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Ренета Николова 

Ръководството на Камарата на 
строителите в България (КСБ) проведе 
интензивна поредица от работни срещи 
с председателите на парламентарни-
те комисии по бюджет и финанси Мен-
да Стоянова, по правни въпроси Данаил 
Кирилов и по регионална политика, бла-
гоустройство и местно самоуправление 
Искрен Веселинов, на които ги запозна с 
предложенията на Камарата за промени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
На срещите в Народното събрание (НС) 

присъстваха председателят на Управи-
телния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, инж. Благой Козарев, член на Из-
пълнителното бюро и на УС на Камарата, 
председател на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ 
към КСБ, и изп. директор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев.

В срещата с председателя на Коми-
сията по правни въпроси Данаил Кирилов 
участва и депутатът Мария Илиева. В 
срещата с председателя на Комисията по 
бюджет и финанси се включи и народният 
представител инж. Атанас Ташков.

ИНТЕРВЮ

КСБ

КСБ

КСБ и Немската 
строителна 
федерация обсъдиха 
възможности за 
разширяване на 
сътрудничеството
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Ръководството на Камарата проведе срещи с председателите на парламентарните комисии по 
бюджет и финанси Менда Стоянова, по правни въпроси Данаил Кирилов и по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов

Милен Илиев, председател 
на ОП на КСБ - Плевен:
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Доц. д-р Миглена Павлова, 
изп. директор на АОП:

КСБ и АОП ще си 
сътрудничат за 
повишаване на 
професионализма в 
обществените поръчки

Камарата 
съдейства 
за решаването 
на проблемите на 
строителния бранш
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Крайният срок за подаване на заяв-
лението по чл. 20, ал. 2 от ЗКС изтича 
на 1 октомври 2018 г. в 17.00 ч.

За да се изпълни това задължение, 
е необходимо строителят да попълни 
в електронната система на ЦПРС да-
нните от годишния отчет за 2017 г. за 
НПП, ДМА и средносписъчен персонал и 
да декларира наличието или липсата на 
публични задължения. 

Заявлението се принтира, прилага 
се платежен документ за внесена цена 
за годишно обслужване в регистъра и 
се подава в областното звено регис-
тър по седалище на строителя от 
лицето, представляващо строителя 
или упълномощено лице с нотариална 
заверка на подписа. 

При влизане в блок „Процедура по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС“ излиза съобщение 
с решението на комисията за необхо-

димия минимален прозводствен опит 
по групи и категории строежи. В случай 
че строителят не покрива изискуемия 
минимум за последните 5 г., той може 
да използва блок „Деклариране на про-
изводствен опит“ и да допълни опит, 
за да не бъде свит обхватът му на 
вписване в ЦПРС. Решението може да 
се прочете и на сайта на ЦПРС http://
register.ksb.bg в блок „Нормативни доку-
менти“, както и в блок „Форум за стро-
ители“ – т. „Решения на комисията“.

Неподалите до 1 октомври 2018 г. 
заявление по чл. 20, ал. 2 от ЗКС ще 
бъдат заличени от ЦПРС на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗКС. 

Във всички случаи на необходимост 
от информация строителите могат 
да се консултират с експертите в об-
ластните звена регистър, както и с 
централно звено регистър.

Георги Сотиров

Висшето строително 
училище „Любен Каравелов” 
откри тържествено юби-
лейната, 80-а академична 
учебна година. Церемони-
ята се състоя в основно 
реновирания Културен 
дом на ВСУ. Домакин беше 
ректорът проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, а сред 
официалните гости бяха 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария (КСБ), акад. д-р инж. 
Ячко Иванов - председател 
на Научно-техническия 
съюз по строителство в 
България, арх. Георги Ба-
калов, председател на УС 
на Съюза на архитектите 
в България, Кирил Войнов, 
председател на Държав-
ната агенция за метроло-
гичен и технически надзор, 
проф. д-р арх. Иван Данов, 
бивш министър на инвес-
тиционното проектиране 
(2013 - 2014 г.), и др. 

В приветствието си 
към първокурсниците, тех-
ните родители, преподава-
телите и гостите на тър-
жеството проф. Борислав 
Борисов подчерта, че ВСУ 
„Любен Каравелов” e пра-
воприемник на специализи-
раното военно инженерно 
строително училище, съз-
дадено през 1938 г. с Указ 
на Н.В. Цар Борис III. „Ос-
новният ремонт на залата 
стана благодарение на съ-
действието на фирми чле-
нове на КСБ и личната ан-
гажираност на инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС 
на Камарата, който също е 
възпитаник на нашето учи-
лище”, подчерта ректорът. 

„80-ата годишнина от 
създаването на висшето 
училище задължава да про-
дължим традициите, а те 
наистина са славни и до-
стойни. Много голяма част 
от построеното в нашата 
страна е дело на Ваши ко-
леги“, подчерта проф. Бо-
рислав Борисов и допълни, 
че много от завършилите 
ВСУ са ръководители на 
водещи строителни фир-
ми. „Убеден съм, че и тази 
академична 2018/2019 г. 
ще бъде успешна, година 
на възход, през която Вие, 
млади колеги, ще навлезе-
те ударно в материята, 
ще се запознаете с основ-
ните дисциплини. Нашето 
училище е специализирано 
в сферата на строител-
ството и архитектурата. 
И от сега нататък Вие ще 
имате уникалната възмож-
ност тук да се подготвите 
на висотата на най-прес-
тижните европейски и 
световни стандарти и да 
практикувате уменията 
си навсякъде по света”, 

завърши проф. 
Борисов. 

Председа-
телят на УС на 
КСБ инж. Илиян 
Терзиев връчи 
поздравителен 
адрес на проф. 
Б о р и с о в  п о 
случай новата 
учебна година. 
Той посочи, че 

откакто е получил своята 
диплома, са изминали 42 
години, през които е рабо-
тил в областта на стро-
ителството. „Запомнете, 
че най-важното за живо-
та Ви е да станете добри 
инженери, да докажете на 
себе си, на преподаватели-
те и на родителите си, че 
ненапразно днес сте прек-
рачили прага на ВСУ. Про-
фесията на строителния 
инженер никак не е лесна, 
но се гответе сериозно за 
бъдещето. Нашите строи-
телни фирми Ви очакват”, 
каза инж. Терзиев.

Акад. Ячко Иванов също 
приветства първокурсни-
ците и обърна внимание 
на задължаващия факт, че 
те ще се обучават в най-
авторитетното инженер-
но-строително училище. 
„Това Ви дава правото и 
отговорностите да пише-
те най-новата история на 
ВСУ, а след 4 - 5 години и 
най-новата строителна 
история на България”, под-
черта академикът.

Повече за новата учеб-
на година на ВСУ „Любен 
Каравелов“  четете на 
21 стр.

Снимки авторът



3СЕДМИЦАТАпетък, 21 септември 2018 Ñòðîèòåë

26 септември
Инж. Павел Калистратов,  управител на „Калистратов Груп“ ООД

Уважаеми арх. Здравков,
Пожелаваме Ви от сърце здраве, щастие, късмет 
и още много професионални успехи!
Хубав празник!

УВАЖАЕМИ АРХ. ЗДРАВКОВ,

Приемете моите и на УС на Камарата на строите-
лите в България най-искрени поздрави по повод рождения 
Ви ден!

Знаем, че като главен архитект на Столичната 
община сте изправен пред редица предизвикателства да 
превърнете София в още по-модерен, благоустроен и при-
влекателен за жителите и гостите град. Вашите доказани 
компетентност и професионализъм ни дават основания 
да вярваме, че ще успеете във всички начинания. Използ-
вам случая да Ви уверя, че в  лицето на КСБ имате надежден 
партньор за  реализирането на поставените цели. 

Пожелавам Ви здраве, благополучие и успех в бъде-
щата Ви дейност!

    С уважение,

София    Инж. Илиян Терзиев
20 септември 2018 г.  Председател на УС на КСБ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА 
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНАЕлица Илчева

„София е градена камък по ка-
мък, улица след улица, за да ста-
не град, растящ и неостаряващ.“ 
С тези думи кметът Йорданка 
Фандъкова откри празничното 
заседание на Столичния общин-
ски съвет в Деня на София - 17 
септември. Тя подчерта, че гра-
дът съчетава хилядолетната 
си история с модерното и ви-
соките технологии. Фандъкова 
отбеляза, че детските градини, 
училищата, улиците, метрото, 
парковете, новите пешеходни 
пространства са здравата ос-
нова, върху която се работи. 
Непосредствено преди словото 
си кметът на София заяви пред 
журналисти, че е доволна от 
факта, че столичани  посрещат 
празника си с обновени булевар-
ди, училища и детски градини. 

„Нашите усилия трябва да 
гледат хоризонта на младите, 
които създават София, като 
град на дигиталните технологии 
и мобилността”, каза Йорданка 
Фандъкова пред съветниците 
и допълни, че тази комбинация 
разкрива новите възможности 
пред столицата.

На празничното заседание 
със званието „Почетен граж-
данин на София” бяха удостое-
ни 13 известни творци, учени и 
музиканти. Това са любимите 
на поколения българи изпълни-

тели Васил Найденов, Богдана 
Карадочева и Мими Николова, 
актьорите Владимир Пенев и 

Филип Трифонов, ре-
жисьорът Пламен Кар-
талов, кинокритикът 
Божидар Манов, ком-
позиторите Димитър 
Симеонов и Валентин 
Бобевски. Признание 
получиха и писателка-
та Рада Москова, ар-
хеологът Николай Ов-
чаров, създателят на 
най-големия цирк у нас 
Александър Балкански 
и дългогодишният ди-
ректор на Национал-

ната гимназия за древни езици 
и култури „Константин-Кирил 
Философ“ Гергина Тончева.

Честването започна пред храм „Света София” с тържествен водосвет и 
официална церемония по издигане знамето на града
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Десислава Бакърджиева

Представители на ЧЕЗ откриха нова-
та учебна година в три гимназии с дуална 
форма на обучение, която дава възмож-
ност на учениците едновременно да учат 
и да работят. От компанията припомни-
ха, че ЧЕЗ участва в дуалното обучение в 
три гимназии - професионалната гимназия  
„Н. Й. Вапцаров“ в София, ПГМЕТ в Плевен и 
професионалната гимназия „Мария Кюри“ в 
Перник. През новата учебна година предстои 
да започне практиката в ЧЕЗ Разпределение 
на единайсетокласниците от плевенската 
и софийската гимназия. Това бяха първите 

подкрепени от ЧЕЗ паралелки с дуална форма 
на обучение по професията електротехник в 
рамките на проекта ДОМИНО.

„Качественото образование е от съ-
ществено значение за стратегически сек-
тор като електроенергетиката. Динами-
ката на бизнеса и бързо променящата се 
среда доказват, че дуалното обучение е 
най-удачният начин за наемане на правил-
ните хора в компанията и за задържане на 
младите таланти в България, като им се 
осигурява подходяща среда за професио-
нално и личностно развитие. Пожелавам на 
учениците и учителите успешна нова учеб-
на година“, каза Евгения Накова, директор 

„Човешки ресурси” в ЧЕЗ България.
ЧЕЗ е разработила и следва дългосрочна 

стратегия в областта на образованието и 
подкрепата на младите таланти. В продъл-
жение на десет години ЧЕЗ ежегодно прие-
ма десетки стажанти през лятото, а от 
шест години организира конкурса „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“, чиято цел е да под-
помогне чрез стипендии най-талантливите 
дванайсетокласници от професионалните 
гимназии. До момента в състезанието са 
участвали над 750 ученици, като 49 от тях 
са получили стипендии. През 2018 г. в про-
грамата за първи път бяха включени и сту-
денти. ЧЕЗ развива дългосрочно и успешно 

сътрудничество с професионалните учили-
ща и с висшите учебни заведения, които са 
инкубатори на бъдещите специалисти.

При подготовката за първия учебен 
ден „ЧЕЗ Разпределение България” извър-
ши извънредни обходи на съоръженията от 
електроразпределителната мрежа, които 
се намират в близост до училища и дет-
ски градини, разположени на обслужвана-
та от дружеството територия в Запад-
на България. Проверката имаше за цел да 
потвърди, че съоръженията са в отлично 
техническо състояние, не представляват 
опасност за децата и няма да смущават 
учебния процес.

Десислава Бакърджиева

„ЧЕЗ Разпределение България” по-
добри сигурността и качеството на 
електрозахранването в Нови Искър и 
Банкя чрез инсталирането на дистан-
ционно обслужвани електромери. От 
компанията съобщиха, че автомати-
зираната система позволява дистан-
ционно отчитане на изразходваната 
електроенергия. Чрез нея ще се следи 
и какво е натоварването на мрежата 
и нивото на подаваното напрежение, 
честотата и продължителността 
на прекъсванията и други параметри. 
„Това ще позволи да бъдат повишени 
качеството и надеждността на елек-
трозахранването на клиентите и ще 
оптимизира процеса на обслужването 
им, което пряко ще повлияе върху удо-
влетвореността на потребителите“, 
коментират от ЧЕЗ Разпределение.

Електромерите са монтирани през 
периода 17 - 21 септември без изключ-
ване на електрозахранването едно-
временно за голям брой потребители. 
Дейността е извършена от техници с 
необходимата квалификация и опит и е 
за сметка на дружеството. 
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Мирослав Еленков

„От 1 януари 2019 г. ви-
нетките стават електрон-
ни и шофьорите ще могат 
да ги купуват от терминал 
за самообслужване, от уеб 
портал, от мобилно при-
ложение за смартфони и 
от разпространителски 
офис на оператора на сис-
темата „Националното 
ТОЛ управление“ в Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Новите стикери ще 
са годишни, тримесечни, 
месечни, седмични и уик-
енд винетки“. Това съобщи 
председателят на УС на 
АПИ инж. Светослав Глосов 
по време на представянето 
на новата система за елек-
тронни винетки. Термина-
лите ще бъдат общо 500 
и ще са разположени по ос-
новните пътни направления 
и граничните пунктове. Те 
ще оперират на осем ези-
ка - български, английски, 
немски, гръцки, румънски, 
сръбски, турски и руски, и 

ще работят с дебитни и 
кредитни карти. С пари в 
брой ще могат да бъдат 
закупувани стикери само 
от гишетата. След поста-
вянето на терминалите 
на удобно за шофьорите 
място ще бъде показана и 
карта с местоположение-
то им. От същите след 16 
август 2019 г., когато ще 
стартира и ТОЛ система-
та за моторните превозни 
средства над 3,5 тона, ще 
може да се купуват и марш-
рутни карти.

От думите на инж. 
Глосов стана ясно, че ако 
водачът има закупен хар-
тиен стикер, който е ва-
лиден след 1 януари 2019 г., 
то той трябва да отиде в 
пункт за продажба на ви-
нетки и до 31 януари да по-
даде заявление за замяна на 
винетката с електронна.

„Отпада еднодневната 
винетка. Няма да има про-
мяна в цените. Те се запаз-
ват такива, каквито са в 
момента. Предстои да бъде 

определена стойността на 
уикенд винетката. Тя ще 
бъде от порядъка на 10 лева 
и ще се приеме с решение 
на Министерския съвет“, 
посочи председателят на 
УС на АПИ.

Инж. Светослав Глосов 
обясни още, че контролът 
по отношение на винет-
ките ще се осъществява 
по два начина. Единият е с 
автомобили, оборудвани с 
„умни камери“, които чрез 
засичане на регистрацион-
ния номер на автомобила 
валидират е-винетката. 
Данните за нарушители-
те ще бъдат достъпни в 
реално време. Освен това 
по цялата републиканска 
пътна мрежа ще бъдат 
монтирани 300 стационар-
ни контролни рамки, които 

да засичат номера на пре-
возното средство. „Ако 
този автомобил е наруши-
тел, веднага му се налага 
глоба. При наличие в бли-
зост на контролна кола се 
изготвя фиш и ще може да 
се плаща на място – само с 
кредитна или дебитна кар-
та“, обясни инж. Глосов. Ако  
шофьорът не разполага с 
такава карта, ще му бъде 
издаден традиционният 
фиш, който трябва да се 
плати в 30-дневен срок. 
Инж. Светослав Глосов до-
пълни, че ако няма контро-
лен автомобил в близост, 
фиш ще се изпраща по 
пощата. Автомобилите, 
които „прихващат“ нару-
шителите, ще бъдат 55, а 
тези, които установяват 
правоприлагането – 50.

Росица Георгиева

Столичната община (СО) обяви обществена поръчка 
за избор на изпълнители на текущ ремонт и поддържане 
на уличната мрежа и пътните съоръжения на своята те-
ритория. Продължителността на договорите, които ще 
бъдат подписани с избраните фирми, ще е 48 месеца. Ин-
дикативната стойност на поръчката е 116 666 666,69 лв. 
без ДДС. Предвижда се извършване на текущ ремонт и 
поддържане на пътните настилки (в т.ч. и тротоари-
те) на всички улици, общински и републикански пътища 
(съгласно споразумителен протокол с Агенция „Пътна 
инфраструктура”), на мостове, пасарелки, водостоци и 
пешеходни подлези. Територията на общината е разде-
лена на седем части. Зона 1 обхваща районите „Вито-
ша“, „Лозенец“ и „Триадица“, в Зона 2 влизат „Овча купел“, 
„Красно село“, „Красна поляна“ и „Банкя“, Зона 3 - „Люлин“, 
„Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“, Зона 4 - „Надежда“, 
„Нови Искър“ и „Сердика“, Зона 5 - „Кремиковци“, „Подуя-
не“ и „Оборище“, Зона 6 – „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“ и 
„Средец”, и Зона 7 - „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“. 

Оферти могат да бъдат подавани до 10 октомври.

Елица Илчева

„Към момента се работи по 13 проекта 
на обща стойност над 340 млн. лв. по Прио-
ритетна ос 1 „Научни изследвания и техно-
логично развитие“ на ОП „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж” (ОПНОИР).“ 
Това съобщи изп. директор на Изпълнител-
на агенция на ОПНОИР Кирил Гератлиев, 
който отчете напредъка по програмата. 
Четири от реализиращите се проекти са 
за изграждане на центрове за върхови по-
стижения, а останалите девет са за из-
граждане на центрове за компетентност, 
като всички са в начален стадий.

За цялата ОПНОИР са договорени 
1 млрд. лв., което е 78% от ресурса. Вери-
фицирани са 164 млн. лв., изплатени са 266 
млн. лв.

Гератлиев припомни, че на 4 септем-
ври правителството одобри промяна на  
ОПНОИР, която предвижда интегриране на 

51,1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни 
изследвания и технологично развитие“ на 
ОПНОИР в Приоритетна ос 1 „Технологично 
развитие и иновации“ по Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспособност“ 
(ОПИК). Това се прави, за да се осигури 
по-фокусирана и ефективна подкрепа за 
създаване на дългосрочни партньорства 
между бизнеса и научноизследователските 
организации, включително на регионално 
равнище.

Георги Сотиров

Лесотехнически ят 
университет в София 
приключи проект „Модер-
низиране и обновяване на 
образователната инфра-
структура” по ОП „Регио-
ни в растеж”. Стойност-
та му е 2 548 392 лв. Той 
включва реновиране на 
материално-техническа-

та база чрез реконструк-
ция и преустройство на 
подпокривния етаж на 
една от сградите на ЛТУ 
за обособяване на нови 
учебни кабинети. Подо-
брена е достъпната архи-
тектурна среда, намалени 
са енергийните разходи, 
доставено е съвременно 
оборудване за засилване 
на практическата насо-

ченост на обучението в 
приоритетните профе-
сионални направления. 
Освен двата панорамни 
асансьора в новия стъл-
бищно-асансьорен тракт 
е монтиран и нов панора-
мен асансьор в северната 
част на сградата. Проек-
тът е реализиран за две 
години. Изпълнител е „Ка-
листратов Груп” ООД.

Росица Георгиева

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъко-
ва и зам.-министърът на труда и социалната политика 
Зорница Русинова подписаха договор за изграждане на 
Център за подкрепа на лица с увреждания. На церемони-
ята присъства и зам.-кметът по направление „Социал-
ни дейности и интеграция на хора с увреждания” Албена 
Атанасова. Проектът, който ще се реализира, е на стой-
ност 1 млн. лв. и ще се реализира по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“. Центърът 
за подкрепа за хора с увреждания ще бъде изграден в след-
ващите 18 месеца.

Снимки авторът

Стикерите влизат в сила от 1 януари 2019 г.
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Десислава 
Бакърджиева

„Сред основните за-
дачи на българската ди-
пломация е да подпомага 
родния бизнес“. Това заяви 
вицепремиерът и минис-
тър на външните работи 
Екатерина Захариева на 
дискусия на тема „Равно-
сметка на Председател-
ството на България и как 
виждаме бъдещето на ЕС 
- социална и икономическа 
сигурност“. Форумът бе 
организиран от Министер-
ството на външните рабо-
ти и Асоциацията на орга-
низациите на българските 
работодатели (АОБР). 
Дискусията бе открита 
от изпълнителния предсе-
дател на БСК и ротацио-
нен председател за 2018 г. 
на АОБР Радосвет Радев. В 
нея се включиха изп. дирек-
тор на Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в България 
Евгений Иванов, председа-
телят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в 
България Васил Велев, инж. 
Любомир Качамаков, член 
на УС и на ИБ на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и председател на ОП 
на КСБ – София, както и 
над 40 представители на 

браншови организации и 
фирми от различни секто-
ри на икономиката. 

Според Радосвет Радев 
европредседателството 
е научило българската ад-
министрация да работи на 
по-висока скорост, по-ди-
намично. Той изрази очак-
ване тази динамика и опе-
ративност да се запази. 
Външният министър под-
черта пред участниците, 
че председателството ни 
ще бъде запомнено с това, 
че е успяло да постави 
темата за европейската 
перспектива на страни-
те от Западните Балка-
ни изключително високо 
в дневния ред на ЕС. По 
думите на Захариева Бъл-
гария стои много добре в 
съседния ни регион и е ва-
жно администрацията да 

работи заедно с бизнеса, 
за да бъде оползотворен 
съществуващият потен-
циал в областта на ин-
вестициите и привличане-
то на човешки ресурс от 
държавите от Западните 
Балкани. Вицепремиерът 
Захариева информира още, 
че се работи и за улеснява-
не на административните 
процедури, свързани с из-
даването на дългосрочни 
визи за работа на сезон-
ни работници от други 
страни. „Към момента е 
в ход съгласувателна про-
цедура относно промени 
в съответната наредба, 
които са свързани с на-
маляването на сроковете 
за издаване на виза от 35 
работни на 15 календарни 
дни“, допълни Екатерина 
Захариева.

От страна на КСБ в дискусията се включи 
инж. Любомир Качамаков, член на УС и на ИБ

Емил Христов

Изп. директор на Ка-
марата на строители-
те в България (КСБ) инж. 
Мирослав Мазнев проведе 
работна среща с Анто-
ния Виячка, експерт от 
Световната банка (СБ), и 
Валентина Атанасова от 
Агенцията по обществени 
поръчки. На нея присъства 
и Димитър Копаров, на-
чалник-отдел „Организа-

ционна политика“ в КСБ. 
На срещата беше обсъден 

мониторингов доклад, кой-
то СБ ще изготвя за АОП.

Елица Илчева

С 97 гласа „за“, нито 
един „против“ и 16 „въз-
държал се“ парламентът 
прие на първо четене За-
конопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП), внесен от Минис-
терския съвет на 1 ав-
густ 2018 г. Основната 
цел на измененията е пое-
тапно въвеждане на един-
на електронна платформа, 
с която страната ни по-
степенно ще премине на 
нов етап на провеждане на 
обществените поръчки из-
цяло по електронен път. С 
времето платформата ще 
обхване целия процес и раз-
плащането с електронни 
фактури. Тя ще е задължи-
телна за всички възложи-
тели. Промените предвиж-
дат още възложителите 

да публикуват всички до-
говори с подизпълнители, а 
допълнителните споразу-
мения към контрактите да 
са публични и оповестени в 
Регистъра на обществени-
те поръчки.

Нови те  текс тове 
включват и повишаване на 
стойностните прагове в 
съответствие с новите 
регламенти на ЕК от де-
кември 2017 г. – средно с 
около 5 на сто за доставки 
и стандартни услуги. Пред-
видено е по-значително 
увеличение на праговете 
за строителство, за со-
циални и други специфич-
ни услуги с мотива добли-
жаване до съответните 
европейски стойности. В 
законопроекта е заложено 
и прецизиране на кръга на 
лицата, които са задълже-
ни да декларират т.нар. 
лични обстоятелства при 

участие в поръчки. Това са 
законните и упълномощени 
представители на стопан-
ския субект и членовете 
на неговите ръководни ор-
гани. Когато в тези органи 
членуват юридически лица, 
обстоятелствата ще се 
декларират само от физи-
ческите такива, които ги 
представляват. Променени 
са разпоредби, които уреж-
дат замяна или включване 
на подизпълнител. 

В ЗИД на ЗОП са пред-
ложени и промени във 
функциите на Агенцията 
по обществени поръчки, 
свързани главно с пред-
варителния контрол и съ-
трудничеството с други 
контролни органи. Ще има 
нови санкции за необхва-
нати към момента нару-
шения, както и наказание 
за нарушения, извършени 
повторно.

На срещата с пред-
седателя на Комисията 
по регионална политика, 
благоустройство и мест-
но самоуправление Искрен 
Веселинов присъства и 
депутатът Николай Сира-
ков. Предложенията на Ка-
марата на строителите 
са внесени и официално в 
Народното събрание. 

На заседанието си в 
сряда НС прие на първо 
четене Законопроект за 
изменение и допълнение на 
ЗОП, който беше внесен 
от Министерския съвет 
на 1 август т.г. По време 
на срещите КСБ и предсе-
дателите на парламентар-
ните комисии се договори-
ха да се създаде работна 
група, в която да бъдат 
включени депутати, пред-
ставители на държавните 
институции, на Агенцията 
по обществени поръчки и 
експерти от Камарата 
на строителите в Бълга-
рия. Между първо и второ 
четене на ЗИД на ЗОП в 
пленарна зала работната 
група ще обсъди предложе-
ните от КСБ изменения.

 от стр. 1

Среща на ръководството на КСБ с председателя на 
Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов

КСБ представи предложенията си за промени в ЗОП и 
пред председателя на Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов

Снимка авторът

Снимка Румен Добрев

Снимки в. „Строител“
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Предвиждат се разнообразни дейности за подпомагане на възложителите и бизнеса

Доц. д-р Миглена Павлова, изп. директор на Агенцията по обществени поръчки:

Ренета Николова 

Г-жо Павлова, прове-
дохте работна среща с 
ръководството на Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ). Какви 
бяха основните теми, 
които дискутирахте?

Работната  среща 
мина под наслов за обе-
диняване на усилията за 
налагане на добри прак-
тики при възлагането 
на обществени поръчки 
в строителния бранш в 
страната.

Особено  място по 
време на срещата бе от-
делено на използването 
на стандартизирани до-
кументи в обществени-
те поръчки за строител-
ство. АОП и КСБ изразиха 
единна позиция по отно-
шение на необходимост-
та от такива документи 
и ползите от тяхното 
въвеждане за повишаване 
законосъобразността на 
процедурите при възла-
гане на договори с обект 
строителство. 

Екипът на АОП ра-
боти по промените в 
Закона за обществени-
те поръчки (ЗОП). Про-
ектът на ЗИД на ЗОП 
вече е одобрен от МС 
и е внесен в Народното 
събрание. Какви са най-
съществените проме-
ни, които се правят в 
закона, и каква цел ще 
постигнат?

АОП работи усилено 
за изграждане на нацио-
нална платформа за елек-
тронно възлагане. Амби-
циозната цел, която сме 
си поставили, е от 2021 
година обществените 
поръчки да се реализират 
изцяло с електронни сред-
ства. Това ще се случи на 
два етапа. До месец ок-
томври 2018 г. ще бъдат 
разработени основните 
функционалности на сис-
темата, включително 
подаване на електронни 
оферти.

Голяма част от пред-
ложените текстове в 
Закона за изменение и 
допълнение на ЗОП имат 
за цел да въведат норма-
тивната база за извърш-
ването на тази същест-
вена промяна в начина на 
работа на участниците 
– възложители и предста-
вители на бизнеса.

Със законопроекта 
се въвежда и Директи-
ва 2014/55/ЕС относно 
електронното фактури-
ране при обществените 

поръчки като част от 
цялостни я  процес  по 
електронизация. Възло-
жителите ще са длъжни 
да приемат и обработват 
електронни фактури във 
връзка с изпълнението на 
договорите. 

Останалите промени 
целят прецизиране на от-
делни правила и изисква-
ния на закона поради кон-
статирана разнородна 
практика по прилагане. 
Така напр., във връзка с 
установените затруд-
нения при попълване на 
Единната европейска 
декларация за общест-
вени поръчки (ЕЕДОП), е 
предложено уточнение на 
кръга на лицата, които са 
задължени да я подават. 

С оглед осигуряване 
на по-голяма прозрачност 
при изпълнение на поръч-
ките възложителите ще 
публикуват на профила 
на купувача договорите 
за подизпълнение, а в Ре-
гистъра на обществени-
те поръчки – информация 

за всички допълнителни 
споразумения към догово-
рите. 

Предложени са допъл-
нения в административ-
нонаказателните разпо-
редби, които включват 
нови санкции за необхва-
нати към момента нару-
шения, както и наказание 
за нарушения, извършени 
повторно.

Един от големите 
проблеми при изпълне-
нието на инфраструк-
т урни т е  пр о ек т и  е 
честото обжалване на 
обществените поръчки. 
Често заради обжалва-
ния се стопира реализа-
цията на важни обекти, 
което може да доведе и 
до загуба на европейски 
средства. Как може да 
се пресекат такива по-
рочни практики?

За порочни практики 
можем да говорим, когато 
обжалването на проце-
дурите е тенденциозно, 
т.е. не цели действител-

но защита на нарушени 
права, а само неоснова-
телно спиране възлага-
нето на поръчките. Ста-
тистиката показва, че 
независимо от ниския 
процент на обжалването 
(така напр. от влизане в 
сила на новия ЗОП до 31 
декември 2017 г. обжалва-
ните процедури са 4,45% 
от общия брой обявени 
през периода), споровете 
засягат предимно поръч-
ки на високи стойности, 
в които попадат и таки-
ва по инфраструктурни 
обекти. Въпросът беше 
широко дискутиран, вклю-
чително в медиите, доп-
реди няколко месеца. 

Последните промени в 
ЗОП в частта обжалване, 
които бяха приети и са в 
сила от 16 юни 2018 г., са 
именно за преодоляване 
на тази практика. В този 
смисъл мерки вече са въ-
ведени. По-важните от 
тях са въвеждането на 
задължение на жалбопо-
дателите да обосноват и 

докажат качеството си 
на заинтересовано лице 
с подаване на жалбата. 
Когато се претендира за-
сегнат интерес от учас-
тие и спечелване на по-
ръчката, с оглед на който 
се упражнява правото на 
обжалване, е необходимо 
да се представят дока-
зателства в тази насока. 

Променен е началният 
момент, от който се спи-
ра процедурата. Съгласно 
изменението той започ-
ва едва след образуване 
на производството пред 
КЗК, а не от подаване 
на жалбата. В резултат 
очакванията са за значи-
телно намаляване на слу-
чаите на неоснователно 
спрени процедури поради 
нередовни жалби. Съглас-
но статистиката досега 
тези жалби бяха около 1/3 
от всички подавани.

 Съществена промяна 
е свързана и с ускорява-
нето на призоваването 
пред КЗК чрез изпращане 
на съобщенията и призов-

ките на страните само 
на електронен адрес или 
факс. 

Нов момент е въвеж-
дането на отговорност 
за причинени вреди, кога-
то е налице злоупотреба 
с правото на обжалване. 
Търсенето на отговор-
ността ще се реализи-
ра след приключване на 
обжалването, по общия 
исков ред. 

Стандартизираните 
документи във водния 
сектор вече са факт. 
КСБ има голям принос 
в тяхното изготвяне. 
Какво е Вашето мне-
ние за типизацията на 
тръжните документи, 
има ли и какви ползи от 
нея? 

В най-общ план стан-
дартизацията спомага 
за уеднаквяване на пра-
вилата и процедурите. 
Тя води до ускоряване на 
процесите и дейностите 
и оптимизиране на ре-
сурсите. В този аспект 
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типизираните докумен-
ти при обществените 
поръчки биха могли да до-
принесат за значително 
намаляване на времето 
за подготовка и провеж-
дане на процедурите и 
ангажиране на по-малък 
административен и чо-
вешки ресурс. Може би 
най -същественото  е 
намаляване на допуска-
ните пропуски, грешки и 
нарушения в поръчките. 
Това означава и по-мал-
ко финансови корекции и 
санкции. 

Не бива обаче на тях 
да се гледа като на па-
нацея. Процесът по из-
работването им е бавен, 
изисква време за съгла-
суване с множество за-

интересовани лица и не 
са приложими за всички 
дейности и сфери. Освен 
това те не могат да от-
четат специфични, инди-
видуални нужди и потреб-
ности на възложителите. 
Всички тези аспекти на-
лагат внимателна и обо-
снована преценка при из-
бора на документи, които 
да се стандартизират. 

Кои и къде са най-чес-
тите нарушения, които 
Агенцията констатира?

Като част от функци-
ята по методология Аген-
цията осъществява че-
тири вида предварителен 
контрол на обществени 
поръчки и мониторинг на 
конкретни процедури. Не-
зависимо че са с различен 
обхват и са насочени към 
различни обществени по-
ръчки, общото между тях 
е, че са предварителни и 
целят предоставяне на 
помощ за отстраняване 
на грешки и нарушения. 

Най-голям дял съста-
влява контролът на по-
ръчки, избрани чрез случа-

ен избор. Той е двуетапен 
– преди и след старти-
ране на процедурата за 
възлагане, затова и на-
рушенията, които се ус-
тановяват, са свързани 
с нейната подготовка и 
откриване.

При първата проверка 
най-често се констатира 
непредставяне в пълнота 
на задължителна според 
закона информация (напр. 
за естеството и обема 
на възлагания договор, 
за изискваните гаранции 
и др.), предоставяне на 
формални указания (не-
правилно посочване на 
сроковете за обжалване, 
неточна информация за 
сертификати и др.) или 
посочване на различни 

данни в различните доку-
менти (при основанията 
за отстраняване, крите-
риите за подбор, срокове 
и условия за изпълнение и 
др.).

При проверката на 
втори етап повечето от 
грешките са свързани с 
въпроси, които не могат 
да бъдат установени пре-
ди откриване на процеду-
рата по възлагане. Таки-
ва са напр. пропуски при 
поддържане на профила 
на купувача, неспазване 
на сроковете за публику-
ване и др.

Тясно място и на два-
та етапа са методиките 
за оценка на офертите. 
От проверките им може 
да се направи извод, че 
възложителите изпитват 
затруднения при опреде-
ляне на показателите, 
въз основа на които се 
избира най-добрата офер-
та. Например обвързват 
оценката с общи и неяс-
ни понятия и изрази или с 
трудно разграничими над-
граждащи условия. Не са 
редки случаите, в които 

се предвижда оценяване 
на оферти, които не от-
говарят на минималните 
им изисквания.

Обобщение на греш-
ките е публикувано на 
сайта на Агенцията и те 
следва да се имат пред-
вид при подготовката на 
съответните процедури. 

М он и тори нг ъ т  н а 
конкретни процедури е 
проверка, която обхва-
ща процедури, избрани по 
методика, утвърдена от 
министъра на финансите. 
Констатациите са ана-
логични на характерните 
за контрола чрез случаен 
избор. Основната разли-
ка е че мониторингът е 
едноетапен и обхваща 
окончателните условия за 

участие в процедурата, 
включително промените, 
направени след старта 
на възлагането. В тази 
връзка при установяване 
на съществени грешки 
при мониторинга те не 
могат да се поправят, 
поради което обикновено 
се налага прекратяване 
на процедурата. Стано-
вищата на АОП се пуб-
ликуват на Портала за 
обществени поръчки и са 
широко достъпни както 
за органите за последващ 
контрол, така и за всички 
заинтересовани лица.

При контрола върху 
процедури на договаряне 
без предварително обяв-
ление и при изменения на 
договори за обществени 
поръчки, осъществяван 
от АОП, проверката цели 
да установи спазването 
на законовите изисква-
ния за тяхното прила-
гане. Най-честите кон-
статации са свързани с 
представяне на формални 
аргументи или липса на 
мотиви и доказателства.

Последният вид кон-

трол, осъществяван от 
Агенцията, е свързан с 
вътрешно ведомстве-
но възлагане, или т.нар. 
„in-house“, което е сред 
изключенията от при-
ложното поле на ЗОП. 
Практиката ни досега 
показва, че възложители-
те го прилагат правилно, 
затова и в промените на 
ЗОП се предлага отпа-
дането на този вид кон-
трол. 

Какви действия пред-
приема АОП, за да подо-
бри капацитета на въз-
ложителите за работа 
със ЗОП? 

Агенцията оказва ме-
тодическа помощ чрез 
предоставяне на общи 
методически указания, 
които се публикуват на 
Портала за обществени 
поръчки (ПОП), издава 
писмени становища по 
конкретни запитвания 
на възложители, както 
и провежда преки кон-
султации за обсъждане 
на възникнали проблеми. 
Експерти от Агенцията 

участват активно в про-
веждане на тематични 
обучения по обществени 
поръчки за различни групи 
възложители.

За улеснение на всич-
ки участници във въз-
лагателния процес след 
влизане в сила на новия 
ЗОП Агенцията публикува 
на ПОП общо практическо 
ръководство по прилагане 
на нормативната уредба 
в областта. 

Във връзка със задъл-
жителното използване на 
електронен ЕЕДОП от 1 
април 2018 г. АОП подгот-
ви методическо указание, 
както и видеоклип за не-
говото изготвяне и пред-
ставяне в процедурите. 
На ПОП се поддържа спе-
циална рубрика „Въпроси 
и отговори“, където може 
да се намери информация, 
свързана с електронния 
ЕЕДОП, под формата на 
кратки разяснения.

За предстоящото въ-
веждане на националната 
платформа за електронно 
възлагане сме предвиди-
ли поредица от обучения 
за потребителите. За 
първия етап ще бъдат 
проведени 11 обучения на 
възложители и участници 
в процедури за възлагане, 
като всяко от тях ще 
бъде за 100 участници.

За потребителите 
ще бъде разработено 
електронно Ръководство 
на потребителя, както и 
видеоматериали за улес-
нение при използването 
на платформата.

В помощ на възло-
жители и бизнеса ще 
функционира Център за 
обслужване на клиенти. 
Той ще е особено поле-
зен при първоначалното 
стартиране на процеса 
на електронно възлагане, 
с оглед минимизиране на 
грешките особено при 
възложители с недоста-
тъчен капацитет. 

Какво предстои в 
дневния ред на Агенция-
та до края на годината?

До края на календарна-
та година имаме наситен 

и много амбициозен гра-
фик. Основните акценти 
са свързани с коменти-
раните по-горе въпроси – 
промените в нормативна-
та уредба и въвеждането 
на единната национална 
електронна платформа. 
Но те не са единствени. 
В изпълнение на проект 
с Международната бан-
ка за възстановяване и 
развитие очакваме да 
получим три доклада, кои-
то разглеждат различни 
аспекти в областта на 
обществените поръчки. 
Може би най-важният от 
тях е този, който ще съ-
държа оценка на систе-
мата на обществените 
поръчки в България заедно 
с препоръки за нейното 
оптимизиране. 

С КСБ се договори-
хте за подписване на 
споразумение за сътруд-
ничество. Кои са сфери-
те, в които ще работи-
те заедно? 

Основна цел на Спора-
зумението е повишаване 
на професионализацията 
в обществените поръч-
ки в сектор „Строител-
ство“. Тя ще се постигне 
чрез насърчаване и ут-
върждаване на добрите 
практики при тяхното 
възлагане. В тази връз-
ка предвиждаме разноо-
бразни форми на активно 
сътрудничество между 
двете страни за подпо-
магане на възложителите 
и бизнеса. Те включват 
организиране на  дву -
странни срещи и иници-
ативи за разглеждане и 
обсъждане на актуални 
теми, засягащи поръчки-
те в строителния бранш, 
създаване на общи работ-
ни групи, вкл. за изработ-
ване на стандартизирани 
документи, както и съв-
местни участия в семи-
нари, конференции, кръгли 
маси, обучения и други 
мероприятия. Надяваме 
се, в резултат на тези 
дейности да се повиши 
законосъобразността на 
поръчките в строителния 
сектор.

Ръководството на Камарата проведе работна среща с изп. директор на Агенцията по обществени поръчки доц. д-р Миглена 
Павлова, на която бяха обсъдени промените в ЗОП

Снимки в. „Строител“
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Емил Христов

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
проведе работна среща 
с Немската строителна 
федерация (HDB), която 
се състоя в сградата на 
КСБ. На нея от страна на 
Камарата присъстваха 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на КСБ, 
инж. Николай Николов, зам.-
председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, инж. Любо-
мир Качамаков, член на Из-
пълнителното бюро (ИБ) и 
на УС на КСБ, председател 
на ОП на КСБ – София, и 
вицепрезидент на FIEC, 
Руен Панчев, член на ИБ и 
на УС на КСБ и председа-
тел на СД на „Строителна 
квалификация” ЕАД, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, Валентин 
Николов, председател на 
Контролния съвет на КСБ, 
инж. Джани Антова, начал-
ник-отдел „Международна 
дейност и управление на 
проекти“ в КСБ, и Марти-
на Кръстева, експерт в 
отдел „Анализи, строител-
ство, професионална ква-
лификация и мониторинг“ в 
КСБ. HDB бе представена 
от изп. директор Дитер 
Бабил и Надя Теохарова, 
ръководител на отдел 
„Международни пазари“ в 
Немската строителна 
федерация. В състава на 
гостуващата делегация 
бяха и Бетина Хаасе, ди-
ректор на Института 
за професионално обуче-
ние на Хесен-Тюрингия и 
изп. директор на група 
Тюрингия в Камарата на 
Хесен-Тюрингия, инж. Ка-
рен Шмит, ръководител 
„Международни връзки“ на 
Институт за професио-
нална квалификация BWF в 
Берлин-Бранденбург. 

„ П а р т н ь о р с т в о т о 
между нашите две орга-
низации е дългогодишно и 
е доказало своето важно 
значение. Споразумение 
за сътрудничество между 
двете структури е подпи-
сано през 2008 г. и е пър-
вото, което сключихме със 
сродна организация“, заяви 
в началото инж. Илиян Тер-
зиев. Той припомни на гос-
тите, че през годините 

двете организации са 
реализирали множество 
съвместни инициативи 

в областта на профе-
сионалната квалификация, 
обмена на информация във 
връзка със законодател-
ството и нормативните 
разпоредби, касаещи стро-
ително-инвестиционния 
процес.

„Ползотворно е парт-
ньорството ни и по от-
ношение на работата в 
международните строи-
телни организации, като 
Европейската федерация 
на строителната ин-

дустрия (FIEC) и Евро-
пейските международни 
контрактори (EIC). Като 
видим резултат може да 
се отбележи сътрудни-
чеството ни в процеса на 
преструктурирането на 
FIEC, започнало през юни 
2015 г.“, каза още той. 
Според председателя на 
УС на КСБ е положителен 
фактът, че между две-
те страни се провеждат 
ежегодни работни срещи 
по въпросите на профе-
сионалната квалификация 
и партньорството по мо-
билни проекти с профе-
сионалните гимназии. Той 
изрази мнение, че само по 
този начин могат да се 
дадат насоките за раз-
ширяване на контактите 
между КСБ и HDB в сфера-
та. „На настоящата сре-
ща имаме възможност да 
обменим добри практики 
и да набележим конкретни 
стъпки за бъдещото ни 
сътрудничество. Искам 
да Ви уверя, че в лицето 
на КСБ имате надежден и 
сериозен партньор за реа-
лизирането на важните за 
бранша инициативи“, за-
върши инж. Илиян Терзиев.

„За мен срещата е 
много специална“, сподели 
Дитер Бабил. Той акценти-
ра върху успешното парт-
ньорство между Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и Немската строи-
телна федерация през го-
дините. „В миналото сме 
организирали съвместно 
редица мероприятия, пре-
минали с голям интерес, и 
очаквам тази тенденция 
да се запази“, каза Бабил. 
По думите му отноше-
нията не само трябва 
да продължат, но и да се 
търсят нови пътища за 
затвърждаване на споразу-
мението за партньорство 
между КСБ и HDB.

„Подобни регулярни дис-
кусии са начинът да споде-
лим мнения за общите ни 
проблеми и да потърсим 
решението им“, заяви инж. 
Любомир Качамаков, който 

беше и модератор на сре-
щата. Той изрази надежда, 
че съвместната работа 
между Камарата и HDB 
ще помогне да се очерта-
ят насоките за бъдещи 
общи политики и възмож-
ни действия за тяхната 
реализация. По думите му 

недостигът на квали-
фицирани работници в 
строителната индустрия е 
сериозен проблем и в двете 
страни. 

„В тази връзка българ-
ските и немските строи-
телни фирми могат да си 
сътрудничат“, акцентира 
инж. Качамаков. Той запоз-
на своите германски колеги 
с трудностите на българ-
ските компании от бранша 
при намирането на необхо-
димите кадри. „Липсата на 
работна ръка в строител-
ството поставя пред сери-
озни изпитания фирмите, 
изпълнители на настоящи и 
бъдещи проекти“, подчерта 
още инж. Качамаков. 

По думите му по вре-
ме на дългогодишното си 
партньорството КСБ и 
HDB са обменяли информа-
ция, която е била полезна 
на строителния сектор и 
винаги е била в услуга на 
неговите представители, 
фирмите членки. „За нас 
е особено важно да се по-
вишава информационната 
обезпеченост на заетите 
лица в отрасъла, да имаме 
капацитета да предоста-
вяме данни за условия на 
труд, заплащане, социални 
фактори, защото това е 
тема, която ще е особено 
актуална в следващото 
десетилетие“, каза инж. 
Любомир Качамаков.

Работната среща про-
дължи с представянето 
на концепция за сътруд-
ничество между двете 
организации, която беше 
презентирана от Вален-
тин Николов. Той изрази 
радостта си, че още в 
началото на 1992 г. на ос-
новата на междуправител-

ствена спогодба са били 
направени първите кон-
такти между строителни 
компании от България и 
Германия. „Благодарение 
на това партньорство от 
немска страна ни беше 
предоставена изключи-
телно голяма помощ в 
областта на строител-
ството. Наши работни-
ци, специалисти, техници, 
инженери получиха достъп 
до немската строителна 
индустрия и овладяха тех-
нологиите й“, заяви Ни-
колов. По думите му през 
годините е станало по-
вече от ясно, че тясното 
взаимодействие и споде-
лянето на добри практики 
между фирмите в Германия 
и България е начинът за 
просперитет. Според него 
най-важното е, че двете 
камари са се убедили, че 
най-устойчивата форма на 
съвместна работа е връз-
ката фирма-фирма и че тя 
е и най-перспективна.

„Провеждането на се-
минар между представи-
тели на немския строите-
лен бранш и техни колеги 
от България ще е чудесен 
начин за затвърждаване на 
успешното сътрудничест-
во помежду ни“, сподели от 
своя страна ръководите-
лят на отдел „Междуна-
родни пазари“ в HDB Надя 
Теохарова. 

По време на срещата 
Руен Панчев представи 
работата на „Строител-
на квалификация“ ЕАД. 
„Основната задача на дру-
жеството е организиране 
и провеждане на образо-
вателно-квалификацион-
ни обучения на кадрите, 
работещи в строител-
ството, както и дейнос-
ти по реализирането на 
стратегии и политики на 
Камарата в областта“, 
заяви Панчев. „Сериозните 
затруднения, пред които 
са изправени немските и 
българските строител-
ни фирми, са обвързани с 
професионалното обуче-
ние и квалификацията и с 

осигуряването на работ-
на ръка“, подчерта той. По 
думите му у нас основните 
причини за това са демо-
графската криза, която се 
задълбочава, и липсата на 
квалифицирани кадри. 

Гостите от HDB се за-
познаха и с 

приоритетите на Камара-
та във връзка с членство-
то й във FIEC. 

„През април 2018 г. КСБ 
получи много високо при-
знание за своето активно 
участие в дейността на 
организацията - аз, като 
член на УС на КСБ, бях из-
бран за вицепрезидент на 
FIEC. В това ми качество 
ще представлявам група-
та държави от ЦИЕ, а ре-
сорът ми са „Малки и Сре-
ди Предприятия”, каза инж. 
Любомир Качамаков. Той 
подчерта ролята и значе-
нието на FIEC като орга-
низация, която защитава 
интересите на европей-
ските строителни фирми. 

„Като вицепрезидент 
считам, че трябва да се 
обърне специално внима-
ние на механизмите за 
мотивиране активността 
на членовете на FIEC. Като 
основна причина за напус-
кането на някои федерации 
освен високия членски внос 
се посочват и незаинте-
ресоваността на браншо-
вите организации. Трябва 
съвместно да търсим на-
чини за по-ефективно про-
мотиране на FIEC“, допълни 
той. От думите му ста-
на ясно, че от октомври 
той ще инициира срещи 
по места с регионалните 
федерации на Хърватска, 
Естония, Унгария, Литва, 
Румъния, Словакия, Слове-
ния, за да могат да бъдат 
коментирани 

общите сфери на интереси 
и да бъде по-ефективна гру-
повата представителност 
в рамките на FIEC. 

„ Заедно  можем  да 

работим по общи каузи 
чрез координация и съ-
гласуване на позиции. Ро-
лята на Германия в този 
процес е изключително 
важна. Вие представля-
вате една от най-влия-
телните държави в ЕС, 
мощна икономика, силен 
строителен  се ктор, 
която може и трябва да 
обединява бранша и на 
европейско ниво, за да 
се справим успешно с 
многобройните външни 
и вътрешни предизвика-
телства, пред които сме 
изправени“, посочи инж. 
Качамаков. Дитер Бабил 
заяви, че подкрепя напъл-
но вижданията на КСБ по 
отношение на FIEC.

Камарата и HDB обсъ-
диха и провелата се у нас 
Седма среща на върха 
„16+1”. „В тазгодишната 
рамка България и Китай 
определиха четири по-
тенциални приоритетни 
области за икономическо 
сътрудничество за 2018 г. 
- високи технологии, ин-
вестиции, индустриално 
партньорство, съвместни 
предприятия; инфраструк-
тура; селско стопанство; 
туризъм. Срещата на ли-
дерите бе посветена на 
задълбочаване на отво-
реното и прагматично 
сътрудничество за при-
общаващ просперитет“, 
заяви зам.-председателят 
на УС на КСБ инж. Николай 
Николов. Той запозна гер-
манските си колеги с иде-
ята възникнала по време 
на форума „16+1“ минис-
търът за Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС 2018 Лиляна 
Павлова да поеме органи-
зацията по създаването 
и управлението на бъдещ 
Глобален център за парт-
ньорство на държавите 
от Централна и Източна 
Европа и Китай. 

Инж. Качамаков посо-
чи, че ръководството на 
КСБ ще следи отблизо 
процесите и ще реагира 
на местно ниво, а и на 
европейско чрез FIEC и 
неговата новосформира-
на група „Китай”, в случай 
че се забележат негативи 
за строителните фирми в 
Европа. „Китайските ин-
вестиции са добре дошли 
за всяка една държава в 
Европа, но ние разчита-
ме ЕС да бъде зад нас и 
да защити интересите 
на компаниите в бранша. 
Ние като строители сме 
против възможността ки-
тайски фирми да взимат 
нашата работа, но като 
инвеститори трудно би-
хме успели да устоим на 
техните предложения“, 
допълни темата инж. Ми-
рослав Мазнев.

По време на срещата 
между КСБ и HDB инж. Ка-
рен Шмит и Бетина Ха-
асе представиха концеп-
ции за текущи проекти 
за сътрудничество между 
строителните фирми.

Снимка Румен Добрев



Станислава 
Босева-Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен,
Мартин Славчев

Г-н Илиев, Вие сте пред-
седател на Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите 
в България в Плевен (ОП 
на КСБ – Плевен). Бихте 
ли разказали малко повече 
за себе си, как се ориенти-
рахте към строителния 
бранш.

Възпитаник съм на Про-
фесионалната гимназия по 
строителство, архитекту-
ра и геодезия „Никола Фичев“ 
в Плевен. Единственият сек-
тор, в който съм работил, е 
строителството. Според 
мен професията ни е висо-
коотговорна, благородна и 
обществено значима. Може 
би всички тези характерис-
тики предопределиха и моя 
избор.

Какво е състоянието 
на сектора в област Пле-
вен? Колко са фирмите, 
вписани в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя (ЦПРС), колко 
са членове на Камарата? 
Как осъществявате диало-
га и обратната връзка със 
строителните фирми от 
региона?

Към момента в ЦПРС са 
вписани 87 фирми, от които 
63 са членове на Камарата. 
От много години работим 
заедно и се познаваме, така 
че диалог и обратна връзка 
винаги е имало и ще има.

Кои са най-значимите 
обекти, които се изпъл-
няват на територията 
на ОП? Кои са проектите, 
които се очаква да бъдат 
реализирани? На какво раз-
чита браншът за работа 
през настоящата година? 

Общият брой на реги-
стрираните Сдружения на 
собствениците в Единна-
та система за гражданска 
регистрация и администра-
тивно обслужване на населе-
нието към община Плевен е 
55, които са кандидатства-
ли по Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради. Плевенски-
те фирми участват в реали-
зацията на някои от одобре-
ните обекти.

Предстои основен ре-
монт на централната пеше-
ходна зона в частта от пл. 
„Свободата“ до пл. „Стефан 
Стамболов“, който наскоро 
беше представен от община 
Плевен пред всички гражда-
ни, които проявиха интерес.

В проекта за основен 
ремонт на 8,7 км от вто-
рокласния път II-35 Плевен 

- Ловеч, който осъществява 
връзка между двата област-
ни града, ще се инвестират 
около 15 млн. лв. по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ чрез 
Европейския фонд за регио-
нално развитие. Изпълнител 
на строителството е „Реги-
онални пътища 2017“ ДЗЗД, 
на надзора – „Рутекс“ ООД, 
а на авторския надзор - „Виа 
План“ ЕООД.

Ремонтът на пътя Чер-
вен бряг – Чомаковци ще 
подобри комуникационната 
връзка между областите 
Плевен и Ловеч и ще осигу-
ри бърз достъп до АМ „Хе-
мус” и ферибота Оряхово 
- Бекет. Основно се обно-
вяват мостовите съоръже-
ния над р. Златна Панега в 
Червен бряг и над р. Бриша 
в с. Чомаковци. На входа на 
Чомаковци на мястото на 
съществуващия стоманен 
мост над р. Искър се изграж-
да нов стоманено-бетонен с 
габарит на пътното платно 
8 м. Изпълнението на реха-
билитацията на пътната 
отсечка включва строител-
ство на нова конструкция 
за превозни средства над 
10 т, подмяна на пътната 
и на паважната настилка в 
Червен бряг, подобряване на 
отводняването чрез напра-
вата на облицовани окопи 
между Червен бряг и Чома-

ковци и на два тръбни во-
доскока, монтиране на нови 
бетонови бордюри, полагане 
на хоризонтална маркиров-
ка с висока нощна видимост, 
поставяне на пътни знаци и 
ограничителни системи.

Подготвена е и доку-
ментация за възлагане на 
проектиране по реда на За-
кона за обществени поръчки 
(ЗОП) на 7 обекта, недвижи-
ми културни ценности или 
включващи в обхвата си 
обекти на културното на-
следство.

Немска фирма – най-го-

лемият производител в Ев-
ропа и четвърти в света 
на електрически системи и 
окабеляване за автомобили, 
избра Плевен за изграждане 
на новия си завод. Строеж-
ът ще започне през есента 
на тази година, а реализаци-
ята на проекта е възложена 
на плевенски строител.

Как оценявате взаимо-
действието с местната 
власт и с регионалните 
структури на останалите 
браншови организации?

Винаги сме работили в 
дух на сътрудничество с 
местната власт и с регио-
налните структури на срод-
ните ни организации. Надя-
вам се това взаимодействие 
да продължи и занапред. Тра-
диционно е партньорството 
ни с регионалните предста-
вителства на Камарата на 
инженерите в инвестицион-
ното проектиране (КИИП), 
Камарата на архитектите 
в България (КАБ) и Съюза 
на архитектите в България 
(САБ) и участието на члено-
вете на ОП на КСБ – Плевен, 
в организирани от тях меро-

приятия и семинари за пред-
ставяне на нови строителни 
технологии и материали.

Кои са най-честите 
проблеми, с които мест-
ните фирми се сблъскват, 
и как виждате ролята на 
Камарата за тяхното ре-
шаване?

Трудностите, с които се 
сблъскват местните фир-
ми, са еднакви за всички нас, 
строителите, независимо 
къде работим в България. 
Един от най-сериозните е 
липсата на кадри, въпреки 
двете професионални гим-
назии в града. Няма как да 
не спомена и сивата ико-
номика, която е причина за 
нелоялната конкуренция, 
дъмпинговите цени при тър-
говете. Проблем за местни-
те фирми са и ниските цени 
за строително-монтажни-
те работи.

Новото ръководство на 

КСБ работи в посока проме-
ни в Закона за устройство-
то на територията и Закона 
за обществените поръчки. 
Очаквам те да доведат до 
свиване на сивия сектор, 
както и да преустановят 
практиката на компаниите, 
които дежурно обжалват 
тръжните процедури. 

Предстои годишно 
Общо събрание на струк-
турата. Какво ще отчете-
те за изминалия период, ус-
пешен ли беше той и какво 
предстои в работата на 
ОП на КСБ - Плевен?

Дейността на Област-
ното представителство на 
КСБ в Плевен е насочена към 
изпълнение на предвидените 
мероприятия и поставени-
те от ръководството на 
Камарата текущи задачи. 
Всяка година участваме в 
обсъждане програмите за 
обучение в професионалните 
гимназии в града. Съвмест-
но със „Строителна квали-
фикация“ ЕАД организираме 
обучения за служителите 
на строителните фирми в 
региона, свързани с проме-

ни в законодателството и 
новите технологии за ра-
бота. В израз на уважение 
и внимание към членове на 
Регионалния клуб на строи-
телите ветерани ръковод-
ство на ОП на КСБ – Плевен, 
оказва целогодишно техни-
ческа помощ и съдействие 
за провеждане на техните 
мероприятия.

Камарата предприе 
промяна във връзка с из-
готвянето на бюджетите 
на ОП на КСБ, как гледате 
на новия модел, по-добър ли 
е за ОП и за организацията 
като цяло?

Лично аз и членовете на 
Областният съвет на ОП на 
КСБ – Плевен, възприехме но-
вата концепцията за разход-
ване на финансови средства 
през 2019 г. като облекчава-
ща процедурата по сключва-
не на договори и реализиране 
на разходи, които са предви-
дени в частта от бюджета 
за съответното ОП.

Кои според Вас в сегаш-
ния момент са най-важни-
те приоритети на КСБ, 
накъде трябва да насочи 
усилията си браншовата 
организация, така че да е 
най-полезна на своите чле-
нове?

КСБ е експертна органи-
зация, която съдейства за 
решаването на проблемите, 
свързани със строителния 
бранш. През последните ме-
сеци се засили комуникация-
та с всички институции, от 
които зависи нормативната 
уредба. Надявам се работа-
та да продължи в тази по-
сока.

Как виждате на местно 
ниво реализацията на ос-
новните политики на КСБ 
през настоящата година?

Подобряването на про-
фесионалната квалификация 
на нашите членове отново 
ще бъде наш ангажимент, 
както и осигуряването на 
среда за практическа изя-
ва, запознаването с новите 
технологии в сътрудничест-
во с местните професио-
нални гимназии, с КАБ, САБ 
и КИИП. 

Какво е мнението Ви 
за в. „Строител“, имате ли 
препоръки към браншово-
то издание?

Официалното издание на 
Камарата е инструмент за 
развитието на активната 
медийна политика на КСБ. 
Чрез него до нас достига 
информация за мероприяти-
ята, организирани от и за 
строителния бранш.

Пожелавам на целия екип 
на изданието да продължава 
да отразява обективно съ-
битията, касаещи сектора, 
и творческо вдъхновение 
за развитие в съзвучие със 
съвременните средства за 
комуникация.
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Милен Илиев, председател на ОП на КСБ - Плевен:

Ще продължим да работим за подобряването 
на професионалната квалификация на нашите членове

В края на юни в Плевен се състоя работната среща на членове на Областното 
представителство с ръководството на Камарата

Центърът на града е с нов облик след извършената реконструкция 

Снимки в. „Строител“
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Мартина Кръстева,
експерт КСБ

В предишния брой на 
вестник „Строител“ в 
рубрика „Професионална 
квалификация“ Ви пред-
ставихме информация за 
работни групи, създаде-
ни с цел обмен на добри 
практики, взаимно учене, 
събиране и разпростра-
няване на данни и факти, 
както и съвети и помощ 
за реформиране на по-
литиките като част 
от Стратегическата 
рамка на ЕС „Образова-
ние и обучение 2020“(„ЕТ 
2020“). Сега ще се спрем 
на основните акценти, 
заложени за изпълнение 
в двугодишния мандат 
2018 – 2020 г. на работ-
на група „Професионално 
образование и обучение“.

Налице е голям по-
тенциал за иновации и 
цифровизация, които ще 
подкрепят повишаване 
на качеството на про-
фесионалното образо-
вание и обучение (ПОО). 
От своя страна това 
ще увеличи допълнител-
но пригодността за за-
етост и личностното 
развитие на учащите и 
хората в трудоспособ-
на възраст, като така 
ще допринесе и за конку-
рентоспособността на 
предприятията, устойчи-
вия растеж и социалното 
сближаване - потенциал, 
който все още не е на-
пълно използван. В този 
контекст системите за 
професионално образова-
ние и обучение трябва да 
отразят и интегрират 
тези промени и да пре-
дефинират своята роля 
в подкрепа на иноватив-
ните процеси и продукти. 
Целта на работната гру-
па е да обсъди иноваци-
ите и цифровизацията 
с оглед създаването на 
по-гъвкави и модерни ви-
сококачествени систе-
ми за ПОО. Следва да се 
вземат предвид и други 
ключови елементи, като 
например управление и 
финансиране в рамките 
на строго определени 
публични бюджети, под-
крепа за мобилност с 
учебна цел, устойчива 
тенденция на застаря-
ващо население и глоба-
лизация. 

Политически кон-
текст:

 От началото на Ко-
пенхагенския процес от 
2002 г. европейското съ-
трудничество в област-
та на професионалното 
образование и обучение 
все повече придава стой-
ност на националните 
политики и практики.

 За периода 2015 - 
2020 г. правителствата 
на държавите членки и 

социалните партньори 
се договориха да се съ-
средоточат върху пости-
гането на 5 средносроч-
ни цели (Заключенията 
от Рига), подкрепени от 
доставчиците на ПОО. 
За целта предишните 
работни групи фокусира-
ха своята дейност върху 
обучението и чиракува-
нето в реална работна 
среда (мандатна гру-
па 2014 – 2015 г.), върху 
обучителите (мандатна 
група 2016 – 2018 г.), а 
настоящата група ще се 
концентрира в областта 
на укрепването на ключо-
вите компетенции. 

 Сега е необходимо 
да се обърне внимание на 
потенциала за иновации 
в ПОО в една по-цялост-
на перспектива, като 
се използва ефективно 
ролята както на първо-
началното, така също и 
на продължаващото, и на 
висшето професионално 
образование и обучение 
в контекста на триъ-
гълника на знанието: 
образователни институ-
ции – изследователски 
организации – бизнес. 
Ето защо настоящата 
работна група трябва да 
разгледа иновационния 
потенциал на ПОО както 
в неговата цялост, така 
и във връзките му с други 

области на образование 
и обучение.

 Значението на този 
холистичен подход е под-
чертано в Програмата 
за нови умения за Европа 
от 2016 г. В допълнение, 
Европейският стълб на 
социалните права, съв-
местно провъзгласени 
от Комисията, Парла-
мента и Съвета на Ев-
ропа, също посочва, че е 
нужен интегриран подход 
за справяне с по-широки-
те предизвикателства 
в обществото, и се под-
чертава, че е необходимо 
всеки да има достъп до 
учене през целия живот. 

 В своя документ 
„Укрепване на европей-
ската идентичност чрез 
образование и култура“ 
(14 ноември 2017 г.) Евро-
пейската комисия пред-
ложи обща визия за ев-
ропейско образователно 
пространство, в което 
до 2025 г. обучението и 
провеждането на научни 
изследвания вече няма да 
са ограничени от нацио-
налните граници. Ключов 
аспект на качественото 
образование е да гаран-
тира, че образователни-
те системи, включител-
но и професионалните, 
дават всички знания, 
умения и компетенции, 
които се считат за съ-

ществени в съвремието. 
 Работната група 

ще спомогне и за реали-
зирането на прегледа на 
Стратегическата рамка 
„Образование и обуче-
ние 2020“, и в дебата за 
бъдещето на ПОО след 
2020 г.

Основните теми, в 
които групата ще съ-
средоточи своята ра-
бота, са иновациите и 
цифровизацията, както 
и висшето професионал-
но образование и обуче-
ние, като вземе предвид 
съществуващите поли-
тически стратегии и 
достъпа до ПОО от по-
зицията на различните 
заинтересовани страни. 
Експертите ще финали-
зират своята програма, 
като определят фоку-
сиран списък от теми, 
включително:

 Нови педагогически 
и андрагогически подхо-
ди за учители и обучите-
ли (например какво и как 
преподаваме и тренира-
ме, как се учим);

 Нова учебна среда 
и организационно разви-
тие на институциите за 
обучение;

 Използване на съ-
временни технологии за 
обучение в ПОО, напри-
мер „Отворени образова-
телни ресурси“ - свобод-

но достъпни, открито 
лицензирани текстове, 
медии и други цифрови 
активи, които са полезни 
за преподаване, учене и 
оценяване, както и за из-
следователски цели;

 Проактивни и гъв-
кави системи за профе-
сионално образование и 
обучение, подкрепящи ин-
телигентната специали-
зация и индустриалните 
клъстери;

 Укрепване на клю-
човите компетенции 
чрез адаптиране на учеб-
ните програми, които да 
отговарят на бързо про-
менящите се пазари на 
труда;

 Управление и финан-
сиране от гледна точка 
на споделяне на разходи-
те и инвестиране в ин-
фраструктура;

 Качество и високи 
постижения в ПОО;

 Подкрепа за мобил-
ност с учебна цел, кари-
ери без граници и интер-
национализация на ПОО.

Предоставянето на 
информация ще бъде от 
страна на ключовите 
заинтересовани страни 
и ще се основава на но-
вите тенденции в ПОО, 
определени в изследва-
нията на Европейския 
център за развитие на 
професионалното обуче-
ние - Cedefop.

Работата на групата 
ще премине през след-
ните етапи:

1. Начална фаза - гру-
пиране на конкретни въ-
проси, които трябва да 
бъдат разгледани;

2. Изготвяне на рабо-
тен план с фокус върху 
стратегическия подбор 
на дейностите, за да се 
постигнат очакваните 
резултати;

3. Избор на доказано 
добри практики и създа-
ване на общност от до-
бри практики;

4. Разработване на 
поли т и че с к и  н ас ок и 
по идентифицираните 
стратегически теми;

5. Изготвяне на стра-
тегия за разпростране-
ние и използване на ре-
зултатите от по-широка 
аудитория на европейско 
и национално равнище.

Дейността на гру-
пата ще допринесе и за 
изпълнение на целите, 
заложени във водещите 
европейски стратегиче-
ски документи:

 Стратегия на ЕС 
за заетост и растеж;

 Европейско образо-
вателно пространство;

 Европейска рамка 
за качествено и ефек-
тивно чиракуване;

 Програма „Нови 
умения за Европа“;

 Европейски стълб 
за социални права;

 План за действие в 

областта на цифровото 
образование;

 Коалиция за цифро-
ви умения и работни мес-
та.

Очаквани резултати

Краен резултат - 
Групата ще подготви до-
клад (подкрепен от екип, 
състоящ се от нейни чле-
нове на доброволни нача-
ла, избрани консултанти 
и представители на ЕС), 
която ще включи общо-
приетите политически 
насоки, в т.ч. набор от 
ключови предизвикател-
ства и фактори за успех, 
примери за добри практи-
ки и подбрани подробни 
казуси. 

Осъществяване на 
проучвания и организи-
ране на семинари – Евро-
пейската комисия може 
да реализира проучвания 
в подкрепа на дейност-
та на работната група, 
например задълбочено 
картографиране на до-
бри практики или прак-
тически казуси. Тя може 
също така да организира 
целеви и/или уеб семина-
ри за трансфер на зна-
ния между държавите 
членки.

Партньорско обу-
чение  -  включване  и 
участие на експерти на 
национално/регионално 
равнище, за да се гаран-
тира, че всички гледни 
точки са взети под вни-
мание. Представителите 
на държавите членки ще 
прецизират темите, кои-
то трябва да бъдат раз-
гледани, или ще могат да 
предложат допълнителни 
теми. 

Сътрудничество с 
други работни групи „ЕТ 
2020“.

Дейности по раз-
пространение и използва-
не на резултатите - ще 
бъде разработен комуни-
кационен план за подпо-
магане на разпростране-
нието и използването на 
резултатите от работ-
ната група. Тези дейнос-
ти следва до голяма сте-
пен да се осъществяват 
в рамките на държавите 
членки, близо до заинте-
ресованите страни. От 
експертите се очаква да 
бъдат в тесен контакт 
със заинтересованите 
страни на национално 
ниво с цел предоставяне 
на непрекъсната обратна 
връзка от и към работна-
та група. Комуникацион-
ните дейности трябва да 
бъдат допълнени и от ин-
формационни и комуника-
ционни модули - презента-
ции, видеоклипове, насоки. 
Резултатите от работ-
ната група ще бъдат раз-
пространени на европей-
ско равнище, например по 
време на Европейската 
седмица на професионал-
ните умения. 
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ПЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя

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

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

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

Виж София – където строителството 
среща историята с бъдещето

2018 

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

®
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Шосето е основна връзка със Смолян и Пампорово

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

49,5 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в рехабили-
тацията на 36 км от пътя 
Кричим – Михалково. Про-
ектът ще се финансира 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“ чрез Европейския 
фонд за регионално раз-
витие и националния бю-
джет. Участъкът е раз-
делен на два лота - 22 и 
23. Общата стойност на 
лот 22 е 30 536 739 лв., от 
които 25 956 228 лв. са от 
ЕС, а националното съфи-
нансиране е 4 580 510 лв. 
Инвестицията за лот 23 
е 24 422 831 лв. От тях 
20 759 406 лв. са от Евро-
пейския съюз, а останали-

те 3 663 424 лв. - нацио-
налното съфинансиране.

Шосето е  основна 
връзка за жителите на 
Михалково, Кричим и Девин 
със Смолян и кк „Пампоро-

во“ като осигурява и бърз 
достъп до пътя от Пазар-
джик до Пловдив. Лот 22 
започва от кръстовището 
за стената на яз. „Цанков 
камък“ при Михалково и 

преминава покрай язовир 
„Въча“. Той е с дължина 
21,1 км и в него е предви-
дена подмяна на пътната 
настилка, подобряване на 
отводняването, нова мар-

Две общински админи-
стративни сгради в Тро-
ян са изцяло ремонтирани 
по проект за повишаване 
на енергийната ефектив-
ност. Той е финансиран 
по ОП „Региони в растеж“, 
съобщи на заключителна 
пресконференция кметът 
на Троян Донка Михайлова. 
По думите й стойността 

на инвестицията е близо 
711 хил. лв., от които 582 
хил. лв. са европейско фи-
нансиране, близо 103 хил. лв. 
- национално, и 26 хил. лв. - 
от общината.

„С реализацията е по-
вишена енергийната ефек-
тивност на две значими об-
щински административни 
здания, по-известни като 

сградата на Данъчното и 
сградата на бившето БКС“, 
разясни Михайлова. Тя разка-
за, че е направено топлинно 
изолиране на външните сте-
ни, на покрива и пода, сме-
нена е дограмата, ремон-
тирани са инсталациите, 
обновени са вътрешните 
помещения, подобрен е дос-
тъпът за хора с увреждания.

По думите на кмета в 
едната от сградите ще 
бъде обособен самостоя-
телен социален блок. В него 
ще има служители, които 
се занимават с проблеми-
те на социалната полити-
ка и здравеопазването в 
общината, представители 
на Домашния социален пат-
ронаж. 

В област Плевен са 
извършени ремонти в 12 
общински училища, съоб-
щиха от Регионалното 
управление на образова-
нието. В четири от тях 
работата ще продължи 
и след 15 септември. В 
държавната финансово-
стопанска гимназия „Ин-
телект“ не е довършена 
актовата зала. В СУ „Асен 
Златаров“ в с. Гиген покривът е готов, но санирането 
тепърва предстои. В основните „Стефан Цанов“ в Кне-
жа и „Крум Попов“ в Левски се довършват дейности, фи-
нансирани по ОП „Региони в растеж“.

В свищовската църква „Св. Троица“ започват 
ремонтни дейности, съобщиха от пресцентъра 
на крайдунавската местна администрация. Сред-
ствата са осигурени съвместно от общината, 
Великотърновската митрополия и Дирекция „Ве-
роизповедания“ към Министерския съвет.

В храма предстои пълно пребоядисване на сте-
ните и таваните, както и изграждане на подложка 
за стенописи, която ще гарантира задържане на 
цветовете. Според кмета Генчо Генчев ремонтът 
е належащ и се очаква да приключи до края на ок-
томври. 

Храмът „Св. Троица“ е емблематичен за Сви-
щов. Построен е преди 150 години от майстор 
Колю Фичето.

Община Видин постави началото на проект „Подобрява-
не на състоянието на образователната инфраструктура 
в град Видин” по Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 - 2020“. Той включва две от най-престижните учебни 
заведения в града – Средно училище „Цар Симеон Велики“ и 
Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Ан-
тим I“. Инвестицията е за близо 17 млн. лв.  Дейностите 
стартираха със символичната първа копка. 

В Профилираната природо-математическа гимназия „Ек-
зарх Антим I“ ще бъде оформено околното пространство и 
ще се изгради нов физкултурен салон, а в СУ „Цар Симеон 
Велики“ ще се направи реставрация на сградата, оформяне 
на прилежащото пространство и надстройка на физкултур-
ния салон. Срокът за изпълнение е 30 месеца, считано от 
датата на подписване на договора, който е сключен на 4 
октомври 2017 г.

Кметът Огнян Ценков определи проекта като грандио-
зен и изрази задоволство, че той стартира само месец след 
този за реконструкция на централната пешеходна зона. 

кировка, знаци и ограничи-
телни системи. Ще се ре-
монтира мостът над река 
Чурековска в с. Михалково, 
ще се направят 10 подпор-
ни стени с височина от 2 
до 6 м. В някои участъци 
ще бъдат монтирани ви-
сокоякостни мрежи за пре-
дотвратяване свличането 
на камъни и земни маси.

В лот 23 е участъкът 
от изхода на Кричим до 
яз. „Въча“. С изпълнението 
на проекта ще се постиг-
не еднородност на път-
ната настилка, каквато 
липсва сега. Там предстои 
полагане на нов асфалт, 
подобряване на отводня-
ването, както и поставя-
не на хоризонтална мар-
кировка, пътни знаци и 
ограничителни системи. 
И тук ще се изграждат 
подпорни и укрепителни 
стени с различна висо-
чина и ще се поставят  

високоякостни мрежи. В 
този участък ще бъдат 
ремонтирани 4 големи мо-
стови съоръжения и туне-
лът „Кричим“, с дължина 
130 м. Той е изграден през 
1963 г., като от тогава 
до сега не е ремонтиран. 
Дейностите включват 
още хидроизолационна и 
дренажна система, нова 
настилка, тротоари, енер-
гоефективна осветител-
на система и др. 

Срокът за изпълнение 
и на двата лота е 15 месе-
ца. Строително-монтаж-
ните работи за лот 22 са 
възложени на „Иса 2000“ 
ЕООД, а на лот 23 - на 
„Автомагистрали - Черно 
море“ АД, с подизпълнител 
„Иса 2000“ ЕООД. Стро-
ителния надзор и на два-
та лота ще осъществи 
„Пътконсулт 2000“ ЕООД, 
а авторския - „Илия Бурда" 
ЕООД. 

Държавната финансово-
стопанска гимназия „Интелект“
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Финансирането от 5 млн. лв. е по ОП „Региони в растеж“ 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Откриха обновения 
градски център на Ди-
митровград. Преобразе-
ната пешеходна зона по 
бул. „България” обхваща 
32 280 кв. м. „Мащабният 
проект на обща стойност 
от 5 185 000 лв. по Опера-
тивна програма „Региони 
в Растеж 2014 – 2020” на-
пълно промени облика на 
сърцето на града, като 
същевременно запази 
неговата уникалност. 
4 407 250 лв. са осигуре-
ни от Европейския фонд 
за регионално развитие, а 

777 750 лв. са национално 
съфинансиране“, съобща-
ват от общината.

Проектът е изпъл-

нен за 24 месеца, като 
стартира на 19 септем-
ври 2016 г. „В рамките на 
двете години се създа-

доха условия за интегри-
ране на хората в нерав-
ностойно положение и се 
повиши безопасността 
и сигурността на град-
ската среда, извърши се 
цялостно почистване и 
възстановяване с редица 
реставрационни дейности 
върху колонадите, където 
с поставянето на новите  
осветителни тела се раз-
кри красотата на зоните. 
Зелените площи бяха пре-
организирани като прос-
транства и обогатени с 
дървесни видове, храсти и 
цветя. Поддържането на 
зелените пространства 
е решено с автоматична 
система за капково напо-

яване“, разказа ръководи-
телят на проекта Тихомир 
Гочев. От думите му ста-
на ясно още, че на площад 
„Поезия” зоната около шад-
равана е реорганизирана в 
посока на оживлението на 
центъра. Фонтанът е ре-
монтиран и има нови водни 
ефекти. 

Зам.-кметът на об-
щината Яшо Минков спо-
дели пред журналисти, че 
общината има верифици-

рани над 10 000 000 лв. по 
проекти от ОП „Региони 
в растеж“, което е около 
56% от общия размер на 
средствата, предвидени 
за Димитровград по опе-
ративната програма. Спо-
ред него това дава сериоз-
ни шансове за получаване 
на допълнителен финансов 
ресурс съгласно Методи-
ката за преразпределение 
на средствата вслед-
ствие на корекциите.

Ремонтите по два булеварда в 
София ще продължат и след първия 
учебен ден. Това каза зам.-кметът 
на Столичната община (СО) по на-
правление „Транспорт и транспорт-
ни комуникации” Евгени Крусев при 
предпускова проверка на обновената 
ул. „Цар Симеон“, Проектът е вклю-
чил и подземната инфраструкту-
ра. Инвестицията е за 380 000 лв., 
като средствата са осигурени от 

бюджета на СО. Изпълнител е „ДЛВ“ 
ЕООД, който е спечелил обществе-
на поръчка за улични ремонти в сто-
лица в пета зона – районите „Искър“, 
„Слатина“ и „Кремиковци“.

Вече са отворени и бул. „Арсе-
налски“, и „Васил Левски“. 

Крусев съобщи още, че се очак-
ва бул. „Пенчо Славейков“ да е го-
тов до началото на октомври. Ос-
тава да бъде довършен и бул. „Граф 

Игнатиев“. 
Зам.-кметът уточни и кой ще 

е най-мащабният ремонт, който 
общината планира за следващата 
година. Това е районът около храм-
паметник „Александър Невски“. Той е 
част от цялостния проект за обно-
вяване на градския център на София, 
който включва зоната около храма, 
ул. „Московска“, част от бул. „Цар 
Освободител“, ул. „Раковски“.

Стартира изпълнението на първия 
етап от проекта „Обновени градски 
пространства в град Лом“, който се реа-
лизира по Оперативна програма „Региони 
в растеж“ (ОПРР), съобщиха от община-
та. Той е на обща стойност 2,3 млн. лв. 

Проектът е разделен на няколко обо-
собени позиции и ще бъде реализиран 
поетапно. Изпълнители са ДЗЗД „Геопът 
Лом“, „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ 
АД. Строително-монтажните работи 
по обновяване на градски пространства 
включват: рехабилитация на участъци 
от 13 улици с обща дължина 3081,45 м; 
ремонт на пътно платно с обща площ 
14 753 кв. м, обновена зелена площ - 394 
кв. м, тротоарна настилка - 10 981 кв. м, 
засаждане на 237 бр. широколистни и иг-
лолистни дървета.

В момента се извършва подмяна на 
водопровода и канализацията по улиците 
„Драгоман“, „Варош“, „Стефан Хаджийски“ 
– до ул. „Шишман“, рехабилитация на ВиК 

системата на „Луи Айер“ и „Кръстьо Пи-
шурка“, а след това и на „Панайот Хитов“ 
и „Д-р „Андрейчев“. След като приключат 
дейностите по подземната инфраструк-
тура, тези улици ще бъдат асфалтирани, 
ще се монтират нови бордюри и ще се 
изградят тротоари. 

Предвидено е и обновяване на зелена 
площ с градинка и паметник на „Еремия 
Българов”, прилежащи към сградата на 
историческия музей. 

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

В хода са строителни-
те работи на 12 общест-
вени сгради, които бяха 
засегнати от ураганните 
ветрове през февруари и 
март т.г. Дейностите са 
възложени на „ОПАЛ - 94” 
АД. За възстановяването 
на обектите са предвиде-
ни 405 716,96 лв. Първият 
от тях, който ще бъде ре-
монтиран, е волейболната 
зала в града. В рамките 
на три седмици ще се из-
вършват СМР по покрив-

ната хидроизолация на 
спортното съоръжение. 
Успоредно ще бъде подме-
нено и покривното покри-
тие на Общинския пазар, 
намиращ се на ул. „Ген. 
Леонов“, ще се извърши 
ремонт на хидроизолаци-
ята на покрива на Втора 
градска поликлиника, как-
то и на покрива на църква-
та „Св. Троица“ – в с. Бели 
извор.

След финализиране на 
строителните дейности 
на първите четири обек-
та фирмата -изпълнител 
ще започне възстановява-

нето на останалите об-
ществени сгради и спорт-
ни съоръжения: спортните  
площадки в жк „Дъбника“ и 
в жк „Сениче“; дейности по 
покривната хидроизолация 
на ДКЦ – 1 и на Културен 
дом - Враца; основен ре-
монт на покривна кон-
струкция на църквата „Св. 
Параскева“ – с. Власатица; 
СМР в сградата на бивше-
то училище в кв. „Кулата“; 
обновяване на покрива на 
Общински гаражи – Враца; 
частичен ремонт на по-
крива на Общежитието в 
кв. „Кулата“.
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Г-н Божилов, срещата 
Ви с екипа на в. „Строи-
тел“ става само след ме-
сец време, когато тър-
жествено отбелязахте 30 
години от основаването 
на района и 115 години от 
Илинденско-Преображен-
ското въстание. Малцина 
знаят, че територията на 
район „Илинден” е заселена 
основно от потомците на 
хората от опожарените 
някога македонски гра-
дове Прилеп, Щип, Кукуш  
и др.  

Да, това са първите 
заселници на територията 
на нашия район и те и до 
днес са живата връзка на 
София с епичните събития 
около Илинденско-Преобра-
женското въстание, кое-
то обуславя и датата на 
районния празник - 20 юли 
- Илинден.

Груповият строител-
но-архитектурен ком-
плекс „Захарна фабрика“ е 
паметник на културата с 
национално значение. Пре-
ди години там се съхраня-
ваше и филмовият фонд 
на държавната телевизия. 
Какво се прави за визията 
на тази територия, има-
те ли нови идеи и вижда-
ния за експонирането на 
сградите и развитието 
на някакъв вид туризъм?  

Възможности за осъ-

ществяване на различни 
видове туризъм има винаги 
и навсякъде. Конкретно го-
лямата фабрична сграда на 
старата Захарна фабрика 
към настоящия момент е 
собственост на „Ти ей би 
риъл естейт” ЕООД. Из-
дадена е заповед (№ РД-20-
195/07.2009 г.) на директо-
ра на Дирекция „Общински 
строителен контрол“ с 
нареждане за незабавно 
ограждане и осигуряване 
на охрана за предотвра-
тяване на по-нататъшно 
рушене и разграбване на 
зданието, както и за въз-
лагане от фирмата в едно-
месечен срок на изготвяне 
на техническа експертиза 
с реализиране на посоче-
ните в документа аварий-
ни мероприятия. Съгласно 
тази норма е трябвало да 
се направят предпроектни 
проучвания, съгласувани с 

Националния институт за 
недвижимо културно на-
следство (НИНКН), с цел из-
следване възможността за 
консервация, реставрация и 
адаптация на сградата при 
определяне на бъдещето й 
предназначение и функцио-
ниране. 

Заповедта е обжалвана 
пред Административния 
съд София-град и е потвър-
дена от Върховния админи-
стративен съд през 2011 г. 
На виновното лице, което 
с бездействието си е съз-
дало условия за увреждане 
и разрушаване на обект на 
културно-историческото 
наследство, е издадено на-
казателно постановление 
(№ РД-10-30/16.12.2009 г.) 
на кмета на СО, с което 
е наложена и имущест-
вена санкция в размер на 
100 000 лв. Тази глоба е на-
малена на 50 000 лв. след 
обжалване пред Софийския 
апелативен съд и е иззета 
принудително през 2012 г. 
Има наложена парична санк-
ция от Министерството 
на културата по Закона за 
културното наследство в 
размер на 5000 лв., която 
също е обжалвана. 

За изхода от това дело 
не разполагаме с информа-
ция. Това, което мога да 
кажа, за да върнем темата 
към туризма и развитието 
на културата в района, е, 
че в края на април т.г. по 
случай 180-годишнината 
от рождението на основа-

теля на Захарна фабрика - 
белгийския индустриалец и 
филантроп Ернест Солвей 
(1838 – 1922), беше изгра-
ден и открит паметник в 
негова чест в парка „Света 
Троица“. Това беше реализи-
рано по инициатива на Три-
фон Павлов – секретар на 
нашето читалище „Епископ 
Йосип Щросмайер - 2009“ и 
с финансовата подкрепа на 
„Солвей Соди“ АД.

Паметникът, изграден 
по проект на скулптура 
Светлин Николов (учител 
по изобразително изкуство 
в 3 СУ), е разположен в пар-
ка, а негово копие – в учебен 
кабинет в 3 СУ в знак на по-
чит към делото на Солвей. 
На откриването на памет-
ника като официални гости 
присъстваха Никола Боел 
– председател на борда на 
директорите на групата 
„Солвей“, и Н.Пр. Франсоа 
Бонтан – посланик на Крал-
ство Белгия в България. 

Няколко думи за ново-
то строителство във Ва-
шия район?

На територията на 
„Илинден“ преди години е 
реализирано комплексно 

застрояване. Към момента 
има 6 обекта на етап груб 
строеж на частни терени 
и в близко бъдеще се очак-
ва реализацията на още 2. 
Довършват се 2 секции на 
бл. 145-В в жк „Света Тро-
ица“, чието строителство 
е било спряно през 90-те 
години. 

При Вас са най-ста-
рите софийски жилищ-
ни комплекси – „Захарна 
фабрика“, „Гевгелийски“, 
„Света Троица“ и „Илин-
ден“. Каква е пътната ин-
фраструктура в тях?

Да, това са едни от 
най-старите жилищни 
квартали в София - с из-
носена инфраструктура, 
силно нуждаеща се от об-
новление и реконструкция. 
Надявам се тези дейности 
да се случват поетапно, с 
оглед на финансовите въз-
можности. 

Пътната инфраструк-
тура на района е с дължина 
близо 37 000 м, в т.ч. улици 
с масов градски транспорт, 
такива с обществена зна-
чимост и вътрешноквар-
тални улици. Тротоарите 
към тях са с обща площ от 

около 139 000 кв. м. Освен 
текущата поддръжка и 
ремонт на улици и трото-
ари, залегнали в годишната 
програма, стремежът на 
районната администрация 
е поне една вътрешноквар-
тална улица да бъде изцяло 
завършена. През настояща-
та година това е ул. „Божа-
на“ в жк „Захарна фабрика“, 
която е възлова за кварта-
ла. 

Основният ремонт на 
улицата включваше 1800 
кв. м изцяло нова трипла-
стова пътна настилка с 
подсилване на основата, 
1500 кв. м прилежащи тро-
тоари, отговарящи на нови-
те изисквания за достъпна 
среда, паркинг на площ от 
400 кв. м и общо 12 броя 
нови дъждоприемни шахти. 
На улицата са оформени 
джобове за позициониране 
на контейнерите за смет, 
за да не пречат на движе-
нието. 

Друг изпълнен голям 
проект е обновяването на 
нашето ларго в жк „Захарна 
фабрика“, където поетапно 
бяха извършени различни 
строително-монтажни 
работи – пренареждане на 

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Район „Илинден“ се обособява като 
една от 24-те самостоятелни състав-
ни административно-териториални 
единици, включени в структурата на 
Столичната община (СО) през 1988 г. 
Мисията му е да съчетава дейност-
ите по местното самоуправление на 
населението на неговата територия 

с държавната политика за развитие на 
столицата. 

Точно за това си говорехме с кмета 
на района Иван Божилов, който запозна 
екипа на в. „Строител“ с всичко, което 
представлява интерес за читателите 
ни. Най-силно впечатление ни напра-
ви увереността на Божилов, че стро-
ителите ще завършат ремонтите по 
училищата за новата учебна година. 

Впрочем, кметът беше любезен да ни 
срещне с майсторите в някои от сгра-
дите на образователната инфраструк-
тура - общинска собственост. Стана 
ясно, че старите квартали на „Илинден“ 
са познати с добре обособената си и 
редовно поддържана инфраструктура, 
с широки и добре стопанисвани градин-
ки и междублокови пространства, пар-
кинги, детски и спортни площадки. И с 

много паметници на културата, един 
от които е и храмът „Света Троица“. 
Църквата е построена благодарение 
на дарения от родолюбиви нашенци и 
е посветена на загиналите български 
герои през войните от 1912 - 1918 г. 
Стремежите за развитие на „Илинден” 
като предпочитано място за живеене, 
отдих и развлечение продължават и 
днес. 

Иван Божилов, кмет на район „Илинден“:

Иван Божилов е роден и живее в София. Женен, с 2 деца. 
Висшето му образование включва магистърска степен със 
специалност „Публична администрация“, завършена през 
2006 г. в Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ и бакалавърска по същата специалност от 
2005 г. в Техническия университет в Габрово.
От 2002 г. до 2009 г. работи в частния сектор. От 2009 г. 
до 2013 г. е народен представител в 41-вото Народно 
събрание от квотата на ПП ГЕРБ, където участва в 
редица комисии, делегации и групи и заема отговорни 
длъжности, сред които зам.-председател на Комисията 
по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите на гражданите и Комисията по икономическа 
политика, енергетика  и туризъм. Професионалният му 
стаж от 2013 г. до момента е в качеството на кмет на 
район „Илинден“. 

Сградата на районната администрация
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паважната настилка, ця-
лостна реконструкция на 
пешеходната алея с унипа-
вета, монтаж на нови пейки 
и др. Предстои и засаждане 
на рози и други растителни 
видове.

Наред с крупните про-
екти бяха ремонтирани 
поетапно и с оглед на фи-
нансовите възможности 
прилежащите тротоари на 
санираните блокове в жк 
„Захарна фабрика“. 

Как се възползвахте 
от безвъзмездната по-
мощ на ЕС и средствата 
за санирането на много-
фамилни жилищни сгради 
по Националната програ-
ма? 

Район „Илинден“ е сред 
първите участници в пи-
лотния проект „Демонс-
трационно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради“, реализиран с под-
крепата на Програмата на 
ООН за развитие (ПРООН). 
Бяха обновени две сгради в 
жк „Захарна фабрика“. До-
брите практики и натрупа-
ният опит бяха пренесени и 
в следващия проект - „Енер-
гийно обновяване на бъл-
гарските домове“, който се 
осъществи с финансовата 
подкрепа на ОП „Регионално 
развитие 2007 - 2013“. Така 
бяха обновени други 7 жи-
лищни обекта. 

По настоящата Нацио-
нална програма за енергий-
на ефективност на много-
фамилните жилищни сгради 
е получено финансиране за 
три здания. Особено впе-
чатление с качествената 
строително-ремонтна дей-
ност прави бл. 11 в жк „Гев-
гелийски“. При него работа-
та приключи и има издадено 
удостоверение за въвежда-
не в експлоатация. Активно 
се работи на бл. 299 в жк 
„Света Троица“, а за бл. 69 
в жк „Захарна фабрика“ има 
изготвен работен проект и 
в момента върви процедура 
по издаване на разрешение 
за строеж.

По ОП „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“ пред-
стои цялостен ремонт и 
енергийно обновяване на 
Центъра за временно нас-
таняване на бездомни хора 
„Света София“ и сградата 
на районната администра-
ция, които се намират в жк 
„Захарна фабрика“. 

Какво е състояние-
то на образователната 
инфраструктура? На Ва-
шата територия са и по-
пулярната в столицата 
33-та езикова гимназия 
„Света София”, както и 
предпочитани от мла-
дежите професионални 
учебни заведения. Как из-
глежда тяхната база, дос-
татъчни ли са спортните 
площадки в училищата и в 
района?

На територията на 

район „Илинден“ има 5 об-
щински детски градини и 
6 общински училища, сред 
които е и 33-та езикова 
гимназия. Сградният фонд 
е в относително добро със-
тояние. Две от училищата 
вече са санирани – 43 ОУ 
„Христо Смирненски“ и 45 
ОУ „Константин Величков“. 
Към настоящия момент се 
извършват дейности по 
подготовка и изграждане, 
ремонт и реконструкция на 
3 детски градини и 3 учи-
лища – по плана за Интег-

рирано градско възстановя-
ване и развитие на София 
и ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“. Предвидени 
за цялостна модернизация 
- с акцент енергийна ефек-
тивност, са ДГ №51 „Щур-
че“, ДГ №179 „Синчец“, 3 СУ 
„Марин Дринов“ и 113 СУ 
„Сава Филаретов“. В рам-
ките на реализацията на 
инвестиционната програ-
ма ще бъде извършено съ-
баряне на старата сграда и 
строителство на нова към 
ДГ №153 „Света Троица“ за 
4 градински групи. 

Ще бъде реконструира-
на и сградата на бившето 
Военно окръжие, която е ин-
тересна от архитектурна 
гледна точка и има важна 
историческа стойност за 
район „Илинден“. Тя е била 
построена с дарения от 
първите заселници с цел 
да създадат българско учи-
лище. Така са положени ос-
новите на днешното 43 ОУ 
„Христо Смирненски”, кое-
то се помещава и до днес 
в същия двор, но в по-нова 

сграда. Тя е една от малко-
то запазени постройки на 
София след Втората све-
товна война, които дават 
облика на столицата, наред 
с храм-паметника „Св. Алек-
сандър Невски“, Народното 
събрание, Централна баня, 
Халите, Синодалната па-
лата. След реконструкци-
ята, която се извършва в 
момента, бившето Военно 
окръжие ще бъде предос-
тавено отново на 43 ОУ 
„Христо Смирненски” - като 
нов корпус за обучение на 

ученици от I до III клас с 6 
класни стаи, 2 художест-
вени ателиета, учителска 
стая, библиотека, сервизни 
помещения и нова столова 
за хранене за 72 деца.

От професионалните 
гимназии в района само 
тази по хранително-вку-
сови технологии „Проф. д-р 
Георги Павлов” е общинска 
собственост, и то отскоро 
– от края на 2016 г. За това 

кратко време районната 
администрация успя да из-
готви проект „Ремонт и 
обновяване на ПГХВТ „Проф. 
д-р Георги Павлов“ и да 
включи гимназията в Про-
цедура BG16RFOP0013.002 
„Подкрепа за професионал-
ните училища в Република 
България“ по ОП „Региони 
в растеж 2014 - 2020“. В 
момента в гимназията се 
работи много активно и 
се извършват различни ре-
монтни дейности – въвеж-
дане на мерки за енергийна 

ефективност, рехабилита-
ция и обновяване на всички 
сградни инсталации и т.н. 
В рамките на проекта из-
цяло ще бъде обновен и 
разширен физкултурният 
салон и ще бъде изградено 
ново спортно игрище на 
открито. 

Спортните площадки, 
които никога не са доста-
тъчни, също са обект на 
активни СМР. Миналата 

година беше изградено 
ново футболно игрище в 45 
ОУ „Константин Величков“, 
което е отворено за сво-
бодно ползване от всички 
граждани от района. В учи-
лищата, които се ремонти-
рат по ОПРР – 3 СУ „Марин 
Дринов“ и 113 СУ „Сава Фи-
ларетов“, също ще бъдат 
изградени нови игрища и 
физкултурни салони. 

Ще допълня, че на те-
риторията на района има 
общо 12 спортни площадки 
в междублоковите прос-
транства, които са със 
свободен достъп и които 
се стараем да поддържаме 
в приличен вид, но трябва 
да подчертая, че голяма 
част от тях се нуждаят 
от по-сериозен ремонт и 
обновление. През послед-
ните години изградихме и 
шест фитнес зони на от-
крито със свободен достъп 
за гражданите, като наше-
то желание е те да стават 
все повече.

Поддържате почти 
700 дка зони за отдих и 
зелени площи. На Вашата 
територия е и паркът 
„Света Троица”, и особено 
популярният през години-
те Западен парк. 

И двата парка се под-
държат от Дирекция „Зеле-
на система“ на Столична-
та община. „Света Троица“ 
е в много добро състояние 
и е любимо място за от-
дих и прекарване на сво-
бодното време на нашите 
съграждани и гостите на 
района. Там има изградена 
лятна естрада, на която 
районната администра-
ция представя своята 
лятна културна програма 
и от която се възползват 
- с наша подкрепа - много 
представители на българ-

ската културна общест-
веност за редица изяви в 
различни области на изку-
ството и културата и за 
лятно забавление на деца и 
възрастни.

В момента тече първи-
ят етап от реконструкция-
та на Западен парк, като се 
работи върху инженерната 
инфраструктура, канали-
зацията, шахтите и елек-
трическата мрежа. Той ще 
се ремонтира 12 месеца 
и трябва да е готов през 
2019 г. Ще бъдат изградени 
нови алеи, поливна система, 
осветление и видео наблю-
дение. Ще бъде отворен и 
вход откъм жк „Люлин“. 

Столичани сигурно са 
обърнали внимание на фа-
кта, че район „Илинден“ е 
един от най-зелените в 
нашия град. Двата най-
стари квартала – „Захарна 
фабрика” и „Гевгелийски”, са 
с най-широки, китни и до-
бре поддържани градинки и 
зони за отдих в междубло-
ковите пространства, със 
съществуваща многого-
дишна дървесна и храстова 
растителност. 

Ние като администра-
ция съвместно с жителите 
на района се стремим спо-
ред средствата, с които 
разполагаме, да запазваме 
и поддържаме това зелено 
богатство. Голяма част 
от тези пространства са 
обновени по Програма „Зе-
лена София“, която се из-
пълнява от 2011 г. насам, 
и всяка следваща година 
се наблюдава нарастващ 
интерес от страна на 
хората към нея. Тази го-
дина бяха разработени 15 
проектни предложения на 
представителите на ет-
ажните собствености от 
район „Илинден“ и всичките 
бяха одобрени. 

Снимки авторът

Реконструкция на старата сграда на 43-то основно училище „Христо Смирненски“

Обновеният бл.11 
в кв. „Гевгелийски”

Ларгото на „Илинден”

Реновира се Професионалната гимназия по хранително-
вкусови технологии

Санират най-високия блок в столицата по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради
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Свилена Гражданска 

За периода юли 2015 г. 
- юли 2018 г. Европейски-
ят фонд за стратегиче-
ски инвестиции (ЕФСИ) 
е подпомогнал вложения 
за 335 млрд. евро в целия 
Европейски съюз (ЕС). По 
този начин Европейската 
комисия (ЕК) и групата 
на Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) са 
изпълнили ангажимента 
си да мобилизират 315 
млрд. евро за допълни-
телни инвестиции. Пла-
нът „Юнкер“ оказва без-
спорно въздействие върху 
икономиката на ЕС и про-
меня радикално начина, 
по който иновациите се 
финансират в Европа, съ-
общиха от пресцентъра 
на ЕК.

„Инициативата се до-
каза като успешна. Ние 
надхвърлихме първона-
чалната цел от 315 млрд. 
евро“, е заявил председа-
телят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер пред Колегиума на 
комисарите по повод тре-
тата година от старта 
на плана. „Финансирахме 
проекти, които не биха 
били възможни без ЕФСИ, 
и при това, без да се тру-
пат нови дългове – две 
трети от вложенията 
са от частния сектор. 
От подкрепа на профе-
сионалното обучение за 
бежанци във Финландия 
до средства за възобновя-
ема енергия в Гърция и за 
селско стопанство в Бъл-
гария ще продължим да из-
ползваме бюджета на ЕС 
за това, което може най-
добре - стимулирането 
на растежа“, е подчертал 
Юнкер. 

„Постижението на 
ЕФСИ доказва, че ЕС е 
начело в използването на 
частни средства за обще-
ственополезни цели. Като 
възприехме съобразен с па-
зара подход и използвахме 
стратегически бюджета 
на Съюза, подкрепихме 
стотици иновативни ин-
вестиционни проекти 
и подпомогнахме разра-
стването на хиляди малки 
предприятия“, е допълнил 
зам.-председателят на 
ЕК с ресор „Работни мес-
та, растеж, инвестиции 
и конкурентоспособност“ 
Юрки Катайнен. „В резул-
тат на това подобрихме 
конкурентоспособността 
на Европа и досега ока-
захме подкрепа на не по-
малко от 750 хил. работни 
места в целия ЕС. Благо-
дарение на Плана за ин-
вестиции и на усилията на 
държавите членки за реа-
лизирането на национални 
структурни реформи перс-
пективите пред вложения 
в Европа са обещаващи“, е 
казал още Катайнен.

„Обичам да наричам 
ЕИБ институцията на 
добрите вести, но дори 
и по нашите стандарти 
този успех ме прави осо-
бено горд. Успяхме да на-
правим това, което преди 
три години мнозина зая-
вяваха, че е невъзможно 
- мобилизирането на 315 
млрд. евро нови допълни-
телни инвестиции, пове-
чето от тях от частния 
сектор, което никога не 
е изглеждало лесна зада-
ча. Доказахме обаче, че 
това може да бъде осъ-
ществено благодарение 
на отличното сътрудни-
чество между ЕИБ и ЕК, 
на помощта и подкрепата 
на Съвета и Европейския 
парламент, както и на 
опита, многофункционал-
ността и всеотдайност-
та на банката на ЕС“, е 
заявил председателят на 
групата на ЕИБ Вернер 
Хойер. „През последните 
три години се преобрази 
начинът, по който Европа 
финансира своите прио-
ритети. Сега вече знаем 
как да направим така, че 
недостатъчните публични 
ресурси да постигат пове-
че за икономиката на ЕС 
и нейните граждани чрез 
привличането на частни 
инвестиции. Днес много 
хора гледат на плана „Юн-
кер“ като на печеливш мо-
дел“, е добавил Хойер. 

Планът за инвести-
ции в Европа бе иницииран 
през ноември 2014 г., като 
имаше за цел да обърне 
низходящата тенденция 
на равнищата на вложения 
и да насочи ЕС по пътя на 
икономическото възстано-
вяване. Той стартира през 
юли 2015 г., като от то-
гава са одобрени над 898 
операции в 28-те държави 
членки на ЕС. Предвид ус-
пеха на ЕФСИ през 2017 г. 
Европейският съвет и Ев-
ропейският парламент се 
споразумяха за удължаване 
на неговото действие, как-

то и за увеличаване на ка-
пацитета му на 500 млрд. 
евро до края на 2020 г. При-
ети бяха и някои промени. 
Включени са нови допус-
тими сектори за финанси-
ране, като биоикономика, 
земеделие и селско стопан-
ство. Има препоръка поне 
40% от вложенията да са 
за мерките за борбата с 
климатичните промени. 
Въведени са и завишени из-
исквания за прозрачност и 
публична комуникация.

Същевременно ЕИБ, 
Комисията и Европейски-
ят консултантски цен-
тър по инвестиционни 
въпроси продължават да 
насърчават използването 
на инвестиционни плат-
форми - механизми, които 
обединяват проекти с по-
малък мащаб и/или с по-
висок риск по отношение 
на географско положение 
или отрасъл. Това помага 
за по-доброто споделяне 
на риска, улеснява привли-
чането на частни инвес-
титори и в крайна сметка 
осигурява финансиране за 
индивидуални предложе-
ния. До юни 2018 г. са одо-
брени 41 инвестиционни 
платформи, които се очак-
ва да мобилизират над 
34,8 млрд. евро.

В независимата оцен-
ка на ЕФСИ, публикувана 
през юни 2018 г., се за-
ключава, че гаранцията 
от ЕС е ефикасен начин 
за увеличаване на обема 
на по-рисковите операции 
на ЕИБ и използва по-мал-
ко бюджетни средства в 
сравнение с европейските 
програми за безвъзмездни 
средства. Подчертава 
се още, че подкрепата 
от страна на ЕИБ е от 
ключово значение за ор-
ганизаторите на проек-
ти, тъй като действа 
на пазара като „печат за 
качество“ и така спомага 
за по-лесното набиране 
на вложения. В нея се из-
тъква също, че трябва да 

продължи подобряването 
на достъпа до финанси-
ране за иновации, както и 
да се засилят полезните 
взаимодействия с други 
програми на ЕС.

Работни места и растеж

По оценка на икономи-
ческия отдел на ЕИБ и на 
Съвместния изследова-
телски център на Комиси-
ята (JRC) операциите на 
ЕФСИ вече са подкрепили 
повече от 750 хил. работ-
ни места, като до 2020 г. 
числото ще нарасне спря-
мо изходното положение 
на 1,4 милиона. Освен 
това изчисленията показ-
ват, че благодарение на 
плана „Юнкер“ БВП на ЕС 
вече се е увеличил с 0,6%, 
като се очаква до 2020 г. 
да се повиши до 1,3%. 

Отчетено е още, че 
инициативата има най-го-
лямо въздействие в държа-
вите, които са били теж-
ко засегнати от кризата 
- Кипър, Гърция, Ирландия, 
Италия, Португалия и Ис-
пания. 

Какво е финансирал планът 
„Юнкер“

Планът „Юнкер“ поз-
волява на групата на ЕИБ 
да финансира операции, 
които са по-рискови в 
сравнение с нейните оби-
чайни инвестиции. Често 
подкрепените от ЕФСИ 
проекти са силно инова-
тивни, осъществяват се 
от малки предприятия 
без кредитна история или 
обединяват предложения 
за инфраструктурни обек-
ти по сектори и географ-
ски обхват. Подпомагане-
то на такива проекти е 
наложило групата на ЕИБ 
да разработи нови финан-
сови продукти, например 
рисков дълг с характерис-
тики на собствен капи-
тал или инвестиционни 
платформи. Особено ва-

жно е, че планът „Юнкер“ 
позволява също на ЕИБ да 
одобрява по-голям брой 
предложения, отколкото 
би било възможно без га-
ранция от бюджета на 
ЕС, както и да достига 
до нови клиенти - 75% от 
получателите на подкре-
па от ЕФСИ са такива за 
банката. 

Ако привлечените ин-
вестиции по плана „Юн-
кер“ се разглеждат спря-
мо БВП, сред държавите 
начело са Гърция, Есто-
ния, Литва, България и 
Финландия. Страната ни 
е на четвърта позиция по 
този критерий, като общо 
привлечените средства са 
423 млн. евро и се очаква 
те да доведат до допълни-
телни 1,8 млрд. евро вло-
жения. 

На старта на Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС в при-
съствието на предсе-
дателя на ЕК Жан-Клод 
Юнкер и премиера Бойко 
Борисов в София бе подпи-
сан договор за заем в раз-
мер на 100 млн. евро между 
ЕИБ с родното предприя-
тие за селскостопански 
и лекарствени продукти 
„Биовет“ АД. Финансира-
нето цели повишаване на 
нивата на производство 
и научноизследовател-
ска и развойна дейност в 
област та на здравеопаз-
ването на животните. 
Кредитът се гарантира 
от ЕФСИ. Ще бъдат съз-
дадени поне 210 работни 
места. Контрактът бе 
подписан от зам.-пред-
седателя на ЕК с ресор 
„Работни места, растеж, 
инвестиции и конкурен-
тоспособност“ Юрки Ка-
тайнен, министъра на 
земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов, 
вицепрезидента на ЕИБ 
Андрю Макдауъл и Кирил 
Домусчиев, гл. изп. дирек-
тор на „Хювефарма“, чие-
то дъщерно дружество е 
„Биовет“. 

В допълнение към финан-
сирането на новаторски 
проекти и технологии 
ЕФСИ подкрепи и други 
цели на ЕС,

като например в ци-
фровата, социалната и 
транспортната полити-
ка. Благодарение на плана 
още 15 млн. домакинства 
имат високоскоростен 
широколентов достъп до 
интернет; повече от 500 
хил. социални и достъп-
ни жилища са построени 
или обновени; 30 млн. ев-
ропейци се ползват от 
подобрени здравни услуги; 
95 млн. пътници годиш-
но се радват на по-добра 
железопътна и градска 
инфраструктура; 7,4 млн. 

домакинства използват 
енергия от възобновяеми 
източници и др.

Услуги за консултиране и 
място за срещи в интер-
нет

Друга важна цел на 
плана „Юнкер“ е да спома-
га за даването ход на нови 
проекти. Европейският 
консултантски център по 
инвестиционни въпроси 
предоставя техническа 
помощ и консултации по 
предложенията. От стар-
тирането си през 2015 г. 
той е обработил над 770 
искания от организато-
ри на проекти във всич-
ки държави членки на ЕС. 
Повече от 50 проекта са 
включени в планирането 
на ЕФСИ. Един от тях е 
разработването на пред-
ложение за социални жи-
лища в полския град По-
знан. Проектът, получил 
заем с помощта на ЕФСИ 
в размер на 42 млн. евро, 
ще даде възможност за 
изграждането и модерни-
зирането на апартаменти 
за около 3 хил. души.

Освен това до юли 
2018 г. на Европейския 
портал за инвестиционни 
проекти - място за онлайн 
срещи на организатори на 
проекти и инвеститори, 
са представени повече от 
700 предложения. Почти 
400 от тях в 25 различни 
сектора с висок иконо-
мически потенциал вече 
са публикувани. Съглас-
но проучване, извършено 
през 2017 г. инвеститори 
са осъществили контакт 
с над 80% от организато-
рите на проекти, подали 
искане на портала. 

През юни 2018 г. ЕК пред-
стави продължението на 
плана „Юнкер“ след 2020 г.

В рамките на след-
ващия дългосрочен бю-
джет на ЕС за периода 
2021 - 2027 г. Комисията 
предлага да бъде създаде-
на програмата InvestEU, 
която ще обедини големия 
брой схеми за финансира-
не, съществуващи понас-
тоящем, и ще разшири 
успешния модел на Плана 
за инвестиции за Европа. 
С InvestEU от ЕК очакват 
да дадат допълнителен 
тласък на създаването на 
работни места, инвести-
циите и иновациите.

„С InvestEU ние използ-
ваме успешния модел на 
плана „Юнкер“ и го прила-
гаме за многобройните 
налични програми на ЕС 
за финансиране. Опростя-
ваме, постигаме повече с 
по-малко средства и по-
ставяме по-силен акцент 
върху социалните инвес-
тиции“,  е обяснил при 

За периода юли 2015 г. - юли 2018 г. ЕФСИ 
е увеличил БВП на ЕС с 0,6% и е подпомогнал 
създаването на 750 хил. работни места 

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер представя резултатите от плана „Юнкер“
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представянето на идеята 
Жан-Клод Юнкер.

„Програмата InvestEU 
представлява структур-
на реформа в бюджета 
на ЕС. Като градим върху 
успеха на ЕФСИ, можем да 
продължим да укрепваме 
създаването на работ-
ни места, иновациите и 
уменията в Европа, като 
едновременно с  това 
предлагаме по-опростени 
и по-прозрачни условия за 
бенефициентите. InvestEU 
ще ни помогне да постиг-
нем целите на нашата 
политика, като устойчи-
во развитие, научни по-
стижения, социално при-
общаване и подпомагане 
на малките предприятия 
да се разрастват с цел 
мобилизиране на инвес-
тиции в размер над 650 
млрд. евро – предимно от 
частния сектор“, е допъл-
нил зам.-председателят 
на ЕК Юрки Катайнен. 
„Нещо повече, ние даваме 
възможност на държавите 
членки да използват дори 
още по-ефективно свои-
те средства от ЕС чрез 
гаранционния фонд. Това 
е ситуация, в която всеки 
печели“, е заявил той и е 
подчертал, че новата про-
грама ще включва фонда 
InvestEU, Консултантския 
център InvestEU и портала 
InvestEU.

Комисията предлага 
15,2 млрд. евро да бъдат 
заделени за фонда. Това 
ще даде възможност за 
гаранция от бюджета на 
ЕС в размер на 38 млрд. 
евро, която ще се използ-
ва за подкрепа на страте-
гически важни проекти в 
целия ЕС. От ЕК очакват, 
че чрез привличането на 
частни и публични инвес-
тиции InvestEU ще гене-
рира над 650 млрд. евро 
допълнителни вложения 
в целия ЕС за период от 
7 години. Ще бъдат подпо-
могнати четири области 
- устойчива инфраструк-
тура; научни изследвания, 

иновации и цифровизация; 
малки и средни предпри-
ятия; социални инвести-
ции и умения. Освен това 
InvestEU се залага да бъде 
гъвкав, като той ще може 
да реагира на пазарните 
промени и приоритети-
те на политиката, които 
се изменят с течение на 
времето. Планира се про-
грамата да има единна 
съгласувана структура за 
управление и изисквания 
за докладване, като се из-
бягва дублиране. Групата 
на ЕИБ ще остане главен 
финансиращ партньор на 
Комисията в рамките на 
InvestEU. В допълнение на-
ционалните и регионални-
те насърчителни банки на 
държавите членки и други 
институции, които раз-
полагат със специфични 
познания и опит, могат 
при определени условия 
да станат финансиращи 
партньори.

Страните ще имат 
възможност да насочват 
част от разпределените 
им средства от фондо-
вете на политиката на 
сближаване към бюджет-
ната гаранция на InvestEU. 
Всички пари, минаващи 
през фонда, ще се ползват 
от гаранцията от ЕС и от 
високия му кредитен рей-
тинг, като по този начин 
ще се засили ефектът на 
националните и регионал-
ните вложения. 

Въз основа на моде-
ла на Европейския кон-
султантски център по 
инвестиционни въпроси 
в Плана за инвестиции, 
консултантският цен-
тър InvestEU ще обедини 
13 различни услуги, съ-
ществуващи понасто-
ящем, в „обслужване на 
едно гише“ за помощ за 
разработване на проек-
ти. Той ще предоставя 
техническа подкрепа за 
подготовката,  разра-
ботването, структури-
рането и изпълнението 
на предложения, включи-

телно за изграждане на 
капацитет.

Проектите по InvestEU 
ще трябва да отговарят 
на няколко критерия, като 
например да са насочени 
към преодоляване на не-
ефективност на пазара 
или недостиг на инвести-
ции и да са икономически 
рентабилни; да постигат 
мултиплициращ ефект, 
когато е възможно, да 
привличат частни инвес-
тиции; да допринасят за 
постигането на целите 
на политиката на ЕС.

С фонда ще се фи-
нансират икономически 
жизнеспособни проекти в 
области, в които има не-
ефективност на пазара 
или недостиг на инвес-
тиции. Целта е да се при-
влече търговско финан-
сиране за широк кръг от 
операции и бенефициенти 
и да се подпомагат само 
предложения, за които или 
изобщо не може да бъде 
получено финансиране, или 
то не може да бъде полу-
чено при необходимите 
условия без подкрепа от 
фонда. Ще се подкрепят 
и по-рискови проекти в 
определени области. При 
InvestEU се поставя по-
голям акцент върху со-
циалните инвестиции и 
уменията. Средствата 
за бюджетни гаранции и 
финансови инструменти в 
социалния сектор съглас-
но настоящата Много-
годишна финансова рам-
ка възлизат на 2,2 млрд. 
евро, докато в рамките 
на InvestEU в периода 2021 
- 2027 г. са предвидени 4 
млрд. евро за гаранцията 
на ЕС в сектора, което е 
почти двойно повече. За 
останалите области – 
устойчива инфраструкту-
ра в InvestEU, са заложени 
11,5 млрд. евро, научни из-
следвания, иновации и ци-
фровизация – 11,25 млрд. 
евро, за малки и средни 
предприятия – 11,25 млрд. 
евро.

По плана „Юнкер“ ЕИБ 
и ръководството на ле-
тището във френския 
департамент Реюнион 
сключиха през юни т.г. 
договор за заем за 100 
млн. евро за обновяване 
на аеропорта в райо-
на. Със средствата ще 
бъдат подобрени еколо-
гичните показатели на 
съоръжението, ще се 
повиши безопасността на съществу-
ващата инфраструктура, ще се про-
мени разположението на пътищата 

за достъп и паркингите, като ще се 
интегрира системата за обществен 
транспорт. 

Кредити в размер на 
130 млн. евро ще финанси-
рат инвестиции в зелена 
енергия в Загреб, за да се 
заменят остарелите пе-
тролни и газови турбини 
и котли. Европейската 
банка за възстановяване 
и развитие, ЕИБ и Евро-
пейската комисия обе-
диняват усилията си в 
подкрепа на Хърватска-
та енергийна компания. 
Със средствата ще бъдат мобилизи-
рани електро- и топлоснабдителните 
системи в столицата, като ще се ин-
сталират две газови турбини, два па-
рогенератора за оползотворяване на 
топлината и една парна турбина с об-
ратно налягане, произвеждаща топлина 
и електричество в завода за комбини-
рано производство на електрическа и 

топлоенергия в близост до центъра на 
Загреб. Финансирането на заемите е 
разделено между ЕБВР - 87 млн. евро, и 
ЕИБ - 43 млн. евро. Инвестицията ще 
осигури реализирането на модерен и 
екологосъобразен проект, отговарящ 
на изискванията за отопление на гра-
да и на всички национални и европейски 
екологични стандарти.

Много полски граждани искат да 
живеят в центъра на градовете, къде-
то са израснали или работят, вместо 
да търсят по-евтини алтернативи в 
покрайнините. През 2015 г. повече от 
43% от населението на Полша оби-
тават пренаселени домове, което е 
значително по-високо в сравнение със 
средното за ЕС - 17%.

Над една трета от полските домо-
ве са построени между 1961 г. и 1980 г., 
когато качеството на строителство-
то и стандартите за енергийна ефек-
тивност са били по-ниски в сравнение 
с конструкциите след 1995 г. Социал-
ният жилищен сектор в Полша изисква 
значителни инвестиции, за да покрие 
нуждите на населението и да съдейст-

ва за съживяването на градските цен-
трове. Агенцията за социални жилища 
в град Познан защити предложение по 
ЕФСИ и ще получи средства за изграж-
дането на 700 жилищни единици на 
няколко места в града, както и рекон-
струкции и подобрения в съществува-
щи здания, като от тях се възползват 
около 2510 граждани.

Преди дни бе преведен и първият 
транш по друг проект за обновяване 
на миньорския полски град Валбрич в 
размер на около 14 млн. евро, отново по 
плана „Юнкер“. Очаква се подкрепата 
да достигне до 28 млн. евро за сели-
щето. Средствата ще се използват 
за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сградите.

По инициативата в София бе подписан договор за заем в размер на 100 млн. евро 
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На 40% са изпълнени ремонтно-въз-
становителните работи на моста край 
с. Краводер на път I-1 Монтана – Враца. 
Предвижда се пътното съоръжение над 
река Ботуня да бъде завършено до края на 
строителния сезон. По време на СМР тра-
фикът е насочен по обходни маршрути. 

Съоръжението над река Ботуня е по-
строено през 1981 г. и досега не е основ-
но ремонтирано. Предвидените дейности 
включват изграждане на ново пътно плат-
но и плоча, хидроизолация и асфалтова на-
стилка. Ще бъдат подменени ограничител-
ните системи, тротоарните блокове и ще 
се подобри отводняването. С приключване-
то на възстановителните работи на съо-

ръжението ще се повиши безопасността и 
удобството при пътуване.

Изпълнител е „Пътинженеринг-М“ АД. 
Договорът е на стойност 678 767,09 лв. 
Строителният надзор е поверен на „Ин-
терконсулт“ ЕООД. Техният контракт е 
за 11 040 лв. Средствата са осигурени от 
бюджета на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“.

Една е отворената цено-
ва оферта в обществената 
поръчка за избор на изпълни-
тел за извършването на про-
учвателно-проектантски 
работи и строителство на 
7,5 км от път III-8611 Белица 
- Загражден от км. 10+430 
до км. 18+000, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). Тя е на 
допуснатия участник „ИСА 
2000“ ЕООД, чието предло-
жение е за 3 406 500 лв. без 
ДДС. Пликовете с цените 
на останалите кандидати в 
тръжната процедура не са 
разпечатани. Мотивите ще 

бъдат посочени в решение-
то и протоколите от рабо-
тата на комисията, оценя-
ваща офертите.                        

Проектът ще се реали-
зира със средства от бю-
джета на АПИ през 2019 г. 
Срокът за изпълнение е 365 
календарни дни. 

По предварителни раз-
чети близо 1 млн. лв. са не-
обходими за ремонтно-въз-
становителни дейности 
на 29 км от третокласния 
път III-592 Подкова - Куку-
ряк – Токачка, информираха 
от пресцентъра на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Той е изграден преди 
повече от 40 години с нама-
лен габарит в определени 
участъци, а последният му 

основен ремонт е правен 
през 1982 г. За периода учас-
тъкът е поддържан с разпо-
лагаемия бюджет по про-
грамата за текущ ремонт.

„АПИ търси и разглежда 
възможности за подобря-
ване състоянието на тре-
токласната пътна мрежа. 
Хроничното недофинансира-
не на пътния сектор влоши 
състоянието й и в момента 
над 6000 км третокласни 

пътища, какъвто е и пътят 
Подкова - Кукуряк - Токач-
ка, се нуждаят от ремонт. 
Затова е важно колкото се 
може по-скоро да бъде из-
градена и въведена ТОЛ сис-
темата, която ще позволи 
в обновяването и поддържа-
нето на републиканските 
пътища през следващите 
години да се инвестират 
много повече средства“, по-
сочват от Агенцията.

В Министерството на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщения-
та (МТИТС) беше даден старт на проекта 
„Изграждане на ГИС базирана електронна 
платформа „Единна информационна точка“. 
Той се осъществява по Оперативна про-
грама „Добро управление“, като срокът за 
реализация е 8 месеца. Изпълнител е „ЕСРИ 
България“ ООД. 

Основната цел на проекта е да се събе-
рат на едно място и интегрират данни за 
трасетата на цялата техническа инфра-
структура на България – електронни съоб-
щителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и елек-
тро инфраструктура, топлопроводи, улично 
осветление и др. Към настоящия момент 
липсва информация относно изградената 
физическа инфраструктура, подходяща за 
разполагане на електронни съобщителни 
мрежи, което води до дублиране на инфра-
структура или увреждане на вече същест-
вуващата и като краен резултат – ненужно 

влагане на повече средства и време в сход-
ни дейности. Няма данни и за планираните 
работи по изграждане на физическа инфра-
структура и разполагане на електронни 
съобщителни мрежи. Сериозен проблем е и 
липсата на обща информационна база дан-
ни за органите, компетентни да издават 
съответните актове, както и на ясни пра-
вила за формиране на таксите (тарифите) 
за издаването им, образци на документи за 
получаване на разрешения и други.

Началото на проекта даде Димитър 
Геновски, зам.-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията

Мирослав Еленков

П р ави т ел с т в о т о 
отпусна допълнителни 
средства в размер на 
35 256 000 лв. по бюдже-
та на Министерството 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството за 2018 г.  за 
изграждането на 9,3-ки-
лометровата отсечка от 
автомагистрала „Хемус“ 
в участъка между Ябла-

ница и с. Боаза. Парите 
ще бъдат разходвани за 
разплащане на извършени 
строително-монтажни 
работи и консултантски 
услуги.

Строителството на 
АМ „Хемус“ е приоритет в 
програмата на правител-
ството и има стратеги-
ческа цел за ускоряване 
процеса на икономиче-
ско и социално развитие 
на регионално ниво. За-

вършването на участъка 
ще допринесе за подобря-
ване безопасността на 
пътуващите, намаляване 
вероятността от въз-
никване на пътнотранс-
портни произшествия, за 
достигане на оптимална 
скорост на движение и 
осигуряване комфорт при 
пътуването и ще спомог-
не за развитието на ре-
гионите от Северозапад-
ния район на страната.
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Елица Илчева

В последните дни на 
август се появи новината, 
че още два знакови памет-
ника във Велико Търново – 
Йоновият хан и хотел „Цар 
Борис”, ще бъдат възста-
новени от американския 
милионер и филантроп Ед-
мънд Бек, който вече спа-
си от разруха хана „Хаджи 
Николи” на Самоводската 
чаршия, превръщайки го в 
луксозен комплекс с ресто-
рант и галерии. Именно за 
да изпълни същата мисия, 
той по-късно стана и соб-
ственик на култовия хо-
тел „Цар Борис”, който е 
построен през 1894 г. и е 
по проект на Стоян Герга-
нов – един от най-бележи-
тите архитекти в града, 
за който решихме да Ви 
разкажем. Сградата, коя-
то през 1980 г. е обявена 
за паметник на култура-
та, оцелява при унищожи-
телното земетресение 
през 1913 г., но в последни-
те десетилетия се руши.

Арх.  Донка Колева, 
главен експерт в Дирек-
ция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ 
към общината, от години 
изследва старите тър-
новски къщи и техните 
майстори, включително и 
наследството на Стоян 
Герганов. Иванка Въле-
ва – старши експерт от 
Държавен архив – Велико 
Търново, също събира све-
дения за майстора, който 
е родом от с. Керека и учи 
занаят при дюлгерите на 
Дряновската строителна 
школа, към която принадле-
жи и Колю Фичето. Издиг-
нал е повече от 50 къщи, 
а заедно с обществените 
сгради и мостовете и съг-
раденото в селата в реги-
она броят нараства до 80. 

17-годишен Стоян се 
жени за 16-годишната Са-
вка, дъщеря на най-бога-
тия по онова време човек 
в селото, и имат четири 
деца – Цоню, Рашко, Надка 
и Анастасия.

В спомените си Цоню 
Герганов, който също е 
виден търновец, описва 
така своя баща: „Майстор 

Стоян бе среден на ръст, 
строен, с хубаво лице, сла-
бо къдрава коса, имаше 
весел характер, обичаше 
много да пее и се шегува, 
любим гост в много къщи, 
където всички му се рад-
ваха. Имаше черни очи, де-
бели вежди и мустаци, но-
сеше гражданско облекло”.

През 1889 г. Стоян Гер-
ганов става предприемач 
на строежа на каменната 

ограда на бившата Деви-
ческа гимназия „Митропо-
лит Климент”. Насърчен 
от първия си успех, още 
през 1890 г. се ангажира с 
изграждането на къщите 
на свои приятели – Пеню 
Велков, мелничар, и на съ-
седа му, кафеджията Ангел 
Семенаров. През 1892 г. 
прави скелето, ползвано 
при заварките и занитва-
нето на

Стамболовия мост, 

и тъкмо тази му рабо-
та го издига в очите на 
съгражданите, защото 
много скоро след тово 
започва да гради къщата 
на адвокат Моско Николов 
Добринов, която се нами-
ра до читалище „Надежда“. 

Герганов е майсторът 
и на дома с много богат 
архитектурен детайл на 
д-р Иванчо Тодоров, даре-
на впоследствие за нужди-
те на митрополията. Вече 
споменатият хотел „Цар 
Борис II I“, който е най-
представителният в Тър-
ново в началото на XX век, 
също е негово дело в пър-
воначалния му вариант от 
1894 г., когато собстве-
ници са били братята 
Панайот и Янко Шопови. 
Металният парапет на 
балконите е бил поръчан 
специално във виенската 
фирма за метални леярски 
изделия „Вагнер“, в която 
навремето са направени 
бронзовите фигури за Ор-
лов и Лъвов мост в София. 

В този период Герга-
нов изгражда 

фабриката за бира на 
братя Хаджиславчеви по 
немски проект.

 Построява дома на Па-
найот Панайотов, извес-
тен търновски печатар и 
книгоиздател, като я про-
ектира със самостоятел-
ни входове за дюкяните и 
печатницата и отделна 
врата за жилището.

Стоян Герганов под-
хожда по нестандартен 
начин при изпълнението 
на жилищата на други 

двама видни търновци - 
печатаря Ефрем Попхри-
стов и часовникаря Григор 
Атанасов. Двете къщи са 
с общ проход между тях. 
Сградите са запазени и се 
намират на ул. „Иван Ва-
зов“ номер 8 и 10. В съсед-
ство е Киселовата къща. 
Първоначално тя е била 
собственост на аптека-
ря Панайот Славчев, после 
е преустроявана от Сте-
фан Киселов и е известна 
с това, че цар Фердинанд 
е отсядал в нея.

Интересен и с ориги-
нална за времето си ар-
хитектура е домът, соб-
ственост на х. Стойко 
Иванов (хайдут Стойко), 
строен през 1896 г. По-
късно в нея се помещават 
Окръжното инженерство, 
а до 1932 г. - Телеграфо-
пощенската станция. 
През 1934 г. тя е продаде-
на и преустроена от новия 
собственик на сградата 
д-р Стефан Георгиев. През 
70-те години на ХХ в. е съ-
борена и на нейно място 
е издигнато сегашното 
зданието на община Вели-
ко Търново.

Изработването на 
плановете и тяхното ре-
ализиране било голямата 
страст на майстора 

по спомените на сина 
му Цоню. Те са начертани 
много прецизно с туш и 
с разпределения, фасади, 
разрези. Когато се забра-
нява на самоуки майстори 
да изготвят планове, той 
не се отказва и продъл-
жава да си ги прави, но 
ги дава за подпис срещу 

заплащане на инженери и 
архитекти. Малка част 
от тези документи са за-
пазени, тъй като изгарят 
при пожара на градската 
община през 1906 г., а 
даваните за заверка ек-
земпляри в Окръжното 
инженерство по-късно са 
унищожени.

Интересна подроб-
ност е, че по-големият 
син - Рашко, е живеел в 
Мичиган, където е рабо-
тил като архитект и е 
преподавал в Мичиганския 
университет.

Според арх. Донка Ко-
лева изключително цен-
но е, че благодарение на 
запазените сведения за 
Стоян Герганов днес са 
ясни първите собствени-
ци на тези домове. „Къщи-
те са безмълвни свидете-
ли на различни истории 
и човешки съдби, когато 
разкрием културно-исто-
рическата им стойност, 
ще можем да предотвра-
тим тяхното разрушаване 
и заличаване“, отбелязва 
тя.

Факт е, че ако Велико 
Търново е забележителен 
град, то това се дължи в 
голяма степен на хармо-
нията от скали, зеленина 
и старинните сгради, кои-
то са запазили характер-
ните стилове от ХVIII, ХIХ 
и ХХ век. В историческия 
град има много значими 
постройки на учрежде-
ния, училища, църкви, но 
това, което създава ро-
мантиката, са най-вече 
старите къщи. Именно 
те днес са поводът за 
много грижи на местната 
власт, защото броят на 
онези, чиито собствени-
ци са неизвестни или не-
платежоспособни, също е 
голям. А някога са правени 
с много средства, но и с 
много вкус. Фасадите са 
с белезите на европейска-
та архитектура, съчета-
ваща модерните стилове 
и тенденции на барока и 
сецесиона. Освен красо-
тата на пиластрите, кор-
низите, подпрозоречните 
пана, двукрилите врати, 
големите витрини, които 
са характерни за къщите 
от този период, те носят 
духа на историята и на 
Търново.

Къщата на хайдут Стойко

Киселовата къща

Хотел „Цар Борис III“

Митрополията
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Георги Сотиров

Доц. Хандрулева, но-
вата учебна година за 
Висшето строително 
училище „Любен Караве-
лов” започна на 17 сеп-
тември. Как посрещнах-
те първокурсниците, 
по-добри ли са условия-
та в кампуса?

ВСУ „Л.  Каравелов“ 
откри  академичната 
2018/2019 г. с нови уни-
верситетски простран-
ства, реновиран киноса-
лон, зали и модернизирано 
техническо оборудване. 
Вече ефективно работи 
вътрешната система 
за качеството както 
на ниво учебен процес, 
така и при администра-
тивните дейности и об-
служване. За удобство на 
обучаващите се и пре-
подавателите част от 
библиотеката на ВСУ е 
преместена в корпус 1 
и е обособена читалня 
с достъп до електронни 
издания и стандарти.

Пожелавам на всич-
ки студенти и колеги с 
настъпването на ака-
демична 2018/2019 г . 
стремеж към знанието и 
търсене на нови предиз-
викателства.

През годините ВСУ 
„ Л ю б е н  К а р ав е л о в “ 
се доказа, че обучава 
своите строителни 
инженери и архитекти 
в съответствие с най-
вис оки т е  с ве т ов ни 
критерии за качество в 
образованието. Имате 
ли нови специалности?

ВСУ има традиции 
в обучението на стро-
ителни инженери и ар-
хитекти и възпитани-
ците му се реализират 
успешно в практиката. 
Нашето училище има 
пряко сътрудничество с 
бизнеса и практиката. 
При актуализирането на 
учебните ни програми, а 
и в дипломния процес, при 
докторските разработ-
ки и др. винаги в работ-
ната група присъстват 
представители на бран-
шовите организации . 
През последните години 
ВСУ създаде и успешно 
реализира много нови 
специалности в област-
та на архитектурата и 
строителството, къде-
то имаме опит и тра-
диции. Освен класиче-
ските „Строителство 
на сгради и съоръжения“, 
„Архитектура“ и „Стро-
ителство и архитекту-
ра на сгради и съоръже-
ния“ вече има прием и по 
„Строително инженер-

ство“, „Строителен ме-
ниджмънт“, „Строителни 
конструкции“, „Технология 
на строителното произ-
водство“, „Управление 
на инвестиционни про-
екти“, „Технология и уп-
равление на строител-
ството“, „Строителна 
геоекология“, „Фасаден 
инженеринг“,  „Опазва-
не на архитектурното 
наследство“, „Дизайн“ и 
„Урбанизъм“.

От тази учебна годи-
на стартира записване-
то и за три съвсем нови 
магистърски програми - 
„Защита на населението 
(строителна пожарна и 
аварийна безопасност)”, 
„Управление на недвижи-
мости“ и „Ландшафтна 
архитектура“. През по-
следната академична 
2017/2018 г. ВСУ извървя 
успешно и две акрeдита-
ционни процедури - про-
грамна акредитация на 
специалност от регу-
лираните професии „Ар-
хитектура“  и институ-
ционална акредитация. 
Оценките са по-високи 
от предходните, което е 
показател за положител-
ното развитие на ВСУ 
„Любен Каравелов“.

Като ръководител 
на Катедра „Механика и 
математика“ не мога да 
не Ви попитам за Вашия 
колега проф. д.т.н. инж. 
Константин Казаков, 
който това лято взе 
престижната грамота 
в категория „Те - носи-
телите на просвета 
2018” на Националното 
представителство на 
студентските съвети 
в Република България. 
Това  е  признание  не 
само за проф. Казаков, 
но и свидетелство за 
добрата работата на 
ц я ло т о  ака де м и ч н о 
тяло на ВСУ със студен-
тите.

Удостояването на 
проф. Константин Каза-
ков с престижната гра-
мота е атестат за не-
говия професионализъм и 
отдаденост при взаимо-
действието му със сту-
дентите. Проф. Казаков 
е не само национално, но 
и международно признат 
учен и професионалист, 
за което свидетелстват 
многобройните му публи-
кации, статии, учебници 
и участия в проекти. Той 
е бил и винаги ще е при-
мер за своите възпита-
ници, а част от тях съм 
и аз. Нашата съвместна 
работа започна още през 
2007 г. и продължава ус-
пешно и до днес. Проф. 

Казаков бе ръководител 
на моя дипломен проект 
за ОКС „Магистър“, на-
учен ръководител на ди-
сертационния ми труд и 
член на научното жури 
за заемане на академич-
на длъжност „доцент“. 
Неговият опит, съчетан 
с желанието да предава 
знанията си, го правят 
изключително добър пре-
подавател. 

Като ръководител 
на  научноизследова-
телския сектор към 
ВСУ как ще коменти-
рате неговото разви-
тие, възможностите 
на преподавателите да 
участват в съвместни 
разработки с бизнеса, в 
проекти с европейско 
финансиране?

Лабораторно-изсле-
дователският комплекс 
( ЛИ К )  е  обслужващо 
звено с разнообразни 
дейности и е един от 
основните приоритети 
на училището. Той се 
състои от множество 
лаборатории и кабинети, 
като присъединяването 
на нови непрекъснато 

разраства структура-
та му. Неговата задача 
е да подпомага, разши-
рява, интензифицира и 
издига качеството на 
учебния процес. Допри-
нася за усвояването на 
практическите умения 
чрез провеждане на де-
монстрационни занятия 
за запознаване с техни-
ческите средства и ин-
струменталните мето-
ди, също така създава 
условия за нарастване 
на възможностите за 
участие на студенти, 
докторанти и препода-
ватели в научноизсле-
дователски програми и 
проекти. ЛИК осигурява 
научноизследовател -
ската и художествено-
творческата дейност 
във ВСУ на нивото на съ-
временните стандарти; 
подпомага и извършва 
обучение на външни ор-
ганизации; създава усло-
вия на своите препода-
ватели за повишаване на 
обема и качеството на 
научните изследвания, 
както и провеждане на 
изследователска работа 
по дисертационни теми. 

Нашите преподаватели 
могат да осъществяват 
собствена научноизсле-
дователска дейност с 
цел обогатяване експер-
тизата на ЛИК.

Винаги  работим в 
тясно сътрудничество 
с бизнеса. Имаме мно-
го практически задачи, 
най-вече в областта на 
строителните матери-
али и изолации, както и 
в обследването на кон-
струкции и съоръжения. 
Надявам се да не проз-
вучи нескромно, но ВСУ 
има най-съвременната 
апаратура в областта на 
обследването и изпит-
ването на строителни 
конструкции и съоръже-
ния в България, както на 
статични въздействия, 
така и на динамични. По-
важното е, че освен че 
имаме съвременна апара-
тура, ние знаем как да я 
използваме и управлява-
ме. Преподавателите от 
ВСУ са не само учени, но и 
най-добрите проектанти 
и изпълнители на строи-
телни обекти. Тясната 
им връзка с практиката 
прави обучението на сту-

денти актуално, интерес-
но и конкурентно. 

Научните Ви инте-
реси са свързани с чис-
лените методи в стро-
ителната механика, 
метод на крайните еле-
менти, теория на елас-
тичността, динамика и 
устойчивост на строи-
телните конструкции. 
Имате и сериозно учас-
тие в научни проекти, 
публикации и учебни 
пособия. Всичко това 
предполага ли динамика 
в кариерното Ви разви-
тие?

Моят основен стре-
меж е подпомагане на 
колегите в тяхното про-
фесионално израстване. 
През изминалата акаде-
мична година от Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геоде-
зия се прехвърли препода-
вател в моята катедра, 
също така в момента са 
в процес две процедури 
за придобиване на научна 
степен „доцент“. Целите 
на нашето училище е в 
привличането на млади 
асистенти и докторан-
ти, които да дадат свеж 
полъх както в научноиз-
следователската дей-
ност, така и в учебния 
процес.

Висшето строително 
училище „Любен Караве-
лов” постоянно се стре-
ми към усъвършенства-
нето на методите на 
преподаване и обратна-
та връзка със студен-
тите е важна част от 
комуникационния процес 
с тях. Това подобрява 
изграждането на взаи-
мовръзката и дава дъл-
госрочни  резултати. 
Идеологията е тясно 
свързана с моя педаго-
гически подход, който се 
основава на интегрира-
нето на преподаването 
и изследователската 
дейност, както и смесе-
ното обучение и силната 
връзка с практическите 
резултати. 

Като преподавател 
се стремя да се отнасям 
индивидуално към всеки 
студент, моите знания 
да бъдат предадени на 
техния език, за да може 
впоследствие да бъдат 
интегрирани в практика-
та след приключването 
на обучението. Горда съм 
с всяко постижение на 
моите ученици и подкре-
пям всеки от тях, решил 
да тръгне по стъпките 
ми. Мога да потвърдя, че 
всички наши преподава-
тели имат същия подход 
към студентите си. 

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, зам.-ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Като преподавател се стремя да се отнасям индивидуално към всеки студент
Снимка авторът
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ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Изложбен щанд пред заседателната зала
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  

     на всеки участник
 3 безплатни пропуска за събитието
 30% отстъпка от таксата за участие за всеки  

    следващ участник
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
 Реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакета: 5000 лв. (без ДДС)

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 125 лв. (без ДДС)
ЗАПЛАЩАНЕ с банков превод по следната банкова сметка:

„Вестник Строител“ ЕАД 
Райфайзенбанк България    BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103
Представителите на законодателната, държавната и  
местната власт не заплащат такса за участие.

Защо да бъдете наш партньор:

 Ще представим Вашата компания пред точната аудитория
 Ще промотираме Вашия опит, продукти и услуги
 Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за осма поредна година организи-
рат конференция, на която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на 
пречистването на отпадъчните води на населените места – новите технологии и практики у нас и в чужбина; 
качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на отговорните 
фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и не-
правителствените браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
1. Състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация.
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит.
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Доклади и презентации на успешни реа лизации ще бъдат изнесени от поканени лектори 

от ведомства и фирми.

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ

Вицепремиерът Томислав Дончев
Министърът на околната среда и водите Нено Димов
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов
Изп. директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  

    на всеки участник 
 2 безплатни пропуска за събитието
 20% отстъпка от таксата за участие за всеки следващ участник
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 Реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакета: 3500 лв. (без ДДС)

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

За контакти: 
Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg 
             news.stroitel@gmail.com

BG20102

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

ПАРТНЬОР
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 Лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
 1 безплатен пропуск

Цена на пакета: 2000 лв. (без ДДС)
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на 
обект: „Ремонт, възстановяване и подмяна на настилка на ул. „Тошо 
Стайков” и бул. „Вела Пеева”, гр. Велинград”

Наименование:  „Разширение на ДГ„Слънце” и реконструкция на 
покрив на съществуваща сграда в УПИ VII I-общ., кв. 5601 с идентифи-
катор 51500.506.316 по плана на к.к.Слънчев бряг - Запад, гр. Несебър, 
Общ. Несебър“

Наименование:  Подмяна на осветителни тела, табла за управле-
ние и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на 
уличното осветление, гр. Димитровград, с цел подобряване на енергий-
ната ефективност

Наименование:  „Изграждане и рехабилитация на улици и трото-
ари в гр. Крумовград“ по обособени позиции 1 и 2

Наименование:  „Строително-монтажни работи за ремонт и ре-
хабилитация на улици на територията на град Две могили”

Наименование:  Рехабилитация на водните камери на резервоар 
„Коньовица” с цел осигуряване на водоплътност

Наименование:  Проектиране и изграждане (инженеринг) на паса-
релка в района на гара Каспичан

Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоа-
тация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция 
и Транзитния газопровод за Македония

Наименование: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Правец"

Наименование: Реконструкция на улица „Индустриална”, гр. Мон-
тана

Наименование: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на стро-
ително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при кон-
сервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“

Наименование: „Изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация на 
улици в гр. Аксаково“

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

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 656 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 03/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 
Аспарух" №35

Дата: 04/10/2018    Местно време: 15:00
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=866266&mode=view

Възложител: Представляващият Булгар-
трансгаз ЕАД - Изпълнителен директор
Oсн. предмет: Продължителност в дни: 270
Прогнозна стойност: 471 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 05/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Централно упра-
вление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с Адрес: гр. 

София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ №66
Дата: 08/10/2018   Местно време: 14:00 
За контакти: Владислав Петров; Кремена 
Николова
Факс: +359 29250063
Адрес: бул. „Панчо Владигеров“ №66
Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396351/+359 29396690
E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=866393&mode=view

Възложител: „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 2 540 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 135
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 16/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ № 201, зала „Обществени поръчки”
Дата: 18/10/2018    Местно време: 09:00 

За контакти: Даниела Димитрова - по про-
цедурни въпроси, тел.: 02 9696853; Владимир 
Илиев - по технически въпроси, тел.: 02/ 
9696833
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29696833
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=867607&mode=view

Възложител: Община Монтана
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 2 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 10/10/2018  Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Община Монтана, ул. „Извора“ №1

Дата: 11/10/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Калин Каменов
Факс: +359 96300462
Адрес: ул. „Извора“ №1
Адрес на възложителя: http://www.montana.bg
Телефон: +359 96394227
E-mail: kali_monti@abv.vbg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867297&mode=view

Възложител: Областна администрация на 
област с административен център град 
Разград
Oсн. предмет: 45212350
Прогнозна стойност: 1 980 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 890
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на Областна администрация на 

област с административен център град Раз-
град, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, зала 
712 - заседателна зала
Дата: 17/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Маргарита Тинчева
Факс: +359 084662114
Адрес: бул. „Бели Лом” № 37А
Адрес на възложителя: http://rz.government.bg
Телефон: +359 084616201/+359 084616236
E-mail: rz.oblast@rz-government.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867696&mode=view

Възложител: Община Аксаково
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 17/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Аксаково, заседателна зала, ет. 2, Ад-

рес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев" №58Б
Дата: 18/10/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Ирина Добрева
Факс: +359 52762157
Адрес: ул. „Г. Петлешев“ №58Б
Адрес на възложителя: www.aksakovo.net
Телефон: +359 52762157
E-mail: d_pravna@aksakovo.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867182&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 300 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 10/10/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс“ №10, заседателна зала

Дата: 11/10/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867261&mode=view

Възложител: Община Димитровград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 821 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 12/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: административна 
сграда на Община Димитровград с Адрес: 
град Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 15, 

заседателна зала - 2-ри етаж
Дата: 15/10/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Стефка Римпопова; инж. 
Клавдия Тончева
Факс: +359 39166996
Адрес: бул. „Г. С. Раковски“ № 15
Адрес на възложителя: www.dimitrovgrad.bg
Телефон: +359 39168237/+359 39168266
E-mail: zop@dimitrovgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867700&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 662 014.02 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 15/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Въз-
ложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. 
„България" № 5

Дата: 16/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет 
на Община Крумовград
Факс: +359 3641-7024
Адрес: пл. „България“ № 5
Адрес на възложителя: http://krumovgrad.bg/
Телефон: +359 3641-7318
E-mail: minkrum@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867802&mode=view

Възложител: Община Две могили
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 423 538.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 12/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Две могили, бул. 
„България“ №84

Дата: 15/10/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Йоана Димитрова
Факс: +359 8141-9208
Адрес: Бул. „България“ №84
Адрес на възложителя: www.dvemogili.bg
Телефон: +359 8141-9207
E-mail: obshtina@dvemogili.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867570&mode=view

Възложител: „Софийска вода” АД
Oсн. предмет: 45259000
Прогнозна стойност: 396 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 15/10/2018    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1766, ра-
йон „Младост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес 

парк" №1, сграда 2А
Дата: 16/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Елена Петкова
Факс: +359 28122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=867579&mode=view

Възложител: ДП Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45221110
Прогнозна стойност: 321 287.38 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 85
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 15/10/2018   Местно време: 16:45 
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. Со-
фия, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, партер, 

заседателна зала
Дата: 16/10/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Нели Владимирова
Факс: +359 29310663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 29323127
E-mail: n.vladimirova@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=867794&mode=view
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хладните дни през лятото.
Ако архитектурният 

облик има строго опреде-
лени характеристики и е 
лесно разпознаваем, то 
не съществуват строги 
ограничения при декори-
рането, въпреки че тук 
трябва да се спазват дос-
та правила. Основно е из-
ползването на 

естествени материали - 
дърво и камък. 

Интериорът не бива да 
изглежда нов, иначе очаро-
ванието на старите, изо-
ставени някъде в планина-
та жилища изчезва. Както 
подът, така и таванът 
обикновено са изработе-
ни от дърво - използвайте 
старо, патинирано. Задъл-
жителен признак са и та-
ванните греди – колкото 
по-дебели, толкова по-до-
бре. 

Гипсовите и дървени 
облицовки също са важен 
елемент от дизайна. Как-
то традиционно във всич-
ки планински домове, така 
и тук типично е присъст-
вието на внушителни ка-
мини, защото излъчваната 
топлина от тях е основен 
приоритет. В съвремието 
има много начини, като 
например чрез водни ризи 
и радиатори топлината 
от горящ огън в хола да се 
акумулира пълноценно и в 
останалите помещения на 
къщата. Това е и най-пред-
почитаното решение за 
този вид постройки днес. 

Отворените пространства 

дават необходимата 
площ и чувство за свобода. 
Претрупването на мебели 
не е подходящо решение, 
макар че често обста-

новката създава усещане 
именно за това. Обзавеж-
дането с кожени дивани и 
фотьойли, преплитащи в 
себе си простота и пре-
мерена грубост, придава 
допълнителна доза стил, 
изисканост и усещане за 
лукс. Ниши за дърва под 
камината, елегантни ета-
жерки от греди и дори ка-
менни късове, преобразени 
на мебели, също са харак-
терен декор в интериорния 
дизайн.

Естествените тъкани, 
като лен, вълна и памук, са 
останалите предпочита-
ни материи в обзавежда-
нето. Комбинацията от 
стени, оставени на глина, 
и бял текстил е особено 

въздействаща в подобна 
обстановка. Изглежда из-
искано и носи комфорта на 
домашната атмосфера.

Цветовата палитра тряб-
ва да е в синхрон с природа-
та наоколо.

Изборът се води винаги 
от натуралността – приг-
лушени и топли – бежово, 
кремаво, през светло- до 
тъмнокафяво. За основа се 
използват нежните леки 
светли тонове на капучино 

например. Стените, пара-
ваните, необработените 
греди носят тези непре-
тенциозни нюанси.

В естествени цветове 
са подбрани и материите 
– дамаските и тъканите 
по мебелите. Липсата на 
ясно изразен контраст 
подсилва релаксиращото 
въздействие на интери-
ора. Разбира се, за да се 
забелязват и открояват, 
акценти в пространство-
то са масивните декори. 
Решени са в силни земни 
тонове – шоколад, тъмно- 
и маслено зелено, кестеня-
во и бордо.

Декорацията в този 
тип къщи в по-женстве-
ния си вариант е богата 

на антична керамика, ста-
ри фотографии и картини 
в рамки от дърво, венци 
от планински билки и бро-
дерия. В по-мъжествения 
ще се сблъскаме с ловна 
романтика - интересни 
трофеи, гоблени с ловни 
мотиви, животински кожи 
и др.

И тук, както във всеки 
дом, осветителните тела 
са важна част от дизайна. 
Изборът им се определя в 
зависимост от това по-съ-
временна или по-старинна 
е цялостната визия. Добър 
вариант са класическите 
полилеи, индустриалните 
решения и аплиците по 
дървените облицовки. За 
по-романтичните натури 
стъклените полилеи биха 
могли да са перфектен 
избор за спалното поме-
щение. Интимността в 
коридорите можете да 
подсилите и с нежни лунич-
ки например.

Елица Илчева

Стилът шале става 
все по-модерен и наби-
ращ особена популярност 
в Европа, включително и 
у нас. Къщите, обзаведе-
ни по неговите правила, 
са прекрасно място да се 
откъснете от натоваре-
ния градски живот и да се 
отдадете на пълен релакс 
по всяко време на година-
та. Връзката с природата 
е основната причина те да 
са така очарователни.

По дефиниция думата 
chalet означава 

планинска постройка в 
алпийски стил 

и произхожда от про-
винцията Савоя в Югоиз-
точна Франция. Според 
особеностите на този 
район домовете са съвкуп-
ност от простота, топли-
на и практичност. 

Първоначално сградите 
там са служели за убежища 
на овчари, но с времето 
дизайнът се развива и те 
придобиват красив облик с 
разчупена визия и отличен 
интериор, който непре-
къснато се променя. За да 
се каже, че дадена къща е 
шале, трябва да се имат 
предвид както екстерио-
рът, така и интериорът. 
Ако тепърва искате да си 
построите такава, задъл-
жителни отвън са широ-
ките стрехи, уникалните 
обшивки и капандурите 
на прозорците. Допирът 
на естествена светлина 
с всяка част на стаите е 
основен приоритет и голе-
мите прозорци са предпо-
читан избор. В някои слу-
чаи това се явява проблем 
за изолацията и доброто 
отопление, но пък винаги 
поддържа 

връзката с красивата за-
обикаляща природа.

Големите тераси с ос-
тъклени перила са съвре-
менен подход на дизайнери 
и проектанти. Покривите 
в типичната триъгълна 
форма и козирките над 
верандата са също ха-
рактерна особеност. В 
основата на тяхната из-
работка стоят греди и 
колони. Масивни врати и 
каменни облицовки също 
са разпознаваем белег. 
Тази елегантност и соли-
дност гарантира уюта, от 
който се нуждаем в зимни-
те месеци от годината и 
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Nоkiа щe пoлyчи 500 млн. eвpo зa paзвитиeтo 
нa 5G тexнoлoгия. От компанията съобщиха, че е 
подписала спopaзyмeниe зa oтпycкaнeтo нa зaeм 
c Eвpoпeйcкaтa инвecтициoннa бaнкa (EИБ) и 
Eвpoпeйcкия фoнд зa cтpaтeгичecки инвecтиции, 
кaтo тo e чacт oт плaнa „Юнкep“.

Oт Nоkiа пocoчвaт, чe финaнcиpaнeтo щe бъдe 
изпoлзвaнo зa дoпълнитeлни изcлeдвaния и paзви-
тиe нa нoвaтa мoбилнa тexнoлoгия. Пo тoзи нaчин 
кoмпaниятa щe ce cтpeми дa ce пpeвъpнe в лидep в 
Eвpoпa пo oтнoшeниe нa 5G. 

„Oчaквaмe технологията дa дaдe възмoжнocт 
зa paзpacтвaнeтo нa нoви бизнec ниши, кaктo и дa 
пoдoбpи cъщecтвyвaщoтo пpилaгaнe нa бeзжич-
ни системи. Mиcля, чe пycкaнeтo нa 5G нa пaзapa 
oпpeдeлeнo щe пoдoбpи живoтa нa xopaтa“, cмятa 
вицeпpeзидeнтът нa EИБ Aлeкcaндъp Cтaб.

Базираното в Ду-
бай архитектурно 
бюро Znera разработи 
концепция за мрежа 
от 100-метрови кули, 
които да пречистват 
въздуха в най-замър-
сения град в света - 
индийския Делхи, чие-
то население е почти 
19 милиона. Всеки от обектите в The Smog Project ще 
работи в радиус от 1,9 км. Идеята е в основата на ку-
лите да има капсули, които да улавят мръсния въздух на 
нивото, на което го дишат хората, да го изтласкват 
нагоре и да го връщат обратно чист. 

Всяка Zhera кула ще е с годишен капацитет по 3,2 
млн. кубически метра чист въздух. Кулите ще бъдат 
разположени една спрямо друга така, че да образуват 
шестоъгълници, и ще имат хоризонтални връзки помеж-
ду си. Мръсният въздух в Делхи се дължи на голямото 
количество промишлени отпадъци, вредните газове от 
автомобилите и др.

Астронавтите на НАСА ско-
ро ще започнат да обитават 
база, която ще обикаля около 
Луната. Това съобщи амери-
канският вицепрезидент Майк 
Пенс, който разкри, че до 2024 г. 
обектът трябва да е готов. „Нашето внимание отново е 
насочено към Луната“, каза Пенс. В момента НАСА разра-
ботва сателита Lunar Orbital Platform-Gateway, който ще бъде 
изстрелян в Космоса през 2022 г. и ще служи като основна 
база за мисиите. Идеята е американците да направят голяма 
космическа станция в лунната орбита. 

Майк Пенс обясни, че президентът Доналд Тръмп ще на-
прави отново велика американската космическа програма. 
През декември миналата година Тръмп обяви амбициозни пла-
нове. „Този път целта няма да е просто да забием нашето 
знаме и да оставим отпечатъци от стъпки. Ще изградим 
база за бъдеща мисия към Марс и може би един ден към други 
по-далечни светове“, е казал американският президент на 
церемония в Белия дом.

Тя ще е готова през март 2019 г.
Страницата 
подготви 
Емил Христов

В Норвегия е на път да 
бъде завършена най-висо-
ката дървена сграда в све-
та. Кулата „Мйос“ (Mjos) е 
разположена на 100 км от 
Осло. Първите 18 етажа на 
зданието вече са издигнати, 
като се очаква след завърш-
ването му то да е високо 
85,4 м. Според авторите на 
проекта изборът на дървен 

материал позволява да се 
намалят емисиите от въгле-
роден диоксид в сравнение с 
тези в бетонна сграда.

„Да строиш с дърво 
е, като да помагаш да се 
диша“, се посочва в съоб-
щение на бизнесмена Ар-
тур Бухардт, който е един 
от проектантите на сгра-
дата. Той твърди, че се е 
вдъхновил от Парижкото 
споразумение за климата. 
Бухардт уверява, че кулата 
е конструирана така, че да 

устои на пожар. Откриване-
то й е предвидено за март 
2019 г., с което тя ще зад-
мине небостъргача „Треет“, 
намиращ се в западния нор-
вежки град Берген, който е 
висок 49 м. 

„Мйос“ първоначално е 
трябвало да се издига на 
81 м височина, но накрая е 
получила няколко допълни-
телни метра с инсталира-
нето на пергола на върха. В 
кулата има апартаменти, 
вътрешен басейн, хотел, 

офиси, ресторант и общи 
пространства.

Според норвежката ор-
ганизация с нестопанска 
цел Съвет за високите 

сгради и градско местопо-
ложение, която е специали-
зирана в устойчивия град-
ски дизайн, има и други, още 
по-амбициозни подобни про-

екти, които са в напреднал 
етап. Сред тях са кулата 
„Боабаб“ в Париж (120 м) и 
„Абебе корт тауър“ в Лагос 
(87 м).

Космическия апа-
рат „Айссат-2“ на 
НАСА, който ще из-
мерва ледовете на 
Земята с авангарден 
лазер, беше изстре-
лян с ракета „Делта“ 
от базата „Ванденбърг“ в Калифорния. 

Почти 10 години американската космическа 
агенция нямаше орбитален апарат, който да измер-
ва дебелината на ледената покривка по планета-
та. Предишната мисия на „Айссат“ приключи през 
2009 г. Благодарение на нея специалистите научиха, 
че шелфовете изтъняват и че площта, покрита с 
лед в Гренландия и Антарктика, намалява. Оттога-
ва събирането на данни става със самолет, който 
лети над Арктика и Антарктида. Новият космически 
апарат ще даде възможност на специалистите да 
разберат колко допринася топенето на ледовете за 
покачването на океанското ниво.

Комбинирането на тези точни данни с извест-
ните от предишни години ще подобри разбирането 
на климатичните промени и ще даде възможност за 
по-добри прогнози. 

„Айссат-2“ е оборудван с два лазера, от които 
единият е резервен. Те са с много по-добри показа-
тели от използвания за предишната мисия. Въпре-
ки мощността си лазерният лъч няма да е толкова 
топъл, че да разтопява леда, защото орбиталният 
апарат ще е на височина 500 км над Земята. Лазерът 
на „Айссат-2“ ще е с 10 000 пулса в секунда при 40 за 
предшественика му. Измерванията ще се правят на 
всеки 70 см по траекторията на спътника. Освен 
дебелината на леда и повърхността, която покрива, 
той ще измерва наклона на основата.

Соларна, електрическа 
и автономна кола е най-но-
вата идея на архитекта 
Стив Лий от лосанджел-
ското дизайнерско студио 
Aprilli Design Studio. Концеп-
цията е да се създаде лук-
созно и комфортно хотел-
ско пространство, което 
има свое продължение на 
колела. Така гостите ще 
могат да се насладят на 
всички удобства на луксоз-
ния си апартамент дори по 
време на път. Те ще имат 
възможност да избират 
между няколко типа стаи и 
размери при различни цени 

и ще могат да поръчат пер-
сонализирани функции, като 
телевизор или допълнител-
ни легла. Самоуправляеми-
ят хотелски апартамент 
ще бъде част от автоном-
на верига. 

Autonomous Travel Suite 
е електрически автомо-
бил, задвижван от слънче-
ва енергия, чиято задача е 
да осигури на пътниците 
удобна транспортна услуга. 
Превозното средство ще 
разполага с матрак от ме-
мори пяна, кухня и мини бар, 
тоалетна и работно прос-
транство. Апартаментът 

на колела ще има и интели-
гентно стъкло, което може 
да бъде затъмнено за по-до-
бра неприкосновеност.

Когато не се използват, 
соларните автономни ав-
томобили ще се зареждат 

на докинг съоръжение в хо-
тела. Футуристичният ди-
зайн е създаден с мисъл за 
заетия пътуващ човек. Про-
ектът наскоро бе избран за 
финалист в „Наградите за 
радикални иновации“.

Две компании предста-
виха проекта си за произ-
водство на електрически 
превозни средства в Бъл-
гария по време на софий-
ското изложение „Електро 
мобилити експо“. Става 
въпрос за камиони, подходя-
щи за движение в градска 
среда.

Проектът е между бъл-
гарската компания „Севик 
– България“ и китайската 
„Сентро“. Дължината на 
тяхното превозно сред-
ство е 3,7 м, с ширина 
1,4 м, като товароноси-
мостта му ще е до 500 кг.

Моделът „Метро 500” 
се предлага с оловно-цин-
кови или литиево-йонни 
батерии, като производ-
ството ще е в Тракия 
икономическа зона край 
Пловдив. Отговорникът за 
бизнес развитието на „Се-
вик – България“ Емил Янков 
уточни, че ако проектът 
тръгне, плановете са до 
три години поне половина-
та компоненти по камиона 
да се произвеждат в Бълга-
рия. Става въпрос основно 
за шасито, пластмасовите 
елементи и надстройките. 
Намеренията са България 

да се превърне в произ-
водствен център за мини 
камиони за пазарите в Из-
точна и Централна Европа.

Ориентировъчната 

цена на „Метро 500” е 
15 000 евро с оловно-цин-
ковите батерии и около 
18 000 евро за версията с 
литиево-йонни.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Американската супер звезда 
Лени Кравиц ще изнесе концерт в 
столичната зала „Арена Армеец“ 
на 4 май.

Определян като един от най-
успешните изпълнители на наше-
то време, той може да се похвали 
със зашеметяваща кариера, която 
продължава вече над 25 години. 
Вдъхновен от соул, рок и фънк зву-
ченето на 60-те и 70-те години, 
музикантът, композитор и проду-
цент е носител на 4 поредни на-
гради „Грами“ и поставя рекорд за 
най-много спечелени призове в ка-
тегория „Най-добро мъжко вокално 
рок изпълнение“. 

От издаването на първия му ал-
бум Let Love Rule (1989 г.) до днес 
има над 40 милиона продажби по 
целия свят. Той е работил заедно 
с икони като Мадона, Aerosmith, 

Принс, Дейвид Бауи и Мик Джагър, 
както и с млади звезди като Jay Z, 
Drake и Алиша Кийс.

Преди броени дни на пазара из-
лезе единадесетият студиен албум 
– Raise Vibration, в който Кравиц 
остава верен на стила си. „Же-
лая да предам своето послание за 
единност. Още от Let Love Rule до 
днес искам музиката да мотивира 
и вдъхновява“, споделя Лени.

С подкрепата на дългогодишния 
си приятел и сътрудник - китари-
ста Крейг Рос, който също участва 
в създаването на новия албум, Лени 
Кравиц сам продуцира и изпълнява 
всичко - китара, бас, барабани, пи-
ано, бонго, камбанки, клавишни ин-
струменти и синтезатори, ситар, 
калимба и други…

Заедно с издаването на албума 
той стартира и третата част от 
световното си турне за 2018 г., 
което ще продължи и през следва-
щата година в Европа.

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

Полярна нощ в далечния шведски север. Осквер-
неното тяло на млад пастор лежи върху пода на 
църквата, която сам е основал. А в черното небе 
над малкия град висят яркоцветните спирали на Се-
верното сияние...

Сана Страндгорд - сестрата на харизматичния 
евангелистки пастор, има злощастието да го от-
крие и бързо попада на челното място в списъка със 
заподозрени на нетърпеливите да разрешат случая 
разследващи. Убитият е бил значима личност в Ко-
руна, изградил от основи внушителната църква и 
привлякъл множество последователи... или членове 
на култ? 

Отчаяна и лабилна, Сана търси помощ от от-
чуждената си приятелка Ребека Мартинсон – вече 
успешна адвокатка в голяма кантора в Стокхолм. 
Макар и неохотно, старата й дружка се съгласява 
да се завърне в Коруна - градчето, което позорно 
е напуснала преди години, и да започне собствено 
разследване. Скоро обаче бързо разбира, че сенките 
на миналото не са се разсеяли. 

Сблъсква се със стена от нежелание за съдей-
ствие, а едва функциониращата Сана не е от кой 
знае каква помощ. За капак главният прокурор по 
случая е под влиянието от задкулисни игри. Скоро 
Ребека е обзета от старата вина и негодувание... 
Единствен лъч светлина е решителната полицайка, 
впрегнала вродения си нюх в търсене на истината.

Дали обвиненията срещу Сана са напълно без-
почвени? Или харизмата на брат й е накарала някой 
негов последовател да престъпи границата между 
уважение и обсесия? Ребека трябва да се впусне в 
плетеница от алчност и заблуди, търсейки истин-
ския убиец на мъжа, на когото се е възхищавала, за 
да стигне до прозрението, че едва ли някога го е 
познавала. 

Билетите за шоуто са на 
цени между 60 и 140 лв.

Те документират изключителната им биография

Най-жестоките ловци 
във вселената са по-силни, 
по-умни и по-смъртоносни 
отвсякога. Само разноро-
ден екип от бивши войници 
и професор по еволюционна 
биология могат да предо-
твратят края на чове-
чеството… 

„Мисля, че „Хищникът“ 
е една от тези поредици, 
които хората обожават, 
и това не се променя през 
годините. Първият филм 
все още се радва на ог-
ромен зрителски интерес 
по целия свят в телевизи-
онния ефир и стрийминг 

платформите. Трудно е 
да се повярва, че 30 годи-
ни по-късно тази лента 
продължава да запленява 
поколение след поколение“, 
споделя Джон Дейвис, кой-
то продуцира оригиналния 
филм и всички следващи от 
популярната поредица.

Режисьорът Шейн Блек 
казва, че най-голямата по-
чит, която може да отдаде 
на оригиналната лента, е 
да подбере точните ак-
тьори, които да пресъзда-
дат отношенията между 
героите си по същия начин, 
както се случва това и в 
„Хищникът“. „Те са отдавна 
отписани войници и мина-
ват за неудачници. По една 
или друга причина всички 
са считани за неблагона-
деждни и нежелани, защо-
то са получили контузии 
и наранявания. Но някакси 
те се намират един друг. 
Сред тях се усеща един 
неугасващ дух и това е 
тяхната възможност да 
покажат на какво са спо-

собни, да си помагат един 
на друг и да обединят сили 
срещу чудовището. Те са 
последните хора, които 
бихте избрали за подобна 
мисия, но са непоколебими, 
когато залозите са напра-
вени“, споделя той. 

Когато Блек е избран 
да поеме новия филм, едно 
от условията, на които 

много държи, е продукция-
та да е с по-голям бюджет, 
със сериозни мащаби, с по-
вече екшън и с актьори, 
които да са по-привлека-
телни от тези в обикновен 
филм за чудовища. „В съ-
щото време исках и да се 
придържаме към реализма 
и към това, че лентата 
няма да е подходяща за ма-

лолетни зрители. Имахме 
пълната свобода да на-
правим истински приклю-
ченски филм в класическия 
смисъл, който събира всич-
ки отличителни качества 
на жанра, но ги прави още 
по-грандиозни. Получи се 
нещо, което ще надмине 
очакванията Ви“, убеден е 
режисьорът.

С над 80 млн. продадени записи, 
четири сингъла номер 1 в Америка и 
множество песни в топ 40 Roxette са 
най-успешната шведска група след 
ABBA. След супер хитовия сингъл The 
Look, част от техния втори албум 
Look Sharp!, през пролетта на 1989 г. 
певицата Мари Фредриксон и тек-
стописецът Пер Гесле много бързо 
се превръщат от местни герои в 
международни звезди. 

Двата нови бокс-сета докумен-
тират тази уникална и успешна 
скандинавска история. Четворната 
DVD колекция Boxette, която обхва-
ща пет концерта през периода 1988 
– 2001 г., ни показва динамичност-
та на живите изпълнения на гру-
пата. Материалът съдържа кадри 
от двете турнета, които следват 
излизането на Look Sharp!, както и 
записи от по-късните Live-Ism от 

Сидни 1991 г. и Crash! Boom! Live! от 
Йоханесбург през 1995 г. Изданието 
завършва с лайв, записан по време на 
една от последните дати на Room 
Service през ноември 2001 г. Boxette 
също така ще съдържа и книжка с 
уникални снимки и интервюта с би-
вши членове на бандата.

Другият бокс-сет - Look Sharp! 
30th Anniversary Edition, както става 
ясно от заглавието, е посветен на 
30-годишнината на знаковия албум. 
Той включва оригиналните парчета 
на 180-грамов винил, диск с 21 песни 
с демота на Пер Гесле и редки запи-
си, както и 45-минутно DVD с лични 
кадри, които разкриват на феновете 
моменти от работата зад кулисите 
и в студиото. Богато илюстрова-
ната книжка съдържа интервюта с 
главните действащи лица, благода-
рене на които ще разберем истори-

ята зад всяка творба.
Boxette и Look Sharp! 30th Anniver-

sary Edition ще бъдат издадени в ли-
митирана серия на 5 октомври.
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Светослав Загорски

Ако в края на лятото все още 
мечтаете за прекрасни плажове 
и чудесно изживяване на море-
то, не е късно да реализирате 
своето желание и да прекарате 
няколко дни на брега на Среди-
земно море. Там има населени 
места, които се славят не само 
с красотата си, но и с хилядо-
летна история и вълнуваща ар-
хитектура. В това може да се 
убедите, ако посетите една от 
най-привлекателните дестина-
ции - Картахена. Градът е ва-
жно пристанище на Средиземно 
море и е седалище на испанския 
военноморски флот още от XVIII 
век. Местоположението му е 
стратегическо и дори уникално 
-  Картахена е на две морета – 
Средиземно и Мар Менор, което 
се отделя с провлака Ла Манга. 

Местните хора и туристите се 
радват не само на живописната 
природа и кристално чистата 
вода, но и на мек климат през 
цялата година.

Картахена има богата история,

започнала преди повече от 
3000 години. Създаден е като 
финикийска колония през VIII век 
пр.Хр., а около 227 пр.н.е. воена-
чалникът Хасдрубал издига Пу-
ническата стена около петте 
хълма на античния град и го 
превръща в столица на карта-
генските владения в Испания. 
Селището става известно в 
римската епоха, след 209 пр.н.е., 
под името Нови Картаген. От 
средата на VI век до 622 г. е под 
византийска власт и носи име-
то Carthago Spartaria. 

За Картахена са воювали 
Ханибал и Сципион Африкански. 
За това свидетелстват остан-
ки от различните периоди – от 
Пуническите войни, римското 
владичество, епохата на модер-
низма, Испанската гражданска 
война.

По време на арабското 
владичество градът се е на-
ричал Картаянат ал Халфа 
(Qartayannat al-Halfa). Тогава бил 
в разцвет, построена е джамия, 
както и величествена крепост. 
През XIII век е превзет от испан-
ския крал Алфонсо X.

Днес модерният град привли-
ча със своите забележително-
сти. В Картахена спират много 
круизери. Пристанището е тре-
тото най-дълбоко в света и е 

съвсем близо до историческия 
център. За интереса на тури-
стите е допринесла програма-
та за опазване и промотиране 
на културното наследство

„Картахена – пристанище на 
културите“, 

започнала през 2000 година. 
Инициативата се реализира от 
кметството и се подкрепя от 

множество обществени и част-
ни организации. Благодарение на 
нея се разкриват нови обекти, 
като останките от крепостни-
те стени от Пуническите войни 
и крепостта Консепсион, рекон-
струирана през XIII век, като 
са използвани големи части от 
амфитеатъра. През годините за 
посетителите отварят и бом-
боубежищата, където републи-
канците са се крили от армия-
та на Франсиско Франко, както 
и Музея на Гражданската война. 

Струва си да се види и Каса 
„Фортуна“, където в разкопките 
на къщата на богат търговец е 
представен с артефакти битът 
от I век от новата ера в няко-
гашния Нови Картаген. Интригу-
ващ е и Августеумът  - запазена 
обществена сграда от времето 
на римския император и Форо 
Романо. 

Най-любопитен и посещаван 
е  

Римският амфитеатър,

открит по случайност през 
1987 г. Той е само на 400 метра 
от пристанището, но столе-
тия е бил скрит под постройки. 
Амфитеатърът е приобщен в 
градската среда от архитекта 
Рафаел Монео, чието решение е 
да се влиза от двореца „Рикелме” 
на площада точно срещу кмет-
ството, след което се минава 
под земята в „Тунел на времето“, 
където се разкриват историче-
ските пластове назад към I век 

преди пр.н.е. и се стига до музей 
със значими артефакти. 

Освен римското наследство 
археологическите забележи-
телности в града включват и 
останките от катедралата 
„Санта Мария”. Тя датира от 
края на XIII век и е необратимо 
повредена по време на Испанска-
та гражданска война. Въпреки 
това в криптата й може да се 
види украсеният под на римска 
къща от I век пр.н.е. 

В Картахена има много сгра-
ди в стил ар нуво от началото 
на XX век, когато буржоазията 
се заселва в града поради раз-
витието на минната промиш-
леност. Такива са кметството, 
грандхотелът, казиното и кра-
сивата железопътната гара, 
която има интересни железни 
врати и колони на фасадата. Въ-
тре може да се видят оригинал-
ните гишета за билети, тавани 
и лампи. 

Задължителна спирка в Кар-
тахена е и 

Националният музей на подводна-
та археология ARQUA.

Съставен е от две тела, кои-
то визуално приличат на разпо-
ловен при удара в морското дъно 
кораб. При влизането в него се 
виждат оригинални амфори за 
вино и зехтин. Усещането е, че 
се спускате с акваланг в морски-
те дълбини и виждате оживялата 
търговия и бит на финикийците, 
гърците и римляните. Там се 
крият и вековните съкровища от 
някогашни корабокрушения, като 
товара на фрегатата „Нуестра 
Сеньора де лас Мерседес“ от 
600 хиляди монети, навигационни 
уреди, котви и амулет. Сред екс-
понатите са слонова кост с все 
още личащи надписи, всякаква ко-

лоритна керамика с изображения, 
които показват предназначение-
то на съдовете и епохата, през 
която са направени. За дизайна 
на музея известният испански 
архитект Гилермо Васкес Консу-
ерга получава национални и меж-
дународни отличия.

Любопитен е Музеят на ис-
торията на навигацията, а във 
военният може да се види най-

голямата колекция на артиле-
рийски оръдия в Испания.

Картахена е истинско пре-
живяване през Страстната 
седмица пролетта, както и по 
време на 

уникалната фиеста  
„Картагенци и римляни“ 

във втората половина на 
септември. Възстановка на 
Втората пуническа война с 
главни персонажи Ханибал и 
Сципион проследява историята 
на града от създаването му до 
завладяването от римляните.

След като се наситите на 
историята, заслужено може да 
отидете и на плаж. В околност-
та са съсредоточени много та-
кива, които са сертифицирани с 
най-високата оценка за качест-
во – 10. Тук е и популярният за 
нудисти от цял свят плаж El 
Portus.

Ако сте в Картахена, не-
пременно опитайте студената 
доматена супа гаспачо, извест-
ното ястие с бакалао - осолена 
риба треска, както и крафт бира 
от местната микропивоварна.

 

Подводна гледка от Картахена

Римският амфитеатър

Известният нудистки плаж  El Portus

Сградата на кметството

Сградата на грандхотела в стил ар нуво
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BCC and the Germany's Construction Industry Association 
have discussed option to expand cooperation

ACCENTS friday, 21 september 2018

Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC) and the Germany's HDB 
Construction Industry Association 
held a work meeting at the office 
of the BCC. On the behalf of the 
Chamber participated: Eng. Iliyan 
Terziev, Chairman of the MB of 
BCC, Eng. Nikolay Nikolov, deputy 
Chairman of the MB of BCC and 
Chairman of the Regional office of 
BCC – Burgas, Eng. Lyubomir Ka-
chamakov, member of the Executive 
Bureau (EB) and the MB of BCC 
and Chairman of the Regional office 
of BCC – Sofia, who is also FIEC 
Vice-president , Ruen Panchev, 
member of EB of BCC and Chair-
man of Board of Directors of “Con-
struction Qualification” EAD, Eng. 
Miroslav Maznev, Executive director 

of BCC, Valentin Nikolov, Chairman 
of the Control Council of BCC, Eng. 
Gianni Antova, Head of department 
“International activity and project 
management” at BCC, and Martina 
Krasteva, Expert in Department 
”Analyses, construction, profession-
al qualification and monitoring” at 
BCC. HDB was represented by the 
Executive director Diter Babil and 
Nadya Teoharova, Head of Depart-
ment “International markets” at the 
Germany’s Construction Industry 
Association. Bettina Haase, Director 
of the Institute for vocational train-
ing in Hesse – Thuringia and execu-
tive director of the Thuringia Group 
within the Hesse-Thuringia Cham-
ber, Eng. Karen Schmidt, head of 
the “International relations“ at the 

Institute for vocational training BWF 
in Berlin - Brandenburg, were also 
members of the guest-delegation.

“The partnership between our 
two organisations is of many years 
and has prover its considerable im-
portance. The Agreement for coop-
eration between the two structures 
had been signed in 2008, and it is 
the first one that we signed with re-
lated organisation”, stated at the be-
ginning Eng. Iliyan Terziev. He has 
reminded to the guests, that during 
the years the two organisation have 
implemented numerous common 
initiatives in the area of professional 
qualification, information exchange 
in respect to legislation and regula-
tory provisions, related to the con-
struction-investment process.

The Deputy Prime Minister Ekaterina Zaharieva 
held a meeting with representatives of business

“Among the main 
tasks of Bulgarian 
diplomacy is to sup-
port the national busi-
ness”. This was told 
by the Deputy Prime 
Minister and the Min-
ister of Foreign Affairs 
Ekaterina Zaharieva 
during a discussion 
entitled “Revising the 
Presidency of Bulgaria 
and how we see the fu-
ture of the EU – social 
and economic security”. The forum 
was organized by the Ministry of For-
eign Affairs and the Association of 
the Organisations of the Bulgarian 
Employers (AOBE). Discussion was 
opened by the Executive Chairman 
of BIA (Bulgarian Industrial Associa-
tion) and rotating chairman for 2018 
of the AOBE –Radosvet Radev. In the 
discussion took part the President of 
the Bulgarian Industrial Capital As-
sociation Vasil Velev, the Executive 
Director of the Confederation of 
Employers and Industrialists in Bul-
garia Evgenii Ivanov, Eng. Lyubomir 
Kachamakov, member of the MB and 
the EB of the Bulgarian Construction 

Chamber and Chairman of the Sofia 
RO of BCC, as well as over 40 repre-
sentative of branch organisation and 
companies from different sectors of 
the economy. 

According the opinion of Rados-
vet Radev during the presidency of 
the EU Council Bulgarian administra-
tion has learned to operate at a high-
er speed, more dynamic. The Foreign 
Minister has underlined before the 
participants, that our presidency 
will be remembered with success-
ful putting the topic for European 
perspective for the Western Balkan 
countries considerably ahead in the 
EU agenda.

Mrs. Pavlova, you 
had a working meeting 
with the Management 
of Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC). 
What were the main 
topics you have dis-
cussed?

The work meeting's 
was held under the 
motto of application of 
best practices in public 
procurement awarding 
in the construction in-
dustry in the country.

A particular atten-
tion during the meeting 
was dedicated to the 
use of standardized documents in 
construction works public procure-
ment procedures. PPA and BCC 
expressed their unanimous posi-
tion in respect to the necessity of 
such documents and the benefits of 
their introduction for enhancing the 
lawfulness of the contract awarding 
procedures for construction works.

You have negotiated with BCC 
concluding an agreement for co-
operation. Which are the spheres 
you are going to collaborate in?

The main goal of Agreement is 
increasing of professionalization 
of public procurement process in 
the construction sector. This is 
going to be achieved by encour-

aging and enhancing 
good practices imple-
mentation during the 
awarding process. In 
this respect we foresee 
various forms for active 
collaboration between 
the two parties aiming at 
supporting the contract-
ing authorities and the 
business. These cover 
organisation of bipartite 
meetings and initiatives 
to review and discuss 
current topics, related 
to public procurement 
in construction industry, 
establishment of com-

mon work groups, incl. for elabora-
tion of standardized documents, as 
well as jointly participate in semi-
nars, conferences, round tables, 
trainings and other events. We be-
lieve that these initiatives will re-
sult with increasing lawfulness of 
public procurements in construc-
tion sector. 

“Sofia was built up stone on 
stone, street after a street, as to be-
come a city, that is growing but not 
getting old”. With these words the 
mayor Yordanka Fandakova opened 
the formal sitting of the Sofia Mu-
nicipality Council in the Day of of-
ficial celebration of Sofia – 17th 
September, during which honorary 
citizens get awards. She underlined 
that the city combines its millennial 
history with the modern times and 
high technology. Fandakova noted 
that kindergartens, schools, streets, 
subways, parks, new pedestrian ar-
eas are the sound foundation on 
which is being worked now. Im-

mediately before her speech, the 
mayor of Sofia told journalists that 
she was pleased with the fact that 
Sofia residents celebrate the day of 
their city with renovated boulevards, 
schools and kindergartens. 

“Our efforts should align with the 
horizon of young people who create 
Sofia as a city of digital technology 
and mobility," said Yordanka Fanda-
kova to the counselors, adding that 
this combination reveals new oppor-
tunities for the capital.

During the formal sitting with the 
title "Honorary Citizen of Sofia" 13 
famous artists, scientists and musi-
cians were awarded.

During the period July 
2015 – July 2018 the Europe-
an Fund for Strategic Invest-
ments (EFSI) has backed up 
335 billion Euro investments 
in the European Union (EU) 
at large. Thus the European 
Commission and the Euro-
pean Investment Bank (EIB) 
Group have delivered on their 
pledge to mobilise 315 billion 
Euro in additional investments. 
The Juncker Plan has made 
an undoubted impact on the 
EU economy and has radi-
cally changed the way innovation is 
financed in Europe, announced the 
EC press services.

On the occasion of the third 
year of the plan's launch President 
Jean-Claude Juncker said before 
the College of Commissioners: 
"The initiative has proven to be a 
success. We surpassed the original 
315 billion Euro investment target." 
"We have financed projects which 

without the EFSI would not have 
been possible, and all without cre-
ating new debt: two thirds of the 
investment comes from the private 
sector. From financing job-training 
for refugees in Finland to renewable 
energy in Greece to farming in Bul-
garia - we will continue to use the 
EU budget for what it does best: to 
catalyse growth", Juncker has un-
derlined.

"The EFSI achievements prove 

that EU is a front runner 
in using private money 
for the publ ic good. 
By adopting a market-
driven approach and 
making strategic use of 
the EU budget, we have 
supported hundreds of 
innovative investment 
projects and helped 
thousands  o f  smal l 
businesses to scale up", 
has added Commission 
Vice-President Jyrk i 
Katainen, responsible 

for Jobs, Growth, Investment and 
Competitiveness. "And as a result, 
we have improved Europe's com-
petitiveness and already supported 
at least 750 000 jobs across the EU. 
Thanks to the Investment Plan and 
to the efforts Member States have 
implemented in national structural 
reforms, the investment outlook in 
Europe is bright", has also said 
Katainen. 

Assoc. Prof. Dr. Miglena Pavlova, Executive Director 
of the Public Procurement Agency:

BCC and PPA will collaborate to increase 
professionalism in public procurement

Juncker Plan exceeds original 
315 billion Euro investment target

renewed boulevards and schools
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„Ливърпул“ надви ПСЖ 
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Първите осем мача от 
същинската фаза на Шам-
пионската лига оправдаха 
очакванията на феновете 
със спиращи дъха сблъсъци 
и интригуващи развръзки. 
Представящият се колеб-
ливо от началото на сезо-
на в Серия А тим на „Ин-
тер“ записа победа с 2:1 
над гостуващия „Тотнъм“ 
в двубой от група „B” на 
надпреварата. В 53-тата 
минута Ериксен стреля 
от границата на наказа-
телното поле, Ханданович 
отрази удара, но топката 
се върна обратно при дат-
чанина, който при втория 
си опит успя да прехвърли 
по красив начин словене-
ца, за да открие резулта-
та в полза на своя тим. 
Последваха няколко добри 
възможности за удвояване 
на преднината на англича-
ните, но Ламела не бе дос-
татъчно концентриран. В 
следващите минути „Ин-
тер“ тръгна да търси из-
равнителен гол и в 85-ата 
той дойде. Тогава звезда-
та на отбора Мауро Икар-
ди блесна с фантастично 
изпълнение на воле от 
границата на наказател-
ното поле, с което успя да 
възстанови равенството. 
Това е първо попадение за 
аржентинеца в първия му 

двубой в Шампионската 
лига. До края на мача „не-
радзурите” потърсиха по-
бедата и я постигнаха. В 
93-тата минута след кор-
нер Де Фрай с глава от-
клони топката към Весино, 
който я прати в мрежата 
за 2:1. Така „Интер“ се за-
върна успешно в групите 
на Шампионската лига, 
където за последно игра 
през 2011 г. Следващата 
среща на тима в турнира 
е на 3-ти октомври като 
гост на ПСВ (Айндховен).

В същото време „Ли-
върпул“ регистрира дра-
матичен успех с 3:2 над 
силния тим на ПСЖ. Ми-
налогодишният финалист 
пречупи съперника си на 
своя стадион „Анфийлд“ в 
един от най-интригуващи-
те мачове в първия ден на 
новото издание на Шампи-
онската лига. В герой за 
„мърсисайдци” се превърна 
Роберто Фирмино. Брази-

лецът се появи в игра 
като резерва през вто-
рата част и във втората 
минута на добавеното 
време донесе победата 
на водения от Юрген Клоп 
тим. Преди това Даниел 
Стъридж бе точен с глава 
в 31-вата минута, а в 36-
ата Джеймс Милнър удвои 
от дузпа - 2:0. В 40-ата 
минута след гол на Тома 
Моние преднината за ан-
гличаните бе редуцирана, 
а в 83-тата Килиан Мбапе 
изравни за ПСЖ. Но това 
не бе всичко в този мач 
от група „С”. В 92-рата 
минута Фирмино блесна, 
поразявайки вратата на 
Алфонс Ареола. В крайна 
сметка „Ливърпул“ записа 
нова победа след петте 
поредни във Висшата 
лига, а ПСЖ за първи път 
през сезона усети вку-
са на поражението, след 
като също е 5 от 5, но в 
Лига 1.

Отборът на „Атлетико“ (Мад-
рид) надигра с 2:1 като гост „Мо-
нако“ в първия мач помежду им от 
група „А” на Шампионската лига. 
Самюел Грандсир даде аванс на до-
макините още в 18-ата минута, но 
в 32-рата Диего Коща изравни след 
пас на Антоан Гризман. В самия 
край на полувремето Хосе Хименес 
донесе успеха на тима на Диего 
Симеоне. Аржентинецът изгледа 
двубоя от трибуните на „Луи II”, 
защото още изтърпява наказание 
от миналия сезон.

След почивката испанците намалиха 
темпото, което беше напълно очаквано. 
Хората на Симеоне разиграваха спокой-
но и дебнеха момента да решат всичко 
с трети гол. „Монако“ обаче нямаше пол-
за от подобно развитие на двубоя и се 
стремеше да изостри събитията пред 
вратата на Облак. Жардим пусна младо-
ка Жорди Мбула на мястото на Шадли, но 
той не помогна с нищо в офанзивен план. 

„Монегаските“ спечелиха няколко кор-
нера, но нито един от тях не доведе до 
голова опасност. Фалкао напомни за себе 
си с опит за прехвърлящ удар, но прати 
топката в аут. С напредването на вре-
мето домакините се изчерпаха откъм 
идеи. Те рядко атакуваха, а когато го 
правеха, бързо бяха парирани от футбо-
листите на „Атлетико“. В 79-ата мину-
та Джибрил Сидибе опита далечен удар, 
минал високо над гредата. Включването 
на Льомар се оказа добър ход и помогна 
на „Атлетико“ да не изпусне контрола в 
средата на терена. „Дюшекчиите“ не 
допуснаха грешки в края и заслужено си 
тръгнаха с трите точки, които потвър-
диха статута им на фаворит в групата.

Припомняме, че за „Атлетико“ беше 
изключително важно да стартира с по-
беда в турнира, след като от началото 

на сезона в Примера взе само 5 от въз-
можни 12 точки.

Ето и останалите резултати в пър-
вия ден от завръщането на „Лигата на 
богатите”

Група „А”
„Брюж“ – „Борусия“ (Дортмунд)  0:1
0:1 - Пулишич (85’)

Група „В”
„Барселона“ - ПСВ (Айндховен) 4:0
1:0 Меси (31’)
2:0 Дембеле (75’)
3:0 Меси (77’)
4:0 Меси (87’)

Група „С”
„Цървена звезда“ – „Наполи“ 0:0

Група „D”
„Галатасарай“ – „Локомотив“ (Москва)  
3:0
1:0 - Гари Родригес (9’)
2:0 - Ерен Дердийок (67’)
3:0 - Селчук Инан (90’)
Шалке 04 - Порто  (1:1)
1:0 - Емболо (64’)
1:1 - Отавио (75’-дузпа)

Елитният английски 
„Уулвърхамптън“ е от-
правил официална офер-
та към ЦСКА-София за 
ганайския национал Ед-
вин Джеси. Британците 
са предложили около 700 
паунда за крилото. От 
клуба изрично са уточни-
ли, че искат Джеси, за да 
го използват поне до края 

на сезона във втория 
отбор на тима. Именно 
заради това офертата 

за ганаеца не е впечат-
ляваща. Очаква се от 
„Армията“ да отхвърлят 
предложението.

Според медиите на 
Острова друг местен 
отбор – „Брайтън“, също 
има интерес към Джеси, 
който определено е в Топ 
3 на най-силните футбо-
листи на „червените”.

Българският национа-
лен отбор по волейбол за 
мъже приключи със загуба 
първата фаза на Светов-
ното първенство, на кое-
то сме кодомакини заедно 
с Италия. Възпитаниците 
на Пламен Константинов 
отстъпиха на действа-
щия шампион Полша с 1:3 
(14:25, 25:23, 22:25, 23:25) 
в последния си мач от 
Група D на шампионата 
на планетата, игран във 
Варна. Над всички за бъл-
гарския тим беше Вален-
тин Братоев с 19 точки (2 
блока, 1 ас и 59% ефектив-
ност в атака), но и това 
не бе достатъчно за ус-
пех. За световните шам-
пиони Бартош Курек реа-
лизира 21 точки (2 блока, 
3 аса и 55% ефективност 
в атака), а капитанът на 
тима Михал Кубяк добави 

18 точки (2 блока, 1 ас и 
54% ефективност в ата-
ка) за победата. 

Та ка  б ъ лг ар с к и те 
„лъвове” финишират на 
трето място в крайното 
класиране на групата с 3 
победи, 2 загуби и 9 точ-
ки. България ще продъл-

жи борбата във втората 
фаза на Мондиал 2018 в 
Група G, където ще спорят 
с победителя от Група С - 
САЩ, втория от нашата 
група - Иран, и четвъртия 
отбор от Група В, която 
се игра в Русе - Канада. 
Срещите ще бъдат от 

петък до неделя (21 - 
23 септември) в зала 
„Арена Армеец“ в Со-
фия. Отборите влизат 
във втората фаза на 
шампионата на пла-
нетата с абсолютно 
всички показатели от 
първата - победи, за-
губи, точки, геймово и 
точково съотношение.

В същото време 
поляците спечелиха 
Група D с 5 победи 
от 5 мача с 15 точки. 
„Дружина полска” про-
дължава в Група Н във 

втората фаза на шампи-
оната, която ще се играе 
в морската ни столица. 
Съперниците там ще 
бъдат вторият от Гру-
па С - Сърбия, третият 
от Група В - Франция, и 
четвъртият от Група А - 
Аржентина.

П ъ р в а -
та ни ра-
ке т а  п р и 
м ъ ж е т е 
Григор Ди-
м и тров  е 
част от из-
ключително престижния 
новосформиран отборен 
турнир Laver Cup, който 
ще се проведе в Чикаго 
между 21 и 23 септем-
ври. Миналата година 
отбор „Европа“ спечели срещу отбор „Свят“, а 
гвоздеят на бляскавата програма бе историче-
ският тандем Роджър Федерер и Рафаел Надал, 
който победи на двойки Сам Куери и Джак Сок.

„В Laver Cup не става въпрос само за теб”, 
е цитиран Григор Димитров като част от про-
моционалната кампания на тазгодишното из-
дание на турнира, визирайки отборния харак-
тер на дългоочакваното събитие. Хасковлията 
ще бъде част от тим „Европа”, където са още 
Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, 
Давид Гофен и Кайл Едмънд. Отбор „Свят” е със-
тавен от Хуан Мартин дел Потро, Джон Иснър, 
Кевин Андерсън, Диего Шварцман, Джак Сок и 
Ник Кирьос.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИНКСВКСБ
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, 
председател на секция „Строителна 
наука и образование“ към НКСВ и член 
на КВППЦПРС

Управителен 
съвет на КСБ 

Джерба – 
тунизийският остров 
на легендите

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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Елица Илчева

Започва най-големият 
бирен фестивал в све-
та – мюнхенският „Ок-
тоберфест“. Тази година 
той отваря на 22 сеп-
тември и ще завърши на 
8 октомври. Само няколко 
дни преди старта орга-
низаторите представиха 
официалната халба, която 
всеки път е различна. Ча-
шата сега е декорирана 
с изображения на малки 
халбички, летящи в сини 
небеса, и гребно колело 
на речен кораб. На нея са 
изписани още датите за 
начало и финала на фес-
тивала.  

Бирената фиеста в 
Мюнхен 

ежегодно привлича ми-
лиони посетители, като 
началото е поставено в 
далечната 1810 г. В XXI 

век празникът се смята 
за световна атракция, за-
щото идват и туристи от 
Япония, Австралия и САЩ. 
През 2017 г. фестът е раз-
полагал с 39 палатки със 
130 000 места.

„Октоберфест“ е не 
само най-големият бирен 
празник по света, но и 
едно от най-сериозните 
икономически събития в 

Бавария. 300 млн. евро се 
събират само от нощувки. 
Освен за хотели и за бира, 
гостите на фестивала 
харчат и над 200 млн. евро 
по бутиците. През послед-
ните години се наложи и 
модата да се ходи 

в традиционни баварски 
дрехи – 

з а  м ъ ж е т е 
кожени тричет-
върти пантало-
ни, а за жените 
– т.нар. дирндъл, 
рокля с голямо де-
колте и престил-
ка. Оригиналните 
носии се шият на 
ръка или в специ-
ални модни сту-
дия  и  струват 
стотици евро.

Л ю б о п и т н а 
подробност е, 
че барманите в 
Мюнхен точат 

литър бира за секунда и 
половина – общо 6 млн. ли-
тра за две седмици. 12 000 
души сервират. 50 000 хо-

телски легла са резерви-
рани още преди месеци, 
при това на цени, надхвър-
лящи 3 пъти нормалните. 

До 18 часа на поляни-
те е задължително да се 
слуша само духова музика. 
Това привлича предимно 

по-възрастни и семей-
ства. От 18 часа вече се 
пуска диско, като кръчма-
рите не се отказват от 
хитовете на 80-те и 90-
те години на миналия век. 

Все пак бирата е най-
важното нещо тук. Най-
големите пивоварни в 
Германия още миналия век 
са се обединили и органи-
зирали заедно производ-
ство на 

една специална марка, 

която се продава само 
по време на събитието. 
Те пазят в тайна рецеп-
тата, известно е само, 
че съдържа местна билка 

и алкохолът е между 5,8% 
и 6,4%. Това е и причина в 
бирените палатки, къде-
то са официалните халби, 
да пише само „Мюнхенска 
бира“.

Хит на събитието е 
така нареченото „Фасан-

щих“ – пробиване на буре-
то. Кметът на града има 
честта да отвори първа-
та бъчва и всички следят 
със затаен дъх с колко 
удара може да го стори. 

Организаторите съ-
общават, че цените тази 
година са по-високи, но 
това няма да окаже вли-
яние на потребителите, 
които се фокусират вър-
ху възможността да се 
позабавляват. Средно-
то поскъпване е с 3,57% 
спрямо 2017 г. Така литър 
от напитката ще варира 
между 10,80 и 11,50 евро. 
Организаторите обясня-
ват цените с по-строги-
те мерки за сигурност и 

разходите за това, кое-
то рефлектира върху на-
емите на шатрите. През 
2018 г. е забранено внася-
нето на раници и чанти с 
обем повече от 3 л или с 
големина, надхвърляща 20 
– 15 - 10 см.
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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

Първи учебен ден.

Ученик държи химикал 
в ръцете си и пита 
седящия до него: 

- Брат, откъде се 
сменяше на кирилица?

Всички гладни 
точки са взети под 

внимание
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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

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


