юрист“ в 
сила от учебната 2018 - 

2019 г. Ние постановихме, 
че има дискриминация. В 
момента решението на 
КЗД се обжалва пред Адми-
нистративния съд.

Имаме и други поста-
новени решения с общест-
вена значимост, свързани 
с правата на осиновите-
лите и техните деца, с 
неравнопоставеност в 
отношението на мобилни 
оператори към хора с ув-
реждания, с дискриминация 
в нормативна и поднорма-
тивна уредба, с недостъп-
на градска среда и др.

Преди сте споделяли, 

че най-често дискрими-

нирани с неравно запла-

щане и по отношение на 

правото на труд са майки 

и бременни жени. Продъл-

жава ли тази тенденция? 

Тенденцията за дискри-
минация на бременни жени, 
на майки на работното 
място или пък на завърнали 
се на работа след майчин-
ство продължава. Поради 
тази причина предстои да 
стартираме мащабен про-
ект с подкрепата на Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика. Той 
ще е насочен точно към 
тази група и ще цели пре-
одоляването на неравното 
третиране. 

Взели сме решение да 
отличаваме със сертифи-
кати компаниите, които 
спазват правата на май-
ките и бременните жени. 
За целта ще бъде създаден 
специален комитет, който 
ще оценява работодате-
лите. В европейски мащаб 
няма такива сертифика-
ти, така че България ще 

е първата страна, която 
ще ги въведе. Единствено 
в Швейцария и Кипър има 
подобни инициативи. Же-
ланието ни е да насочим 
вниманието си към рабо-
тодателя и в частния, и 
в обществения сектор. 
Идеята ни е да изготвим 
специални наръчници и да 
проведем семинари, на кои-
то да покажем кои случаи 
се третират като дискри-
минация.

Какво друго е на дне-

вен ред за КЗД?

Имаме желанието и ам-
бицията да не допускаме 
дискриминация в систе-
мата на образованието. 
Затова ще изследваме 
стереотипите, предраз-
съдъците, нагласите и 
доколко сме толерантни в 
училище. Ще бъдат стар-
тирани обучения в цялата 
страна. В крайна сметка 
възпитанието на нашите 
деца е не само грижа на 
техните родители, но е и 
задача на цялата държава 
и на обществото. Именно 
в училище децата трябва 
да получат познания как да 
бъдат толерантни. 

Имаме идея и за няколко 
други кампании. Смятаме 
да работим и в областта 
на словото на омразата 
поради простата причина, 
че в публичното простран-
ство, в медиите непрекъс-
нато ескалира напрежение. 

Предстоят ни, разбира 
се, и още много дейности 
по кампанията „Достъпна 
България“. Може би ще се 
сформират състави ад хок, 
за да може производства-
та в Комисията да вървят 
още по-бързо. Надяваме 
се да продължи и успеш-
ното ни сътрудничество 
с Европейската мрежа на 
органите за равенство. 
Предвиждаме да проведем 
отново среща с тях в Бъл-
гария. Също така в края на 
октомври или началото на 
ноември ще се срещнем и с 
арабските посланици, кои-
то имат желание да посе-
тят КЗД. 

Виждате ли и къде 

възможности за сътруд-

ничество с КСБ?

Имаме желание за сре-
ща с ръководството на 
КСБ. Мисля, че заедно мо-
жем да работим по кам-
панията „Достъпна Бъл-
гария“, убедена съм, че ще 
можем да покажем много 
добри примери на отговор-
ни компании, които изграж-
дат прекрасни и с всич-
ки мерки за достъпност 
сгради. Сигурна съм, че ще 
намерим и други теми, по 
които да си партнираме с 
Камарата. 

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация:

Над 300 от тях са в резултат на кампанията „Достъпна България“, на която вестник 
„Строител“ е медиен партньор



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 13петък, 24 август 2018 Ñòðîèòåë

Георги Сотиров

Доц. Динев, завър-

шили сте ВВИСУ „Любен 

Каравелов” (сега ВСУ) 

и само четири години 

след кариера на стро-

ителен офицер канди-

датствате в Универси-

тета по архитектура, 

строителство и геоде-

зия (УАСГ). Разкажете 

повече как се насочихте 

към научно-преподава-

телската дейност.

След  завършване -
то на висшето военно 
училище в продължение 
на две години работих 
в Строителни войски. 
За периода бях офицер и 
технически ръководител 
на строителни обекти в 
София и околностите. 
Успях да се запозная с 
подробностите на про-
фесията. Това става 
много по-лесно, кога-
то си на строителния 
обект. Доста хора пом-
нят, че 1995 - 1996 г. 
бяха тежки години за 
бранша. Тогава много 
фирми не оцеляха и за 
един млад инженер да се 
реализира по специал-
ността си беше огромна 
възможност да натрупа 
опит.

После кандидатствах 
за преподавателско мяс-
то във ВВИСУ „Л. Кара-
велов“.  Там имах въз-
можност да работя с 
прекрасни колеги от ка-
тедра „Механика“ и тази 
дейност започна да ми 
харесва.

През 2001 г. бях пока-
нен от проф. Иво Байчев, 

тогава ръководител на 
катедра „Строителна 
механика“ към УАСГ, да 
участвам в конкурс за 
преподавателско място 
при него. И така - вече 
17 години работя за уни-
верситета.

Водите лекционни-

те курсо ве – „Метод 

на крайните елемен-

ти“, „Теория на елас-

тичността и пластич-

ността“, „Строителна 

динамика“. Проявяват 

ли интерес към тях 

студентите?

Тези дисциплини се 
преподават в горните 
курсове и най-пряко по-
казват приложението 
на математиката в ин-
женерството и понякога 
колкото и да се опитвам 
да увлека аудиторията 
в материята, не се по-
лучава. Но това са важни 
дисциплини от „Строи-
телна механика“, които 
представят как точно 
работят компютърните 
програми за изчисляване 
на конструкции и защо 
резултатите са таки-
ва. Този дял от „Строи-
телна механика“ дава на 
студентите познания, с 
които ще могат да по-
кажат уникални умения 
пред своите колеги и 
работодатели. Това ще 
им помогне да доприне-
сат по-голяма добавена 
стойност към своя труд, 
ако могат да предложат 
нещо, което другите не 
могат да правят.

В университетите 
се научават базовите 
неща от инженерство-

то. Не може след за-
вършването на универ-
ситета да знаеш всичко. 
Ние трябва да научим 
младите инженери как 
да се дообучават. Все 
пак човек се учи цял жи-
вот.

Понякога получава-
ме упреци от колегите 
ни от практиката, че 
младите инженери не са 
напълно готови за пълно-
ценна работа. Да, така 
е. Навсякъде по света 
е така. Но и в другите 
страни е необходимо ра-
ботодателят да инвес-
тира, време и средства 
в младия инженер. 

В навечерието сме 

на новата учебна годи-

на. Какви са Вашите оч-

аквания за желанието 

на първокурсниците да 

учат?

През последните ня-
колко години почти всич-
ки инженерни специално-
сти в университетите 
на страната трудно 
запълват предвидения 
брой студенти. Поняко-
га се оправдаваме с де-
мографски проблеми или 
големия брой на висши-
те училища в страната. 
Истината може би е, че 
инженерната професия 
е в криза по цял свят 
- трудоемка,  с много 
отговорности и срав-
нително ниско платена. 
Това нещо се отнася и за 
обучението. А от друга 
страна, университети-
те в България имат кон-
куренция от близките 
страни. Младежите и 
девойките вече са граж-

дани на света и не се 
страхуват да следват в 
чужбина. Обучението в 
австрийските и немски-
те висши училища е на 
сравними цени с нашите.

Много голяма част 
от студентите (80% и 
повече) са демотивира-
ни да учат. Тези младежи 
не идват в университе-
та по свое желание, а 
по настояване на роди-
телите. В училищата 
изобщо не е застъпено 
професионалното ори-
ентиране на ученици-
те. Наистина е много 
трудно на 18 г. да избе-
реш професия, която ще 
практикуваш през след-
ващите 40 години. 

Все пак аз съм оп-
тимист, защото всяка 
година имаме 10 - 20% 
студенти,  които  са 
страхотно мотивирани 
и с изключителни знания 
и умения. Те са бъдещи-
те инженери и биха се 
реализирали добре на-
всякъде по света. 

Време е обучението 
в университета да се 
реформира. Аз съм един 
от най-големите привър-
женици на промяната на 
учебните планове и про-
грами. Трябва да се сме-
ни и методиката на обу-
чение, защото нашата е 
отпреди 75 години. В мо-
мента нашите студен-
ти имат между 150% до 
200% повече академична 
заетост от техните 
колеги в САЩ, Англия, 
Франция, Германия, Ав-
стрия, скандинавските 
страни, Чехия, Полша и 
т.н. Нашите студенти 
са претоварени и не мо-
гат да осмислят напъл-
но наученото.

Сериозно е участи-

ето Ви в научноизсле-

дователски проекти, в 

Годишника на УАСГ, има-

те и много публикации 

в рецензирани издания.

Научноизследовател-
ската работа на пре-
подавателите в нашия 
университет е задъл-
жителна. От нея зависи 
академичното израст-
ване на преподавате-
ля. Има хора, които се 
оплакват, че няма дос-
татъчно пари за научни 
изследвания. Да, така 
е. Но тези, които са до-

бри, могат да участват 
в научни проекти на на-
ционално и на световно 
ниво. Навсякъде финан-
сирането на тази дей-
ност не е от висшите 
училища, а отвън - от 
държавни и европейски 
фондове или от бизне-
са. Който счита, че е 
наистина добър, нека да 
кандидатства и да спе-
чели такъв проект. Не-
обходима е малко повече 
активност от страна 
на изследователите за 
намиране на фондове за 
финансиране на науката. 

Участват ли актив-

но студентите в „Ера-

зъм +”?

Европейската про-
грама „Еразъм” вече 30 
години подпомага обра-
зованието на Стария 
континент и асоциира-
ните страни. Тя дава 
възможност на млади-
те хора да учат от три 
месеца до една година 
в партниращ универси-
тет за всяка степен от 
образованието си. Пред-
лага се месечна стипен-
дия от 500 евро, което 
наистина не е много, но 
достатъчно за оцеля-
ване. Преподавателите 
могат да посетят пар-
тниращо висше училище 
с цел обучение на мест-
ните студенти и док-
торанти, провеждане на 
семинари и др.

В момента Строи-
телният факултет има 
сключени партниращи 
договори с над 50 уни-
верситета в Европа. На 
базата на тези договори 
в партниращите универ-
ситети могат да се обу-
чават над 100 студенти 
на семестър. Фактът 
е,  че кандидатстват 
само около 10. Въпреки 
рекламната кампания и 
информационните сре-
щи, които провеждаме 
със студентите, сред 
тях има някаква апатия 
и нежелание за участие 
в програмата. Наисти-
на всички, които се при-
берат в университета, 
твърдят, че това е най-
върховното им преживя-
ване и биха повторили, 
ако имат възможност. 
Но това почти не оказ-
ва влияние върху оста-
налите.

Обикновено нашите 
студенти „узряват“ за 
„Еразъм” през последни-
те две години от обуче-
нието си. В този период 
в специалността „Стро-
ително инженерство“ са 
залегнали дисциплини от 
магистърски курсове, 
които в повечето случаи 
са различни в универси-
тетите. Така на наши-
те възпитаници е мно-
го трудно, а понякога и 
невъзможно да намерят 
аналогични дисципли-
ни в специалността на 
партниращото учебно 
заведение, които да се 
припокриват с нашите 
курсове като хорариум 
часове, кредити и пре-
подаван материал. И в 
крайна сметка младежи-
те, участвали в програ-
ма „Еразъм”, се налага 
да презапишат наново 
семестъра или година-
та, за да наваксат. Това 
е общо „заболяване“ на 
почти всички универси-
тети в европейските 
държави. В някои универ-
ситети и специалности 
в Германия, Австрия, Ис-
пания, Португалия е ос-
тавен празен семестър 
(без занятия) в „домаш-
ния” университет. През 
този семестър студен-
тите могат да използ-
ват програма „Еразъм”, 
да учат и попътуват в 
Европа.

Понеже универси-
тетската система е 
много консервативна, 
като факултетен ко-
ординатор започнах да 
промотирам „Еразъм +” 
сред студентите във 
втори и трети курс. 
Тогава се учат фунда-
ментални дисциплини, 
които са общи за всички 
университети по света, 
и признаването на взет 
изпит няма да бъде про-
блем. Тук се появи друга 
пречка - европейската 
езикова бариера. Бака-
лавърските програми 
(до трети курс) в почти 
всички университети се 
провеждат на местния 
език. Много трудно на-
мираме студенти с до-
бър испански, френски, 
немски, португалски или 
скандинавски език, за да 
се включат в обучител-
ните програми на уни-
верситетите.

Доц. д-р инж. Добромир Динев, директор на Университетския център за 
информационни технологии на УАСГ:

Снимка авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Община Раковски е разположена в Южна България, в из-
точната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивско 
поле на Горнотракийската низина, североизточно от Града 
под тепетата. Намира се на стратегическо място на евро-
пейската и българската карта. Около нея минават няколко 
важни трансгранични пътни и железопътни коридора, а мест-
ният бизнес активно налага модерна икономическа култура.

Градът е създаден през 1966 г. от сливането на три сели-
ща – Генерал Николаево, Секирово и Парчевич. Раковски често 
е наричан „столица на католицизма“ в България. На терито-
рията на общината има четири католически храма - три в 
Раковски и един в с. Белозем, както и три манастира - на 
сестрите францисканки, на сестрите бенедиктинки и мъжки 

манастир „Св. Максимилиян Колбе”. 
Близо до града е разположена могила, находките от коя-

то показват, че първото селище по тези земи е възникнало 
през каменно-медната епоха. Откритите жилища са големи 
за времето си, с правоъгълен план, а преобладаващите са с 
дължина 8 м и ширина 6 м. 

„Днес общината е впечатляваща строителна площадка. 
Освен че продължава изграждането на огромни промишлени 
халета в първата в страната индустриална зона, местните 
хора правят еднофамилни къщи, а кметът Павел Гуджеров – 
улици.“ Това каза самият той и ни показа един от обектите. 
Заедно с него проверихме как се полага асфалтът от общин-
ско предприятие „Благоустройство и превенция”. За хората, 
за бизнеса, за селското стопанство и за строителството в 
Раковски в интервюто с Павел Гуджеров.

Кметът Павел Гуджеров:

Г-н Гуджеров, непосред-

ствено преди срещата ни 

разгледах първата индустри-

ална зона в България и оста-

нах впечатлен от размаха на 

строителството там, от 

подредеността на халетата, 

предприятията и ТИР паркин-

гите.

Не съм изненадан от Вашите 
впечатления, защото Индустри-
ална зона „Раковски“ е частна 
инициатива, която е подкрепе-
на много силно от общинската 
администрация от самото на-
чало на проекта. Развитието на 
общината като индустриална 
и като земеделска територия 
позволи по-безболезнено да пре-
минем през тежката икономиче-
ска и финансова криза от 2008 
- 2009 г. Предприятията ни не 
спряха да произвеждат продук-
ция. Това са международни кор-
порации от автомобилния сек-
тор, които правят определени 
компоненти на леки коли - части 
за сглобяване, електрически и 
хидравлични помпи и др. На мой 
въпрос при срещите ми с ръко-
водството на една от фирмите 
от този бранш попитах за кои 
по-известни марки автомобили 
произвеждат елементи, те от-
говориха лаконично, че освен за 
всички известни у нас модели, 
правят части и за непознати. 

Строителството на нови 
халета и производствени мощ-
ности в Индустриална зона „Ра-
ковски“ не спира. Сега на дневен 
ред е изграждането на мащабен 
логистичен център на една от 
най-големите търговски вериги 
у нас. В същото време мощни 
компании от шивашката про-
мишленост продължават да 
търсят работна ръка. 

На територията на общи-
ната функционират към 500 
микро-, малки, средни и големи 
фирми. Много от тях са извън 
индустриалната зона - например 
огромната рафинерия в с. Бе-

лозем, както и предприятие за 
промишлени текстилни изделия. 

Трябва да кажа и няколко думи 
за земеделието, защото ние сме 
традиционен селскостопански 

регион. Тук работи един от най-
големите зърнопроизводители в 
страната, развива се оризопро-
изводството. В същото време 
хората от общината отглеж-
дат и угояват патици, а патеш-

кият дроб от Раковски попада на 
трапезата на французите. Това 
е бизнес за над 50 млн. лв. 

С тези и още много други 
дейности успяваме да овладеем 
миграцията въпреки демограф-
ската криза. Мога да кажа, че 
се забелязва и една интересна 
тенденция. Хора, дори от Се-
верна България, купуват имоти 
- най-вече в с. Момино, където 
цените на терените все още 
са ниски, трайно се заселват, 
строят нови домове, ремонти-
рат стари къщи и избират по-
нататъшният им житейски път 
да премине в община Раковски. 

Като продължение на стро-

ителната тенденция, за която 

Вие говорите, не мога да не 

отбележа, че и в трите квар-

тала на Раковски, а и в някои 

от съставните села, които по-

сетих, новото строителство 

на еднофамилни къщи веднага 

се забелязва.

Считам, че тази тенденция 
е устойчива и тя се различава 
от националната. Тя се дължи на 
това, че трудовите възнаграж-
дения на нашите хора са отно-
сително високи и стандартът 
на живот определено бележи ви-
дим ръст нагоре. 

Разкажете повече за стро-

ителството в самия център 

на града.

С голямо удоволствие, защо-
то това, което сега се случва 

в Раковски, и то не само в цен-
търа, е моя и на моите съграж-
дани отдавнашна мечта. Реали-
зираме изключително мащабна 
инвестиционна програма. При-
знавам, че в инфраструктурно 
отношение имаме изоставане. 
В предходния мандат на кмета 
Иван Андонов завърши водният 
цикъл на общината в двата го-
леми квартала „Генерал Никола-
ево“ и „Секирово“. В моя мандат 
приключихме изграждането на 
водопроводите и канализация-
та и на третия - кв. „Парчевич“, 
като същевременно се изпълня-
ва строителството и на водо-
провода в с. Шишманци, което 
е на финален етап. На дневен 
ред са и дейностите по водо-
проводното трасе на с. Моми-
но, за което е обявена тръжна 
процедура. Подготвяме проект 
за водопровода на с. Чалъкови и 
канализацията на двете големи 
села Стряма и Белозем - първо-
то с около 4 хиляди, а второто с 
към 5 хиляди жители.

Трябва да поясня, че отпа-
дъчните води преминават или 
ще преминават през модулни 
пречиствателни станции, което 
е още една грижа за природата 
и защитените територии в об-
щината. Ние определено се оп-
итваме да работим, спазвайки 
различните технологични норми. 
Например не допускам, преди да 
се завършат подземните кому-
никации, да се асфалтира. И на 
голямата улица, която Вие посе-

Павел Гуджеров е роден през 1983 г. Висшето 

си образование е получил в Стопанската 

академия „Д. А. Ценов” в Свищов. Той 

е бакалавър  „Маркетинг“ и магистър  

„Маркетингови комуникации“. Бил е 

гл. специалист „Проекти и еврофондове” и 

зам.-кмет в община Раковски. През 2012 г.  

е избран за народен представител в 42-рото 

НС. В края на 2014 г. е назначен за  

зам.-министър на околната среда и водите. 

На местните избори през 2015 г. е избран  

за кмет на Раковски. 

Реновираната сграда на общината

Обновеното читалище

Паметникът на загиналите във войните

Снимки авторът



тихте, това изискване е спазе-
но. В самия край на 2017 г. обе-
щах пред жителите на Раковски, 
че ще приключим тази година с 
най-малко 10 асфалтирани улици, 
което към момента е изпълнено 
почти на 100 процента. 

Няма как да не спомена и 
работата на общинското пред-
приятие „Благоустрояване и 
превенция”, което е сред най-до-
брите в страната. Регистрира-
но е в Централния професиона-
лен регистър на строителя и е 
снабдено с всичката необходима 
техника – асфалтополагач, го-
лям и друг комбиниран багер,14-
тонен булдозер, камион с прис-
пособления, три валяка. Със 
своите висококвалифицирани 
строители „Благоустрояване и 
превенция” дава изключително 
добри резултати, това е видно в 
целия град. Преди време гражда-
ните се шегуваха, че в Раковски 
има два сезона – кален и прашен, 
но вече можем да кажем, че са 
четири. 

С какви други строителни 

проекти можете да се похва-

лите?

Ще започна с това, че с фи-
нансиране от Националния до-
верителен Екофонд успяхме да 
реновираме читалище „Св. св. 
Кирил и Методий”, което затва-
ря една от страните на площа-
да. Стойността на инвестици-
ята беше около 500 000 лв. По 
друг проект ремонтирахме зри-
телската зала и смея да твър-
дя, че нашето читалище сега е 
едно от най-добре изглеждащи-
те на територията на Пловдив-
ска област. То е най-активно ра-
ботещата културно-просветна 
институция в общината. Има 
самодеен състав, музикални гру-
пи и какво ли още не. 

Освежихме и фасадата на 
храма „Пресвето сърце Исусово” 
точно срещу сградата на кмет-
ството, чието реновиране ста-
на по проект за около 355 000 лв. 
Сега Божият дом има съвсем 
друга визия. Сменена е дограма-
та, направена е хидроизолация 
и топлоизолация на стените и 
покрива. 

Площадът, за който споме-
нах, е в самия център на града и 
на кв. „Ген. Николаево” по-точно. 
На него се осъществяват основ-
ните културно-масови прояви на 
общината, но през последните 
30 - 40 години не е ремонтиран, 
а и отесня за амбициозните ни 
публични мероприятия. В момен-
та площадът се реконструира 
със сериозни темпове. Очакваме 
на финала да видим строител-
но постижение. Още през пър-
вата година от мандата ми на 
кмет обявихме конкурс „Моят 

площад”, като поканихме всички 
жители на общината - без въз-
растови ограничения - да дадат 
своите виждания как би следва-
ло да изглежда това простран-
ство. След това на базата на 
многобройните идеи възложихме 
проектирането. СМР са във фи-

нална фаза и скоро централната 
част на Раковски ще има своя-
та пожелана от гражданство-
то околна среда пред знаковите 
сгради – читалището, католи-
ческия храм и кметството. Хо-
рата ни заслужават да живеят 
в модерен европейски град, в 
какъвто се превръща Раковски. 

В този ред на мисли ще спо-
мена и една много интересна 
инициатива на Съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и 
резерва, която активно подкре-
пихме с дарения и издигнахме 
уникален паметник на 230-те 
жители на общината, загинали 
в Балканската, Междусъюзни-
ческата, Първата и Втората 
световна война. Срещу него об-
щинското предприятие „Благоу-
стройство и превенция” изгради 
един от нашите паркове - с пе-
шеходни алеи, с красив шадра-
ван, катерушки и т.н. Свързахме 
това пространство с детския 
парк на Раковски, изграден с ев-
росредства. Сега с право можем 
да наречем зоната „белите дро-
бове” на общината. Монтирахме 
напоителна система, засадихме 
определени растителни видове 

и така стана предпочитаното 
място за отдих и разходка. 

Успяхме да осветим повече-
то от парковите пространства, 
сега предстои монтирането на 
съответните инсталации и в 
съставните села. Активно ра-
ботим и по редица други благо-

устройствени задачи - строим 
фитнес площадки, на дневен ред 
е изграждането на два тенис 
корта, баскетболно и стрийт-
болно игрище. В двора на едно 
училище ще направим футболни 
игрища, закрита спортна зала 
и евентуално - закрит плувен 
басейн. 

Изграждаме и чисто ново 
крило за лечение на деца към 
МБАЛ - Раковски. Там освен 
общинските средства прави-
телството отпусна 150 000 за 
довършителни дейности и офи-
циално ще прережем лентата 
съвсем скоро. 

Грижата за природата е 

сред постоянните Ви ангажи-

менти. Това свързано ли с фа-

кта, че сте бил зам.-министър 

на околната среда и водите и 

познавате проблемите на еко-

логията?

В МОСВ се нагледах на бед-
ствия и природни стихии за цял 
живот. И сега първостепенна 
грижа на администрацията е 
всички реки, канавки, отво-
днителни съоръжения и прочие 
да бъдат добре почистени. За 

това закупихме и верижен трак-
тор, който да може да работи и 
в сложни метеорологични усло-
вия. Климатичните особености 
са нещо непредвидимо за обик-
новения човек, но в последно 
време определено се забелязва 
концентрация на валежите и 
затова ключовата дума е „пре-
венция”.

Преди десетина години в 
с. Шишманци имаше пораже-
ния от едно наводнение, но още 
тогава се направи корекция на 
проблемния участък на река 
Сребра, изгради се бетонно ко-
рито и сега ситуацията е спо-
койна.

Няколко думи за грижата на 

администрацията за образова-

телната инфраструктура? 

Още от годините, когато 
бях зам.-кмет на Раковски, реа-
лизирахме един мащабен проект 
за ремонти на всички училища и 
детски градини в общината за 
около 5 300 000 лв. В сградите 
бяха внедрени мерки за енер-
гийна ефективност, извърши се 
смяна на дограми, обновиха се 
покривите, подмениха се отоп-
лителни инсталации. Интересен 
факт е, че имаме недостиг на 
местата в детските градини. 

Построихме нови ясли в селата 
Белозем и Стряма. В Раковски 
предстои разширение на съ-
ществуващата база за прием 
на още две яслени групи. Освен 
това сме кандидатствали по 
Програмата за развитие на сел-
ските райони за изграждане на 
физкултурен салон в училището 
в с. Белозем. 

По отношение на образо-
ванието бих искал да изтъкна 
постиженията на ОУ „Хрис-
то Ботев”, чиято директорка 
Кремена Алексиева миналата 
година беше наградена с приза 
„Най-добър директор в област 
Пловдив”. Имаме великолепно 
оборудвана зала по химия, уче-
ниците редовно са призьори 
от първенства по различни 
спортни дисциплини, фолклор и 
т.н. Като баща на дете на пет 
години и на още едно, което се 
роди този месец, съм спокоен, 
защото знам, че ще посещават 
детски и учебни заведения на 
най-високо ниво.

Как ще коментирате със-

тоянието на пътищата в об-

щината? 

Естествено, не всичко е 
перфектно и на места изпит-
ваме трудности, но като цяло 
общото състояние на улиците е 
добро благодарение на нашата 
грижа и помощта на държава-
та. Имахме един изключително 
проблемен път, който свързва 
с. Белозем и с. Шишманци, къде-
то е и детелината за автома-
гистрала „Тракия“. Вследствие 
на интензивното натоварване 
от тежките камиони пътната 
настилка бе разрушена. Потър-
сихме съдействието на минис-
търа на регионалното развитие 
и благоустройството Николай 
Нанков и с негова подкрепа там 
вече имаме един перфектен 
път.
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И НСОРБ

Едно от халетата в индустриалната зона

Католическият храм „Пресвето сърце Исусово”

ТИР-ове от цял свят превозват промишлена продукция 

от Раковски

Кметът Павел Гуджеров сред пътищарите

Строителството на еднофамилни жилищни сгради е устойчива тенденция
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Мирослав Еленков, 
Елица Илчева

След като за 2016 г. 
България отчете най-
висок ръст на туризма 
в Европейския съюз с 
реализирани 5,5 млрд. лв. 
директни приходи от 
нощувки, тенденцията 
за растеж по различни 
пера в сектора се запаз-
ва. Преди няколко дни ре-
сорното министерство 
обяви над 1,3 млрд. евро 
приходи от междунаро-
ден туризъм за първите 
шест месеца на годи-
ната, като се позова на 
данните на Българска-
та народна банка (БНБ). 
Ръстът е с 9,7% спрямо 
същия период на 2017 г., 
като само за юни по-
стъпленията от чуж-
дестранните пътувания 
надхвърлят 490 млн. евро 
и се увеличават с 8,1% в 
сравнение със същия ме-
сец на миналата година. 

При летния туризъм, 
който е в разгара си, 
само за юни данните 
показват над 1,2 млн. 
посещения на български-
те курорти, или увеличе-
нието е 4,7%. За първо-
то полугодие на 2018 г. 
3 644 791 чужди туристи 
са избрали страната ни, 
или се отбелязва пови-
шение от 8,9% спрямо 
същия период на 2017 г. 

„Резултатите са из-
ключително добри и за 
пореден път доказват, че 
туризмът в България се 
развива с устойчив ръст 
и че със съвместните 
усилия на държавата и 
бранша страната ни се 
позиционира като дес-
тинация, предлагаща ка-
чествен и разнообразен 
туристически продукт“, 
коментира министърът 
на туризма Николина Ан-
гелкова. Позитивно е, че 
по информацията, която 
идва от най-големите 
туроператори, търсе-
щите България все пове-

че наблягат на качест-
вото на разумна цена, а 
не на ниските бюджети. 
Благодарение на положи-
телните резултати вече 
се работи за договаряне 
на лято 2019, като на-
пример с туроперато-
рът „Томас Кук” в Лондон, 
който по данни на Минис-
терството на туризма 
(МТ) този сезон е обявил 
29,8% ръст на клентите 
му, посетили България, 
в сравнение с миналата 
година.

Държавна политика - 

добре дошъл на всеки 

частен инвеститор

Един от елементите, 
който и стимулира инте-
реса на платежоспособ-
ните клиенти, и създава 
заетост на строителни 
фирми, е отварянето на 
висококатегорийнни све-
товно известни хотел-
ски вериги. На 5 август 
се откри нов 5-звезден 
хотел в Свиленград. Зам.- 

министърът на туризма 
Любен Кънчев заяви, че 
висококатегорийните 
обекти повишават ни-
вото на туристическия 
продукт и привличат по-
сетители от висок клас, 
като оказват положите-
лен ефект върху цялост-
ния имидж на България.

Тази година за първи 
път в страната започва 
изграждането на хотел 
от веригата „Мариот”. 
Тя има такива в 122 дър-
жави в света и развива 
бизнеса си под 30 различ-
ни бранда, включително 
„Шератон“ и „Риц“. През 
април 2018 г. Черномор-
ската банка за търговия 
и развитие и Пощенска 
банка предоставиха 58,3 
млн. евро за инвестици-
ята при обща стойност 
на проекта 100 млн. евро. 
Обектът ще разполага с 
30 надземни етажа с 232 
стаи, конферентни и ба-
лни зали, а на последния 
етаж ще има панорамен 
ресторант с 80 места и 

тераса. Ще има външни 
панорамни асансьори, а 
подземната част ще е на 
три нива с 40 паркомес-
та. Комплексът ще се 
помещава в 107-метрова 
сграда на мястото на ня-
когашния Солни пазар в 
столицата до сградата 
на КНСБ и новата офис 
кула City Tower на площад 
„Македония“ .  По думи 
на министър Ангелкова 
брандът има намерение 
да стъпи и на Българско-
то Черноморие. 

„ Х а я т ”  съ щ о  в ди -
гат хотел в София. Той 
щe бъдe нa мяcтoтo нa 
бившия „Cepдикa“. Стро-
ителството на обек-
та се  забави  зapaди 
apxeoлoгичecки нaxoдки, 
кoитo бяxa oткpити, нo 
пpoeктът въpви пo плaн 
и се очаква лентата да 
бъде прерязана в края на 
2019 г. Cпopeд плaнoвeтe 
там щe имa 190 cтaи и 
тpи pecтopaнтa, бap нa 
пoкpивa, фитнec и CПA 
цeнтъp. 

Инвестиции през евро-

програмите

Всяко частно вложе-
ние е добре дошло, но 
браншът очаква разра-
ботването на цялостни 
туристически продукти 
по екологичен и икономи-
чески устойчив начин. А 
възможностите за таки-
ва все още са основно в 
оперативните програми 
на ЕС. 

От МТ напомнят, че 
12% от бюджета на ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ са заделени за ту-
ристическа инфраструк-
тура. През април т.г. 
стартира приемането на 
проектни предложения, 
като то ще продължи чак 
до 31 декември 2021 г. 
Отворени са процедури 
за 100 млн. лв., които са 
за изграждане на атрак-
ции, а основната цел е да 
се подкрепи развитието 
на конкурентоспособни 
обекти със „световно“ 
(от списъка на ЮНЕСКО) 
и с „национално значе-
ние“, които допринасят 
за диверсификация на 
туристическия продукт 
и по-равномерно разпре-
деление на територията 
на страната на ползите 
от сектора. Насърчават 
се екотуризмът и други 
алтернативни форми, в 
това число и културен. 
Допустимите инфра-
структурни дейности 
включват консервация и 
реставрация, възстано-
вяване, опазване, експо-
ниране, социализация, по-
пуляризиране на обекти; 
вертикална планировка 
и подобряване на при-

лежащи пространства; 
дребномащабна техни-
ческа инфраструктура 
към атракциите (ВиК, 
детски площадки, съоръ-
жения за отдих и спорт, 
паркинги, зелени площи, 
осветление и ел. инста-
лации, малки съоръжения 
за събиране на отпадъци 
– ако за тях не се съби-
рат такси, и др.). Няма 
зададен минимален раз-
мер на финансовата по-
мощ, като максималният 
за проекти на обекти с 
национално значение е до 
9 779 150 лв., а за таки-
ва, включващи обекти от 
световно значение, е до 
19 558 300 лв. Конкретни 
получатели на средства 
са Министерството на 
културата, общините и 
институциите на веро-
изповеданията и техни 
местни поделения - юри-
дически лица. МТ съв-
местно с Управляващия 
орган на ОП „Региони в 
растеж 2014 – 2020“ пла-
нират до края на 2018 г. 
да проведат обща инфор-
мационна кампания. По 
Съвместна оперативна 
програма „Черноморски 
басейн 2014 - 2020“ ще се 
реализират 23 проекта 
за близо 20 млн. евро във 
Варна, Бургас и Стара 
Загора. Те са одобрени в 
рамките на първата по-
кана и в тях участват 20 
български партньора.

Планиран е и специа-
лен фонд за туристиче-
ска инфраструктура към 
Фонда на фондовете. 
Става въпрос за дълго-
срочно нисколихвено кре-
дитиране за идеи, които 
имат подкрепата на об-
щината и бизнесът може 
да ги реализира. Наскоро 
бяха избрани посредни-
ците за управление на 
над 417 млн. лв., предназ-
начени за инвестиции в 
градско развитие и пре-
дприемачество. Новост 
за настоящия програмен 
период е, че финансира-
нето ще обхваща 39 об-
щини в сравнение със 7 
за миналия. 

Десетки храмове в 
страната пък вече се 
ремонтират по подмярка 
7.6 „Проучвания и инвес-
тиции, свързани с под-
държане, възстановяване 
и подобряване на култур-
ното и природното на-
следство на селата” от 
Програмата за развитие 
на селските райони, со-
чат данни на Дъжавен 
фонд „Земеделие”. Отде-
лените за целта сред-
ства са 25 млн. евро. 

Големи възможности 
дават и трансгранич-

Браншът на една от най-перспективните индустрии у нас засега само         

По прогнози в разгара на лятото и тази година се очаква ръст на посещенията по морските ни плажове

Снимки в. „Строител“
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ните програми. Само с 
Румъния има 3 проекта 
на обща стойност над 3 
млн. евро за инициативи 
в сферата на туризма по 
Програмата за трансна-
ционално сътрудничест-
во „Дунав 2014 - 2020“. 
Министерството на ту-
ризма е кандидатствало 
и с проект за разрабо-
тване на общи продукти 
за далечни пазари по 
INTERREG V-A „Румъния - 
България 2014 - 2020“. 

Пътят към целта 

„целогодишна дести-

нация“.

Още от създаването 
на МТ се работи за това 
България да бъде превър-
ната в целогодишна ту-
ристическа дестинация. 
И в това се влага много 
повече от „на море през 
лятото“ и „на ски през 
зимата“. По думите на 
Николина Ангелкова в по-
следните три години към 

България има устойчив 
интерес, а през насто-
ящата, дори без анали-
зи и прогнози, се вижда, 
че туристити, особено 
чуждестранни, има на-
всякъде, и то всеки се-
зон. Една от причините 
са нискотарифните по-
лети на авиокомпании-
те, друга – мащабната 
външна реклама. Според 
министър Ангелкова със 
сигурност след 5 години 
ще можем да се похва-
лим с още по-висок ин-
терес. Стъпка именно 
в тази посока са вече 
разработените 12 вине-
но-кулинарни дестинации, 
които ще бъдат обявени 
наесен. На последната 
кръгла маса, посвете-
на на популяризиране на 
проекта – на 17 август 
в Бургас, Николина Ангел-
кова подчерта, че целта 
е именно споменатата - 
България да се утвърди 
като разпознаваема за 
целогодишен туризъм. 

„С подкрепата на тези 
дестинации ще насочим 
вниманието както към 
основните ни услуги - 
зимен и летен туризъм, 
така и към другите ви-
дове, които страната 
може да предложи“, обяви 
министърът. Тя посочи, 
че след като се финали-
зират дестинациите, ще 
бъдат включени в програ-
мата за Национална ту-
ристическа реклама за 
следващата година. Ще 
се добавят към различ-
ни брошури и дипляни, ще 
бъдат дигитализирани и 
включени в платформата 
iLoveBulgaria.

12 -те  дестинации 
преминават през тери-
торията на цяла Бъл-

гария с участието на 
повече от 50 общини и 
над 100 туристически 
обекта. Бройката не е 
самоцелна - те са толко-
ва, колкото са месеците 
в годината.

Родината ни не е не-
позната и като място за 
СПА, а през 2019 г. ще за-
почне активна реклама в 
тази насока. Наскоро Ни-
колина Ангелкова припом-
ни, че са разработени 7 
маршрута за такъв тип 
почивка или рехабилита-
ция. Единият обхваща 

Черноморието, планира-
но е в него да влязат 15 
обекта от областите 
Добрич, Варна и Бургас, 
които ще бъдат обяве-
ни до края на септември. 
Припомняме, че България 
е изключително богата 
на минерални извори и 
заема второ място в ЕС 
след Исландия по запаси. 

Законодателните про-

мени тепърва пред-

стоят.

Приетият през 2013 г. 
Закон за туризма е про-
менян 10 пъти, а послед-
ните предложени коре-
кции бяха разделени на 
две. Първата част от 
тях целяха транспони-
ране на европейската 
директива за пакетните 
пътувания и намаляване 
на административната 
тежест. Те бяха обнарод-
вани през май 2018 г. С 
измененията отпаднаха 
19 вида документи, които 
преди това трябваше да 
се предоставят на хар-
тиен носител, с което 
значително се облекчава 
работата на бранша. В 
момента се подготвят 
промени в наредбата за 
категоризация и прека-

тегоризация, старти-
рано е изготвянето на 
платформа за онлайн 
подаване на документи. 
Според ресорния минис-
тър така ще отпаднат 
ненужни изисквания, но 
ще се гарантира запаз-
ването на високото ка-
чество на услугите. 

Важен елемент от 
новите текстове, които 
през юли т.г. бяха подло-
жени на обществено об-
съждане, е регламенти-

         мечтае за обединение по примера на КСБ
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Зам.-министърът на туризма Любен Кънчев реже лентата 

при откриването на нов 5-звезден хотел в Свиленград

На 17 август в Бургас министър Николина Ангелкова представи идеята на ведомството за 

създаването на 12 винено-кулинарни дестинации

Общинската власт и концесионерът на ски зоната  

в Банско полагат сериозни усилия курортът да се превърне 

в целогодишно разпознаваема туристическа дестинация. 

Наскоро бе открита нова пешеходна улица „Гоце Делчев“

Най-голямата „строителна“ поръчка на Минис-
терството на туризма е за щандове. До края на 
август се приемаха предложения по обявленията 
за изграждане на палатите за 4 международни из-
ложения. За целта ведомството е заделило над 
640 хил. лв. Става въпрос за борсите TTR в румън-
ската столица Букурещ, TT Warsaw - във Варшава, 
и IGTM, която се провежда в Словения, както и за 
борсата World Travel Market в Лондон. Най-голям 
– над 196 кв. м, ще е щандът в Полша, която се 
смята за най-бързорастящия пазар за морския ту-
ризъм в България. С площ от над 80 кв. м ще бъде 
българският щанд на изложението TTR в съседна 
Румъния. Този в Словения ще е 48 кв. м, се вижда 
от условията в поръчката.

Компаниите, които искат да се включат, тряб-
ва да докажат, че през последните години са из-
градили поне един сходен щанд на изложение в Бъл-
гария или в чужбина, чиито размери са като тези 
за всяка от борсите. Офертите ще бъдат класи-
рани по два критерия - качество, който включва 
визуална концепция и предложение за анимационна 
програма - с тежест от 60% в крайното класи-
ране, и цена, който има 40% тежест в общата 
оценка.

В ход е и обществената поръчка за изработ-
ване на национален щанд за близо 400 хил. лв. (330 
хил. лв. без ДДС) за борсата World Travel Market, 
която ще се проведе през ноември в Лондон. Това е 
най-голямото изложение в Европа преди началото 
на зимния сезон, като България ще се представи 
на щанд от 296 кв. м, се вижда от данните в по-
ръчката.

На Бъндеришка поляна всяко лято предлагат нови забавления, 

сред които най-дългата в Европа водна пързалка
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Инвестициите в СПА туризма, като комплекса „Аквапарк – Персенк“ в Девин, тепърва ще 

могат да разчитат на реклама от държавата

рането на задълженията 
на общините по отноше-
ние на отчетността и 
техните отговорности 
в туризма. Кметовете 
трябва да имат ясно 
планиране за развитието 
на сектора и набелязани 
конкретни дейности, как-
то и да има видима от-
четност на приходите 
от туристическия данък 
и концесиите и за какво 
се изразходват тези по-
стъпления. Измененията 
предвиждат и въвежда-
нето на изискване за за-
дължително създаване на 
консултативни съвети 
към местните власти. 

Планира се и струк-
туриране на звено за 
контрол към МТ. То ще 
има правомощия да сле-
ди за спазването на за-
кона, като ще извършва 
регулярни и инцидентни 
проверки, ще прилага при-
нудителни администра-
тивни мерки и ще съста-
вя актове за нарушения. 
Мнението на министър 
Ангелкова е, че няма да 
се нарушава работата 
на Комисията за защи-
та на потребителите по 
отношение на функциите 
й, свързани с правата на 
потребителите.

Акцент в промените 
е въвеждането на „До-
броволен етикет за ка-
чество“, който може да 
се придобива от кате-
горизираните места за 
настаняване, за хранене, 
туроператорите и ту-
ристическите агенти. 
Валидността му ще е 3 
години, като ежегодно 
ще се прави проверка на 
придобилите го и при на-
рушения сертификатът 
ще може да се обезсилва. 
„Той ще е допълнителна 
гаранция в категоризира-
ните и сертифицираните 
туристически обекти, 
както и за услугите, пре-
доставяни от страна на 
туроператори и турис-

тически агенти“, пише в 
предложения текст. 

М и н и с т е р с т в о т о 
продължава работа и по 
въвеждането на Един-
ната система за ту-
ристическа информация 
(ЕСТИ). Очаквания са, че 
до следващото лято ще 
има готова демо версия 
на ЕСТИ и възможност за 
пилотното въвеждане на 
системата. Освен това 
се предвиждат правила 
за ясно определени ски 
зони и писти. Има точни 
регламенти и критерии, 
според които те да се 
дефинират като такива.

Обединението на бран-

ша – най-трудната и 

първостепенна задача

Що се касае до със-
тоянието на бранша, 
5-ата годишна среща 
на Националния борд по 
туризъм в средата на 
юни постави сериозно 
въпроса за нуждата от 
обединение. МТ подкрепя 
идеята, но реалистично 
предвижда умерена въз-
можност в измененията 
на нормативната база 
-  в  проектозакона са 

включени по една нацио-
нална организация за хо-
телите, за туроперато-
рите и екскурзоводите. 
Те трябва да обединяват 
интересите на бизнеса и 
да се утвърждават с ре-
шение на Министерския 
съвет. Според Николина 
Ангелкова е изключител-
но важно за работата 
на ведомството да има 
ясен и предвидим парт-
ньор и съвместно с него 
да се полагат усилия за 
устойчивото развитие 
на сектора. „Ако успеем 
да постигнем това, ще е 
голям успех, защото сега 
има повече от 300 орга-
низации“, коментира тя. 

Според изп. директор 
на Сдружение „Нацио-
нален борд по туризъм“ 
Поли Карастоянова бран-
шът е готов за това обе-
динение и идеята е то да 
се направи по примера на 
Камарата на строители-
те в България и Нацио-
налната лозаро-винарска 
камара. 

Назад към зимата 

Изминалият зимен се-
зон е бил всички рекорди 

от влизането на България 
в ЕС. Общият брой посе-
щения на чуждестранни 
туристи е 1 653 490 при 
1,476 млн. предходния се-
зон. Ръстът е изчислен 
на 12%. В парично изра-
жение по данни на БНБ 
приходите от междуна-
роден туризъм за зимен 
сезон 2017/2018 възлизат 
на близо 540 млн. евро, 
което е 11,4% повече от 
предходния. „Цифрите са 
повече от положителни и 
отчитаме дори по-големи 
ръстове от предварител-
но заложените в наши-
те прогнози, които бяха 
между 5 и 10%. Страните 
от Европейския съюз про-
дължават да са най-ва-
жният генериращ пазар 
с относителен дял 52,8% 
и общ обем от 872 523 
туристически посеще-
ния (ръст от 14,4%)“, от-
говарят на запитване на 
„Строител“ от МТ и по-
сочват: „От създаването 
на Министерството на 
турзима работим актив-
но за реализацията на 
изпреварваща реклама, 
като през лятото про-
мотираме зимата, а през 
зимата – лятото. Голе-

мите ни зимни курорти 
и сега са сред най-тър-
сените и конкурентни в 
Европа заради доброто 
съотношение качество - 
цена в тях и се надяваме 
предстоящата зима да 
отбележи нови рекорди. 
България продължава да е 
много атрактивна снеж-
на дестинация за всички 
балкански пазари, Вели-
кобритания, Германия, 
Израел, Русия и бившите 
републики от някогашния 
СССР, дори и за тради-
ционно силни като Ав-
стрия, Франция, Италия 
и др. 

Страната ни стои 
много авторитетно и в 
международния календар 
като домакин на редица 
реномирани състезания 
в белите спортове. Пам-
порово например спече-
ли домакинството през 
2019 г. на най-големия 
форум в света за про-
фесионални ски учители 
„Интерски“ в жестока 

конкуренция с такива ку-
рорти като Сочи и Леви, 
което е безспорно при-
знание за страната ни.“

Международната фе-
дерация по ски пък отво-
ри широк и дългосрочен 
хоризонт пред Банско, 
след като по време на 
51-вия си конгрес в гръц-
ката перла Коста Нава-
рино това лято закова в 
календара 3 поредни све-
товни купи по ски, както 
и шампионат на плане-
тата. 

Започва се още през 
2019  г . ,  когато  та м 
пристигат мъжете за 3 
старта (22 – 24 февруа-
ри). Година по-късно на 25 
и 26 януари са стартове-
те за жени. През 2021 г. 
веднага след мъжката 
Световна купа на 27 и 
28 февруари от 1 до 10 
март Бъндеришка поляна 
ще посрещне и първото 
си Световно в алпийски-
те ски – за младежи до 
20 г.

Пред Националния борд по туризъм министър Ангелкова нееднократно обяви, че държавата 

подкрепя обединението на бранша, като залага такова и в законодателните промени

Видимо е, че в последните години София се радва 
на висока посещаемост и вече предлага нова турис-
тическа карта Sofia Pass за градския транспорт с 
отстъпки за редица атракции, която засега е само 
тридневна. Тя позволява на гостите на града да се 
возят неограничено с всички линии срещу 20 лв. При-
тежателите й могат да се възползват също и от 
отстъпки от 5 до 50% в музеи, галерии, търговски 
обекти, спортни центрове, заведения за хранене и 
развлечения. Намаленията са за над 60 обекта, ос-
новно за културно наследство. Сред включените са 
галерията „Квадрат 500“, музеите за съвременно 
и социалистическо изкуство. Отстъпката важи и 
за различни заведения, магазини за сувенири, лифта 
„Симеоново“ и др. Към картата върви каталог с обек-
тите, предоставящи намаленията, с ориентири за 
тяхното местоположение и схема на транспортните 
линии в централната градска част. 

Sofia Pass е продукт, специално създаден за улес-
нение на чуждестранните туристи в столицата, но 
от него могат да се възползват и българи, гости на 
столицата. 

Първоначално ще се рекламира чрез флаери и пла-
кати в обектите и касите на градския транспорт, 
а в бъдеще и с подкрепата на туроператорите и хо-
телите, откъдето туристите ще могат по-лесно да 
разбират за възможността.
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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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С близо 12 млн. лв. по „ОПРР 2014 – 2020“ ще се модернизират 8 сгради
Страницата подготви 
Елица Илчева

Община Лом ще модернизира 5 
училища, 2 детски градини и 1 ясла 
по проект по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 - 2020“ 
на стойност 11 695 862 лв. Основ-
но ремонтирани и оборудвани ще 
бъдат ПГ „Найден Геров“, СУ „Д. 
Маринов“, СУ „Отец Паисий“, I ОУ 
„Н. Първанов“, II OУ „К. Фотинов“, 
ДГ №1 „Снежанка“, ДГ №7 „Калинка“ 
и Детска ясла №1. 

Началото на строителните 
дейности бе обявено миналата 
седмица от кмета на Лом Пенка 
Пенкова, която подчерта общест-
вената значимост на проекта за 
цялостното обновяване на образо-
вателната инфраструктура. Той 
е разделен в 6 обособени позиции, 
а фирмите – изпълнители и подиз-
пълнители, с които са подписани 
договори на инженеринг, са „Инфра-
кънстракшън“ ЕАД, „Дикистрой“ 
ЕООД, „Стройкомерс“ ЕООД, „Во-
доканалпроект - Металпроект ин-

женеринг“ АД, „ЙПГ Консулт“ ЕООД, 
„КА Лом“ ДЗЗД, обединение „Стен-
строй“ и „Стенли 03“ ЕООД. 

Ремонтните дейности в учеб-
ните сгради включват саниране, 
реконструкция и обновяване на 
учебни корпуси, класни стаи, физ-
културни салони и спортни съо-
ръжения и дворове на училища и 
детски градини. Освен това се 
предвижда доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане. Край-
ният срок за изпълнение е 5 април 
2020 г.

Община Бургас ще се 
опита да сложи край на дъл-
гогодишния съдебен спор за 
терените на бившия Град-
ски универсален магазин 
(ГУМ), като отреди цялото 
пространство за площад, 
съобщиха от пресцентъра 
на местната администра-
ция. „Чрез смяната на пред-
назначението на имота ще 
се стопират заявените 
инвестиционни намерения 
за изграждането на голям 
търговски център“, е заявил 
кметът на Бургас Димитър 
Николов, който вече е депо-
зирал това предложение в 
Общинския съвет.

През 1989 г. мястото е 

отредено за „Универмаг, ба-
зар и комплексно обществе-
но обслужване“. Малко след 
това идва ликвидацията 
на управляващото друже-
ство с общинско участие 
„НАР МАГ“ ООД и започват 
съдебни дела. През 2003 г. 
ликвидаторът продава пра-
вото на строеж върху те-
рена на частно дружество. 
През 2008 г. община Бургас 
предявява самостоятелни 
претенции върху терена, 
вследствие на което става 
собственик на близо 11 дка. 
Останалите 638 кв. м са 
на четири търговски дру-
жества. Обявените от тях 
инвестиционни интереси 

включват изграждането на 
голям търговски център. 
Местната власт счита, 
че това не отговаря на об-
ществените нужди и че 
мястото трябва да бъде 
превърнато в обширен град-
ски площад с озеленяване и 
пространства за култура.

„Ако Общинският съвет 

подкрепи предложението на 
Димитър Николов, админи-
страцията ще започне да 
проектира и впоследствие 
местният бюджет ще фи-
нансира облагородяването 
на запустелия терен и пре-
връщането му в място за съ-
бития и отдих“, съобщават 
от кметството.

През второто тримесечие на 2018 г. об-
щинските администрации на територията на 
област Кюстендил са издали разрешителни 
за строеж на 11 еднофамилни сгради с 1852  
кв. м разгъната застроена площ, както и на 
14 други с 9 914 кв. м РЗП. Започнало е изграж-
дането на 7 къщи с 2458 кв. м обща застроена 
площ и на 9 други с 11 647 кв. м обща застро-
ена площ.

По данните на Националния статистически 
институт (НСИ) спрямо предходното триме-
сечие издадените разрешителни за строеж 
намаляват с 26,7%, жилищата в тях - с 35,3%, 
а общата им застроена площ - с 63,1%. В срав-
нение с второто тримесечие на 2017 г. броят 
разрешителни намалява с 52,2%. По този по-
казател област Кюстендил се нарежда на 19-о 
място сред 28-те в страната. 

Кметът на Перник д-р Вяра Церовска е ин-
спектирала напредъка по строително-ремонт-
ните дейности на голям паркинг в центъра на 
града между улиците „Струма“ и „Кракра“, съоб-
щи общинският пресцентър. Обектът е вклю-
чен в списъка за капиталови разходи и за него 
са заделени средства на стойност 72 761,04 лв. 
с ДДС. По план в края на септември паркингът 
ще бъде с нова асфалтова настилка и ще влезе 
в експлоатация.

„Въпреки финансовата криза, в която се на-
мира общината, това, което определяме като 
най-важно, се опитваме да го направим. Този 
паркинг не беше асфалтиран от много години. 
Всички знаем колко е натоварено движението 
и за да има ред, въвеждаме обектите после-
дователно“, е коментирала д-р Церовска. По 
думите й това е четвъртата зона за спиране 
на автомобили, която местната администра-
ция обновява.

Започна ця-
лостна рекон-
струкция на пло-
щада в Симитли. 
Символичната 
първа копка за 
начало на строително-монтажните дейности 
на пространството е направена от кмета на 
града Апостол Апостолов, съобщиха от общин-
ския пресцентър. 

Стойността на проекта е 2 млн. лв., а фи-
нансирането - от Оперативна програма „Реги-
онално развитие 2014 – 2020“. Настилката на 
цялото площадно пространство ще бъде от 
гранит. Ще има водни каскади, беседки, пейки, 
фонтани, голяма покрита сцена, оборудвана 
със специални светлинни ефекти. Включено е 
и изграждане на часовникова кула. Изпълнител 
е „Вантроник“ ЕООД, Симитли.

В ход е реализацията на проекта 
„Реконструкция и рехабилитация на 
ул. „Симеон Велики“ в Силистра, съ-
общиха от общината. Той е на стой-
ност 3 155 839 лв., които са осигурени 
по Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. Първата копка е 
направил кметът на града д-р Юлиян 
Найденов.

Предвижда се подмяна на асфалтовата настилка по улицата, изграждане 
на участъци за надлъжно паркиране, на велоалеи, подмяна на тротоарни на-
стилки, благоустрояване на зелените площи с обособяване на зони за отдих, 
реорганизация на кръстовища, въвеждане на енергоспестяващо осветление 
и осигуряване на достъпна среда. Изпълнител на строително-монтажните 
дейности е ДЗЗД „Евростил“. Срокът е 180 календарни дни.

„На специална встъпителна пресконференция бе заявено от представи-
тели на общината, че няма да бъдат сечени 60-годишните чинари, заради 
които имаше протести преди две години, когато беше публикуван първона-
чалният вариант на идейната разработка“, се казва в прессъобщението на 
кметството.
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Община Плевен е възложила препроектиране на сгра-
дата на хотел „Сторгозия“. Обектът ще бъде превърнат 
в общински жилищен блок за социално слаби семейства, 
съобщи кметът Георг Спартански. Той уточни, че това 
се прави, за да се откликне на нуждите на повече хора да 
получат подкрепа. В същото време от местната админи-
страция се надяват, че новите жилища ще превъзпитат 
обитателите, които не спазват условията на договори-
те за настаняване. 

Министър-председателят Бойко Борисов инспек-
тира ремонтните дейности на обекти, изпълнявани 
по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 
в Шумен, както и индустриалния парк на града. Пре-
миерът бе придружен от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Николай Нанков, ми-
нистъра на финансите Владислав Горанов, кмета на 
Шумен Любомир Христов, областния управител Сте-
фан Желев и др. 

По време на обиколката Борисов се запозна с напра-
вените инвестиции през последните две години. Той 
посети ОУ „Илия Рашков Блъсков“, което се реновира с 
1 089 600 лв. по проект за модернизация на образовател-
ната инфраструктура в града, финансиран по ОПРР, на 
обща стойност над 13 млн. лв. По същия ще се ремон-
тират и три средни училища. По Оперативна програма 
„Региони в растеж“ в Шумен се изпълняват общо три про-
екта на стойност над 20,3 млн. лв., като се включват и 
обекти от градската среда.

Разгледани бяха и сгради, санирани по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни-
те жилищни сгради. Към момента има сключени догово-
ри за 27 блока в Шумен. От тях 16 са завършени, 4 са 
в етап на строителство, а по седем текат подготви-
телни дейности. 

В индустриалния парк, който е реализиран като пуб-
лично-частно партньорство, като делът на общината 
е 45%, за последните две години са привлечени 17 ин-
веститори, стана ясно при посещението на Бойко Бо-
рисов. „Паркът е една от най-модерните индустриални 
зони в България с напълно изградена инфраструктура. 
В началото на месеца направихме първа копка на нова-
та подзона С, тъй като зона А вече е пазарно реализи-
рана над 85%“, похвали се кметът Любомир Христов.

ВиК мрежата на десетки улици в Златоград 
предстои да бъде подменена, информира общинска-
та пресслужба. Проектът е за доизграждане, ре-
конструкция и рехабилитация и се финансира с 1,1 
млн. лв., отпуснати на общината с постановление 
на Министерски съвет от 7 август. 

Предвижда се реконструкцията да започне до 
дни. При подготовката на трасето за работа 
ще се засегне уличната настилка, а в зоните на 
сградните отклонения ще се копае и по трото-
арите. 

Приключи обновяването на две ясли, детска градина 
и средно училище в Ямбол. Те са финансирани по про-
ект за устойчиво развитие на образователната ин-
фраструктура по ОП „Региони в растеж“ в размер на 
6 600 000 лв. 

Стените и покривите на всички сгради са с нова 
топло- и хидроизолация, подменени са дограмите 
и подовите настилки на помещенията, сменени са 
отоплителните инсталации, електрическите и ВиК 
мрежи, навсякъде е монтирано енергоспестяващо ос-
ветление. 

В детските заведения са изградени нови кухненски 
блокове, в дворовете им са поставени съоръжения за 
игри. В училището е монтиран асансьор за ученици с 
увреждания, а в детските заведения - специални рампи.

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ – Търговище

Премиерът Бойко Борисов за-
едно с министъра на регионално-
то развитие и благоустройство-
то Николай Нанков и министъра 
на финансите Владислав Горанов 
инспектира строителни дейности 
на обекти, изпълнявани по Опера-
тивна програма „Региони в рас-
теж“ (ОПРР) в Търговище. Те бяха 
придружени от кмета на града д-р 

Дарин Димитров.
По време на проверката стана 

ясно, че до началото на септември 
трябва да приключи ремонтът 
на ОУ „Христо Ботев“, който се 
извършва в рамките на проект, 
финансиран от ОПРР. В учебното 
заведение се изпълняват СМР за 
над 3,4 млн. лв. Те са възложени на 
„Стройкомерс –ТТ” ЕООД. Очаква 
се дейностите да приключат за 
първия учебен ден.

Бойко Борисов посети и спорт-

ната зала на града, за чието обно-
вяване от държавния бюджет бяха 
отпуснати 850 000 лв. Сградата, 
в която тренират клубовете по 
художествена гимнастика, борба, 
стрелба и други, е строена в пе-
риода 1968 - 1975 г. и до сега не 
е ремонтирана. Сега тя е с нов 
покрив, вътрешна топлоизолация 
и дограма, модерна отоплителна 
и вентилационна система. Изпъл-
нител на строителните дейности 
е „Технострой-Г” ЕООД.

Обиколката на премиера 
включи и детска градина „Приказ-
ка” в кв. „Запад 2“, в която съвсем 
наскоро бяха приключени СМР по 

ОПРР на стойност 967 937,32 лв. 
без ДДС. Отделно са осигурени  
65 030,00 лв. без ДДС за обзавеж-
дане. 

В Разлог официално 
откриха първите жи-
лищни сгради, обновени 
с финансиране по Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж“, съобщиха 
от общинския пресцен-
тър. Инвестицията е за 
1 081 575 лв. Изпълнени са 
строително-монтажни 
работи на четири блока с 
42 домакинства. Цялост-
но са изолирани външните 
стени, подмени са прозор-
ци и врати, ремонтирани 
са покривите. Освен това 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Стара Загора пред-
стои да бъде обявена об-
ществена поръчка за под-
земната инфраструктура 
на кв. „Самара 1“, където 
ще бъдат подменени кана-
лизацията, водоснабдява-
нето и настилките. Проек-
тът е на стойност около 2 
млн. лв., а финансирането е 
осигурено от Предприяти-
ето за управление на дей-
ностите по опазване на 
околната среда. В процеду-
ра е и търг за 3,2 млн. лв. 
за изграждането на 69 со-
циални жилища в сградата 
на бившата Метрология на 
ул. „Мусала“ 26. Това стана 
ясно по време на посеще-
нието на премиера Бойко 
Борисов в Стара Загора, 
който инспектира напре-
дъка по реализацията на 
европейските проекти в 
града. Общината изпълня-
ва мащабна строителна 
дейност за подобряване на 
градската среда, образова-
телната и транспортната 
инфраструктура за над 60 
млн. лв. Основен източник 
на финансиране са Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“ (ОПРР), дър-
жавният бюджет и собст-
вени средства. „Такова 
мащабно строителство 
и реконструкция в сфери-
те на здравеопазването, 
образователната инфра-

структура, археологията, 
културата не е имало. За 
спорта да не говорим, за-
щото направихме много“, 
заяви Борисов. Министър-
председателят обиколи за-
едно с кмета на Стара За-
гора Живко Тодоров всички 
обекти, на които се рабо-
ти в момента – Гимназия с 
преподаване на чужди езици 
„Ромен Ролен“, парк „Мит-
рополит Методий Кусев“, 
пешеходната зона и моста 
към кв. „Кольо Ганчев“. 

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ се 
реконструира с 2,2 млн. лв., 
част от проекта „Обновя-
ване на образователната 
инфраструктура“, който 
се изпълнява по ОПРР и е 
на обща стойност 15,2 
млн. лв. Извършват се още 
ремонтни работи за 5,6 

млн. лв. в СОУ „Железник”, 
2,2 млн. лв. – в 9 ОУ „Ве-
селин Ханчев“, ОДЗ №58 
„Звездица“, кв. „Железник“, 
ОДЗ №1 „Звънче“, кв. „Три 
чучура – север“ и СОУ „Иван 
Вазов“.

Парк  „Митрополит 
Методий Кусев” също се 
обновява със средства по 
ОПРР. Общата му площ е 
3200 дка. Инвестицията 
е 7 млн. лв., а срокът за 
изпълнение - 30 месеца. 
Строителите информира-
ха премиера Борисов, че са 
готови на 80% с ремонтни-
те дейности. Довършват 
се каменните настилки и 
се подготвя озеленяване-
то. Възстановяват се и се 
реконструират входното 
пространство около фон-
тана „Жабките”, настил-

ките по централната алея, 
малкото Аязмо, Алековият 
кът, пространството око-
ло параклиса и перголата 
с розите. Работи се и по 
разширяването на парк Ар-
тилерийски с нови 41 дка, 
както и по продължение-
то на ул. „Христо Ботев“. 
Прогнозната стойност на 
проекта е 4 933 917 лв., а 
срокът за изпълнение – 4 
месеца. 

Централният площад 
се реконструира заедно с 
пешеходната зона по про-
ект „Градска среда“ на ОП 
Региони в растеж“. Инвес-
тицията е 8,7 млн. лв. Ця-
лостната промяна трябва 
да приключи до края на го-
дината.

Надлезът по бул. „Па-
триарх Евтимий“ над жп 
линията се разширява и 
обновява с 14,7 млн. лв. по 
фаза 2 на проект „Модер-
низиране и развитие на 
устойчив градски транс-
порт“ по ОПРР. Изгражда 
се допълнителна четвърта 
лента за движение на ав-
томобилите и се повдига 
височината на самия над-
лез. Паралелно се извърш-
ва внедряване на система 
за управление на трафика 
и електронна продажба на 
билети.

Община Стара Загора 
изгражда и нова индус-
триална зона „Загоре“ в 
източната част на града 
в партньорство 50 на 50 с 
държавата. 

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца 

Община Козлодуй стар-
тира обществена поръчка 
за проектиране и строи-
телство на Компостира-
ща инсталация за раздел-

но събран зелен отпадък. 
Обектът ще е разположен 
на територията на общи-
на Козлодуй и ще е с капа-
цитет 4300 т. Прогноз-
ната обявена стойност 
за реализация на проекта 
е 1 650 640 лв., които са 

осигурени по Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 - 2020”.

Търгът обхваща реа-
лизацията на четири под-
дейности – изготвяне на 
работен проект; извърш-
ване на СМР, свързани с 

изграждане на компости-
ращата инсталация и на 
допълнителна инфраструк-
тура; осъществяване на 
авторски надзор; достав-
ка на необходимото за въ-
веждане в експлоатация на 
инсталацията оборудване.

Оферти се подават до 
13 септември.

е осигурена достъпна сре-
да за хора в неравностой-
но положение.

Снимка авторът
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Мирослав Еленков

Този месец се навър-
шиха 130 години от офи-
циалното откриване на 
Централна гара София. 
Първоначално сградата е 
проектирана от архите-
ктите Антонин Колар, Бог-
дан Прошек и Тодор Марков 
и е пусната в експлоатация 
през 1888 г. 

След Освобождението 
Австро-Унгария, Сърбия, 

България и Турция се за-
дължават да построят на 
своите територии съот-
ветните жп участъци на 
международната транс-
балканска железница Виена 
– Цариград. За страната ни 
това е трасето Цариброд 
– София – Вакарел. Прего-
ворите между четирите 
заинтересовани държави 
започват от 1881 г. и про-
дължават до май 1883 г., ко-
гато във Виена е подписана 
Четворна конвенция.  

Непосредствено след 
това в Народното събра-
ние на България се внася 
закон за построяването 
на железопътната линия 
Цариброд – София – Вака-
рел. Предприемачът Иван 
Грозев създава Българско 
акционерно дружество, 
което получава залог от 
Българската народна бан-
ка. Съгласно договора, жп 
линията трябва да бъде 
предадена за експлоатация 
в края на 1886 г., но заради 
събитията около Съедине-
нието и обявената война 
на България от Сърбия тя е 
завършена през 1888 г. На 7 
юни линията е свързана със 
сръбските железници, а по-
късно е въведена в между-
народна експлоатация. 

Откриването на между-
народната линия, а заедно 
с това и 

освещаването на Централ-

на гара София става на  

1 август 1888 г., 

когато по обяд присти-
га първият международен 
влак от Лондон и Париж 
(легендарният Ориент-екс-
прес), който отпътува рано 
на другия ден за Пловдив, 
Одрин и Цариград.

По онова време гарата 
в столицата е най-внуши-
телната не само за Бъл-
гария, но и на Балканите. 
Сградата била едноетаж-
на, дълга 96 м и широка – 
12 м. В източната и в запад-
ната част била оформена 
с второ ниво, а в средата 
– със скромен висок свод 
над вестибюла, като вто-
рото ниво било съединено 
с часовникова кула, гледа-
ща към Витоша. В здание-
то се помещавали всички 
служебни канцеларии, а за 
пътниците имало 3 чакал-
ни: първи клас – с червени 
кадифени канапета, втори 
– със зелени, и трети – с 
дървени пейки. В мазето 
било парното отделение и 
банята за персонала. 

Плановата схема е била 
типична за този вид обек-
ти – обширен централен 
вестибюл през два етажа 
и странични крила. 

Външната архитектура е 

била с италиански ренесан-

сови форми.

Гарата се е осветявала 
от газови лампи. До главна-
та врата на перона, под ча-
совник, е имало голяма кам-
бана, а по-късно е поставен 

звънец. Първият звънец е 
съобщавал за продажба-
та на билети, вторият за 
качване на пътниците и 
сбогуване, а с третия се 
отбелязвало тръгването 
на влака.

За пръв началник на Со-
фийската гара е назначен 
Йосиф Карапиров, служител 
в Хиршовата железница.

Влаковите локомотиви 
били обслужвани с дърва. 
Първият локомотив прис-
тигнал в гара София на 6 
ноември 1887 г. с цел да из-
пробва железния път. Име-
то му е било „Катерина” и 
той поемал графика на вла-
ковете в участъка София – 
Вакарел.

В първите години след 
откриването й Централна 
гара София е обслужвала 
около 26 400 пътници за 12 
месеца, през 1895 г. – 82 000 
човека, през 1900 г. броят 
им достига над 286 000, а 
през 1905 г. – над 415 000.

На 15 април 1974 г. сгра-
дата е напълно разрушена. 
На нейно място 

е изградена нова по проект 

на арх. Милко Бечев, 

която е открита на 6 
септември 1974 г. 

Следва 40-годишна екс-
плоатация без саниране и 
основни ремонти на фона 
на огромен пътникопо-
ток. Резултатът е силно 
амортизирани строителни 
елементи на сградата и 
остаряла дограма. От по-
крива прониква дъждовна 
вода, нарушена е хидроизо-
лацията под коловозите и в 
тунела има течове. Всичко 
това не само нарушава ком-
форта на пътниците, но и 
води до значителни енер-
гийни загуби. През години-
те в комплекса са правени 
само частични ремонти 
за отстраняване на неиз-
правности или за изпълне-
ние на някои съвременни 
изисквания. Монтирани са 
ескалатори и асансьори за 
осигуряване на достъпна 
среда, изградени са комуни-
кационен център и чакалня.

На 3 април 2014 г. е дадено 

началото на модернизаци-

ята 

на гарата със средства 
от Оперативна програма 

„Транспорт 2007 – 2013“, 
която приключи в началото 
на 2016 г. В обекта са ин-
вестирани над 62 млн. лв. С 
реализацията на мащабния 
проект за рехабилитация 
на гаровия комплекс на Цен-
трална гара София е напра-
вена пълна реконструкция 
на съществуващото при-
емно здание и прилежащи-
те му терени. Проектът 
подобри и функционалното 
разпределение на помеще-
нията, търговския и екс-
плоатационен потенциал 
на съоръжението. С евро-
пейското финансиране се 
прецизира предназначение-
то на съществуващите 
обслужващи помещения, 
много от неизползваемите 
площи – като някогашния 
ресторант и кино залата, 
сега са търговски площи 
и зони за обществено об-
служване. Изграден е мо-
дерен единен център за 
управление на движението 
на влаковете, мултифунк-
ционална спортна зала и др. 
Обособена е и зона със за-
ведения за хранене, магази-
ни и детски кът, подземен 
паркинг за служителите на 

гарата.
Реализирано е 

ново интериорно решение 

и обзавеждане 

в публичните общодос-
тъпни зони на гарата, като 
са сменени настилките, 
облицовките, таваните, 
вътрешните и външните 
дограми. Положена е хидро- 
и топлоизолация. Направе-
ни са нови интериорни и 
екстериорни парапети.

По време на реконструк-
цията е направено саниране 
и усилване на част от носе-
щата стоманобетонна кон-
струкция, както и изграж-
дане на нова в определени 
зони. Подменени са и всички 
морално остарели инстала-
ции в сградата. Новите от-
разяват съвременните тен-
денции за технологичност 
и ефективност, както и по-
криват европейски и мест-
ни норми и стандарти. Днес 
гарата е не само с модерна 
ВиК мрежа, но разполага и 
със спринклерна инсталация 
и противопожарен водопро-
вод между гаровите колово-
зи. Направена е и нова тръ-
бова и въздуховодна мрежа, 
както и абонатни станции, 
термопомпени агрегати с 
въздушно охлаждане на кон-
дензатора, циркулационни 
помпи, регулираща и спира-
телна арматура, вентила-
ционни камери, топломери/
студомери. Реализирана е и 
система за сградна автома-
тизация BMS. 

Изпълнителят на проек-
та, ДЗЗД „Обединение ГБС-
Централна гара София“, е 
осъществил и архитектур-
но-строителни работи, 
свързани с 

повишаване енергийната 

ефективност на гарата. 

За намаляване на раз-
ходите на енергия през 
зимния и летния период е 
изпълнено решение с из-
ползване на допълните-
лен източник на топлинна 
енергия от възобновяеми 
енергийни източници. Осъ-
ществена е фотоволта-
ична система върху покри-
тията на 3-ти, 4-ти и 5-и 
перон. Слънчева инстала-
ция за производство на то-
пла вода за битови нужди е 
разположена върху площ от 
около 250 кв. м.

Рехабилитацията на Цен-
трална гара София е един от 
проектите, от които има ви-
дими резултати от европей-
ските инвестиции.

При пускането й в експлоатация през 1888 г. е била най-внушителната на Балканите
Снимки в. „Строител“Снимка НКЖИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Основен ремонт на обекти по обособени позиции

Наименование: Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” 
в гр. Козлодуй

Наименование:  „Извършване на строителни и монтажни работи 
за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА (реконструкция, модернизация, 
интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна 
администрация) в УПИ II ...“

Наименование:  Избор на изпълнител за изпълнение на първи и 
втори етап от обект Разширение на СДВНЧ - гр. Любимец, с финан-
совата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за 
спешна фин. помощ по ФУМИ

Наименование:  Избор на изпълнител на строително-монтажни 
работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа 
на с. Първомай, община Петрич“ – ЕТАП 1, в р. VI.3.

Наименование:  „Избор на изпълнител за оставащи и довърши-
телни строително-монтажни работи за обект Обединено детско за-
ведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие”

Наименование:  СМР на обект „Реконструкция на тротоарна 
мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 
– о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3“

Наименование:  „Строително-монтажни работи по проекти: Ре-
конструкция и разширение на канализационната и водопроводната мре-
жа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I 
етап /I подетап/“

Наименование:  „Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II 
етап /преминаване зад с. Рисиманово/“

Наименование:  Рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, по 
2 (две) обособени позиции

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

 
  ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб  на строителите  
ветерани  и лично от мое име  най-сърдечно Ви  поздравяваме  с  Вашия  юбилей.

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

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

                    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
Август 2018 г.  Инж. Тодор Топалски 
                                                                 Председател на УС

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

ДО     
Г-Н МАГАРДИЧ КЮРКЧАН – ПЛОВДИВ – 90-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОТКО БАНОВ – СОФИЯ – 85-И ЮБИЛЕЙ                                                      
Г-Н СТОИЛ ДИМИТРОВ – СОФИЯ – 80–И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЗЛАТКА ЯНКОВА – ДИМИТРОВГРАД – 80-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ДИМИТРОВГРАД – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ГЕОРГИ ИЛИЕВ – МОНТАНА – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЕВГЕНИ АБАДЖИЕВ – ХАСКОВО – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР ДОСЕВ – СОФИЯ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН ТИМОВ – СОФИЯ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н НИКОЛА АНДРЕЕВ – СОФИЯ – 70-И ЮБИЛЕЙ

Възложител: Община Горна Оряховица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 161 666,67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  07/09/2018    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Зала 114 на Община 
Горна Оряховица
Дата: 10/09/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Анелия Стефанова – главен 
специалист „Обществени поръчки, програми 
и проекти”
Факс: +359 618-60203
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5
Адрес на възложителя:  h t tp : / /www.g-
oryahovica.org/
Телефон: +359 618-60874
E-mail: go_op_104@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=862056&mode=view

Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 139 800,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:   05/09/2018   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Козлодуй, 
гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ №13
Дата: 07/09/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: Ирена Кирилова – Попова, ди-
ректор на дирекция „Национални програми, 
международни проекти и обществени поръч-
ки”
Факс: +359 97380183
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №13
Адрес на възложителя: www.kozloduy.bg
Телефон: +359 97385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=861795&mode=view

Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 826 833.17 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 18/09/2018  Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Стара Загора

Дата: 19/09/2018  Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=862871&mode=view

Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 131 858.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/09/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Стара Загора

Дата: 20/09/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806/+359 42614813
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=862903&mode=view

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД
Oсн. предмет: 45232210
Прогнозна стойност: 1 361 586 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 160
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/09/2018    Местно време: 
16:00
Отваряне на офертите: „Мини Марица-из-
ток“ ЕАД, гр. Раднево, заседателната зала 
на Възложителя (административна сграда, 
партер)
Дата: 14/09/2018   Местно време: 10:30 

За контакти: Виолета Куртева - експерт 
търговия, отдел „Търговски”; Галина Георгие-
ва- инженер инвеститорски контрол ЕА, от-
дел „Инвесиции“, и Димитър Цонев - инж. ин-
веститорски контрол ЕА, отдел „Инвесиции“
Факс: +359 41783363
Адрес: ул. „Георги Димитров“ №13
Адрес на възложителя: www.marica-iztok.com.
Телефон: +359 41783305-3028/+359 41783305-
3166/+359 41783305-3329
E-mail: violeta.kurteva@marica-iztok.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=863032&mode=view

Възложител: Община Исперих
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 265 484.62 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13/09/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Исперих, гр. Исперих, 
ул. „Дунав” №2, заседателна зала

Дата: 14/09/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Айлин Шукриева – началник-
отдел ОП
Факс: +359 84314712
Адрес: ул. „Дунав“ №2
Адрес на възложителя: www.isperih.bg.
Телефон: +359 84312178
E-mail: op_isperih@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=862844&mode=view

Възложител: Дирекция „Миграция”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 323 555.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/09/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: София, бул. „Княги-
ня Мария Луиза“ №48

Дата: 18/09/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Ст. Широканска
Факс: +359 29823775
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №48
Адрес на възложителя: https://www.mvr.bg/
migration
Телефон: +359 29825649
E-mail: migration@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=862884&mode=view

Възложител: Община Петрич
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 740 082.46 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/09/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Петрич, ул. „Цар 
Борис III” №24, Община Петрич, заседателна 
зала

Дата: 18/09/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Минка Салагьорова
Факс: +359 74562090
Адрес: ул. „Цар Борис III“ №24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: +359 74569123
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=863244&mode=view

Възложител: Община Поморие
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 710 700.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци:  9
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/09/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Поморие, находяща 
се на Адрес: гр. Поморие, Община Поморие, 

област Бургас, ул. „Солна” №5
Дата: 20/09/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Мирослав Динолов
Факс: +359 59625236
Адрес: ул. „Солна“ №5
Адрес на възложителя: www.pomorie.bg
Телефон: +359 59622004
E-mail: mayor@pomorie.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=862845&mode=view

Възложител:  Община Годеч
Oсн. предмет: 45233161
Прогнозна стойност: 650 841.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 75
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/09/2018  Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Годеч, пл. „Сво-
бода” №1

Дата: 14/09/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Ангел Ангелов - директор 
на д-я ТУЕП
Факс: +359 729-23513
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.godech.bg
Телефон: +359 729-22300
E-mail: obshtina_godech@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=863302&mode=view
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Елица Илчева

„На първо място за 
мен е архитектурата, 
след нея – скулптурата и 
живописта, после са ме-
белите и накрая тексти-
лът“. Така подрежда при-
оритетите в работата 
си Жан-Луи Денио – един 
от най-ярките съвремен-
ни декоратори, включен в 
топ 100 на дизайнерите по 
света. Само за 15 години 
кариера той е включил в 
портфолиото си квартира 
на Доналд Тръмп, дворец в 
Хималаите, три шалета в 
Аспен. 

Денио  е  з авършил 
п р е с т и ж н о т о  E c o l e 
Camondo в Париж. Може 
да работи във всеки стил, 
но предпочита неокласика 
и ар деко, които развива в 
интересни модни направ-
ления. „Моите проекти 
не са носталгични, те са 
съвременни“, казва Жан-
Луи. Всъщност неговите 
работи винаги са сложни 
и подробни, като задължи-
телно съчетават история 
с ултра нови материали 
и технологии. Творецът 
признава, че основният 
принцип в работата му е 
смесване на всички нива, 
и обяснява, че никога не 
прави абсолютно нови 
или антични интериори, 
а свързва обекти от раз-
лични епохи. Но това не е 
обичайният еклектизъм, а 
деликатен синтез. 

Той играе с нюанси, раз-

лични културни слоеве, 

епохи и държави. 

Денио признава,  че 

класическата архитек-
тура му помага много 
в  работата.  „Искате 
ли място за постоянно 
обитаване – изберете 
класическите принципи. 
Организирайте простран-
ството с гледната точка 
към всяка стая, защото 
така ще създадете една 
ос и композиционни цен-
трове, ще разположите 
нещата си симетрично 
и ще усещате живота си 
подреден. Ако желаете 
интериор за дълго време, 
трябва да е сложен. Това, 
което се събира лесно и 
бързо, може да Ви отег-
чи след година“, съветва 
французинът. 

Денио никога няма да 
направи стените бели, за-
щото „това е цветът на 
гипса, на негов фон пред-
метите изглеждат мърт-
ви и сякаш всичко виси във 
въздуха“.  Предпочита не 
ярки, но сложни оттенъци 
- в стените на простран-
ствата му ще срещнете 
смеси от слюда, шагрено-
ва кожа, маркери от слама 
и опал, мрамор и махагон. 
Акцентите от метал са 
задължителни, защото 
без блясъка на месинга и 
бронза усещането за лукс 
не може да бъде създаде-
но.

Майсторът ни учи, че 

разкошът е в баланса, 

там, където всичко е 

логично, красиво и из-

мислено специално. 

Задължително е всеки 
елемент - врати, свещи, 
снимки, да е на мястото 
си и нищо друго не може 

Изданието на списа-
ние INTERIOR + DESIGN 
покани наскоро Жан-Луи 
Денио да сподели своите 
прогнози за интериорна-
та мода през следваща-
та година. Ето какво да 
предприемете, ако иска-
те да смените визията 
на жилището си: 

Смесете ар деко с 
осемдесетте - за 2019 г. 
ще бъде подходящ микс 
от интериорите на 
тези два стила. Това оз-
начава да съберем в една 
стая пастелни цветове 
- сьомга, праскова, всич-
ки пясъчни нюанси,  те-
ракота с брутален сив 
бетон.

Заменете златото с 
черен и цветен метал - 
малко по-малко злато, по-
вече мед, черна стомана 
и патинирани метални 
повърхности.

Изберете просто-
та за нов апартамент 
– отказвайки се от мно-
го мебели и претрупан 
с предмети дом, ние се 
обръщаме към себе си и 
започваме да усещаме 
живота. 

Потърсете корени-
те си - общ принцип на 
декораторите от поне 
10 години е да правят 
всичко, което ни връща 
към корените, към земя-
та, към природата - но 
това трябва да става 
със стил.

Занаятите дават 
гаранция за качество – 
класата не от вчера се  
определя от количество-
то ръчна работа. Дизай-
нерите още повече ще се 
стремят към по-тясно 
сътрудничество с май-
стори занаятчии. Уни-
калните предмети ще се 
конкурират помежду си. Всекидневната - камина портал, облицована със слюда, маса с маркери от 

слама, произведена по поръчка от Lison de Caunes

Входното  антре - на мраморния под е поставена конзола  

от 80-те години на миналия век с основа от сребърен метал и 

месинг и с огледален връх. Пейките са тапицирани от Zimmer 

+ Rohde

Спалнята - в огледалото, направено от палисандър с позлата (1970 г.), се 

отразяват позлатени стоманени лампи от същото десетилетие. Бронзовите 

наслоявания на вратите са направени в работилницата „Шарл Шмид“

Банята е декорирана с 

мрамор

Изглед към кухнята от основната спалня. Масата и 

столовете от орех са дело на виенския майстор П. Франк, 

50-те години на миналия век

да се постави случайно. 
Денио създава своето ар 
деко със съвременни пред-
мети, но понякога обича 
да използва и шедьоври с 
галерийна стойност. 

Един от проектите, 
които по думите му са 
олицетворение на творче-
ското му амплоа, е париж-
ко жилище за английско се-
мейство с три деца. То е 
в къща от 1880 г. с добра 
архитектура, 270 кв. м. 
Дизайнерът е премахнал 
старата мазилка и мра-
морните камини, както и 
паркета рибена кост. Това 
е принципът на Денио – 
изчиства всичко до нула, 
до „скелета“. Премества 
прозорците, променя фор-
мата на вратите, влиза 
в стаите. „Виждам зада-
чата си като придвижва-
не на клиентите до ново 
ниво на живот, с най-голя-
мо уважение към навиците 
им“, споделя Жан-Луи Де-
нио. Той дава за пример, 
че в парижкото жилище 
спалнята се намира до 
кухнята, защото родите-
лите искат да бъдат по-
близо до мястото, където 
животът на семейството 
е в разгара си.
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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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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Поредното издание на „Фотова-
канция“ ще събере любители и про-
фесионални фотографи на брега на 
Черно море. В дните между 3 и 9 сеп-
тември в кк „Камчия“ ще се проведат 
множество изложби, лекции, дебати, 
презентации, демонстрации, уъркшо-
пове и конкурси. 

Тази година участниците ще имат 
възможността да работят с едни от 
най-изтъкнатите фотографи у нас. 
Поканата на организаторите са при-
ели Александър Новоселски, Енчо Най-
денов и Яна Пенева. Новоселски ще 
изнесе лекция за тънкостите на ко-
мерсиалната фотография, а Найденов 
и Пенева ще провокират с портретна 
фотография. Дилян Марков се включва 
с темата „Пътувай, за да разказваш 
истории“. Концептуалната фотогра-
фия пък ще разнищи един от корифеи-
те в този жанр - Любомир Сергеев. 
В неговата програма е включена фо-
тосесия с три грации от националния 
отбор по художествена гимнастика и 
уъркшоп. 

Любителите на въздушната и 
пейзажната фотография ще имат 
възможността да работят с Явор 
Мичев. В последния ден на „Фотова-
канция“ акцент ще бъдат „Пейзажи на 
плажа“ с отличения в конкурса Sony 
World Photography Award 2018 Веселин 
Атанасов.

Участниците ще работят в профе-
сионално студио, ще могат да тест-
ват съвременна техника, ще разпола-
гат с модели, които ще се включват в 
творческите им задачи. В рамките на 
програмата ще има още много диску-
сии, изложби и работилници. 

„Фотоваканция“ се провежда за 
първи път в далечната 1983 г. като 
свободен форум за изява на българ-

ските фотографи и поле за обмен 
на идеи. С известно прекъсване след 
1989-а всяка година през септември 
събитието събира над 500 любите-

ли на това изкуство. За периода са 
проведени безброй лекции, творчески 
работилници, над 300 изложби и са 
раздадени повече от 300 награди.

Ôîòîâàêàíöèÿ

Британската писателка Клеър Макинтош, 
която още с дебютния си роман „Оставих те да 
си отидеш” печели най-популярната награда за 
криминална литература във Великобритания – 
Theakstons Old Peculier Crime Novel, отново ни по-
вежда из наситен с обрати и напрежение сюжет 
в новия си трилър.

В „Игра на лъжи“ тя разказва нестандартна 
история за два смъртни случая, за които поли-
цията твърди, че са самоубийства. Само преди 
дванайсет месеца майката на Ана – Каролин, взи-
ма чисто нова скъпа кола, кара я едва няколко ки-
лометра, след което я зарязва и скача от висока 
скала. Шокиращото самоубийство на Каролин е 
идентично с това на съпруга й. През тази една 
година Ана, която се бори със смазващото я чув-
ство на тъга и гняв заради загубата на родите-
лите си, вече е станала майка. Младата жена е 
стресирана от промяната и има нужда от майка 
си повече отвсякога. 

На същия ден, в който Ана губи Каролин, по-
лучава доста странна анонимна картичка, която 
мигновено поражда дълбоки съмнения относно об-
стоятелствата около смъртта на родителите 
й. Затова героинята на Макинтош се впуска в 
собствено разследване, но разравяйки се в мина-
лото на майка си и баща си, застрашава своето 
бъдеще с прекрасния си съпруг и малкото им бебе. 
Понякога е по-безопасно да се оставиш да бъдеш 
излъган…

Освен наситените с напрежение сюжети, от-
крояващи се герои и разпознаваем стил, Макин-
тош грабва и с психологическата игра в рома-
ните си – нещо, което авторката познава добре 
покарай дългогодишната си работа в силите на 
реда, включително в Службата за криминални 
разследвания и в отдел „Опазване на обществе-
ния ред“.

24-тото издание на 
събитието ще се проведе 
между 3 и 9 септември  
в кк „Камчия“

Peter Cetera от емблематич-
ната група Chicago пристига за 
първи концерт в България на 
9 ноември в зала 1 на НДК. По 
време на шоуто той ще изпълни 
вечните хитове If you leave me 
now, You’re the inspiration, Hard to 
say I`m sorry и още много други 
знакови парчета.

Peter Ceterа e oт артисти-
те, чиято музикална кариера се 
развива бързо, а успехите не 
спират да го застигат. Стар-

тира професионалния си път 
през 1967 г. с Chicago, с която 
издават 17 албума, и печели ре-
дица отличия. Безспорният хит, 
написан от Cetera за десетия 
албум на бандата - If you leave 
me now, е отличен с награда 
„Грами“ и се превръща в първия 
сингъл хит номер 1 на групата. 

През 1986 г. Cetera започва 
соловата си кариера, с която 
се записва в музикалната ис-
тория с хита The Glory of Love, 

По време на шоуто ще изпълни If you leave me now, 
You’re the inspiration, Hard to say I`m sorry

както и песните The Next 
Time I Fall с Amy Grant, Feels 
Like Heaven с Chaka Kahn, 
After All с  Шер oт филма 
„Нов шанс“ и No Explanation 
от кинолентата „Хубава 
жена“. 

В момента Cetera е на 
световно турне със своя-
та банда и  споделя музи-

ката от 8-те си солови 
албума, както и най-попу-
лярните парчета, създаде-
ни с Chicago.

Билетите за концерта 
в София струват между 60 
и 140 лева, като могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

„Мисля, че хората харесват 
идеята, мита за съществуването 
на Робърт Маккол. Той е донякъ-
де като ангел на мрака, за който 
всички се надяват да слезе на Зе-
мята и да помага на хората, които 
се чувстват безпомощни“. Това са 
точните думи на режисьора Анто-
ан Фукуа, който се завръща и за по-
реден път работи заедно с Дензъл 
Уошингтън в „Закрилникът 2“ след 
успешното им сътрудничество в 
„Тренировъчен ден“, „Великолепната 
седморка“ и първата част на „Зак-
рилникът“. „Той е намерил своето 

място, раздавайки справедливост. 
Досега от това са се възползвали 
непознати хора. Но когато е убит 
близък човек на Маккол, той се зае-
ма да отмъсти за него, а и за себе 
си“, допълва той.

Любопитно е, че това е пър-
вото продължение в кариерата 

на Дензъл Уошинг-
тън. „Работя в 
киното вече 40 
години и никога не 
съм правил нещо за 
втори път“, казва 
актьорът. „Въл-
нувам се, когато 
правя нещо ново. 
В този сценарий 
това за мен бяха 

отношенията на героя ми със Сю-
зан, героинята на Мелиса Лио, и с 
младия Майлс, изигран от Аштън 
Сандърс. Този филм е донякъде лич-
ната одисея на Маккол, защото 
показва какво се случва с хора, кои-
то е допуснал в живота си. Той е 
човек, който по принцип избягва да 

се сближава прекалено много, но ко-
гато все пак стане близък с някои 
хора, нещата излизат от контрол“, 
обяснява Уошингтън.

За Фукуа и продуцентите на 
филма повишаването на залозите в 
личен план за Маккол се превръща в 
основна идея. Фукуа споделя, че не 
е бил учуден от зрителския инте-
рес към Дензъл в първия филм, но е 
бил изненадан от реакцията на зри-
телите как той раздава правосъ-
дие. „Мисля, че хората се чувстват 
като аутсайдери, които не могат 
да контролират живота си. Затова 
си мечтаят да имат на разположе-
ние някой като Маккол, който ще се 
появи и ще оправи нещата. Е, няма 
да разреши всичките ни проблеми, 

но ще ни даде възможност да про-
дължим в правилната посока“.

В „Закрилникът 2“ са разкрити 
много от тайните на героя – не-
говото обучение, уменията му, коя 
е съпругата му, отношенията му 
със Сюзан Плъмър. Той все още се 
опитва да преодолее своите про-
блеми от миналото, това, което е 
преживял, включително смъртта 
на половинката му, и как всичко го 
е белязало по някакъв начин.

„Налага му се отново да се за-
върне в своя дом, а както казват, 
понякога обратният път е най-
трудният. И понякога буквално 
трябва да преминеш през буря, за 
да намериш покой“, добавя режи-
сьорът Антон Фукуа. 

Дамян Хаджииванов
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Светослав Загорски

Африка е далечна и ек-
зотична дестинация, а за 
някои пътешественици из-
глежда дори опасна. На кон-
тинента обаче има и райски 
места, подходящи за почивка 
през цялата година, особено 
за ценителите на красиви-
те плажове с възможности 
за сърфиране. Такъв пример е 
пристанищният марокански 
град Агадир. Той се намира 
на брега на Атлантическия 
океан в близост до Атласки-
те планини. Местоположе-
нието на Агадир е специ-
фично - точно на 30 градуса 
северна ширина, или там, 
където се срещат тропич-
ният   и субтропичният кли-
матичен пояс. През лятото 
температурата е около 25 - 
27 градуса, а зимата – около 
20 градуса. Точно това е ос-
новната причина Агадир да 
бъде една от онези мечтани 
територии по света, които 
обещават минимум 300 слън-
чеви дни в годината, 10-ки-
лометров плаж и екзотични 
околности, където да попие-
те от цветната култура на 
Мароко. Любимият на сто-
тици хиляди европейци град 
се простира на широк залив 
на южното крайбрежие на 
Мароко.

Плажовете са направо 
приказни със своя фин пясък 
с нежни златисто-оранжеви 
нюанси и напомнят на тези 
в Австралия и Южна Кали-
форния. 

Пясъчната ивица на ме-

ста е широка над 120 м, 

като някои от най-краси-
вите плажове са разположе-
ни на север от Агадир. Сред 
тях са Бийч, Тамаунца, Айс-
вал Бийч, Имуран, Тагхаут, 
Буйрдн. Най-отдалечените 
са само на 30 км от града.

Агадир е основан през 
V век пр.н.е. от картаген-
ския мореплавател Ханон 
под името Акра. През Сред-
новековието е бил малко 
рибарско селище, известно 
като Агадир ел-арба. През 
1505 г. Португалия основава 

на това място търговски 
пост, наречен Санта Круз 
до Кабо де Гуе. През 1541 г. 
градът се връща под маро-
канска власт, а 30 години по-
късно над него е построена 
крепост - казбах. 

През 1911 г. пристига 
военен кораб от Германия, 
който трябва да защити 
немската общност в града. 
Това предизвиква Агадирска-
та криза между Франция и 
Германия, след което Фран-
ция установява през 1913 г. 
протекторат над значител-
ни части от Мароко - Френ-
ско Мароко.

На 29 февруари 1960 г. 15 
минути преди полунощ Ага-
дир е почти напълно сринат 
от мощно земетресение, 
продължило 15 секунди. Ста-
рият град е почти изцяло 
разрушен, хиляди са загинали, 
ранени и останали без жили-
ще. Земетресението нанася 
сериозни щети и на старин-
ната касба. 

На запазилата се предна 

порта от крепостта 

все още може да се про-
чете надписът на холандски 
– „Страхувай се от Бог и 
почитай Краля”. През 1961 г. 
крал Мохамед V поставя на-
чалото на възстановителни-
те работи по изграждането 
на нов и модерен град.

Днес Агадир се разли-
чава от останалите маро-
кански класики – Маракеш, 
Казабланка Фес, както по 
архитектурата си, така и 
по населението. Тук живеят 
предимно бербери, които са 
изключително толерантни. 

В старата част на гра-
да редом с уникалните ис-
торически сгради могат да 
се видят и модерни високи 
здания, и широки булеварди, 
което му придава европейски 
облик. Разхождайки се из ули-
ците, най-силно впечатление 
прави това, че всички сгради 
са боядисани в светли цве-

тове, най-често нюанси на 
бялото. Най-красиви обаче 
са джамиите. Определено 
си заслужава да видите джа-
мията „Мохамед” на булевард 
„Президент Кенеди“. Тя е ис-
тинско ориенталско произ-
ведение на изкуството. 

За да се насладите на 
цялата прелест на Агадир, 
трябва да се качите до за-
пазената част от старата 
крепост. От там се разкри-
ва възхитителна панорамна 
гледка към новия град, залива 
и пристанището, която е из-
ключителна по залез.

Обикновено туристите 
започват разходката си из 
Агадир от

La Mеdina.

Това е занаятчийско 
пространство, създадено 
през 1992 г. от италианския 
художник Коко Полици, в Ben 
Sergao - район близо до цен-
търа на Агадир. Построен 
с техники на традиционна 
берберска конструкция, той 
е един вид малък открит му-
зей на 5 хектара, където се 
помещават занаятчийски 
работилници, музей, индиви-
дуални резиденции, хотел и 
екзотична градина.

Общинският музей на 
берберското наследство в 
Агадир също е доста инте-

ресен. Той е открит през 
2000 г. - 40 години след 
унищожителното земетре-
сение. В трите зали на по-
стоянната експозиция са из-
ложени около 200 артефакта, 
принадлежащи на народите 
от региона Сус-Маса-Дра.

Една от най-големите 
атракции на града е паркът 
Birds valley. В него има и без-
платна зоологическа гради-
на, обитавана от муфлони, 
сърнички, лама и други жи-
вотни, които посрещат с 
любопитство всеки нов по-
сетител. Най-голямо е мно-
гообразието на пернатите 
птици и папагалите. Тук има 
всякакви цветове и видове, 
малки и големи, говорещи и 
пеещи. 

Любителите на шопинга 
ще се възхитят от шумните 
арабски пазари в Агадир. Има 
за риба, за бижута, а на 

Сук ел Хад

ще намерите дори от 
пиле мляко.

Ако сте в Агадир, не 
пропускайте да отделите 
време и за спокойна разход-
ка по крайбрежието. Вечер 
заедно с местните можете 
да седнете в бар, да слуша-
те музика на живо или да 
наблюдавате улични пред-
ставления.

В южните части на гра-
да има голямо голф игрище, 
което също привлича посе-
тители от чужбина, които 
обикновено отсядат в лук-
созните хотелски комплекси 
по крайбрежието, прости-
ращи се от пристанището 
на север до устието на река 
Сус на юг. Говорейки за лукс, 
няма как да не споменем и 
няколкото елитни кварта-
ла. Един от най-старите е 
Швейцарското селище. Мно-
го престижен е и Founty, или 
„палмово поле“. Това е край-
брежна зона с жилищни вили, 
големи хотели, ваканционни 
къщи и кралски дворец.

Целият град може да се 
обиколи за ден с Малкия влак, 
който прави пълна обикол-
ка. Извън Агадир няма гори, 
пейзажът е полупустинен и 
всичко е обагрено в ярки чер-
веникаво-оранжеви нюанси. 

Ако имате време, тряб-
ва да знаете, че има и други 
градчета, до които си заслу-
жава да отидете, Такъв е

Тарудант в долината Су в 

Южно Мароко

Намира се на изток от 
Агадир по пътя за пустиня-
та Сахара. Градът е извес-
тен като Малкия Маракеш. 
През XVI век династията 
Саади за кратко използва 
Тарудант като столица, пре-
ди да премести царското си 
седалище в Маракеш. 

Днес Тарудант е извес-
тен със своите местни 
занаяти - ковано желязо, ке-
рамика, месинг и мед, кожа, 
килими и бижута. Градските 
стени са с дължина близо 6 
километра и са разположени 
с бастиони и пресечени от 
девет порти, които все още 
се използват.  Извън зида е 
берберският пазар, наречен 
Jnane al-Jaami. Тук се про-
дават аромати и сушени 
плодове, но най-вече дрехи и 
стоки за бита. 

Една от красивите джамии на града

Крепостните стени на Тарудант

Страхотният плаж с изглед към касбата

Запазената порта на касбата с надписа на холандски

Пъстър щанд от известния Сук ел Хад
Занаятчийското пространство Медина, 

строено в берберски стил
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The new management of the Bulgarian Con-

struction Chamber (BCC), of which you are a 

part, has been very active in the past months. 

It held a series of meetings with the institutions 

responsible for the sector, with the parliamentary 

parties and with other similar organizations with 

the aim to initiate amendments in the legislative 

framework for improvement of the construction 

and investment process. How do you assess the 

work already done?

With regard to the new management I will only 
say that all my colleagues are active, proven and 
realized professionals recognized and elected by 
the sector as the governing body of the Bulgarian 
Construction Chamber.

Of course, my colleagues and I should justify 
the credibility of the builders who elected us but not 
with words and words, not with demagogy … That is 
not us! You know that we cannot put the attachment 
SEMI to trust, don’t you? That is why we started with 
actions on the basis of clear vision and positions 
created by the problems in the construction sector. 
All that determined our policy in BCC.

It is normal as a first step to discuss the topics 
in a positive dialogue with the institutions. And the 
work has just started! For me the work done is when 
there is an undoubted result. This is yet to come.

What do you think are the top priorities for 

the management of BCC? What are the spheres 

for which you as Deputy Chairman of the Man-

agement Board of BCC are responsible?

Priorities?! As I said before – to justify the cred-
ibility of the builders who are on the construction 
sites, in the offices … That is why the problems 
in the construction industry gave birth to our vision 
which we expressed as policies in the Chamber:

 To keep our people, to provide them with a 
relative zone of comfort not to fill suitcases with 
levels and roulettes going to an unknown world;

 To give an example and message to the 
young people to stay here;

 To fight with the administrative burdens;
 To fight with the grey sector that I will define 

as a “Tick drinking blood and infesting”;
 To help with our experience to change the 

Public Procurement Act and the Spatial Planning 

Act to go on the way that is up-to-date with tomor-
row;

 To synchronize the frequencies we work with 
institutions, designers, investors … so that builders 
are not to blame for everything! Solidarity will en-
courage the sector;

 To create regulations and standards for all 
members of the sector no matter who in what scale 
works. Everyone in proportion and in the same man-
ner should bear the responsibility for the law and 
the state.

As a body, the Chamber has sections in various 
spheres of construction. They are headed by highly 
authoritative professionals. I am Deputy Chairman 
and I help with everything I can do to all who need it, 
not just to a specific section. When you have many 
children you do like that and do not divide them into 
your own or step children … That is archaic. Devel-
opment requires perseverance, love and dedication! 
Only then there are results! And the result should 
touch all in one way or another. If, although partially I 
have achieved it at the end of my term, that means I 
have been responsible and have done my work well.

What are the biggest challenges for the sec-

tor at the moment?

To preserve the human resources of good 
specialists who will pass on their knowledge and 
experience to the young people who will continue 
the tradition here in Bulgaria! Experience is the son 
of faults and wisdom is the daughter of experience!

Well, here we have to show wisdom, so that 
our children and theirs also continue to build and 
build on. We know that nothing is bigger than bread 
and salt! And the bread and salt of the construction 
business are the people – builders in the full sense 
and significance of the word. We took this from our 
ancestors who taught and educated us. And before 
them – a deep bow!

Dr. Gaspersic, thank you for agreeing 

to give this interview to the newspaper 

“Stroitel”, a publication of the Bulgarian 

construction chamber. What are the ma-

jor transport projects that Slovenia will 

deliver in the coming months? What is 

the budget for 2018?

In 2018, we will begin with the biggest 
infrastructure project in Slovenia, the con-
struction of the second railway track be-
tween Divaca and Koper, which is part of 
the TEN-T network. The fact that we have 
already received EUR 153 million of non-
refundable EU funds and additional EUR 
80 million is expected from Cohesion Fund 
confirms the importance of this project, 
not only for Slovenia but also for the Eu-
ropean Union (EU). With this project, we 
will provide a modern and high-capacity 
railway connection between Luka Koper 
port and Slovenian (and consequently) 
wider European railway network. Slovenia 
has four key network corridors crossing 
it: Baltic-Adriatic Corridor in the direc-
tion of (Graz)-Sentilj-Maribor-Ljubljana-
Koper/Trieste; Mediterranean Corridor 
in the direction of (Venice)-Trst/Koper-
Ljubljana-Pragersko-Hodos-(Budapest); 
Amber Corridor in the direction of Kop-
er-L jubl jana-Zalaszent ivan–Sopron/
Csorna–(Hungarian-Serbian border)–Kel-
ebia–Budimpesta–Komarom–Leopoldov/
Rajka–Bratislava–Zilina–Katovice/Krakov–
Varsava/Lukow–Terespol–(Polish-Belarus 
border); Alpine-Western Balkans Corridor 
in the direction of Salzburg-Villach–Lju-
bljana–/Wels/Linz–Graz–Maribor–Zagreb–
Vinkovci/Vukovar–Tovarnik–Belgrade–
Sof i ja–Svi lengrad (Bulgarian-Turkish 
border).

Besides the construction of the second 
railway track between Divaca and Koper 
other Slovenian railway tracks will be mod-
ernized and upgraded as well. In 2018, we 
have provided over 383 million EUR for 
railways, of which more than 91 million 
EUR have been from the EU funds. For 
the past four years, each year we provided 
more funds for the investments in the road 
infrastructure (EUR 217 million in 2017 and 

EUR 225 million in 2018). Slovenian In-
frastructure Agency, which is as a body 
affiliated to the Ministry of Infrastructure, 
has currently more than 250 construction 
sites open across Slovenia. More than 800 
projects are listed in the development pro-
gram plan.

In addition, preparations for the new 
road connection – so-called development 
axis from Northern Slovenia (Koroska re-
gion) to Southern Slovenia (Bela krajina 
region) – are under way and construction 
works are expected to begin next year.

How would you interact with the Bul-

garian construction chamber, which is 

one of the most respected organizations 

in our country and represents the con-

struction companies?

Cooperat ion in the f ield of infra-
structure with other countries and their 
important institutions is vital. Bulgarian 
construction chamber is definitely one 
of institutions whose cooperation is of 
great importance for the successful plan-
ning and construction of large interstate 
infrastructure projects. In Slovenia, and 
especially at Ministry of Infrastructure, we 
are well aware of the importance of such 
cooperation. Still, cooperation must take 
place within the framework of the rules 
and guidelines that apply when cooperat-
ing with private sector entities.

Personally, I am always glad to cooper-
ate with Bulgarian representatives that are 
contributing to development of infrastruc-
ture important for both countries. I support 
meetings at different levels and, if possi-
ble, also attend them.

Vladimir Zhitenski, Deputy Chairman of the MB of BCC, Executive Director of  
G.P. Group JSC.:

In GP Group we do not build houses but 
homes, we do not just make roads but 
we facilitate the direction

Dr Peter Gaspersic, Minister of Infrastructure of Slovenia:

Assoc. Prof. Dr. Ana Dzhumalieva, Chairperson of the Commission for Protection against Discrimination:

Currently there are more than 250 construction 
sites in Slovenia 

Our main priority as BCC management is to 
justify the credibility of builders

Five road facilities on the 
Trakia and Hemus Motorways 
are to be repaired. Three of 
them will be on Trakia Motor-
way and the remaining two on 
Hemus Motorway, one of which 
will be at 37 km, and the other 
one will be Razliv Viaduct at 
51 km. This was announced 
by the Chairman of the Man-

agement Board (MB) of the 
Road Infrastructure Agency 
(RIA) Eng. Svetoslav Glosov, 
who checked the construction 
works on the facility at 33 km 
of Vitinya Tunnel on Hemus 
Motorway and of the Korenishki 
Dol Viaduct at 36 km.

“Currently under repair are 
5 of the 17 facilities on Hemus 

Five road facilities on Trakia and Hemus 
Motorways to be repaired and Trakia Motorways that are 

in need of urgent restoration 
work. Three of these are on 
Hemus Motorway – the viaduct 
Potop at 19 km, Korenishki Dol, 
as well as at 33 km – before 
Vitinya Tunnel. On Trakia Mo-
torway there are construction 
works on two sites – at km 20 
(the highest viaduct on the mo-
torway) and at km 37, which 
was compromised after the 
overflow of the municipal dam 
near Ihtiman, said Eng. Sveto-
slav Glosov adding that works 
are going on also on the unre-
paired tube to Sofia of Vitinya 
Tunnel on Hemus Motorway. 

Traffic there is limited because 
of the construction activities on 
the viaduct which is just before 
the tunnel.

“We are repairing now so 
that we will not have to close 
after 3 – 4 years old sections 
of the Hemus and Trakia Mo-
torways. There will be traffic 
difficulties but these construc-
tion works should be done to 
travel safely,” said the Chairman 
of the MB of RIA and reminded 
that the viaduct Korenishki Dol 
and the facility near Vitinya 
Tunnel on Hemus Motorway 
have not been renovated for 
more than 30 years.

The Chairman of the MB of RIA Eng. Svetoslav Glosov checked the progress on 
the activities of the Korenishki Dol viaducts and the Vitinya Tunnel

Mrs. Dzhumalieva, what is the number of 

files created with the Commission for Protection 

against Discrimination (CPD) since the begin-

ning of the year to the present?

For the past 8 months of 2018, with the Com-
mission for Protection against Discrimination 
(CPD) have been created 550 new files. More 
than 300 of them are after self-containment for 
inaccessible architectural environment in Bulgaria, which 
is a kind of record of CPD. They are the result of extensive 
country-wide inspections and are related to our campaign 
“Accessible Bulgaria”. We believe that within the year the 
Commission’s own deliberations will reach at least 1,000. 
We have developed certain rules that we observe when 

considering files for an accessible architectural en-
vironment. We have regional representatives who 
make field filming and draft minutes. Then a working 
group of CPD members checks the compliance of 
the information, the pictures and the protocol. This 
is done in order not to challenge the decisions and 
to reject them by the court for any formal or techni-
cal reasons. The files and minutes are filed with the 

9-member composition of CPD. Then we look at all the 
documents at a meeting and we vote on whether to go to 
the Commission alone. Here is the time to urge all citizens 
when they see that there is an inaccessible architectural 
environment to alert us – either through our regional rep-
resentatives or to send pictures of sites. 

Tourism – up and ahead with investments and 
legislative changes

After for 2016 Bulgaria reported the 
highest growth of tourism in the European 
Union with BGN 5.5 billion in direct income 
from accommodation the trend for growth in 
different tourism sectors remains. A few days 
ago the ministry of tourism announced more 
than 1.3 billion euros of international tourism 
revenue for the first six months of the year 
referring to data of the Bulgarian National 
Bank. The growth is by 9.7% over the same 
period in 2017; foreign travel revenue for 
June alone exceeds 490 million euros and 
increases by 8.1% compared to the same 

month of the previous year. 
For the summer tourism which is in its 

peak in June only data show over 1.2 million 
visits to the Bulgarian resorts, or the increase 
is 4.7%. For the first half of 2018 3 644 791 
foreign tourists chose Bulgaria or an increase 
of 8.9% compared to the same period of 2017.

“The results are extremely good and once 
again prove that tourism in Bulgaria is devel-
oping with sustainable growth and that with 
the joint efforts of the state and the sector our 
country is positioned as a destination offer-
ing a quality and diversified tourism product,” 
commented the Minister of Tourism Nikolina 
Angelkova. 
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Отборът на АЕК (Ати-
на) надви с 2:1 унгарския 
шампион „МОЛ Види“ при 
гостуването си в първи мач 
от плейофите на Шампион-
ската лига. И двата тима 
завършиха двубоя в намален 
състав. Головете за гърци-
те отбелязаха Виктор Кло-
наридис (34’) и Анастасиос 
Бакасетас (49’). Попадение-
то за домакините бе дело на 
ветеранът Данко Лазович 
(67’).

Мачът започна моно-
тонно и продължи така до 
22-ата минута, когато съ-
дията показа на плеймейкъра 
на „МОЛ Види“ Шаболкс Хущи 
директен червен картон и 
го извади от играта. Гърци-
те изчакаха своя момент, 

който дойде в 34-ата мину-
та. Тогава вратарят Адам 
Ковашчик изби далечен удар, 
но дотичалият Клонаридис я 
върна за 1:0.

Второто полувреме за-
почна по възможно най-до-
брия начин за гостите. Едва 
четири минути след подновя-

ването на играта Бакасетас 
с премерен удар от граница-
та на наказателното поле 
удвои резултата в полза на 
АЕК. След още четири мину-
ти обаче точно той се пре-
върна в антигерой, след като 
получи втория директен чер-
вен картон в мача. 

Унгарците се възползва-
ха от това и до края на дву-
боя бяха пълни господари на 
терена. Въпреки това „МОЛ 
Види“ съумя да върне само 
едно попадение, дело на Ла-
зович в 67-ата минута.

Реваншът е на 28-ми ав-
густ в гръцката столица.

Нападателят на „Атлетико“ Гоянензе 
Жуниор Брандао е спряган за трансфер 
в „Лудогорец“. Според информация на 
местното издание „Гадзета Еспортива“, 
23-годишният играч вече е договорен за 
преминаване в състава на разградчани.

Изданието пише също, че „Лудогорец“ е 
успял да предложи по-добра оферта от бра-
зилския гранд „Сантос“ за подписа на Бран-
дао. Първоначално от „Атлетико“ са поискали 
6 милиона евро, но впоследствие са склонили 
драстично да свалят цената. Голяма роля за 
трансфера на Брандао на „Лудогорец Арена“ е 
изиграл и треньорът Пауло Аутуори.

В кариерата си до момента Жуниньо, 
както още е известен нападателят, не 

е играл за някакви по-сериозни отбори. 
Той прави впечатление именно с екипа на 
„Атлетико“ (Гоянензе), където има от-
белязани 9 гола в 18 мача в бразилската 
Серия "Б".

Отборът на „Манчестър 
Сити“ обмисля възможността 
да привлече в редиците си вра-
таря на „Реал“ (Мадрид) Кейлор 
Навас за заместник на трайно 
контузения Клаудио Браво. Чи-
лиецът скъса ахилесово сухожи-
лие на тренировка и се очаква да отсъства 
дълго време. Така Джосеп Гуардиола остава с 
20-годишния Даниел Гримшоу като единствен 
заместник на титуляра Едерсон.

Въпреки че трансферният прозорец в 
Англия затвори, отборите имат право да 
вземат един играч под наем по спешност 
именно при подобни контузии. В същото 
време трансферът на Тибо Куртоа в посока 

„Сантиаго Бернабеу“ на практи-
ка означава, че Навас ще загуби 
титулярното си място и може и 
да се съгласи да поеме в посока 
„Етихад“. За момента костари-
канецът твърди, че няма никакво 
желание да напуска Мадрид, а до-

говорът му е до 2020 г.
Навас започна като титуляр и в двата 

официални мача на „Реал“ от началото на 
сезона – срещу Атлетико Мадрид за Су-
перкупата на Европа и срещу „Хетафе“ в 
Примера дивисион. Въпреки това за всички 
е ясно, че скоро под рамката ще застане 
Куртоа, а костариканецът ще гледа от 
скамейката.

Ваканцията във Формула 1 най-сетне 
приключи и всички отбори пристигат в Бел-
гия за легендарното състезание на „Спа“. 
Това ще бъде 51-ата надпревара за голяма-
та награда на Белгия на тази писта. Инте-
ресен факт е, че последните 16 старта са 
били спечелени от пилота, който е бил на 
полпозишън.

В последните три години победите са 
на „Мерцедес“, а „Ферари“ за последно три-
умфира през 2009 г. с Кими Райконен. Рекор-
дът за най-много извоювани първи места се 
държи от седемкратния световен шампион 
Михаел Шумахер – той има 6, като при едно 
от тях (1995 г.) стартира едва 16-и на мок-
ро трасе.

Само трима белгийци са печелили на 
„Спа“ пред родна публика – Пол Фрер, Оливие 
Жандебиен и Жаки Икс. В момента един-
ственият белгиец на стартовата решетка 
е Стофъл Вандоорн от „Макларън“.

От настоящите пилоти във Ф1 победи 
тук имат Кими Райконен (2004, 2005, 2007 и 
2009 г.), Люис Хамилтън (2010, 2015, 2017 г.), 
Себастиан Фетел (2011, 2013 г.) и Даниел 
Рикардо (2014 г.).

„Спа“ е най-дългата писта в сезон 2018, 
както и една от най-бързите – 7 км, 44 оби-
колки и средна скорост от около 230 км/ч. 
Рекордът за най-бърза обиколка беше запи-
сан миналата година от Себастиан Фетел – 
1 мин. и 46.577 сек.

Носителят на 17 титли от „Големия 
шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал 
няма да участва в тазгодишното второ 
издание на атрактивния демонстративен 
тенис турнир за Laver Cup. Това стана ясно 
окончателно с избора на последните двама 
участници в отбор „Европа” и отбор „Свят”.

Както е известно, този сезон Григор Ди-
митров получи покана от организаторите и 
ще помага на европейския състав да защити 
титлата си от миналата година, извоюва-
на главно с мачовете на Роджър Федерер и 
Рафаел Надал. Най-вероятната причина за 
отсъствието на Матадора е ангажимент 
към „Купа Дейвис”.

Феновете се надяваха европейският от-
бор да бъде подсилен с Анди Мъри, но вместо 
това в действие ще гледаме другата британ-
ска звезда в световния тенис - Кайл Едмънд. 
Шампионът от „Мастърс” в Париж Джак Сок 
е последното попълнение в отбор „Свят”.

Laver Cup ще се проведе между 21 и 23 

септември.
Отбор „Европа”: Григор Димитров, 

Роджър Федерер, Александър Зверев, Новак 
Джокович, Давид Гофен, Кайл Едмънд

Отбор „Свят”: Хуан Мартин дел Потро, 
Кевин Андерсън, Джон Иснър, Диего Шварц-
ман, Ник Кирьос, Джак Сок

Носителката на 23 титли от турнирите от 
Големия шлем Серина Уилямс (САЩ) оглави спи-
съка на „Форбс“ за най-богата спортистка през 
2018 г. Американската тенисистка е номер 1 в 
тази класация за последните три години. Уилямс, 
която се завърна в тениса през март след ражда-
нето на първото си дете миналия септември, е заработила 18,1 млн. долара, от 
които едва 62 хиляди са от наградни фондове на тенис турнири, според „Форбс“.

На второ място е шампионката от Откритото първенство на Австралия 
Каролин Вожняцки (Дания) с 13 млн. долара, а трета в класацията е носителка-
та на титлата от Откритото първенство на САЩ за миналата година Слоун 
Стивънс (САЩ) с 11,2 млн. долара.

1. Серина Уилямс (САЩ, тенис) – 18,1 млн. долара
2. Каролин Вожняцки (Дания, тенис) – 13 млн. долара
3. Слоун Стивънс (САЩ, тенис) – 11,2 млн. долара
4. Габрине Мугуруса (Испания, тенис) – 11 млн. долара
5. Мария Шарапова (Русия, тенис) – 10,5 млн. долара
6. Винъс Уилямс (САЩ, тенис) – 10,2 млн. долара
7. Пусарла Синдху (Индия, бадминтон) – 8,5 млн. долара
8. Симона Халеп (Румъния, тенис) - 7.7 млн. долара
9. Даника Патрик (САЩ, автомобилизъм) – 7,5 млн. до-
лара
10. Анжелик Кербер (Германия, тенис) – 7 млн. долара

Ето и всички резултати от първи мачове в плейофа за 

влизане в Шампионската лига

„Аякс“ – „Динамо“ (Киев) 3:1
1:0 Ван де Беек (2’)
1:1 Кедзиора (16’)
2:1 Зиеш (35’)
3:1 Тадич (43’)

„МОЛ Види“ – АЕК (Атина) 1:2
0:1 Клонаридис (34’)
0:2 Бакастеас (49’)
1:2 Лазович (68’)

„Йънг“ Бойс“ – „Динамо“ (Загреб) 1:1
1:0 Мбабу (2’)
1:1 Оршич (40’)

„Цървена звезда“ – „Ред Бул Залцбург“ 0:0

БАТЕ (Борисов) – ПСВ (Айндховен) 2:3
1:0 Туминен (9’)
1:1 Перейро (35’) д.
1:2 Лозано (61’)
2:2 Хлеб (88’)
2:3 Мален (89’)

„Бенфика“ – ПАОК 1:1
1:0 Пици (45’) д.
1:1 Уарда (76’)
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В следващия брой очаквайте

КСБ – СЕКЦИИКСБ

Мирослав Манолов, член на УС на КСБ, 
председател на секция „Инженерна 
инфраструктура” и председател на УС 
на „Трейс Груп Холд“ АД

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 
„Печатни медии“

Почетен плакет на 

ВСУ „Любен Каравелов“

2017 г.

Юбилеен плакет на 

ВТУ „Тодор Каблешков“

2017 г.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията
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Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
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Елица Илчева

Една от най-старите 
мечти на човечество-
то – да лети, отдавна е 
реализирана. В наши дни 
почти всеки може да го 
направи, поне като пътник 
на търговска авиокомпа-
ния. Самолетите обаче 
все повече заприличват 
на обикновени 
автобуси с тес-
ни и неудобни се-
далки. Но пък има 
и друга страна 
на  монетата. 
Легло, впечатля-
ващо с кралския 
си размер, лична 
баня, персонални 
телевизор и ком-
пютър, блясък и 
специално под-
готвени гурме 
храни са само 
част от блаженствата, 
които предлагат най-лук-
созните машини в небето. 
Така че ако искате да ле-
тите със стил, изберете 
някое от нашите предло-
жения за 

незабравимо преживяване 

в облаците. 

Трудно е да се подре-
дят по значимост, затова 
на случаен принцип стар-
тираме с първа класа в 
787-9 Dreamliner на British 
Airways. Той предлага не-
вероятно комфортната 
седалка от кожа с ин-
дивидуално отопление и 
ред масажиращи екстри, 
23-инчов дисплей, монти-

ран така, че да не пречи 
на останалите пасажери, 
като в същото време е 
поставен на максимал-
но добра позиция за гле-
дащия. Контролира се с 
тъчскрийн дистанционно 
управление, инсталирано 
в конзолата на седалката. 
Всяко място разполага и с 

два USB порта и един ли-
чен гардероб. Така пъту-
ването от Лондон до Ню 
Делхи със сигурност се 

усеща като един миг на 

удоволствие. 

Със своето уединение 
и гарантиран комфорт 

впечатляват първоклас-
ните кабини на 777 Sky 
Suite на Japan Airlines. Из-
вестни по света с индиви-
дуален Woodgrain интери-
ор, те осигуряват голямо 
и уютно легло, 23-инчов 
LCD монитор, електриче-
ски контакти, доста мяс-
то за багаж, както и спе-
циално подготвено гурме 
меню.

Освен приятен отдих, 
пътуването със самолет 
вече може да предложи и 
добра среда за бизнес сре-
щи и 

сключване на сделки висо-

ко в небето. 

Първа класа на Qatar 
Airways предлага удоб-
ствата на всеки прос-
торен и добре оборудван 
офис. Впечатляващи са 
баровете, отлично заре-
дени, луксозно оформени и 
специални.

Обръщайки внимание 
на бизнес класите, няма 
как да не споменем и тази 
на Emirates, които освен 
компактно легло за отдих, 
включват и врати за пове-
рителност при важни сре-
щи, също добре оборудва-

ни барове с висококласни 
напитки.

Невъзможно е да про-
пуснем една от най-нови-
те атракции, които пред-
лага и Air France, а именно 

частните апартаменти и 

опцията La Premiere. 

Пътникът разполага с 
частен апартамент, къ-
дето седалката се тран-
сформира в удобно легло, 
има обособени простран-
ства за четене на книги, 
както и телевизор. Всеки 
пасажер се радва на пер-
сонално обслужване от 
екипажа.

К лиентите на лук-

созните каюти на Etihad 
Airways са посрещани на 
борда от портиер и об-
грижвани като клиенти 
на петзвезден хотел. За 
няколко часа пътуващите 
могат да се насладят на 
удобствата на кожената 
седалка, личен гардероб, 
бар, а за още по-голям ком-
форт се предлагат SPA 
процедури, масажи и др.

Стремящите се към 
максимален лукс и послед-
на мода трябва да видят 
интериора и на Et ihad 
A380s и горната му па-
луба, където се помеща-
ват огромен хол, двойна 
спалня, личен иконом и 
готвач. 

Etihad Airways

Emirates

777 Sky Suite на Japan Airlines

British Airways

Qatar Airways

Air France и апартамента La Premiere

Улица „Граф Игнатиев” 
в София ще е с модерна 
визия след мащабна 
реконструкция

Инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на 
УС на КСБ и управител 
на „Планекс” ЕООД

ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ
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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

За да имате 

плосък корем, трябва 
да ядете плоски 
храни - шоколад, пица, 
палачинки...

В старата 
сграда имаше едни 

огромни бъчви по 
7 т. Ние едва ги 

извадихме и ги 
принесохме на 

друго място.
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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


