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Десислава Бакърджиева 

„Предстоящата 2019 година ще е ключова за 
програмния период 2014 - 2020 г. През нея се очак-
ва стартирането на големите инфраструктур-
ни проекти в пътния и екологичния сектор. Това 
налага мобилизация на целия строителен бранш, 
който обаче трябва да се справя с редица пробле-
ми, като например все по-сериозната липса на ка-
дри“. С тези думи председателят на Управител-
ния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев откри 
Осмия дискусионен форум „Строителството през 
2019 година – перспективи и предизвикателства“, 
който се организира от Камарата на строите-
лите в България (КСБ) и вестник „Строител“. 
Инж. Терзиев обяви началото на събитието за-
едно с президента на Европейската федерация на 
строителната индустрия (FIEC) Кйетил Тонинг и 
вицепремиера Томислав Дончев. В откриването 
участваха и министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството Петя Аврамова, кме-

тът на Столичната община Йорданка Фандъкова, 
зам.-министърът на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Велик Занчев.

„Целта на форума е да говорим за реални-
те проблеми и предизвикателства, пред които 
е изправен секторът. Да представим нашите 
предложения за подобряване на строително-ин-
вестиционния процес. Да чуем от първо лице от 
институциите какво да очакваме през 2019 г. и 
до края на програмния период, кои са големите 
проекти, каква работа предстои за строителни-
те фирми“, каза още инж. Илиян Терзиев и преди 
да даде думата на вицепремиера Дончев, съоб-
щи, че председателят на Европейския парламент 
(ЕП) Антонио Таяни е изпратил поздравителен 
адрес до КСБ и участниците в събитието, кой-
то беше представен от модератора на първата 
част на конференцията инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на 
КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC. 
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Следващата година ще е ключова за реализацията на мащабни инфраструктурни проекти 

Михаела Габрашкова, и.д. изп. 
директор на Предприятието 
за управление на дейностите 
по опазване на околната среда:

КСБ е единственият 
начин строителният 
бизнес да излезе на 
светло

Инж. Николай Георгиев, 
председател на ОП на КСБ 
– Ямбол:

УС на КСБ проведе 
заседание в Сандански

През 2018 г. 
ПУДООС разполага 
с над 74 млн. лв. за 
екологични проекти 
и дейности
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1 октомври
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление 
„Финанси и стопанска дейност“

3 октомври
Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“
4 октомври
Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово

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

За 73-ти път в Техническия университет 
– София, тържествено беше открита нова-
та академична 2018/2019 година. Домакин на 
събитието беше ректорът на ТУ проф. д.т.н. 
инж. Георги Михов, а гости на церемонията 
бяха председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева, която е възпитаник на ТУ, 
вицепремиерът Валери Симеонов - също ди-
пломирал се в ТУ, Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, преподаватели, студенти, гости и 
първокурсници. 

В своето приветствие проф. д.т.н. инж. 
Георги Михов посочи, че в университета се 
обучават повече от 11 000 български мла-
дежи и близо 900 чуждестранни студенти. 
„Обучението в ТУ е съобразено със съвремен-
ните изисквания и утвърждава името на уни-
верситета като водещ център на европей-
ско и световно равнище. За своите 73 години 
ТУ е дал на страната над 150 000 инженери”, 
каза той. По думите му над 3500 първокурс-
ници започват своето обучение във висше-
то училище и неговите филиали и колежи. В 
последните няколко години ТУ – София, раз-
крива нови специалности като отговор на 
нуждите на бизнеса и интереса на младите 
хора. Тази година се въвежда „Информатика и 
софтуерни науки“ във Факултета по прилож-
на математика и информатика, която дава 
професионална квалификация „Информатик 
програмист“.

„Предизвикателствата на съвременните 
технологии привличат все повече интереса 

на младите хора в България. Въпреки голя-
мата конкуренция в областта на висшето 
образование се радвам, че за поредна година 
отчитаме увеличен прием на студенти“, до-
пълни ректорът. 

„Техническият университет – София, е 
територията на младостта, знанието и 
желанието за просперитет. През годините 
ТУ е запазил академичния си дух, усъвършен-
ствал е материалната си база, а учебните 
му програми се равняват по тези на най-
развитите институти и университети в 
Европа и в света. Постъпили сте правилно, 
когато сте го избрали“, каза Цвета Караян-
чева и пожела на студентите след години 
да се реализират професионално именно в 
страната. 

Валери Симеонов посочи, че студентите 
са най-ценният капитал на страната и тя 
изпитва остър недостиг на висши техни-
чески кадри. „За миналата година България 
има над 30% износ на високотехнологични 
изделия. Това означава, че ние отново се на-
реждаме сред силноразвитите в техническо 
и технологично отношение държави”, посочи 
той.

Десислава Бакърджиева 

Общо 144 обучения са проведени в Тех-
ническия учебен център на „ЧЕЗ Разпределе-
ние България” за една година, съобщават от 
компанията. От откриването на модерната 
учебна база през септември 2017 г. до сега 
през нея са преминали 2000 души. Курсовете 
са водени от 53 лектори, професионалисти 
в сферата на енергетиката в България.

Техническият учебен център на ЧЕЗ 
Разпределение е лицензиран за извършване 
и удостоверяване на професионално обуче-
ние и придобиване на степен на професио-
нална квалификация съгласно Закона за про-
фесионалното образование и обучение по 8 
професии и 12 специалности. Той предлага 
изключителна възможност за пълно прак-
тическо обучение в единствения по рода 
си в Западна България полигон с макет на 
електроразпределителната мрежа и напъл-
но оборудвани учебни зали. Провежданите 
обучения дават възможност за квалифика-

Десислава Бакърджиева 

„ЧЕЗ Разпределение България” продъл-
жава да изпълнява новия си проект за по-
добряване сигурността и качеството на 
електрозахранването на клиентите си. В 
периода 24 - 28 септември компанията ин-
сталира дистанционно обслужвани елек-
тромери в „Бояна“, „Симеоново“ и Банкя. 

Автоматизираната система ще поз-
волява дистанционно отчитане на израз-

ходваната електроенергия, ще следи как-
во е натоварването на мрежата и нивото 
на подаваното напрежение, честотата 
и продължителността на прекъсвания-
та и други параметри. „Това ще позволи 
да бъдат повишени качеството и на-
деждността на електрозахранването на 
клиентите и ще оптимизира процеса на 
обслужването им, което пряко ще повлияе 
върху удовлетвореността на потребите-
лите“, посочват от компанията.

Десислава Бакърджиева

В сезона на летните отпуски 270 хиляди 
битови клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ 
АД са използвали банките, интернет, терми-
нални устройства или мобилния си телефон, 
за да платят сметките си за ток, като бро-
ят на транзакциите за периода юни - август 
е 798 608, с което са достигнати близо 18% 
от общите плащания през тези месеци. От 
тях 67 764 са извършени по банков път, като 
през август статистиката отбелязва ръст 
с 19% спрямо миналата година. През осмия 
месец на т.г. се регистрира и ръст от 21% 
при интернет плащанията – над 178 000, 
спрямо същия период на 2017 г.

От Дружеството обясняват, че без-
касовите начини на погасяване на сметки 
спестяват време и усилия на потребители-
те и ги правят независими от мястото и 
работното време на касите. „През послед-

ните години устойчиво нараства броят на 
клиентите на ЧЕЗ, които предпочитат да 
бъдат обслужвани от разстояние. Средно 
на месец 266 202 клиенти на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД се възползват от предлагани-
те от Дружеството 9 начина за безкасово 
плащане - по банков път чрез директен де-
бит, банкомат или платежно нареждане, по 
интернет чрез интернет банкиране, систе-
мите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт 
или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през 
системите на ePay и Icard, които дават на 
клиентите и достатъчно сигурност“, допъл-
ват от компанията.

Подробна информация за възможности-
те за различните видове плащания може да 
се получи в най-близкия Център за обслуж-
ване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ 
АД, на телефонна линия 0700 10 010, както и 
на сайта на компанията www.cez.bg, секция 
„За клиента“.

ция и преквалификация както на служители 
на Дружеството, така и на външни лица.

„Учебният център към Дружеството 
беше създаден с изключително желание и 
сме доволни да определим първата година 
от неговата работа като успешна. В него 
могат да бъдат намерени решения за из-
бор на професия и развитие на кариерата 
в електроенергетиката и да бъдат прове-
дени обучения в бизнес среда. Ще се ста-
раем през следващата година да увеличим 
приноса ни към утвърждаването на добри 
практики в сферата на професионално-
то образование в България“, каза Виктор 
Станчев, главен оперативен директор на 
„ЧЕЗ Разпределение България”. 

От ЧЕЗ припомнят, че в партньорство 
с образователните институции в центъра 
се приемат и групи от ученици и студенти 
от профилирани учебни заведения, предла-
гат се фирмени и индивидуални обучения, 
повишава се квалификацията на служители-
те на Дружеството и се създават единни 
стандарти за работа, които да водят до 
европейско качество на обслужването в 
сектора. 

Снимка авторът
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„Темата на форума е изклю-
чително значима. Перспекти-
вите в този сектор зависят 
от оперативните програми, от 
използването на финансовите 
инструменти и от развитието 
на публично-частното партньор-
ство. Визията за кохезионната 
политика на ЕС след 2020 г. също 
е важна за неговото бъдеще. 
България се справя добре с ус-
вояването на фондовете на ЕС 
и има много примери за успешно 
реализирани проекти благода-
рение на европейската солидар-
ност, като например Софийско-
то метро.

Убеден съм, че експертните 
познания, които ще бъдат демон-
стрирани, както и дискусиите, 
които ще бъдат проведени по 
време на Осмия строителен фо-
рум, ще бъдат трансформирани 
в предложения и идеи, които ще 
имат своя принос в предстоящи-
те обсъждания по предложената 
нова финансова рамка на бюдже-
та на ЕС. Пожелавам Ви успешно 
провеждане на това събитие“, се 
казва в адреса от Антонио Таяни. 
КСБ получи поздравителни адре-
си и от председателя на Комиси-
ята по регионално развитие в ЕП 
Искра Михайлова, и от председа-
теля на парламентарната Коми-
сия по икономическа политика и 
туризъм инж. Петър Кънев.

Според вицепремиера То-
мислав Дончев като обем пуб-
лично финансиране за строител-
ния бранш картината изглежда 
по-скоро светла. „До 2023 г. 
само от средства от ЕС за ин-
фраструктура ще се разходват 
не по-малко от 1,5 млрд. лв. на 
година, като се добавят и всич-
ки останали източници с публи-
чен характер, тази сума ще се 
удвои. Ако в момента на годишна 
база изразходваме за строител-
ство и рехабилитация на пътна 
инфраструктура от бюджетни 
източници около 300 млн. лв., 
амбициите ни са след въвежда-

не на ТОЛ системата тази сума 
да нарасне почти три пъти“, из-
тъкна Дончев.

„За мен е огромна чест да 
бъда в София на тази важна 
конференция, защото на нея 
се дискутират перспективи-
те и предизвикателствата за 
строителството за 2019 г. КСБ 
е много активен партньор на 
FIEC. Инж. Любомир Качамаков 
като вицепрезидент на федера-
цията, отговарящ за страните 
от Централна и Източна Евро-
па, има голям принос за това“, 
подчерта Кйетил Тонинг.

Министър Петя Аврамова 
определи 2019 г. като ключова 
за пътното строителство в 
България. „Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството даде зелена 
светлина на проекти за близо 
3 млрд. лв., чиято реализация ще 
продължи“, информира тя и очер-
та големите инфраструктурни 
проекти на 2019 г. По думите й 
приоритет на правителството 
остават АМ „Хемус“ и АМ „Стру-
ма“.

„Събитието се утвърди като 
традиционно място за предста-

вяне на едни от най-големите и 
национално значими инфраструк-
турни проекти в страната. Поз-
дравления към организаторите, 
че тази година в програмата е 
включен отделен панел, посветен 
на пътната безопасност. Това е 
тема, която изисква сериозна 
ангажираност от много инсти-
туции, но и от всички хора“, заяви 
зам.-министър Велик Занчев.

Кметът на София Йорданка 
Фандъкова представи приорите-
тите в строителната програма 
на Столичната община за след-
ващата година. „През 2019 г. ни 
очаква много работа. Продъл-
жаваме изпълнението на важни 
стратегически обекти, финан-
сирани с европейски средства. 
Догодина очакваме да пуснем в 
експлоатация първите 8 км от 
третата линия на метрото, а 
през 2020 г. – останалите 4 км“, 
каза тя и допълни, че през 2019 г. 
отново ще се изпълняват проек-
ти за обновяване на централна-
та градска част.

Първият панел на форума 
представи по-подробно напре-
дъка по настоящите и бъдещи-
те инфраструктурни проекти 

в страната, както и градоус-
тройствените планове, важни 
за развитието на София. В него 
участие взеха инж. Галина Васи-
лева, ръководител на УО на ОП 
„Транспорт и транспортна ин-
фраструктура 2014 - 2020“, инж. 
Светослав Глосов, председател 
на УС на Агенция „Пътна инфра-
структура“, проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, изп. директор на „Ме-
трополитен“ ЕАД, главният архи-
тект на София Здравко Здравков 
и експерти от Национална ком-
пания „Железопътна инфраструк-
тура“.

Във втората част на конфе-
ренцията фокусът беше насочен 
към Оперативна програма „Окол-
на среда 2014 - 2020“ („ОПОС 2014 
– 2020“), Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) и про-
ектите, които се реализират от 
Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС). „ОПОС 
2014 – 2020“ представи Валерия 
Калчева, главен директор на Глав-
на дирекция „Оперативна програ-
ма „Околна среда“ в МОСВ, а с 
напредъка по ПРСР и актуалните 
проекти и дейности на ПУДООС 

участниците бяха запознати от 
експерти от Министерството 
на земеделието, храните и гори-
те и Предприятието за управле-
ние на дейностите по опазване 
на околната среда.

Тази година дискусионният 
форум за пръв път включи и панел 
„Пътна безопасност“, на който 
участниците обсъдиха темата, 
както и последните европейски и 
световни тенденции в сферата. 
Основен лектор в него беше д-р 
ик.н. Николай Иванов, член на УС 
на КСБ и председател на УС на 
ББА „Пътна безопасност“, като 
лектори се включиха и проф. д-р 
инж. Румен Миланов – член на УС 
на ББАПБ и преподавател в ка-
тедра „Пътища и транспортни 
съоръжения“ в УАСГ, и инж. Алекси 
Кесяков - секретар на Държав-
но-обществена консултативна 
комисия по проблемите на без-
опасността на движението по 
пътищата.

Всичко от Осмия дискусио-
нен форум „Строителството 
през 2019 година – перспективи 
и предизвикателства“ четете 
в следващия брой на вестник 
„Строител“.

В рамките на посещението си в България президентът на FIEC Кйетил Тонинг проведе срещи с министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Петя Аврамова и кмета на София Йорданка Фандъкова. На срещите присъстваха и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, почетният председател 
на Камарата инж. Симеон Пешов, Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и вицепрезидент на FIEC, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД. На срещата в МРРБ участва и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов

 от стр. 1

Десислава Бакърджиева 

Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова е обсъдила 
с експерти на Световната банка (СБ) напредъ-
ка по въвеждането на смесената електронна 
система за събиране на таксите за ползване 
на републиканската пътна мрежа. Екип от СБ 
консултират Агенция „Пътна инфраструктура“ 
по проекта. От страна на Световната банка 
са присъствали Ракеш Трипати, ръководител 
на екипа, Фабрицио Дзарконе, постоянен пред-
ставител за България, Чешката република и 
Словакия, Европа и Централна Азия, и Тома Яна-
киев, специалист, както и инж. Стефан Чайков, 
консултант на СБ. В срещата са участвали 
и председателят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Светослав Глосов, Весела 
Начева - Кръстева, началник на кабинета на 
министъра, и Радослав Николов, съветник по 
въпросите за ТОЛ системата.

„Надявам се бъдещата работа по въвеж-
дане на електронната система да е успешна 
и да е в обявения срок – от 1 януари 2019 г. да 
функционират електронните винетки за леки 
автомобили, а от 16 август 2019 г. – ТОЛ так-
сите за тежкотоварни автомобили“, е каза-
ла министър Аврамова. Тя е подчертала, че е 
много важна работата по два основни пункта 
– определяне на обхвата на пътната мрежа и 
размера на ТОЛ таксата, която ще се плаща 
за преминаване по нея от тежкотоварните 
автомобили.

Снимки Румен Добрев
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

От старта на Националната про-
грама за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради до 
края на август 2018 г. са обновени 1364 
обекта, съобщиха от Министерство-
то на регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). Сключените 
договори за целево финансиране с Бъл-
гарската банка за развитие са за общо 
2022 сгради. По 336 блока се изпълняват 
строително-монтажни дейности, а дру-
гите предстои да бъдат санирани.

Данните на МРРБ показват, че най-
много завършени сгради има в обла-
стите Бургас (181), Благоевград (169) 
и Хасково (137). Сред общините се от-
крояват центровете на тези области, 
а също и Стара Загора и Пазарджик.

В община Бургас сключените до-
говори за целево финансиране са 205, 
като от тях 161 сгради са обновени, по 
40 се работи, а 4 са със стартирали 
дейности по техническо обследване. 
Общо 138 са завършените обекти в об-
щина Благоевград. По пет други здания 
се извършват строително-монтажни 
дейности, като те са последните със 
сключени договори за целево финанси-
ране.

В община Хасково енергийно ефек-
тивни мерки вече са въведени в 71 жи-
лищни многофамилни обекта, още 6 са 
в изпълнение, а 24 са със стартирали 
дейности по техническо обследване. 

Общо са сключени договори за целево 
финансиране със 111 сдружения на соб-
ственици.

В Стара Загора са въведени в екс-
плоатация 68 сгради и се работи по 7, 
като след тяхното завършване в общи-
ната ще са обновени всички, одобрени 
за участие в програмата.

В Пазарджик са завършени всички 41 
блока със сключени договори за целево 
финансиране.

Актуалната информация за напре-
дъка в изпълнението на Националната 
програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради по об-
ласти и градове може да бъде намерена 
на интернет страницата на МРРБ.

„Темата за политиката 
на сближаване, включваща 
фокуса „Бъдещето на Европа 
и младите хора“, беше един 
от основните приоритети 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
през първите шест месеца 
на тази година. Днес тя про-
дължава да бъде водеща в 
различни формати, най-вече 
в контекста на дебатите за 
следващата Многогодишна 
финансова рамка и респек-
тивно за кохезионната поли-
тика, възлизаща на 1/3 от бю-
джета на ЕС“. Това е заявила министърът за 
Българското председателство на Съвета 
на ЕС 2018 Лиляна Павлова, която е откри-
ла 27-ата годишна среща на одиторите по 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ), чрез които се реализира 
една от най-важните политики на ЕС - ко-
хезионната. Събитието се проведе в зала 3 
на НДК в София. 

„За нас бе много важно, че кохезионната 
политика остава с равен достъп за всички 
региони. От друга страна, въпреки фокуса 
върху по-слабо развитите региони, от глед-
на точка на финансовото разпределение все 
още са налице много сериозни диспропорции 
относно интензитета на помощта между 
отделните страни. Тази тема също е важно 
да бъде взета под внимание“, е допълнила 
тя. В обръщението си към представители-

те на националните одитни органи, на Ев-
ропейската сметна палата и ЕК министър 
Павлова е изказала своите опасения по две 
теми във връзка с финансовите измерения 
на прилагането на кохезионната политика. 
Първата се отнася до предложеното от ЕК 
значително намаление на нивата на пред-
варителното (авансово) финансиране, а 
втората касае правилото за автоматично 
освобождаване от бюджетен ангажимент.

По време на събитието приветствие 
към делегатите е поднесла Илиана Иванова, 
член на Европейската сметна палата. По-
късно Марк Льометр, генерален директор 
на ГД „Регионална и селищна политика“ на 
ЕК, е представил ключови аспекти на пред-
ложенията на ЕК за модернизирана, гъвкава 
и радикално опростена кохезионна политика 
за периода 2021 - 2027 г.

Водата, използвана за общи нужди в жи-
лищните сгради в режим на етажна соб-
ственост, ще се разпределя поравно между 
всички апартаменти, при условие че всички 
потребители са изрядни. Досега разходва-
ните количества се начисляваха на абона-
тите пропорционално на тяхното потреб-
ление. Това предвижда новата Наредба за 
условията и реда за присъединяване на по-
требителите и за ползване на водоснабди-
телните и канализационните системи, коя-
то е публикувана за обсъждане на Портала 
за обществени консултации www.strategy.
bg и на сайта на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
(МРРБ). Документът е изработен от меж-
дуведомствена работна група, като в със-
тава й са включени представители на раз-
лични ангажирани по темата ведомства, 
на институцията Омбудсман, Държавната 
агенция за метрологичен и технически над-
зор, ВиК операторите, Комисията за защи-
та на потребителите, както и предста-
вители на неправителствени организации.

От МРРБ посочват, че ВиК оператори-
те отговарят за поддръжката на публична 
инфраструктура и на базата на разходи-
те, които правят за това, се определя це-
ната на услугата на цялата територия, 
която обслужват. Поддръжката на ВиК 
системите вътре в сградите и имотите, 
включително в режим на етажна собстве-
ност, е отговорност на собствениците. 
Новата Наредба определя много по-ясно 
границите между двете с цел избягване 
на неясноти.

„Няма как да не се отчита цялото коли-
чество вода, което постъпва в сградата. 
Всички собственици имат еднакви анга-
жименти към поддържането на общите 
части, включително на ВиК системата. 
Няма логика тези, които плащат по-големи 
сметки за предоставените им ВиК услуги, 
да поемат и по-голямата част от разходи-
те за поддържане на чистотата в общите 
части на сградите, поливане на градинки-
те пред блоковете и други“, коментира зам. 
регионалният министър Малина Крумова.

Мирослав Еленков

„Приключваме успешно една много ва-
жна процедура с широк обхват и изключи-
телна обществена значимост“. Това каза 
Светослава Георгиева, изп. директор на 
Фонд на фондовете, по време на прескон-
ференция, на която бяха подписани опе-
ративни споразумения с избраните два 
финансови посредника за Фонд градско 
развитие (ФГР).

Регионите, в които ще оперират те, 
са съответно „София и Юг” и „Север”. 
За първия регион ще отговаря Обедине-
ние „Фонд за устойчиви градове“, което 
включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устой-
чиво градско развитие и Българска кон-
султантска организация. За втория ще 
работи „Регионален фонд за градско раз-
витие“, собственост на Societe Generale, 
„ЕЛАНА Инвестмънт”, „ЕЛАНА Холдинг” и 
„Болкан Адвайзърс”.

Посредниците ще управляват сред-
ства в размер на 353,3 млн. лв. Те имат 
ангажимент да осигурят и допълнителен 

частен ресурс, като по този начин сума-
та, която ще достигне до крайните по-
лучатели за ФГР, се очаква да възлезе на 
близо 600 млн. лв.

Средствата ще представляват заеми 
с вградени гаранции, насочени към широк 
кръг потенциални крайни получатели, об-
щини и общински предприятия. Цели се 
подкрепа на проекти, подобряващи град-
ската среда, стимулиращи икономически 
растеж в регионите и допринасящи за по-
вишаване на енергийната ефективност.

Новост за настоящия програмен пе-
риод е, че финансирането ще обхваща 
39 общини в сравнение със 7 за миналия, 
като ресурсът е 5 пъти по-голям. 

Снимка авторът

По 336 блока се реализират строително-
монтажни дейности 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Росица Георгиева

„Убедени сме, че ин-
вестициите в публична 
инфраструктура спома-
гат в най-голяма степен 
за развитието на нашите 
градове. През последните 
години в София наваксва-
ме с десетилетното изо-
ставане и в същото време 
активно работим, за да 
може столицата ни да се 
включи в реализацията на 
новите политики на ЕС. 
Това е възможно благода-
рение на европейската 
солидарност, на кохезион-
ната политика, както и на 
сътрудничеството, което 
имаме с останалите евро-
пейски столици”. С тези 
думи кметът на София 
Йорданка Фандъкова е за-
почнала изказването си по 
време на „Седмата годиш-
на конференция на кмето-
вете на столиците на Ев-
ропейския съюз“ в Брюксел 
по темата за значението 
на публичните инвести-
ции за местните власти, 
съобщиха от пресцентъра 
на общината. В междуна-
родния форум са участва-
ли зам.-председателят на 
Европейската комисия и 
еврокомисар за работни-
те места, растеж, инвес-
тиции и конкурентоспосо-
бност Юрки Катайнен и 
европейският комисар по 
регионална политика Ко-
рина Крецу. 

Йорданка Фандъкова 
е благодарила на кмето-
вете, които помагат на 
София да успее по-бързо 
да се развива. „Основна-
та ни задача е да гаран-
тираме дългогодишното 
устойчиво развитие на 
градовете. Това в българ-
ската столица го изпъл-
няваме чрез инвестиции в 
борбата с климатичните 
промени и подобряване на 
чистотата на атмосфер-
ния въздух, както и с раз-
витието на градската мо-
билност, управлението на 
отпадъците, енергийната 
ефективност на сгради, 
реконструкцията, възста-
новяването и създаването 
на пешеходни зони и пар-
кове“, допълнила Йорданка 
Фандъкова. 

„Длъжни сме да плани-
раме дългосрочно и подкре-
пяме всички колеги, които 
работят за по-бързото 
приемане на финансовата 
рамка за следващия про-
грамен период. В София 
между 2007 - 2013 г. успях-
ме да реализираме близо 90 
проекта, а през настоящ-
ия период защитихме 41 и 
имаме много ясни планове. 
Приемането на финансо-
ва рамка е важно, за да 
могат съответните пра-
вителства да подготвят 
националните оперативни 
програми“, е подчертала 
Фандъкова. Като пример 
за сериозни инвестиции, 

които променят града, тя 
е посочила Софийското ме-
тро и системата за упра-
вление на отпадъците. 

„През последните 10 
години изградихме около 
30 км метро, в момента 
строим още 12. Очаквам 
те да допринесат за на-
маляване на вредните 
емисии с около 90 хил. тона 
годишно и на трафика с 10 
- 20%. Имаме планове за 
развитие на градската 
железница към кварталите 
„Левски Г“ и „Слатина“ за 
следващия програмен пери-
од”, е заявила още кметът 
на София и е акцентирала 
на публичните инвестиции 
в образованието. „София е 
лидер за привличането на 
образовани хора и чуждес-
транни вложения, особено 
в ИТ сектора“, споделила 
пред колегите си Фандъко-
ва и допълнила, че инфор-
мационните технологии 
са сред най-бързо развива-
щите се индустрии, които 
формират 5,7% от иконо-
миката на София. 

Йорданка Фандъкова е 
отправила покана за дома-
кинство на София за някоя 
от следващите срещи на 
кметовете на столиците 
на ЕС. По време на кон-
ференцията тя е провела 
разговори с Юрки Катай-
нен, с Корина Крецу и с гра-
доначалниците на Амстер-
дам – Фамке Халсема, и на 
Виена - Михаел Людвиг.

Кметът на София Йорданка Фандъкова: 

Десислава Бакърджиева

Министърът на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова заедно с 
председателя на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
инж. Светослав Глосов 
инспектира напредъка в 
изграждането на лот 3.1 
Благоевград – Крупник от 
АМ „Струма“. 

Проверката е уста-
новила, че строителите 
изпълняват дейностите 

според предвидения гра-
фик. Все още е спряна ра-
ботата край Благоевград 

заради откритото древно 
селище край с. Покровник, 
като тя може да продъл-

жи, след като експертите 
в сферата се произнесат.

„Очаква се протокол 
от Специализирания екс-
пертен съвет към Минис-
терството на културата. 
Ще бъде направено това, 
което решат специали-
стите. Предложението, 
което е направено досега 
от археолозите, е на база 
оценка на разкопките два 
от артефактите да бъ-
дат изместени встрани 
от трасето с идея на-
ходките да бъдат социа-
лизирани“, съобщават от 

Десислава Бакърджиева

Пътищата трябва да се 
проектират според интензив-
ността на трафика за период 
от 30 години. Това предвижда 
новата Наредба за проектира-
не на пътища, която вече е об-
народвана в Държавен вестник, 
съобщиха от Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ). 
Тя ще бъде задължителна при 
проектирането на нова инфра-
структура, както и при основен 
ремонт или реконструкция на 

съществуващата мрежа. 
С Наредбата се въвеждат 

завишени изисквания за отвод-
няване на пътното платно, за да 
се избегне събирането на вода 
и създаването на условия за ак-
вапланинг. Друга новост е, че в 
участъците с по-сложно движе-
ние ще се поставя осветление 
с цел осигуряване на по-голяма 
видимост и безопасност. Изис-
кването се отнася за пътните 
възли на автомагистралите и 
скоростните пътища, както и 
за пътните възли и кръстовища-
та на първокласните. Решение-

то за прилагане на тази мярка 
ще се взима след технико-иконо-
мическа обосновка.

От МРРБ посочват, че се 
дава по-голяма свобода при оп-
ределяне на проектна скорост 
за всеки клас път в зависимост 
от транспортните функции и 
особеностите на терена. Ако 
автомагистралата минава 
през равнина, проектната ско-
рост е 140 км/ч, при хълмист 
терен – 130 км/ч, а за планински 
– 120 км/ч. При тежки теренни 
условия магистралите могат 
да са с проектна скорост от 

100 км/ч, а скоростните пъти-
ща - 90 км/ч. За първокласните 
пътища е посочена максимална 
допустима проектна скорост 
от 100 км/ч.

Край магистралите и пъти-
щата ще бъдат създадени зони 
за безопасност. Обхватът на 
зоната ще се определя в зави-
симост от класа на пътя и до-
пустимата максимална скорост 
на движение за автомобилите. 

Въвеждат се и редица нови 
екологични изисквания при 
проектирането на пътища. 
Предвижда се изграждането 

на съоръжения от т.нар. зеле-
на инфраструктура - това са 
зелени мостове, тунели и виа-
дукти, които осигуряват без-
препятствено преминаване на 
животните по традиционните 
им маршрути. 

За първи път се определят и 
обхватът, съдържанието и ета-
пите на всеки пътен проект. 

Целият текст на новата 
Наредба за проектиране на 
пътища е качен на интернет 
сайта на Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството.

Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството. 

В дългия 12,6 км учас-
тък се изграждат два 
големи пътни възела – 
„Благоевград-юг“ и при 
Симитли, както и над 20 
инженерни съоръжения, 
включително мостове 
над реките Струма, Ло-
годашка и Суха. На ма-
гистралната отсечка е 
предвидено да бъдат из-
градени „Интелигентни 
транспортни системи“ 
със станции за засичане 
и управление на трафика, 
видео наблюдение и мете-
орологични станции.

Проектът се финан-
сира със средства от 
Оперативна про грама 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“. Строителството 
й се изпълнява от ДЗЗД 
„АМ Струма 3.1“ с водеща 
компания „Агромах“ ЕООД 
и партньори – „Пътища 
Пловдив“ АД, „Хидрострой“ 
АД, „Пътища Пловдив Груп“ 
ЕООД, „АБ“ АД и „Алве 
Консулт“ ЕООД. Сключе-
ният договор е за близо 
140 млн. лв. без ДДС. Поч-
ти 1,7 млн. лв. е стойност-
та на строителния надзор, 
който осъществява ДЗЗД 
„СН АМ Струма Лот 3.1“.
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КСБ е ключов фактор в 
строителния сектор на 
национално ниво

Михаела Габрашкова, и.д. изп. директор на Предприятието за управление на дейностите           

Свилена Гражданска 

Г-жо Габрашкова, как 
протича дейността на 
Предприятието за упра-
вление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС) от на-
чалото на годината? На 
колко възлиза бюджетът 
Ви за 2018 г. и какво пред-
стои?

Основната функция 
на ПУДООС е реализация 
на екологични проекти и 
дейности в изпълнение на 
национални и общински 
стратегии и програми в 
областта на околната 
среда. Предприятието 
подпомага проекти чрез 
безвъзмездна финансова 
помощ и безлихвени заеми, 
както и неинвестицион-
ни проекти и дейности, 
способстващи за осъ-
ществяване политиката 
на Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ) в об ласт та на 
опазване и възстановява-
не на околната среда. 

В началото на всяка 
година Управителният съ-
вет (УС) на ПУДООС при-
ема отчет за дейността 
на Предприятието за пре-
дходната, план за работа-
та му през следващата и 
утвърждава бюджета за 
текущата. Определя се 
дългосрочната политика 
и се приемат приорите-
тите за финансиране на 
екологични проекти и дей-
ности в съответствие с 
тези на МОСВ, като през 
2018 г. планираните сред-
ства са в размер на над 
74 млн. лв. До края на го-
дината  ПУДООС ще изпъл-
нява взетите решения от 
УС, ще продължи активно 
дейностите по проекти-
те в рамките на Българо-
швейцарската програма, 
по кампанията „Чиста 
околна среда“ – 2018 г., и 
други.

Трябва да кажем, че 
при нас процесът е непре-
къснат, тъй като според 
правилата за работа на 
ПУДООС общините могат 
да внасят заявления за 
екологични проекти и дей-
ности целогодишно.

Какъв е интересът на 
общините да кандидат-
стват за финансиране 
пред ПУДООС за реализа-
ция на проекти? 

Интересът от страна 
на общините е голям, тъй 
като основната цел на 
Предприятието е чрез фи-
нансираните проекти да 
бъдат постигнати устой-
чиви и ефективни еколо-
гични резултати в секто-

рите „Води“, „Отпадъци“ и 
„Биоразнообразие“. Жела-
нието на местните вла-
сти да изпълняват проек-
ти с помощта на  ПУДООС 
е напълно обяснимо. Сред-
ствата, които осигурява-
ме, са насочени към дей-
ности, свързани пряко с 
качеството на живот на 
хората като достъпа до 
вода, което е основно чо-
вешко право. Друго направ-
ление е пречистването на 
отпадъчните води, което 
има изключително важно 
значение не само за бла-
гоустрояването, но и за 
цялостното икономическо 
и социално развитие на 
населените места. Не на 
последно място с парите, 
които отпускаме, се нама-
лява и вредното въздейст-
вие на отпадъците чрез 
рекултивация на старите 
общински депа.

Разкажете ни повече 
за програмата „Оценка, 
управление и опазване на 
водите в Република Бъл-

гария“. С какви проекти 
може да се кандидатства 
по нея?

Целите на бюджет-
ната програма „Оценка, 
управление и опазване на 
водите в Република Бълга-
рия“ са няколко. Основните 
са свързани с интегрира-
ното управление на водни-
те ресурси и постигане на 
устойчиво потребление за 
нуждите на населението и 
икономиката на страната, 
осигуряване и поддържане 
на доброто състояние на 
всички води към 2020 г., 
изпълнение на Планове-
те за управление на ри-
ска от наводнения (2016 
- 2021 г.), разработване и 
прилагане на политиката 
за управление на водите в 
Република България на на-
ционално ниво. Ще уточня, 
че съгласно законодател-
ството министърът на 
околната среда и водите 
осъществява държавната 
политика за управление на 
водите и разработва по-
литиката на държавата 

за двустранно и много-
странно сътрудничество 
в областта на използва-
нето и опазването на во-
дите. 

Със събраните сред-
ства от получените такси 
по Закона за водите (ЗВ) 
ПУДООС финансира ин-
фраструктурни проекти 
според приетите от УС 
приоритети за: довършва-
не на довеждащи и главни 
колектори до Градски пре-
чиствателни станции за 
отпадъчни води ( ГПСОВ) 
за  агломерации с  над 
10 000 еквивалент жители 
(в съответствие с чл. 127 
от ЗВ); доизграждане на 
канализационни мрежи, за-
хранващи главни и довеж-
дащи колектори до ГПСОВ/
МПСОВ за агломерации 
над 2000 е.ж.; приключва-
не на малки водопроводни 
обекти по прекратени 
проекти, на които оста-
ват по-малко от 50% за 
завършване. 

Финансират се или се 
съфинансират обекти, из-

пълнявани със средства 
от европейски фондове, и 
други.

Как подпомагате по-
добряването на систе-
мата за управление на 
отпадъци в страната?

ПУДООС участва в 
този процес чрез без-
възмездна финансова по-
мощ за реализацията на 
проекти за: закриване и 
рекултивация на депа с 
прекратена експлоатация 
(със средства от   ПУДООС 
и държавния бюджет); до-
вършване на депа за твър-
ди битови отпадъци или 
разширение на същест-
вуващи регионални депа 
(които са останали без 
възможност за финанси-
ране в системата на 24-
те нови регионални депа 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013“). 
В сектора на отпадъците 
също се финансират или 
съфинансират съпътства-
щи обекти, изпълнявани 
със средства от ЕС или 
други източници.

Освен като безвъз-
мездна финансова помощ 
Предприятието предоста-
вя средства на местните 
администрации и под фор-
мата на безлихвени заеми 
за съдове за събиране и 
временно съхранение на 
битови отпадъци и за сме-

тоизвозващи автомобили. 
Основната цел е в насе-
лените места да се пови-
ши качеството на живот 
чрез стриктно спазване 
на установен график за 
извозване на съдовете за 
твърди битови отпадъци, 
увеличаване на честота-
та на освобождаване на 
контейнерите, осигурява-
не на възможност за по-
голяма гъвкавост по от-
ношение на обслужването 
на стопански субекти на 
територията на общини-
те при възникнала необхо-
димост.

Къ м  м о ме н т а  съ с 
средства на  ПУДООС се 
изпълняват рекултивации 
на депа за твърди битови 
отпадъци на обща стой-
ност за над 50,222 млн. лв. 
в 29 общини. Реализират 
се проекти за изгражда-
не на регионални депа за 
твърди битови отпадъци в 
Смолян, Бяла, област Русе, 
Благоевград и Оряхово за 
над 14,459 млн. лв. 

По отношение на про-
ект „Тестване на инова-
тивна технология за тре-
тиране и оползотворяване 
на битови отпадъци в раз-
лични режими на работа 
на община Бургас“ мога да 
кажа, че е приключен. 

По какви проекти 
работите по Българо-

Михаела Габрашкова е завършила гимназия с изучаване на руски език и Университета за 
национално и световно стопанство. Тя е магистър, икономист-счетоводител. Била е 
главен счетоводител на Държавна агенция по енергийна ефективност към Министерския 
съвет (1997 - 2003 г.). Член на УС на Национален фонд „Енергийна ефективност“ (1997 - 
2001 г.). Работила е като главен счетоводител и в „ДЗИ – ОЗ“ ЕАД, и в Главна агенция 
София – Ликвидационен център (2003 - 2010 г.).
От 2010 г. работи в ПУДООС като експерт-предварителен контрол и финансов 
контрольор, а от 2016 г. е директор на Дирекция „Административно-правно и финансово 
обслужване“. От април 2018 г. до момента е и.д. изпълнителен директор на ПУДООС. 
Владее английски и руски език.
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          по опазване на околната среда:

швейцарската програма 
за сътрудничество? Раз-
кажете ни повече за тях.

На 21 април 2015 г. е 
подписано споразумение 
между Република България 
и Конфедерация Швейца-
рия за изпълнението на 
проектите „Екологосъо-
бразно обезвреждане на 
излезли от употреба пес-
тициди и други препарати 
за растителна защита с 
изтекъл срок на годност“ 
и „Проучване и разрабо-
тване на пилотни модели 
за екологосъобразно съби-
ране и временно съхраня-
ване на опасни отпадъци 
от домакинства“. ПУДООС 
е определено за Изпълни-
телна агенция по Българо-
швейцарската програма 
за сътрудничество. На 12 
юни 2015 г. бяха сключени 
договори за реализиране 
на проектите, а дейност-
ите следва да бъдат осъ-
ществени до 7 декември 
2019 г.

„ Екологосъобразно 
обезвреждане на излезли 
от употреба пестици-
ди и други препарати за 
растителна защита с 
изтекъл срок на годност“ 
е на общата стойност 
23 445 998 CHF. Швейцар-
ският принос е 19 929 098 
CHF, а националното съфи-
нансиране - 3 516 900 CHF. 
Проектът цели осигурява-
нето на екологосъобразно 
обезвреждане на над 4388 
тона негодни за употреба 
пестициди и други пре-
парати за растителна 
защита, които се съх-
раняват в 215 склада на 
територията на цялата 
страна, както и почист-
ването на всички тези 
помещения. Дейностите 
включват препаратите 
да се преопаковат на мяс-
то в съдове и/или опаков-
ки според изискванията на 
Европейската спогодба за 
международен превоз на 
опасни отпадъци по шосе, 
да се транспортират до 
специализираните инста-
лации и да бъдат крайно 
обезвредени посредством 
високотемпературно изга-
ряне. Складовете трябва 
да се почистят така, че 
да не бъдат заплаха за 
околната среда и населе-
нието. С реализирането 
на проекта ще се намали 
рискът за здравето и ще 
се подобри качеството 
на живот на повече от 
2 250 000 български граж-
дани в над 100 общини. Ще 
се увеличат възможност-
ите за инвестиции в тези 
населени места.

Другият „Проучване и 
разработване на пилотни 
модели за екологосъобраз-
но събиране и временно 
съхраняване на опасни 
отпадъци от домакин-
ства“ е на обща стойност 
8 823 267 CHF, от които 
7 499 776 CHF са осигурени 
от Швейцария, а 1 323 491 

CHF са национално съфи-
нансиране. Тук основната 
задача е намирането на 
работещи механизми за 
преодоляване на рискове-
те за човешкото здраве и 
околната среда от опасни-
те битови отпадъци чрез 
създаването на 5 пилот-
ни центъра за събиране, 
временно съхранение и 
крайно обезвреждане на 
опасни отпадъци от до-
макинствата в общините 
Шумен, Левски, Разград, 
Созопол и Съединение. По 
проекта ще се осигурят и 
мобилни събирателни пун-
ктове за петте пилотни 
центъра и за съседни на 
тях 17 общини. Съответ-
но дейностите включват: 
изграждане на пилотните 
центрове и доставка на 
оборудване за тях, както 
и на мобилни събирател-
ни пунктове; провеждане 
на национални и местни 
информационни кампании 
за видовете опасни отпа-
дъци и ползите от раздел-
ното им събиране. В края 
на проекта се предвижда 
обезвреждане на събра-
ните отпадъци и провеж-
дане на социологическо 
проучване за оценка на 
ефективността на инфор-
мационните кампании. С 
изпълнението на проекта 
ще се отделят опасните 
битови отпадъци от об-
щия поток смет, както и 
ще се реализира правилно 
събиране, съхраняване и 
третиране на опасните 
отпадъци. По-голямата 
част от дейностите по 
проектите са стартирали 
и се изпълняват по график.

Ще ни представите 
ли повече информация 
за дейностите по про-
грамите „Съхраняване, 
укрепване и възстано-
вяване на екосистеми, 
местообитания, видове 
и генетични ресурси“ и 
„Управление на дейност-
ите по изменение на кли-
мата“?

В сектора по ограни-

чаване загубата на био-
логичното разнообразие и 
запазване на естествени-
те екосистеми парите от 
ПУДООС се разпределят 
за финансиране на проек-
ти по следните приори-
тети: опазване на редки 
и застрашени видове, раз-
витие на националната 
екологична мрежа „Натура 
2000”, повишаване на пуб-
личната информираност и 
общественото съзнание 
за ролята и значението на 
биоразнообразието за при-
родните процеси и живота 
на хората. 

От Предприятието се 
осигуряват средства за 
годишна издръжка на Спа-
сителен център за диви 
животни в Стара Загора 
и Центъра за размножа-
ване и рехабилитация на 
сухоземни костенурки, 
функциониращ към Фонда-
ция „Геа Челониа“, с. Баня, 
община Несебър.

По отношение на „На-
тура 2000” проектите са 
насочени към опазване 
на биологичното разноо-
бразие, укрепване на на-
ционалната екологична 
мрежа. С пари от бюдже-
та на ПУДООС се прави и 
мониторинг на определени 

видове на територията на 
националните и природни-
те паркове в рамките на 
Националната система 
за мониторинг на състоя-
нието на биологичното 
разнообразие. Някои от 
изпълнените проекти са: 
разработване на интегри-
ран план за управление на 
трите защитени зони „Ка-
лиакра“, „Белите скали“ - за 
опазване на дивите птици, 
и „Комплекс Калиакра“ - за 
опазване на природните 
местообитания на дивата 
флора и фауна; опазване на 
редки застрашени расти-
телни видове в България; 
продължаване на дейност-
ите на дирекция на Нацио-
нален парк „Централен 
Балкан“ при проучване на 
миграциите и местооби-
танията на кафявата 
мечка чрез маркиране на 
индивиди с GPS-GSM на-
шийници; мониторинг за 
въздействието на замър-
сяването на атмосферния 
въздух върху горските еко-
системи – 2016 - 2017 г. 

Относно бюджетна 
програма „Управление на 
дейностите по изменение 
на климата” на основание 
чл. 55, ал. 1 от Закона за 
ограничаване изменение-

то на климата (ЗОИК) 
тръжният продавач пре-
вежда всички средства 
от тръжни продажби на 
квоти, в т.ч. и приходи 
от продажба на квоти за 
емисии на парникови газо-
ве на ПУДООС. Съгласно 
Закона за енергетиката и 
ЗОИК, считано от 25 юни 
2016 г., ПУДООС е задъл-
жено (100%) да превежда 
всички приходи от квоти 
от инсталации на фонд 
„Сигурност на електро-
енергийната система“. 
Във връзка с изпълнение 
на нормативната уредба, 
считано от 26 юни 2016 г., 
в Предприятието не оста-
ват средства от продаж-
ба чрез търг на всички 
разпределени на България 
квоти за инсталации. 

Как протича кампани-
ята „Чиста околна среда“ 
през 2018 г.?

Тази инициатива се 
провежда от МОСВ и 
 ПУДООС повече от 15 
години. За целия период 
кампанията се реализи-
ра с голям успех. Целта 
на конкурса е чрез широ-
кообхватни дейности по 
почистване и озеленяване 
да се постигне хармонич-
на околна среда. Иници-
ативата се осъществи 
чрез мащабно общест-
вено участие и като се 
предприемат мерки за 
устойчивост на резулта-
тите. До този момент са 
изпълнени хиляди проекти 
на територията на цяла-
та страна. 

На заседание на 11 де-
кемви 2017 г. Управител-
ният съвет на ПУДООС 
прие да бъдат отпусна-
ти средства в размер 
до 3 500 000 лв. общо за 
провеждане на Национа-
лен конкурс „Чиста околна 
среда” за 2018 г. за най-
оригинален и екологично 
познавателен проект на 
тема „Обичам природата 
и аз участвам – 2018 г.”. 
Началото му бе дадено на 
19 януари 2018 г., като от-
ново допустими бенефи-

циенти по него са общини, 
кметства, училища, дет-
ски градини, Центрове за 
подкрепа на личностното 
развитие (ЦПРЛ) и Обеди-
нени детски комплекси. 

Към момента са склю-
чени 474 договора с об-
щини, кметства, детски 
и учебни заведения. Одо-
брените проекти за фи-
нансиране през 2018 г. са: 
232 бр. на общини и кмет-
ства със средства в раз-
мер до 10 000 лв.; 110 бр. 
на училища и обединени 
детски комплекси/ЦПРЛ, и 
132 бр. на детски градини, 
стойността на които е до 
5000 лв. 

Какви проекти успя-
хте да финансирате през 
изминалата година?

По програма „Оцен-
ка, управление и опазване 
на водите на Република 
България“ за изграждане 
на малки водоснабдител-
ни обекти са разходва-
ни средства в размер на 
31 959 414 лв., построе-
ни и реконструирани са 
около 56 км мрежи в над 
25 общини. През 2017 г. е 
реализирана около 52 км 
канализационна мрежа за 
отвеждане на отпадъчни-
те води. Финансирани са 
проекти на обща стой-
ност 20 746 490 лв. в 18 
общини.

В областта на упра-
вление на отпадъците са 
инвестирани 19 143 027 лв. 
за изграждане на интегри-
рана система от съоръже-
ния за третиране на отпа-
дъци (депа) и за закриване 
и рекултивация на общин-
ски депа за битови отпа-
дъци – в над 15 общини.

З а  д р у г и  п р о е к -
ти са отделени общо 
4 570 503 лв. - в област-
та на опазване на чис-
тотата на атмосферния 
въздух и на биологичното 
разнообразие, както и в 
кампании за повишаване 
на екологичното съзнание 
и култура.

Как протича парт-
ньорството Ви с Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ)?

Тъй като дейност-
та, която осъществява 
 ПУДООС, е основно свър-
зана с финансирането 
на екологични проекти, 
които да подобрят ка-
чеството на живот на 
населението, а именно ка-
нализации, депа за строи-
телни и битови отпадъци, 
изграждане и реконструк-
ция на детски и спортни 
площадки и др., ние сме 
в тясно сътрудничество 
с Камарата на строите-
лите в България. КСБ е 
ключов фактор в строи-
телния сектор на нацио-
нално ниво и се надяваме 
партньорството ни да 
продължи и да се развива 
успешно и в бъдеще.

Снимки в. „Строител“
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Приета беше обща декларация от Камарата, ББКП и ББАПБ

Мартин Славчев

На 20 септември в 
гр. Сандански се проведе 
заседание на разширения 
Управителен съвет на Ка-
марата на строителите в 
България (УС на КСБ). На 
него присъстваха предсе-
дателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, инж. Нико-
лай Николов, зам.-предсе-
дател на УС и председател 
на Областното предста-
вителство (ОП) на КСБ 
- Бургас, инж. Христо Ди-
митров, зам.-председател 
на УС и председател на ОП 
на КСБ - Варна, почетният 
председател на Камарата 
инж. Симеон Пешов, изп. 
директор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев, членове на 
ИБ и УС, председатели на 
ОП на КСБ и на секциите 
към Камарата. 

В началото участни-
ците в заседанието бяха 
запознати с изпълнение-
то на решенията от пре-
дходния УС на КСБ. Важен 
момент от проведеното 
заседание бе приемане-
то на декларация от КСБ, 
Българска браншова кама-
ра „Пътища“ (ББКП) и Бъл-
гарска браншова асоциа-
ция „Пътна безопасност“ 
(ББАПБ) в отговор на за-
честилите политически и 
журналистически спекула-
ции относно качеството 
на изпълняваните пътни 
обекти в страната. 

Заседанието продължи 
с доклад на председате-
ля на ОП на КСБ – Благо-
евград Петър Байкушев, 
който даде информация 
относно състоянието и 
проблемите на строител-
ния сектор в региона. 

„Една от най-важните 
задачи на ОП на КСБ – Бла-
гоевград, е осъществява-
нето на обратната връзка 
между Областното пред-
ставителство и фирмите 
от бранша. Вписаните 
компании в Централния 
професионален регистър 
на строителя от област 
Благоевград са 216, от 
които 65 са членове на 
КСБ“, каза Петър Байку-
шев. 

Той заяви, че според 
броя на издадените раз-

решения за строеж сек-
торът ще отчете ръст 
през 2018 г. от 8 до 8,8%. 
„Както в повечето адми-
нистративни области на 
страната, динамиката 
на пазара се определя ос-
новно от темпа и обема 
на жилищното строител-
ство. В много по-малък 
обем е изграждането на 
промишлени и производ-
ствени сгради. За съжале-
ние инвестициите в този 
сектор драстично намаля-
ват. Чувства се липсата 
или недостатъчните чуж-
дестранни вложения, кои-
то биха могли да съживят 
икономиката“, заяви той. 

„В Благоевградска об-
ласт в момента се реали-
зират едни от най-значи-
мите обекти в страната. 
На първо място, разбира 
се, е АМ „Струма” в отсеч-
ката между Благоевград и 
Кулата, която е с обща 
дължина около 80 км. Оч-
акванията на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството са, че автомаги-
стралата ще бъде завър-
шена окончателно през 
2023 г. Пожелавам на из-
пълнителите да се спра-
вят успешно с тази зада-
ча“, заяви Байкушев. 

„Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
- 2020” и Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
са гръбнакът на бранша в 
цялата област. В Петрич 

например се изгражда нов 
градски парк на стойност 
5 млн. лв., санират се сгра-
ди на 4 училища, една дет-
ска градина и два социални 
дома за възрастни хора. 
Значим публичен обект е и 
депото за битови отпадъ-
ци за 1,5 млн. лв. В Разлог 
по Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност тази година са са-
нирани 6 жилищни блока 
и се работи по още 6. 
Местни фирми извърш-
ват рехабилитацията на 
част от уличната мре-
жа на Сандански. Строи 
се  околовръстен път 
на Сандански с дължина 
1,5 км на обща стойност 
2,3 млн. лв. Предстои из-
граждане на спортна зала 
за 2,7 млн. лв.“, каза още 
председателят на ОП на 
КСБ – Благоевград. 

В следващи точки от 
дневния ред зам.-председа-
телят на УС инж. Николай 
Николов представи доклад 
от Комисията по разглеж-
дане на предложените 
план-сметки от Област-
ните представителства, 
а зам.-председателят инж.
Христо Димитров - от Ко-
мисията за разглеждане на 
заложените в план-смет-
ките на ОП средства за 
ремонтни дейности. 

Изп. директор на Ка-
марата инж. Мирослав 
Мазнев запозна присъст-
ващите със сравнителен 
анализ на цените за изпъл-
нение на строителство 
в България и в част от 

страните на ЕС. Той обър-
на внимание на огромната 
разлика при заплащането 
на труда у нас и в редица 
европейски държави. По 
думите на инж. Мазнев 
именно от ниските цени 
на строителството у нас 
произтича и разликата 
в заплащането, а оттам 
липсата на квалифицирани 
кадри и разрастването на 
сивия сектор. 

Инж. Розета Марино-

ва, член на ИБ и УС и пред-
седател на Комисията 
по професионална етика, 
представи за обсъждане 
и приемане предложения 
за промени в Кодекса за 
професионална етика на 
строителя. В документа 
са конкретизирани основ-
ните етични и морални 
норми, както и стандарти-
те за поведение на всич-
ки субекти, извършващи 
строителна дейност на 
територията на България. 
„КПЕ има за цел да повиши 
общественото доверие в 
професионализма и морала 
на строителите, както и 
да издигне престижа на 
строителната професия“, 
коментира инж. Маринова. 

Заседанието на раз-
ширения УС на Камарата 
продължи с разглеждане 
на Кодекс за поведение 
във връзка с общия регла-
мент относно защитата 
на личните данни (GDPR), 
дискусия относно нов 
проект на Отраслов ко-
лективен трудов договор, 
обсъждане на предложе-
ния за промени в Устава 
на КСБ, разгледани бяха и 

някои идеи относно кому-
никационната и рекламна 
политика на Камарата. 

В състава на КСБ бяха 
приети нови членове. Към 
Камарата се присъединя-
ват „Галактика-М-2009“ 
ЕООД. От Камарата бяха 
изключени ЕТ „Бахчер - 
Бисер Чернарев“, „Гаца“ 
ЕООД, „ДЕС – 72“ ЕООД, 
„Евролукс 2016“ ЕООД, 
„Екер“ ЕООД, „Екобулгар-
строй“ ООД, „Екострой“ 
ЕООД, „Еластрой“ ООД, 
„Идеал Петрови“ ЕООД, 
„Илит“ ЕООД, „Нед Лес 
Билдинг“ ЕООД, „Росен – 
92“ ЕООД, „Строителна 
компания – Валзах“ ЕООД, 
„СМК – Перелик“ ООД, 
„Строй Тис –  Смолян“ 
ЕООД, „Тераком - Смолян“ 
ООД, „Хефест“ ООД, „Аква 
пластик“ ЕООД, „Тодор 
Ванков“ ЕООД, „Европави-
менти“ ООД, ЕТ „Гайдаров 
75 – Велин Гайдаров“, „Екс-
пертинвест“ АД. 

След заседанието на 
УС на КСБ бе посетен из-
граждащият се лот 3.3 на 
АМ „Струма“. 

Повече за обекта чете-
те на стр. 9. 

Ние, представителните браншови организации КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“, БЪЛГАРСКА БРАНШОВА 
АСОЦИАЦИЯ „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“, в отговор на зачестилите политически 
и журналистически спекулации относно качеството на изпълняваните обекти 
и почтеността на участниците в инвестиционния процес по проектиране, 
изграждане, ремонт и поддържане на пътната инфраструктура в Република 
България, искаме ясно да заявим следното:

СТРОИТЕЛИТЕ НА ПЪТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕ УБИВАТ

 Подобни твърдения злепоставят името на хилядите работници, техни-
ци, инженери, ръководители, които са посветили живота си на благородната 
строителна професия, и омаловажават усилията на над 20 000 души, които 
понастоящем работят в пътностроителния бранш.

Фирмите от пътностроителния бранш работят по ясни правила, разписани 
в Европейски директиви, национално законодателство и технически специ-
фикации. През годините сме подлагани на безброй проверки за качеството на 
нашата работа, включително от представители на европейските институции, 
и сме готови отново и отново да предложим пълното си съдействие за подобни 
независими проверки. Ако те покажат пропуски в работа на конкретни фирми, 
ние сме с ясното съзнание, че те дължат на обществото морална, икономическа 
и наказателна отговорност. 

Трябва обаче ясно да заявим, че подобна отговорност може и трябва да бъде 
персонална по отношение на констатираното потенциално нарушение. 

Генерализираното говорене на знайни и незнайни експерти с даване на ха-
рактеристики на целия бранш и на целия инвестиционен процес, без да има 
констатации на отговорните институции, е категорично неприемливо и води 
до негативно отражение върху икономическата ни дейност. Това се отразява 
пряко или косвено върху всички фирми от бранша и има остър социален ефект 
върху нашите работници и техните семейства. Затова ние не можем да оста-
нем безучастни и призоваваме безотговорното упражняване на тема „Пътища“, 
което не е подкрепено от конкретни доказателства за виновност, да бъде 
преустановено. В противен случай ще смятаме, че сме свидетели на предвари-
телно разработен и активно прилаган сценарий по дискредитиране  на бранша 
и на участващите в него икономически субекти и заместването им с такива с 
неизяснен произход и технологични възможности. Подобен сценарий ще срещне 
общото ни противопоставяне по всички допустими от закона и морала начини.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ 

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

Снимки Румен Добрев
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Инженерингът  допринася за повишаване на качеството на изгражданите обекти 
Мартин Славчев

Членовете на разши-
рения Управителен съвет 
на Камарата на строите-
лите в България посетиха 
изграждащия се лот 3.3 на 
автомагистрала „Стру-
ма“. Проектът беше пред-
ставен от президента на 
„Главболгарстрой Холдинг“ 
АД инж. Симеон Пешов и 
от двамата главни изп. 
директори на „ГБС инфра-
структурно строител-
ство“ АД инж. Тодор Гочев 
и инж. Георги Кичуков. 

Общата дължина на 
АМ „Струма“ - от Даска-
лово до границата с Гър-
ция, е 150 км. Тя е част от 
коридор „Ориент/Източно 
Средиземноморие“, свърз-
ващ Видин с Кулата, и по 
нея преминава пътният 
трафик за Гърция. Направ-
лението се използва като 
най-кратък маршрут меж-
ду Западна, Централна Ев-
ропа и Бяло море, а също 
и като връзка на Европа с 
Азия. Трасето на автома-
гистралата е разделено 
на четири участъка. Лот 
1, 2 и 4 са в експлоатация. 
За доизграждане остава 
лот 3 - от Благоевград до 
Сандански, с дължина от 
62 км, като лот 3.1 и лот 
3.3 са в процес на строи-
телство, а реализацията 
на лот 3.2 предстои. 

Лот 3.3 от Кресна до 
Сандански включва учас-
тъка на автомагистрал-
ния път от км. 397+000 
до км. 420+624. Трасето 
е в близост до р. Струма, 
като я пресича два пъти 
при км. 405+380 и км. 
406+700. Преминава после-
дователно и през прито-
ците на р. Злинска при км. 
401+810 и р. Цапаревска 
при км. 405+500. Същест-
вуващият път остава за-
падно от трасето на АМ 
„Струма“. Предвидени са 
етапна връзка към път I-1 
(E-79) при км. 397+000, как-
то и нова пътна връзка на 
I-1 (E-79) с общински път 
с. Ново Делчево – с. Да-
мяница. Краят на авто-
магистралата съвпада с 
началото на лот 4 на АМ 

„Струма“.

Изпълнител на проектира-
нето и строителството 
е Консорциум „Струма 
Лот 3.3“ 

с водещ партньор „ГБС 
инфраструктурно строи-
телство“ АД и участни-
ци - „Пътстрой 92“ АД, 
„Глав бол гар строй“  АД 
и „Геострой“ АД. Стой-
ността на договора е 
234 123 012 лв. без ДДС. 
Проектът се финансира 
по Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“. Срокът за осъ-
ществяването на всички 
дейности е 1280 дни. Нача-
лото на СМР е дадено на 
30.08.2016 г.

 „Проектът се изпъл-
нява на инженеринг. Бла-
годарение на това при 
изграждането на лот 3.3 
съумяхме да използваме 
най-новите решения в 
строителството. Този 
метод допринася за пови-
шаване на качеството и 
в бъдеще ще има голямо 
значение за комфорта на 
преминаващите по магис-
тралата. Така се намаля-
ват и експлоатационните 
разходи на възложителя“, 
каза инж. Тодор Гочев. 

Общата дължина на 
трасето е 23,6 км. 

На него има два пътни 

възела - п.в. „Струмяни“ и 
п.в. „Сандански“, както и 
25 бр. големи съоръжения. 

„Близо 85% от магис-
тралата са завършени. 
Износващият пласт вече 
е положен. Предстои да 
поставим и маркировката. 
Стълбовете са монтира-
ни, скоро и осветлението 
ще е готово. Срокът за 
предаване на обекта по 
договор е 30 май 2019 г., 

но ние ще се опитаме да 
го завършим по-рано“, зая-
ви инж. Гочев. 

„Интересното е, че 
навсякъде на магистра-
лата има обезопасителна 
система, тоест и в раз-
делителната ивица, и в 
банкета има мантинела. 
Това се прави за първи път 
в България. Има и прегра-
да за биологични видове. 
Друго важно нещо, което 

Инж. Симеон Пешов, президент 
на „Главболгарстрой Холдинг“ АД:

Когато се използва този метод, при провежда-
нето на конкурса възложителят има възможност да 
получи най-различни технически решения и да избере 
най-правилното от тях. 

Можем да се ангажираме, че реално магистрална-
та част на лот 3.3. ще бъде готова през октомври, 
но връзката с международния път Е79 е с кръгово 
движение, където не са отчуждени няколко имота, 
има и една малка бензиностанция. Става въпрос за 
300 м, които обаче не се правят за един ден, колкото 
и механизация да се струпа на обекта. 

трябва да се знае, е, че 
тук е направена истинска 
площадка за отдих. На нея 
е прокарана вода, ток, има 
канализация, дори са из-
градени бани и санитарни 
възли“, подчерта инж. То-
дор Гочев. Той обясни, че 
на лот 3.3 пилотно се при-
лага у нас и интелигентно 
управление на транспор-
та. „Това става с редица 
датчици в асфалта, които 
позволяват в реално вре-
ме да се измерва теглото 
и броят на автомобилите. 
Също така има метеоро-
логични станции. Цялата 
тази информация се пре-
дава чрез оптични кабели 
в център, който може да 
я обобщава. По магистра-

лата ще видите огромни 
пана, които на момента 
дават такива сведения. Те 
ще показват в реално вре-
ме дали има пътнотранс-
портно произшествие или 
текущ ремонт. Надяваме 
се, че внедряването на 
технологията е едно добро 
начало и в бъдеще тя ще 
бъде прилагана и на други 
магистрали“, сподели още 
главният изп. директор 
на „ГБС инфраструктурно 
строителство“ АД. Инж. 
Гочев добави, че в пиковия 
момент при изпълнението 
на обекта на терен е има-
ло около 200 камиона и още 
около 200 спомагателни 
машини – багери, булдозе-
ри, валяци и др.

Снимки Румен Добрев
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Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ - Сливен

Н а  18  с е п т е м в р и 
2018 г. в залата на ОП на 
КСБ – Сливен, се проведе 
Общото годишно отчет-
но събрание на област-
ното представителство. 
Гости на събитието бяха 
инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ, 
зам.-кметът на община 
Сливен Румен Иванов с ре-
сор „Финанси и общинска 
икономика“, инж. Ирена 
Аврамова, председател 
на Регионалната колегия 
на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране (КИИП), арх. 
Станимир Стамов от Ре-
гионалната колегия на Ка-
марата на архитектите 
в България (КАБ), Зорница 
Александрова, главен екс-
перт в отдел „Стопанска 
дейност и управление на 
собствеността“ към КСБ, 
инж. Митко Маринов, пред-
седател на сливенската 
структура към Национал-
ния клуб на строителите 
ветерани, и др.

Дневният ред на съ-
бранието  включваше 
приемане на отчет за 
дейността на Областния 
съвет (ОС) и на председа-
теля на ОП от 01.09.2017 г. 
до 31.08.2018 г., отчет за 
изпълнение на плана за 
приходи и разходи, доклад 
на Контролния съвет, при-
емане на решение за ос-
вобождаване от отговор-
ност на Областния съвет, 
приемане на план-програма 
за дейността на ОП – Сли-
вен, през 2019 г. и на план-
сметка за предстоящата 
година, обсъждане на про-
мените в Устава на КСБ и 
в Кодекса по професионал-
на етика на строителя.

Председателят на ОП 
на КСБ – Сливен, Георги 
Стоянов запозна присъст-
ващите с дейността на 
ОС. Той подчерта, че съ-
ветът винаги е работил в 
защита на интересите на 
членовете на ОП на КСБ - 
Сливен. „С радост мога да 
заявя, че броят на фирми-
те членове на ОП на КСБ 
– Сливен, е равен с този 

на вписаните в Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя (ЦПРС). 
Това говори, че строите-
лите вярват в нас“, заяви 
Георги Стоянов. 

Представителите на 
фирмите бяха запознати 
с всичко актуално, свър-
зано с дейността на КСБ 
през изминалия едногоди-
шен период. Бяха прове-
дени множество меропри-
ятия като тържествено 
честване на 10-годишния 
юбилей на КСБ и профе-
сионалния празник Ди-
митровден. В залата на 
ОП на КСБ – Сливен, бяха 
организирани курсове 
съвместно със „Строи-
телна квалификация“ ЕАД 
- за „Длъжностни лица по 
ЗБУТ”, „Контрол върху ка-
чеството на изпълнение 
на строителството и за 
съответствие на влага-
ните в строежите стро-
ителни продукти със съ-
ществените изисквания 
за безопасност” и „Коор-
динатор по безопасност 
и здраве в строителство-
то“. „Лектор беше доц. д-р 
инж. Венци Стоянов, декан 
на Строителния факултет 
на ВСУ „Любен Каравелов“ 
– София. Присъстваха 158 
строители от Сливен и 
Нова Загора. За поредна 
година имаше служители 
на фирми от ОП - Ямбол, 
които проявиха желание 
да се присъединят към 
мероприятията“, обясни 
Стоянов.

Направени са редица 
презентации за ученици, 
на които е разяснена зна-
чимостта на професията 
строител и ролята на КСБ, 
както и множество срещи 
с ръководството на общи-
ната във връзка с инвес-
тиционната програма за 
периода 2014 - 2020 г.

По покана на кмета и 
ръководството на община 
Сливен представители на 
ОП – Сливен, са присъст-
вали на стартирането и 
предаването на някои от 
най-значимите и ключови 
за града обекти. 

„За ръст в строител-
ството в област Сливен 
говори и фактът, че се 

увеличават издадените 
разрешения за строеж за 
текущия период спрямо 
предходния, а също така 
и предадените с Акт 16 
обекти. Смело мога да 
заявя, че в региона няма 
фирми без работа. Както 
във всички отрасли и тук 
се наблюдава недостиг на 
работна ръка, особено на 
квалифицирани кадри“, каза 
още председателят на ОП 
на КСБ – Сливен. 

Строителните ком-
пании бяха запознати с 
промените в Наредба на 
МРРБ за изменение и до-
пълнение на Наредба №2 
от 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежи-
те в Република България и 
минималните гаранцион-
ни срокове за изпълнени 
строителни и монтаж-

ни работи, съоръжения и 
обекти. Представена бе и 
дейността на работната 
група по ЗОП, създадена по 
инициатива на КСБ и със-
тавена от представители 
на браншовите организа-
ции. Също така присъст-
ващите бяха запознати с 
новата Наредба за упра-
вление на строителните 
отпадъци и за влагане на 
рециклирани материали. 
В залата на Областно-
то представителство по 
идея на фирмите членове 
е проведен курс по „Упра-
вление на строителните 
отпадъци“. След големия 
интерес събитието е за-
почнало да се организи-
ра и в останалите ОП в 
страната. Общият брой 
на участвалите фирми от 
Сливен и Нова Загора е 23, 

както и 1 от София.
През април в залата на 

ОП – Сливен, е направе-
на фирмена презентация. 
Поканени са архитекти, 
пожарникари и строители 
от областта, които са се 
запознали с иновациите 
в сухото строителство. 
Проведено е и първото за-
седание на Областния ко-
ординационен съвет (ОКС) 
за управление изпълнение-
то на Национален план за 
действие за намаляване 
на риска от облъчване от 
радон 2018 - 2022 г. на ре-
гионално ниво, на което 
като член на комисията 
присъства и експерт от 
ОП на КСБ - Сливен. Об-
ластният съвет е излязъл 
с предложение за издигане 
на кандидатурата инж. 
Атанас Койчев от НКСВ 

за почетен гражданин на 
Сливен. То е внесено за 
обсъждане до кмета и Об-
щинския съвет и е подкре-
пено от КСБ, НКСВ, Регио-
налната колегия на КИИП 
и Регионалната колегия 
на КАБ. Осъществени са 
и ред други мероприятия. 
Във връзка с дейността 
на ОП на КСБ – Сливен, са 
излезли и множество пуб-
ликации във в. „Строител“. 

„През последния отче-
тен период в ЦПРС са ре-
гистрирани 68 строител-
ни фирми от областта, но 
трябва да имаме предвид, 
че процедурата по чл. 20, 
ал. 2 все още не е приклю-
чила. Във връзка с новите 
критерии строителите, 
които попадат в трета 
група, първа и втора кате-
гория, за да запазят обхва-
та на вписване, трябва да 
имат декларирани завър-
шен строеж или етап от 
строеж от тази група. От 
септември 2017 г. до мо-
мента са подадени и при-
ети три нови заявления за 
регистрация в ЦПРС“, съ-
общи Георги Стоянов. 

По време на заседание-
то инж. Мирослав Мазнев 
разясни на присъстващи-
те защо са необходими 
промените в Устава на 
КСБ. Той запозна аудито-
рията с посоката, в която 
работи ръководството на 
КСБ. Всички присъстващи 
гласуваха в подкрепа за 
предложените промени в 
Устава и в Кодекса по про-
фесионална етика. 

Новият директор на 
Сливенската професио-
нална гимназия по строи-
телство и геодезия „Арх. 
Георги Козаров“ Красимир 
Георгиев беше предста-
вен на гостите на съ-
бранието. Обсъдиха се 
проблемите, свързани с 
преодоляване на липсата 
на подготвени кадри в 
строителството, малкия 
брой записани ученици и 
др. 

С пълно единодушие 
Общото събрание прие 
отчет за дейността на 
ОП на КСБ – Сливен, за 
2017/2018 г. и план-програ-
мата за 2019 г. 

Снежана Гечева,
ОП на КСБ - 
Търговище

Н а  2 0  с е п т е м в р и 
2018 г. в Търговище бе 
проведено Общо годишно 
отчетно събрание на Об-
ластното представител-
ство на КСБ. То се състоя 
при кворум от 80% от чле-
новете под ръководство-
то на инж. Тошко Райчев, 
председател на ОП - Тър-
говище.

На събитието при-
съства Стоян Гушлев, 
представител на отдел 
„Организационна полити-

ка” към Камарата, който 
разясни на аудиторията 
основните цели, към кои-
то се стреми КСБ като 
организация. Той описа и 
значимите мероприятия, 
по които се работи към 
момента.

Строителите от об-
ласт Търговище приеха 
отчет за дейността на 
Областния съвет (ОС) и 
на председателя на ОП за 
периода август 2017 – сеп-
тември 2018 г. Инж. Георги 
Стойчев, член на Контрол-
ния съвет на ОП - Търго-
вище, представи доклад за 
проведените заседания на 

ОС и целесъобразността 
на взетите на тях реше-
ния. Направен бе и анализ 
на финансовата част от 
дейността на Областно-
то представителство за 
предходния период. Чле-
новете приеха план за 
дейността на ОП - Търго-
вище, за 2019 г. На събра-
нието бе проведен избор 
на нов член на Контролния 
съвет на Областното 
представителство – инж. 
Недялко Неделчев. Избран 
бе и допълнителен деле-
гат, който ще представя 
ОП на Общото събрание 
на КСБ – Николинка Колева. 

Снимки авторът

Снимка авторът
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Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол:

Развитието на бранша е верен индикатор за състоянието на икономиката на страната
Мартин Славчев

Инж. Георгиев, Вие сте 
председател на ОП на КСБ 
- Ямбол. Бихте ли разказа-
ли малко повече за себе си, 
как се ориентирахте към 
строителния бранш?

Възпитаник съм на Ма-
тематическата гимназия 
„Атанас Радев“ в Ямбол. 
След завършване на сред-
ното си образование, не-
зависимо че в рода ми няма 
потомствени строители, 
се насочих към тази про-
фесия. Кандидатствах и 
бях приет във Висшия ин-
ститут по архитектура 
и строителство, днес Уни-
верситет по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ), със специалност 
„Промишлено и граждан-
ско строителство“. След 
дипломирането си започ-
нах работа в проектант-
ска организация в Ямбол. 
Имам над 400 проекта в 
об ласт та на промишле-
ното строителство, ме-
талните конструкции, мо-
нолитните сгради, както 
и за 2 моста. През 1992 г. 
реших да се захвана с фи-
зическа реализация на 
обекти. Собственото ми 
дружество е изпълнило 
множество жилищни ко-
операции, участвало е в 
изграждането и ремонта 
на промишлени обекти на 
територията на цялата 
страна. Голямо предизвика-
телство бе реконструкци-
ята на Ямболския безистен 
в културно-информационен 
център. Обновили сме ре-
дица православни храмове 
на територията на обла-
стите Ямбол и Бургас. Ре-
ализирал съм и обекти по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради. През 2017 г. осъ-
ществих мечтата си да 
бъде завършен строите-
лен хипермаркет на „АВС-
Инженеринг-Н“ ООД.

Какво е състоянието 
на строителния сектор в 
област Ямбол? Колко са 
фирмите, вписани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС), колко са членове 
на Камарата? Как осъ-
ществявате диалога и 
обратната връзка със 
строителните фирми от 
региона?

Развитието на сектор 
„Строителство“ е верен 
индикатор за състояние-
то на икономиката на 
страната и в частност на 
град Ямбол. Световната 
практика е доказала, че 
подемът на стопанство-
то след криза започва от 
строителството, както и 
че то е сред първите отра-
сли, които поемат ударите 
на икономическите сътре-

сения. 
В ЦПРС към момента 

са вписани 67 компании, а 
членовете на КСБ са 50. 
За нас, членовете на ОП на 
КСБ – Ямбол, Камарата на 
строителите е кауза. Счи-
там, че нашата структура 
е сплотена, работим в по-
соката да няма конфронта-
ции, да бъдем диалогични. 
Като председател на ОП 
винаги съм бил воден от 
принципа на почтеност и 
откритост. В Областно-
то представителство ко-
ординираме участието на 
строителните компании 
в конгреси, конференции 
и семинари; информираме 
ги за покани и съобщения 
за мероприятия; набираме 
и обработваме сигнали за 
проблеми, поставени от 
членовете; съдействаме 
на фирмите за достъп до 
професионалното обучение 
чрез „Строителна квалифи-
кация“ ЕАД.

Кои са най-значимите 
обекти, които се изпъл-
няват на територията 
на ОП, разкажете за про-
ектите, които се очаква 
да бъдат реализирани? На 
какво разчита браншът 
за работа през настояща-
та година? 

Най-големият проект 
на територията на общи-
на Ямбол е „Интегриран 
проект за водния цикъл на 
гр. Ямбол – изграждане на 
 ГПСОВ и довеждащ колек-
тор, разширение и рекон-
струкция на канализацион-
ната и водопроводна мрежа 
на гр. Ямбол – втора фаза”, 
финансиран по ОПОС.

Друг сериозен обект, 
чието изпълнение е в ход, 
е „Строително-монтажни 
работи за обновяване и мо-
дернизиране на централна 
градска част на град Ямбол 
- Част от пространство-
то на площад „Освобож-
дение” – пешеходна зона и 
зелени площи”.

В бюджета на община 

Ямбол са заложени сред-
ства за:

✓ Реновиране на обекти 
общинска собственост в 
размер на 434 888 лв.

✓ Ремонт и изграждане 
на детски и спортни пло-
щадки, спортни игрища, 
улици и общински пътища 
– 469 000 лв.

✓ Благоустрояване и 
озеленяване – 73 000 лв.

Най-големите проекти 
на територията на общи-
на Елхово са „Проектиране 
и строителство на Пре-
чиствателна станция за 
отпадъчни води, довеждащ 
колектор и частична реха-
билитация на ВиК мрежа-
та в град Елхово“, както 
и „Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на общинска 
образователна инфра-
структура - Детска гра-
дина „Невен“, гр. Елхово“. В 
същата община предстои 
и изпълнение на „Повиша-
ване на енергийната ефек-
тивност на 8 броя жилищ-
ни сгради в град Елхово” по 
ОПРР. 

В бюджета на общи-
на Тунджа за 2018 г. са 
заложени инвестиции за 
обществени поръчки в 
сектор „Строителство“ 
със средства, осигурени 
от националния бюджет 
и европейски програми, в 
размер на 1 870 000 лв., в 
т.ч. за реновиране на обек-

ти общинска собственост 
- 1 420 000 лв., текущи ре-
монти и поддържане на 
улици и общински пътища, 
вкл. зимно поддържане - 
450 000 лв.

Как оценявате взаимо-
действието с местната 
власт и с регионалните 
структури на останали-
те браншови организа-
ции?

Считам, че работим 
добре с регионалните 
структури на останали-
те браншови организации. 
Представители на ОП на 
КСБ – Ямбол, участват в 
Консултативен съвет по 
инфраструктура, екология 
и устройство на терито-
рията в община Тунджа, 
в Комисията по заетост 
към Областен съвет за 
развитие – Ямбол, както 
и в работна група за орга-
низиране, координиране и 
провеждане набирането и 
обработването на инфор-
мация за потребностите 
на работодателите от 
работна сила в област Ям-
бол.

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

Един от най-големите 

проблеми на строител-
ните фирми е липсата на 
кадри. В тази връзка на 
среща с директорите на 
ПГСГ „Кольо Фичето”, ПТГ 
„Иван Райнов“ и ПГ по ПСТТ 
„Н. Вапцаров“ сме подкре-
пили формата на дуално 
обучение в гимназиите. 
Ние сме за сформирането 
на паралелки по специално-
стите „Строителство и 
архитектура” и „Геодезия”, 
както заставаме и зад иде-
ята да има така наречени-
те защитени професии по 
специалностите „Зидаро-
кофражист” и „Армировка 
и бетон” поради липса на 
такива кадри в бранша. 
Организирахме среща на 
учениците от гимназиите 
с преподаватели от УАСГ, 
на която се представи обу-

чението в този универси-
тет.

Предстои годишно 
Общо събрание на струк-
турата. Какво ще отче-
тете за изминалия пери-
од, успешен ли беше той и 
какво предстои в работа-
та на ОП на КСБ - Ямбол?

Считам, че ще отче-
тем добра година, защото 
имаше достатъчно стро-
ителни обекти и фирмите 
имаха работа. В същото 
време членовете на ОП 
на КСБ - Ямбол, както и 
останалите компании от 
района бяхме затруднени 
с намирането на работна 
ръка. Проблем, който ще 
продължава да се задълбо-
чава. Наличието на доста-
тъчно работа не означава, 
че строителните фирми 
подобриха материално-
техническото си състоя-
ние поради продължава-
щите ниски цени за СМР в 
бранша.

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

Новият модел на бю-
джетиране дава по-голяма 
самостоятелност на ОП 
да подготвят дейности-

те си, но това поражда и 
по-големи отговорности 
по отношение правилното 
планиране и контрол по из-
пълнението.

Кои според Вас в се-
гашния момент са най-
важните приоритети на 
КСБ, накъде трябва да на-
сочи усилията си браншо-
вата организация, така че 
да е най-полезна на свои-
те членове?

Доверието на общест-
веността и строителите 
към КСБ расте непрекъсна-
то. Направили сме и правим 
всичко възможно Камарата 
да печели уважението на 
всички в региона. КСБ е 
единственият начин стро-
ителният бизнес да излезе 
на светло и никога да не се 
приема като част от сива-
та икономика.

Категорично подкрепям 
становището на КСБ, че в 
ЦПРС следва да се впис-
ват всички изпълнители на 
строежи от първа до пета 
категория включително, 
както и на отделни СМР. 

Изразявам призива си 
към ръководството на КСБ 
една от целите на Камара-
та да бъде спиране дека-
питализацията на фирми-
те и повишаване цената 
на строителния продукт. 
Апелирам КСБ да акценти-
ра върху една от основни-
те си цели, а именно под-
помагане на дружествата 
за спазване на законово 
регламентираните сро-
кове за разплащане между 
инвеститор и изпълнител, 
тъй като забавянията се 
отразяват на конкурен-
тоспособността, особено 
на малките и средните 
предприятия, и могат да 
бъдат причина и за фалити.

Как виждате на мест-
но ниво реализацията на 
основните политики на 
КСБ през настоящата го-
дина?

Максимално да се огра-
ничи сивият сектор с всич-
ки позволени действия от 
закона, повишаване цената 
на строителния продукт и 
услуги.

Какво е мнението Ви 
за вестник „Строител“, 
имате ли препоръки?

Винаги съм споделял 
мнението, че вестникът 
се списва от професиона-
лен екип, че е гласът на 
строителния бранш. По-
желавам на редакцията на 
в. „Строител” да продължи 
със своята безпристраст-
ност в отразяване на нови-
ните в сектора, да устои 
на предизвикателствата 
на времето. Препоръката 
ми към вестника е да уве-
личи критичните матери-
али към тези, които го за-
служават.

Снимки в. „Строител“
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Мартина Кръстева,
експерт КСБ

Третото издание на 
Европейската седмица на 
професионалните умения 
2018 ще се проведе в пери-
ода 5 - 9 ноември във Вие-
на, Австрия. И през тази 
година целта на инициати-
вата е да вдъхнови хората 
да откриват и подобряват 
своите таланти чрез про-
фесионално образование и 
обучение (ПОО). Насърчава-
нето на приемането на ПОО 
като първи избор в кариера-
та е едно от десетте клю-
чови действия, предложени 
от ЕК в рамките на Про-
грамата за нови умения за 
Европа, разработена през 

2016 г.
ПОО е един от четири-

те сектора на образова-
нието и обучението заедно 
с училищното, висшето и 
обучението за възрастни. 
То играе ключова роля в 
контекста на ученето през 
целия живот, предоставя 
на младите хора началната 
професионална квалифика-
ция, от която се нуждаят 
за плавен преход към пазара 
на труда, а на възрастните 
- средства за 

непрекъснато повишава-
не на квалификацията 

и възможност за прек-
валификация през целия 
живот. Професионалното 
образование и обучение 
отговаря на нуждите на 
икономиката, предлага на 
хората на всички възрасти 
отлична възможност да раз-
вият своите умения, да се 
подготвят за работа и да 
подобрят перспективите си 
за наемане. Чрез седмицата 
на професионалните умения 
Европа изразява желанието 
си за повишаване на осве-
домеността за широкия 
спектър от възможности, 
предлагани от ПОО, да на-
сърчи повече хора да се въз-
ползват от него.

По време на третото 
издание на седмицата във 
Виена ще се проведат се-
рия от събития и дейности - 
включително пресконферен-
ция, конференции, семинари, 
посещения и церемония по 
награждаване за отлично 
професионално образование 
и обучение. Инициативата 
ще бъде подкрепена от по-
стоянна комуникационна 

кампания.

Защо Европейската 
комисия прави това.

В много държави ПОО 
все още се пренебрегва 
като метод за усъвър-
шенстване и обучение. Чес-
то то се разглежда като 
втори избор за младите 
хора в сравнение с алтер-
нативните образователни 
пътища. За много възраст-
ни и работодатели често 
не се възприема като важен 
инструмент за укрепване на 
адаптивността им към нуж-
дите на пазара на труда.

Въпреки че не е доста-
тъчно популярно, профе-
сионалното образование 
и обучение има силата да 
трансформира живота и 
бизнеса. Затова ЕС иска 
хората да достигнат пъл-
ния си потенциал чрез него 
- съществуват големи въз-
можности за професионал-
но обучение, които успешно 
подготвят хората за инте-
ресна и предизвикателна 
кариера, както и активно 
участие в обществото. Ка-
чественото обучение разви-
ва творческия и иновативен 
потенциал на учащите. По-
вишаването на квалифика-
цията и преквалификацията 
през целия живот е от клю-
чово значение за подобря-
ване на възможностите за 
работа и по-добра интегра-
ция в обществото. Ученето 
през целия живот засилва и 
социалното приобщаване, и 
активното гражданство.

Европейската седмица 
на професионалните умения 
2018 запознава и работода-
телите с потенциала и пол-

зите за техния бизнес. Чрез 
ангажиране с първоначално-
то осигуряване на умения 
за младите и повишаване на 
квалификацията и преква-
лификацията, насочена към 
възрастни, те осигуряват 
своята дългосрочна конку-
рентоспособност и растеж.

По време на Европейска-
та седмица на професионал-
ните умения Европейската 
комисия ще представи реди-
ца инициативи. В рамките 
на миналогодишното й из-
дание са проведени над 1500 
събития в 45 държави, вклю-
чително във 28-те страни 
от ЕС, както и в Норвегия, 
Лихтенщайн, Швейцария, 
Исландия и страните, кан-
дидатки за членство в ЕС. 
Организирани от редица 
образователни и обучител-
ни институции, агенции на 
ЕС, национални и регионални 
органи, те са включили от 
конференции до кариерни 
дни. Тези дейности дости-
гат до над един милион души 
в Европа и допринасят за 
промяна на възприемането 
на професионалното образо-
вание и в превръщането му 
в първи избор за млади хора 
и възрастни, които искат да 
продължат своето усъвър-
шенстване.

Един от най-важните 
моменти в Европейската 
седмица на професионални-
те умения през 2018 г. ще 
бъдат 

наградите за отлично 
професионално обучение. 

Те ще се връчат на офи-
циална церемония по време 
на Заключителното съби-
тие на 9 ноември 2018 г. 

Победителите ще бъдат 
обявени от Мариане Тейсен, 
европейския комисар по зае-
тостта, социалните въпро-
си, уменията и трудовата 
мобилност.

Наградите са за добри 
практики и високи постиже-
ния в професионалното об-
разование и обучение в цяла 
Европа. Събирайки тези от-
лични примери, ЕК иска да ги 
популяризира и да мотивира 
хората и организациите, 
които работят в областта 
на ПОО. Това помага да се 
изградят нови мрежи, да се 
разширят съществуващите 
и да се създадат допълни-
телни възможности за кари-
ера. Самите победители ще 
могат да бъдат посланици 
на високите постижения в 
своята област.

Отличията са не само 
еталон, но и създават дви-
жение - инициативата сти-
га далеч извън обичайните 
заинтересовани страни в 
областта на ПОО. В крайна 
сметка това повишава при-
влекателността на ПОО, 
една от основните цели на 
Европейската седмица на 
професионалните умения.

Тази година наградите 
ще отличат примери за по-
стижения в четири катего-
рии.

1. Фирми и обучаващи 
се: Целта е да популяризира 
добрите практики за профе-
сионално обучение в микро-, 
малки и средни предприятия 
в Европа и да вдъхнови нови 
практики и политики.

2. Иноватори в ПОО 
(в 3 подкатегории: дос-
тавчик на ПОО, учители/
обучители и за научноиз-
следователска работа): 

Станислава Босева-Минковска
ОП на КСБ - Плевен

Областното представителство на Камарата 
на строителите в България (ОП на КСБ) в Плевен 
и „Строителна квалификация“ ЕАД  организират 
обучителен семинар на тема „Новата регулаторна 
рамка за защита на личните данни в ЕС – практи-
чески насоки за прилагането й (Общ Регламент на 
ЕС 2016/679 относно защитата на данните, GDPR)“. 
Той ще се проведе на 28 септември в заседателната 
зала на ОП на КСБ - Плевен.

Курсът ще засегне следните теми: новите мо-
менти от Регламента относно защитата на данни-
те - какво се включва в обхвата на лични данни; от-
падане на регистрационния режим; валидно съгласие 
за обработване на лични данни; правото да бъдеш 
забравен; лице по защита на личните данни (DPO); 
нарушения на сигурността; какви мерки трябва да 
се предприемат; санкциите по GDPR; погрешните 
схващания за Регламента относно защитата на дан-
ните. Присъстващите ще се запознаят и с практи-
ческите насоки, свързани с прилагане изискванията 
на GDPR - необходими документи и форми, както и 
със задължението за отчетност и законопроекта 
за изменение и допълнение на Закона за защита на 
личните данни.

Лектор на семинара е адвокат Станимира Чюба-
тарова-Николова. Тя член на Софийската адвокатска 
колегия с над 21-годишен опит в областта на нацио-
налната сигурност и отбраната, сигурността на 
информацията, договорното право, трудовото право, 
гражданското право и процес, административното 
право и процес и разрешаването на спорове. Била 
е юрист в Министерството на отбраната и Дър-
жавната комисия по сигурността на информацията. 
Специализирала е в Института за мирни изследвания 
към Университета в Хамбург, Германия. Вътрешен 
одитор по ISO 27001:2017. От 2017 г. се занимава ак-
тивно с практическото привеждане в съответствие 
с изискванията на GDPR на дейността на общини и 
търговски дружества.

Тези отличия са за: иден-
тифициране и отличаване 
на европейски доставчик 
на професионално образо-
вание и обучение, който е 
допринесъл за постигане 
на високи резултати чрез 
използване на новаторски 
практики; идентифициране 
на учител и/или обучител, 
показал отлични резултати 
в обучението на млади хора 
или възрастни; и награда за 
изключителен научноизсле-
дователски проект, изсле-
дователски екип или от-
делен изследовател, който 
има изключителен принос 
за иновативното мислене в 
ПОО, включително начално-
то и висшето образование и 
обучение, продължаващото 
ПОО и обучението за въз-
растни.

3. Европейско финанси-
ране за високи постиже-
ния: 1. - за проект в облас-
тта на професионалното 
образование и обучение, 
финансиран от Европей-
ския социален фонд; 2. - за 
проекти, съфинансирани по 
програма „Еразъм +“, които 
да прилагат нови практики 
и политики за подобряване 
на достъпа и привлекател-
ността на ПОО на хората 
от всички възрасти. 

4. Европейски агенции.
Определянето на награ-

дите става в 3 стъпки:

Стъпка 1: Жури – за 
всяка награда в четирите 
категории ще бъде сфор-
мирано жури от независими 
членове. Те персонално ще 
номинират по 2-ма кандида-
ти за всяка категория;

Стъпка 2: Публично гла-
суване - широката общест-
веност ще бъде поканена 
да избере своя предпочитан 
кандидат чрез онлайн гла-
суване;

Стъпка 3: Идентифи-
циране на победителите 
- победителите за 2018 г. 
ще бъдат избрани чрез ком-
бинация от гласовете от 
журито и на широката об-
щественост.

В третото издание на 
европейската седмица по-
голяма част от наградите 
се организират от външни 
за Комисията органи, въ-
преки че ЕК управлява ця-
лостно процеса и провежда 
церемония по награждава-
нето. Структурите, които 
биха искали да са част от 
Европейската седмица на 
професионалните умения, 
могат да намерят допъл-
нително информация и да 
регистрират събитието 
си на уеб сайта на European 
Vocational Skills Week 2018: 
https://ec.europa.eu/social/
vo c a t i o na l - s k i l l s -week /
european-vocational-skills-
week-2017_en
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Протокол № 1153/30.08.2018 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1159/13.09.2018 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1165/20.09.2018 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Пълната информация може да се получи на http://
register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване 
на ЕИК или името на строителя се отваря индивиду-
алната страница за конкретния строител.

Легенда: 
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС
СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС
З - заличаване

204668650 АЛЕКСТРОЙ ПРОЕКТ 21 ПВп

204691161 КММ ИНВЕСТ БИЛДИНГ ПВп

103885963 БУЛКРАФТ ПВп

200310385 Агрофермстрой ПВп

201342375 Белдо Кънстракшънс ПВп

204854808 Металикапрома 
Инженеринг ПВп

200443318 СТИЛИНГ ГРУП ПВп

200925492 ЕКОСЪН ПВп

204697463 Сигма строй 365 ПВп

203557215 СТРОЙПАРК ПВп

825270335 БОРАДИ ПВп

131306107 Еко Ресурс-Р ПВп

203386648 Ей Ей Ес Ти ПВп

204507412 СТРОЙ МАР ИНВЕСТ ПВп

131335695 ТЕРМОКЛИМА 2004 ПВп

130823243

НАЦИОНАЛНА 
КОМПАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

ПВп

202488358 55 ХЛ ПВп

203869134 СК ТОП ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203800622 АГРО ПРОЕКТ ИНВЕСТ ПВп

203134711 АТИ Къмпани ПВп

202778759 Димитров ДиС 
Инженеринг ПВп

200558950 Галактика-М-2009 ПВп

204352937 Еко Строй Проект ПВп

203068670 БУЛПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ ПВп

204831720 РИНГ ИНВЕСТ ПВп

130923304 БАЛКАН СТИЙЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

130139523 Елтес РОб

202725586 Т-СТРОЙ 73 РОб

203081244 ТИТАН СТРОЙ Д РОб

108515544 СОбЛАК М.С. РОб

200762077 Изотрон Инженеринг РОб

201595478 ТИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

9999990017 ДОУШ ИНШААТ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ РОб

822104600 ХИДРОСТРОЙ-
СЕСТРИМО РОб

103982953 Балкански РОб

125513232 Черноморска газова 
компания РОб

131045090 СТИЛ 71 РОб

148105154 Кар строй РОб

203210415 РЕТОНА РОб

201155233 Транселстрой РОб

104605300 ПМУ-Свищов РОб

201041482 СИТИ БИЛД СТУДИО РОб

010700093 Валмекс РОб

204486473 СТРОИТЕЛНА  
КОМПАНИЯ  13 РОб

202425742 ПИТЕР ИНЖЕНЕРИНГ СОб

120559391 ЙОВКОВИ СОб

200823473 НЕВЕН - ЗИГ СОбЛАР СОб

114628831 ЕЛКО СОб

203519205 ИСТА 2015 СОб

204288370 ДИ ЕН БИЛДИНГ СОб

203915795 ИЛИЕВ СТРОЙ ГМБХ СОб

040099944 ТОП-ИНЖЕНЕРИНГ СОб

102871455 ИЗЗИДА СОб

121096738 Вечна – Р СОб

147068016 Проект Строй СОб

124612918 ИНФРАКОМ СОб

104619481 СПАСОбВ СОб

115304405 Рестстрой СОб

112003845 ПИМО-СВ СОб

115518576 ЕВРОПЛАМ СОб

130993256 ЕЛЕКТРИК МД СОб

103872738 Елена Йорданова СОб

103872720 Гинка Стоянова СОб

131202129 Европа 7 СОб

175447468 Монтаж и системи СОб

175252607 БОЙ МАР СТРОЙ СОб

102875642 МУЛТИ  ХАД СОб

201562193 ЕКО СТРОНГ 1 СОб

201755662 Ен Пи Ен Кънстракшън СОб

131101991 КОТЕВ ПРОЕКТ ГРУП СОб

201215253 Буда Строй СОб

201153638 Оптимал Билдинг ПВп

204633731 Навибул СД ПВп

205062100 Заг Конструкшън ПВп

200817698 Бета-Инш ПВп

202932090 Цолов Констракшънс ПВп

125509369 Сахара ПВп

040488290 ЕЛИТ-Б- ИВАН 
БАТАКЛИЕВ ПВп

205193256 АРА ХОЛДИНГ ПВп

102905523 ДАМВЕНТ ПВп

204888550
ОБЩИНСКО 
СТРОИТЕЛСТВО - 
ГЪЛЪБОВО

ПВп

204170710 РЕМОНТ - СТРОЙ 1 ПВп

203989137 ВЕСТА СТРОЙ 71 ПВп

131507376 ДМ БИЛД ГРУП ПВп

175432039 РОНЕЛСТРОЙ ПВп

202513605 САНТЕКС 12 ПВп

201917616 ЕнДжиПи-Груп ПВп

204081037 СЕВА СТРОЙ ПВп

203674999 СТРОЙ Н ПВп

202647111 ЕМ ВАССТРОЙ ПВп

204573679 СОФАПАРТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

121543580 ТОП РЕАЛ ПВп

202806533 ОСА 2000 И СИН ПВп

203971993 ЕФЕТО ПВп

205091760 ИВБИЛД ГРУП ПВп

204448309 ФАСАДИ БГ ПВп

202887492 АЛЕМОН ПВп

204837214 КРАСИ СТРОЙ 999 - ОТ 
ОСНОВИ ДО КЛЮЧ ПВп

124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ РОб

203022445 КИЛТЕКС РОб

201384342 КЛАРЕО РОб

130129411 Корект-63 РОб

200098413 КОНТРОЛ БИЛД РОб

130298379 ГЕОТЕХНИКА АБС РОб

130918905 КОМПЛЕКС  
ИНЖЕНЕРИНГ РОб

200558950 Галактика-М-2009 РОб

201462378 „АРТ БИЛДИНГС“ РОб

130642168 КОТА 2001 РОб

106017566 Ремо-Николай Тошев РОб

203310860 Инфрастрой Комплекс РОб

131045090 СТИЛ 71 РОб

204491011 МС СТРОЙ БИЛДИНГ РОб

204838992 НИВЕЛИ ММ РОб

836148005 МОНОЛИТ РОб

200833802 КИД ПЛЮС РОб

127559926 ЧЕРНОМОРСТРОЙ СОб

201215253 Буда Строй РОб

813002009 Торнадо-Дил СОб

112618863 Марица Строй СОб

202769526 Георги Груп СОб

204411887 Демира 2003 СОб

204468129 БОЛЯРСКА ЕМ СОб

103281518 НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ СОб

106585782 Стромет-2004 СОб

123673373 ЕВРОБИЛД-7 СОб

126523788 АРИВА ГМБХ СОб

130662181 ГБМ Инженеринг СОб

148097266 Синтес Билд СОб

131403744 Еком - 2 СОб

103920414 АКРОПОЛ-БИЛД СОб

103930892 ИВА СТИЛ СОб

837103415
Благоустройство и 
комунално стопанство 
гр. Велики Преслав

СОб

131449791 ЛИОНИКС СОб

131323052 Фактор СК СОб

175280567 НИК-5 СОб

131255103 ЧАРА 04 СОб

831583060 Монолит 3 СОб

130242081 АФАМИЯ СТРОЙ СОб

147043618 АГРО САМ СОб

123151464 ХОЛИС СОб

102906269 Балкан Инж Строй СОб

201289467 Ди Енд Ди 2010 СОб

131418340 Билд - КМ СОб

201280151 Къмпани-строй 2010 СОб

201388903 РУВЕН ИНЖЕНЕРИНГ СОб

103938348 ЛУКСОР ПРОЕКТ СОб

123728802 ЕЛИНА  АД СОб

103954929 СИТИ СТРОЙ 1 СОб

201781600 ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ СОб

200574292 НИК - СТРОЙ 06 СОб

120618231 СЕВ АДИ - Милчо 
Чандъров СОб

202629111 ДАНКЕСТРОЙ СОб

201669081 Аква мастер СОб

203122239 Скай Билд БГ СОб

203220060 Билдинг Сървисиз СОб

201857902 РЕ КОНСУЛТИНГ СОб

203512358 ЕКО СТРОЕЖИ СОб

203648561 КИРИЛОВ СТРОЙ СОб

201961566 К БИЛДИНГ СОб

147217307 Неомакс СОб

200508164 ВИТОМАКС СОб

203632313 КОБРЕТИ 69 СОб

203308069 ЕРМАС СОб

204019555 Билдингбо СОб

104684408 ВТ Билдинг Груп СОб

204534740 Кристъл Вижън БГ СОб

121646299 СТОЛИЧНА  СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ СОб

103830447 Перинов и синове СОб

106610986 Инекс Трейд СОб

115514421 ВС ИНЖЕНЕРИНГ СОб

200553800 Делен-А СОб

200124530 СИРЕНА И СИЕ ПВп

205179071 АРКАДЕН ПВп

999999136
ИНОВАСИОНЕС  
ТЕХНИКАС ЕН 
СИМЕНТАСИОН

ПВп

203221988 ТРИБИ ПВп

999999137 ТРАДЕКО 
ИНФРАЕСТРУКТУРА ПВп

999999135 ИНТЕГРА КОНСТРУКШЪН 
КЗ ЛЛП ПВп

202446893 СТРОЙ ПРОЕКТ 2000 ПВп

202925950 ВЕНИ ПЛАСТ ПВп

205194721 СОЛАРПРО 
КЪНСТРАКШЪН ПВп

103810665 БИЛД ИНВЕСТ 
ИНКОРПОРЕЙТ РОб

121042904 Нитротен РОб

201781600 ИНВЕСТ СТРОЙ 
МОНТАЖ РОб

203567965 ТРЕЙДБИЛД РОб

203587156 Рото Инженеринг РОб

128018756 Диана комерс 1 РОб

107557005 ЕКИПСТРОЙ СОб

121217684 АМИКОН СОб

103564135 БУРОВ СОб

102620022 СД НИКСТРОЙ - КОЛЕВ 
И СИЕ СОб

120611053 АЛАН ИНЖЕНЕРИНГ СОб

148004550 БИЛД ИНВЕСT -06 СОб

125580658 АГОРА СОб

123736044 КРОМ СОб

107567730 МИКС БГ СОб

103550712 АЙ ВИ СЕЙЛИНГС СОб

831577794 Интерприборсервиз СОб

200164553 Инкохо СОб

101749167 ПЕЛА ММ СОб

200098413 КОНТРОЛ БИЛД СОб

204590123 ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ-В СОб

204736650 Хидрострой България СОб

103073517 СТИНЕКС - Н. НИКОЛОВ - 
Д. НИКОЛОВ СОб

148122506 Билдинг Строй СОб

826051910 ЕФРЕМОВИ СЪДРУЖИЕ СОб

201612721 СЕВО 2011 СОб

130298379 ГЕОТЕХНИКА АБС СОб

160108953 ГИС 07 СОб

201045751 СИТИ ХОУМ ПАРК СОб

103812584 НИКЕ СОб

120523016 ИНВЕСТСТРОЙ СОб

175229898
Холдинг Пътища и 
инфраструктурни 
съоръжения

СОб

130595188 ДЕСТА Д СОб

200903663 СЪНГРАУНД СОб

202155777 ИНТЕЛСТРОЙ СОб

200165300 ХЕМУС БИЛД СОб

202640264 ЛОБУТОВ МЛ СОб

200742982 ДД Комерс СОб

201134417 АЛСИС СОб

175264495 КВ ИНЖЕНЕРИНГ СОб

175281103 ХАЛЦЕДОН СОб

126092505 МАРСТЕН СОб

203226405 РОУД ЕНД УОТЪР 
ИНЖЕНЕРИНГ СОб

103845285 Никнайс СОб

202964234 Стройелит К СОб

202729745 КПД 2013 СОб

203530641 МИЛ строй България СОб

202738203 ДЖИ ЕМ БИЗНЕС ГРУП СОб

203479807 ЖПС БИЛД СОб

200970046 ЕИВ СОб

202919940 НЮ СИТИ АРТ СОб

203911003 БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ СОб

201036713 ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ СОб

203788764 Ай билд СОб

204090404 МУЛТИ СТРОЙ - 64 СОб

203834235 СС СОЛАР СОб

200684618 ФРИГОТЕХНИКА СОб

175395690 АРТ СИТИ ГРУП СОб

204478576 БУЛСТРОЙ И СОб

204278312 ТРИ ГРУП ИНВЕСТ СОб

203738380 Стейт Билдинг СОб

200872075 ВАЛИ - СТРОЙ - ПРОЕКТ СОб

200343983 СИКА 75 СОб

204362689 ИНТЕР СТРОЙ Д СОб

204336616 Търговска къща А и П СОб

123751637 ГЕМА - ЕАГ СОб

203260464 ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ СОб

202593658 СТРОЙ ГРУП 5 СОб

203250833 ИНФРА КЕПИТАЛ СОб

200079366 ГРАД - 53 СОб

201656970 Мони-Инженеринг03 СОб

131570444 БИЛДИ СТРОЙ СОб

123044672 АТЛАС - 95 СОб

102887979 Янков-79 СОб

131511499 КЗУ-Бургас СОб

121732517 ХИДРОИЗОМАТ СОб

202758177 ИНТЕР СТРОЙКО СОб

115843751 ДОМУС РЕА СОб

203851467 ЖИВАНИ - Д СОб

812211130 Дикал СОб

202153961 ЕВРОПАЙП ГРУП СОб

204419656 ПЛАН ДЕ СОб

102635825 ЕСПЕРАНСА СОб

103134692 Комфорт СОб

102124298 СМК-МОНТАЖИ СОб

115865025 СИТИ БИЛД-2004 СОб

130726997 Торек СОб

202185628 ПИ ВИ КОНСТРАКШЪН СОб

201407008 ДК ИНФРА СОб

202185585 ПИ ВИ СЪРВИС СОб

202656877 ДЖИМТЕХ БИЛД СОб

115109501 Крас СОб

115109519 Сапи СОб

114607748 ПМУ Плевен СОб

104639368 СКОРПИОН 
ИНВЕСТСТРОЙ СОб

203431926 Ай енд Ди билд СОб

175244368 ГМП СОб

128606873 ДЖАМБАЗ СОб

131039778 Стил - СВ СОб

107060481 СПЕЦ СОб

103734484 Аякс 2002 СОб
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Община Камено се намира в югоиз-
точната част на България и е включена в 
административно-териториалните гра-
ници на Бургаска област. Камено може да 
се характеризира с две думи – строител-
ство и земеделие. В общинския център и 

в по-големите села се изграждат еднофа-
милни къщи, а в живописните територии 
в района – много вили. Въпреки че тук има 
сериозни предпоставки за развитие на 
туризъм, основният поминък за хората е 
земеделието.

Историята твърди, че Камено започва 
своя живот преди повече от 500 години. 

Най-старият средновековен документ 
датира от 1498 г., в който населеното 
място е записано като Каикли. Името 
Камено е буквално преведено през 1934 г. 
Според етимологията „кая” идва от тур-
ски и означава „скала”. През 1974 г. Камено 
е обявено за град, а две години по-късно и 
за общински център. 

Културното наследство е резултат 
от напластяване на отминали епохи, кои-
то носят специфична памет и идентич-
ност на мястото. Сред тях се отличава 
средновековната крепост Русокастро. 
Със сигурност се знае, че тя е била най-
могъщият страж на границата ни с Ви-
зантия. Именно там се е състояла една 

Г-н Георгиев, преодо-
ляхте ли последиците 
от голямото наводнение 
във Вашата община през 
октомври миналата го-
дина?

Това беше много тежко 
наводнение, което донесе 
доста неприятности и на 
хората, и на кметската 
администрация. Основно 
пораженията бяха върху 
инфраструктурата. В се-
лата Черни връх, Полски 
извор и частично в Тръс-
тиково, Константиново, 
Ливада, Русокастро, Тро-
яново и Желязово паднаха 
мостове, пътищата бяха 
отнесени, канализацията 
- изровена или скъсана, 
тротоарите бяха разби-
ти, покривите протекоха, 
имахме и жертви… С други 
думи - с природата шега 
не бива, но за съжаление 

не мислим за превенция-
та, за нея се сещаме чак 
когато се случи бедствие. 

По време на навод-
нението през минала-
та година предприехме 
евакуационни действия. 
Веднага щом спря пролив-
ният дъжд, начело с кме-
та на общината Жельо 
Вардунски организирахме 
цялостната работа по 
ликвидиране на щетите и 
подпомагане на хората. 

Още в началото - при 
разнасянето на минерал-

ната вода и хляба на насе-
лението, за нас картината 
постепенно се прояснява-
ше. След оттеглянето 
на водата започнахме с 
разчистването на пъти-
щата, за да дадем въз-
можност на съответни-
те екипи от държавните 
структури безпроблемно 
да си вършат работата, 
за да се възстанови еже-
дневието в откъснатите 
села. 

И постепенно - с помо-
щта на правителството 

- нещата се нормализи-
раха. Няма как да не спо-
деля, че много колеги от 
общините в страната 
проявиха съпричастност 
към бедствието и изяви-
ха желание да помогнат 
с каквото е необходимо. 
Получихме безвъзмездно 
легла, телевизори, бяла и 
черна техника, дрехи, хра-
ни и т.н. Специално искам 
да подчертая, че дойдоха 
хора от варненския квар-
тал „Аспарухово“, които 
активно се включиха в по-
чистването. Отзова се и 
армията.

Започнахме и възста-
новяването на къщите на 
хората и на общинските 
сгради.

От столицата до 
Камено се стига лесно 
и бързо. Каква обаче е 
пътната инфраструкту-
ра от малките населени 
места до общинския цен-
тър, до Бургас, между са-
мите села?

Болшинството от пъ-
тищата в общината, кои-

то са част от републикан-
ската мрежа, се нуждаят 
от ремонт. През това 
лято доста километри 
бяха рехабилитирани от 
ОПУ - Бургас, но дейност-
ите обхванаха по-малка-
та част от пътищата 
в региона. Все още има и 
непроходими участъци от 
републиканската мрежа. 
Други са изцяло ремонти-
рани, а на места възста-
новителните мероприятия 
продължават. В момента 
активно се изпълняват 
СМР на най-важната от-
сечка Камено – Братово – 
Полски извор. 

При общинските пъти-
ща работим според сили-
те си. Кърпим, частично 
рехабилитираме и т.н. 
Имаме проекти, но чакаме 
финансиране.

В Камено има 8 дет-
ски градини, гимназия, 
основни училища. Как се 
грижи общинската ад-
министрация за образо-
вателната инфраструк-
тура?

Новата учебна година 
започна без проблеми. Ус-
пяхме да извършим необхо-
димите ремонти на някои 
от сградите на училища-
та. Те са с нови дограми, а 
покривните им конструк-
ции са здрави. 

Детските градини са 
приветливи, отговарят на 
всички изисквания за от-
глеждане и възпитание на 
подрастващите, но няма 
да издам някаква тайна, 
ако кажа, че децата са все 
по-малко. Миграцията към 
големите градове вече е 
неизбежна.

По отношение на ра-
ботни места Камено е 
облагодетелствано от 
големия индустриален 
съсед - „Лукойл Нефто-
хим Бургас“ АД.

Да, това е факт и в 
представите на хората 
рафинерията и Камено 
са идентични понятия, но 
това не е съвсем вярно. 
Нашата община има добро 
географско разположение 
спрямо транспортно-ко-

Георги Георгиев, зам.-кмет:
Снимки авторът

Георги Георгиев е роден през 1973 г. в Стара Загора. Учил 
е в техникума по робото- и машиностроене в града. След 
казармата следва в Бургаския свободен университет, 
специалност „Право“. След дипломирането си работи в 
Агенцията за държавни вземания. Бил е началник на РДНСК - 
Югоизточен район, който включва областите Бургас, Сливен, 
Ямбол и Стара Загора. Известно време е юрисконсулт на 
„Слънчев бряг” АД. По-късно печели конкурс в община Бургас за 
началник на отдела за строителен контрол.
От 2015 г. е зам.-кмет по строителството на Камено.
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от най-важните битки в историята. Дебелите крепост-
ни стени и високи кули и днес пазят спомена за варварски 
нашествия и кръвопролитни битки. Името на древната 
крепост идва от червените скали, от които тя е изгра-
дена. 

За миналото, а и за днешния ден на хората по тези 
земи ще стане дума в интервюто със зам.-кмета на об-
щината по строителството Георги Георгиев.

муникационната и иконо-
мическата структура на 
страната. Хората лесно 
пътуват, намират си ра-
бота и в областния цен-
тър Бургас, работят и в 
„Лукойл Нефтохим“. Него-
вите мениджъри доста 
често помагат в реализа-
цията на някои наши соци-
ални дейности. Например 
те ни помогнаха да на-
правим представителния 
вход на града, както и при 
изграждането на детски 
площадки и т.н.

И все пак,  какъв е 
поминъкът на хората в 
общината? Намирате се 
много близо до морето и 
до летните курорти. 

Земеделието, това е 
основното, с което се за-
нимават нашите жители. 
Ако намеквате за някаква 
сезонна работа по море-
то, то това не е водещо 
за нас. Местните хора 
обичат спокойствието и 
тишината, които имаме 
тук. Шумът и навалицата 
по хотелите определено 
не ги привличат. В Камено 
не работи само този, кой-
то не иска. Всеки, който 
има желанието да се тру-

ди, дори да няма квалифи-
кация, може да получи про-
фесионална реализация в 
мебелното производство 
или в цеховете, които 
произвеждат суровини за 
„Лукойл Нефтохим“, а и в 
самия него, ако има добро 
образование. 

В Камено се намират 
едни от най-големите 
зърнобази и мелници, кои-
то също създават доста-
тъчна заетост на хората. 
Най-големият износител 
на зърно в страната е 
фирма, позиционирана име-
но в нашата община. 

Имате ли проблеми с 
ВиК инфраструктурата? 
Какво е състоянието на 

мрежата, пречиствате 
ли водите?

Преди два месеца под-
писахме договор за ре-
монт на водопроводите на 
селата Трояново и Тръсти-
ково и в момента са в ход 
процедурите по възлагане 
на обществени поръчки. 

Водопроводът в града 
е подменен на 70%. Питей-
ната вода в общината е 
или от дълбоки сондажни 
кладенци по поречието 
на р. Русокастро, или от 

яз. „Камчия”, който снаб-
дява и областния център 
Бургас. 

Нямаме пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води (ПСОВ), но канализа-
цията ни функционира без 
проблеми и се зауства в 
старото корито на р. Ай-
тоска. Имаме съвместен 
проект за включването 
ни заедно с Българово в 
ПСОВ на „Лукойл Нефто-
хим“, но засега още няма 
положителни резултати.

Градът Ви е газифи-
циран.

Камено е газифици-
ран чрез нашето 100% 
общинско дружество „Ка-
меногаз”. Този вид инфра-
структура преминава край 
града ни и това е едно от 
предимствата да бъдем 
търсени от инвеститори, 
които искат да произвеж-
дат продукция на базата 
на газта. 

Тук е мястото да спо-
мена, че сме атрактивни 
за бизнеса и по отношение 
на пътната инфраструк-
тура – автомагистрала 
„Тракия“ е само на 4 км от 

общинския център, на 17 
км е морското приста-
нище Бургас и летището 
край „Сарафово”.

Вероятно изгражда-
нето на нови еднофамил-
ни къщи е следствие на 
газифицирането и бли-
зостта до магистрала-
та. Като специалист в 
материята не мога да не 
Ви попитам има ли неза-
конно строителство в 
Камено?

Е, във всяка българска 
община в различна степен 
има заварено незаконно 
строителство. Важното 
е администрацията да 
бъде на мястото си и в 
този сектор от нейното 
развитие. 

В Камено и в селата 
се строи и това е пове-
че от радостно. Така се 
задържат хората, а се-
мействата се връщат в 
малките селища, уморе-
ни от ритъма на големия 
град. Спазвайки законите, 
те купуват или парцели, 
или стари къщи, после на 
тяхно място строят и 
т.н. Това най-добре личи в 

общинския център и в се-
лата Черни връх, Констан-
тиново и Тръстиково. 

Изпълняват ли  се 
обекти по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради?

Имаме подадени до-
кументи за шест от на-
шите седем блока, които 
отговарят на изисквани-
ята на програмата. Но 
определено закъсняхме с 
процедурите и сега чака-
ме финансиране.

Реализирате ли проек-
ти със средства от ЕС, 
насочени към създава-
нето на по-добра визия 
на града, на населените 
места, а и на възможнос-
ти за хората да живеят 
по-добре?

Ще започна с очаква-
нията ни да получим ев-
ропейско финансиране за 
най-дългия ни общински 
път от Константиново 
до Русокастро. Именно 
край с. Русокастро през 
1332 г. цар Иван Алексан-
дър надвива византийския 
император Андроник III и 
това е последната победа 
на България, преди да пад-
не под османско владиче-
ство, а Византия изчезва 
като държава. Става дума 
за живописен път покрай 
р. Русокастренска. В този 
район се намира красива-
та едноименна крепост. 
Сведения за нея се съ-
държат в съчиненията на 
арабския пътешественик 
Ел Идриси от XI век. Сами 

разбирате, че очаквания-
та на хората са най-вече 
към развитието на раз-
личните видове туризъм, 
свързани с далечната 
история на България. И в 
този план търсим финан-
сиране на консервацията и 
реставрацията на самата 
Русокастренска крепост. 

Имаме и два проекта 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG ИПП „Бълга-
рия – Турция 2014 - 2020“ за 
строителството на парк 
„Класна стая на открито” 
под самата крепост, как-
то и за изграждането на 
павиран път до входа на 
тази забележителност. И 
тук чакаме финансиране. 
Няма как да не спомена, 
че Карел Шкорпил - пионе-
рът на българската архе-
ология, през 1885 г. издава 
книгата си „Някои бележки 

върху археологическите 
и историческите проуч-
вания в Тракия”, където е 
описана и нашата Русока-
стренска крепост.

Имаме проекти и по 
Програмата за развитие 
на селските райони. Един 
от тях е за важна за града 
ни улица - изход за с. Кръс-
тина. Ще санираме сгра-
дата на общината, ще от-
говорим на изискванията 
на младежите за постро-
яването на два фитнеса 
на открито - в Камено и в 
с. Трояново. 

Ще завърша с това, 
че ремонтирахме читали-
щето. Грижим се и за най-
малките, като изграждаме 
непрекъснато и детски 
площадки. 

Реновираната църква в с. Русокастро

Представителният вход на Камено

Нова детска площадка в града

В общината се изграждат много еднофамилни къщи

Градският парк
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Емил Христов

„Трябва да се търсят до-
пълнителни възможности за 
привличане на инвестиции 
при реализацията на проек-
ти, които са важни за об-
ществото, особено в път-
ното строителство, което 
у нас е недофинансирано.“ 
Това заяви зам.-министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то инж. Валентин Йовев, 
който откри Международна 
практическа конференция 
– уъркшоп, на тема „Въз-
можности и перспективи 
за развитие на публично-
частното партньорство 
(ПЧП)“ в Резиденция „Бояна“. 
Двудневното събитие бе 
организирано от Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). Целта на 
форума беше да представи 
международния опит в об-
ластта на ПЧП, както и да 
се обсъдят предизвикател-
ствата и възможностите 
за по-широкото му приложе-
ние в контекста на бъдещи 

инвестиционни процеси в 
България. В конференцията 
участваха зам.-министърът 
на регионалното развитие и 
благоустройството Малина 
Крумова, председателят на 
УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ ) инж. 
Светослав Глосов, членът 
на УС на АПИ инж. Веселин 
Давидов, представители 
на Business Advisory Board 
(BAB) към Икономическата 
комисия за Европа на Орга-
низацията на обединените 
нации (ООН), на министер-
ствата на околната среда 
и водите, на финансите, на 
Столичната община, на ра-
ботодателски и браншови 
организации, асоциации и 
неправителствени струк-
тури в областта на ВиК и 
пътната инфраструктура, 
финансови и образователни 
институции. Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) беше представена 
от инж. Любомир Качама-

ков, член на Изпълнително-
то бюро (ИБ) и на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ – 
София, и вицепрезидент на 
FIEC, и инж. Джани Антова 
от „Международна дейност 
и управление на проекти“ в 
КСБ. Модератори на съби-
тието бяха съветникът на 
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството инж. Николай Стан-
ков и Иво Кацаров, директор 
„Търговски дружества и кон-
цесии“ в МРРБ.

В първия ден на форума 
основна тема на разговори-
те беше възможността за 
привличане на инвестиции 
при реализацията на инфра-
структурни проекти, които 
са важни за обществото. 
По думите на зам.-минис-
тър Йовев

чрез различни форми 
на ПЧП може да бъдат 
изграждани магистрали, 
тунели, мостове, пречи-
ствателни станции, 

за които не са предви-
дени средства в държавния 

бюджет или от европейски-
те фондове. 

„Такива проекти са не-
изградените участъци от 
автомагистрала „Хемус“ с 
дължина около 250 км, ту-
нелът под връх Шипка, АМ 
„Русе - Велико Търново“, ско-
ростният път Видин - Бо-
тевград, който е част от 
Трансевропейски коридор 4, 
АМ „Черно море“, тунелът 
под прохода Петрохан. Про-
гнозният размер на инвес-
тициите в тези проекти е 
над 3 млрд. евро“, каза още 
той. Според инж. Валентин 
Йовев у нас няма много при-
мери за реализирано ПЧП в 
пътното строителство и 
ВиК услугите. За него една 
от причините е, че тази 
тема не е била приоритет 
за българските правител-
ства и тя е станала важна 
едва преди няколко години. 
Зам.-министърът припом-
ни, че през ноември 2017 г. 
Народното събрание прие 

изцяло нов Закон за конце-
сиите, който транспонира 
в българското законодател-
ство Директива 2014/23/ЕС 
на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за възлагане на дого-
вори за концесия. „Чрез този 
нормативен акт до голяма 
степен се уреди и публично-
частното партньорство в 
страната. Според новите 
правила всеки икономиче-
ски оператор може да из-

пълнява строителство или 
да предоставя услуги по 
възлагане от публичен ор-
ган чрез концесия за стро-
ителство или концесия за 
услуги“, коментира инж. 
Йовев и допълни, че това 
може да стане чрез дълго-
срочно договорно сътруд-
ничество между един или 
повече публични партньори, 
от една страна, и един или 

повече частни партньори, 
от друга, за извършването 
на дейност от обществен 
интерес при постигане на 
по-добра стойност на вло-
жените публични средства 
и при разпределение на рис-
ковете между партньорите. 

Според зам.-министър 
Йовев България може да 
използва най-добрите евро-
пейски и световни модели и 
добри практики в ПЧП. „По 
този начин ние ще избегнем 

възможността да повторим 
грешките на другите“, под-
черта той и изтъкна, че е 
необходимо по-често да се 
организират подобни фору-
ми, на които да се съберат 
всички заинтересовани ор-
ганизации. Инж. Валентин 
Йовев е убеден, че в Бълга-
рия има необходимата поли-
тическа воля 

за създаване на трайни 
партньорства между 
държавата и общините, 
от една страна, и бизне-
са, от друга,

като мярка за развитие 
и модернизиране на инфра-
структурата в условия-
та на ограничен публичен 
ресурс. Той е на мнение, 
че към държавата ни има 
инвеститорски интерес. 
„Това се потвърждава и от 
подписаните по-рано тази 
година рамкови споразуме-
ния с пет китайски компа-
нии за сътрудничество, но 
потенциалните партньори 
са много повече“, припомни 
инж. Йовев. Фирмите, кои-
то проявяват интерес към 
инвестиция в пътни инфра-
структурни проекти в Бълга-
рия, са China Communications 
Construction Co, China Road 
and Bridge Corporation, CITIC 
Construction, Mizrahi Real 
Estate Group inc. съвместно 
с China Machinery Engineering 
Corporat ion,  и  Quantum 
Global Solutions съвместно с 
PowerChina International Group 
Limited. „През последните го-
дини интензивният полити-
чески диалог между България 
и Китай създаде рамка за 
ползотворно сътрудничест-
во във всички сфери, което 
дава хоризонт и на възмож-
ността за публично-частно 
партньорство между две-
те държави. „Страната ни 
има стратегическото ге-
ографско положение – през 
България минават пет от 
10-те трансевропейски 
транспортни коридора. А 
пътищата, които могат да 
бъдат изградени чрез ПЧП, 
са обект на интензивен 
трафик, което гарантира 
добра възвръщаемост на ин-
вестициите“, сподели още 
зам.-министърът. Той даде 
за пример магистралата 
„Русе - Велико Търново“, коя-
то е част от Коридор 9 и 
ще поеме големия поток от 
тежкотоварни автомобили, 
влизащ у нас през „Дунав 
мост“. Според експертите 
от МРРБ осъществяване-
то на подобен проект ще 
гарантира преминаването 

на над 5000 ТИР-а на дено-
нощие, като прогнозите са 
този поток да се увеличава. 
„Това е една от възможност-
ите през следващите годи-
ни България да играе важна 
роля в процеса на свързване 
на Европа с Азия, тъй като 
през нашата страна минава 
връзката със Западна Европа 
по река Дунав, както и най-
пряката – през Черно море и 
Персийския залив по Пътя на 
коприната”, добави още инж. 
Валентин Йовев и посочи, че 
има 

големи възможности за 
публично-частни парт-
ньорства и във ВиК от-
расъла.

Той е на мнение, че в 
условията на недостиг на 
средства от бюджета и 
на намаляващо европейско 
финансиране през следва-
щия програмен период ПЧП 
могат да бъдат добра ал-
тернатива за привличане на 
експертиза, финансиране, 
ноу-хау и други. Една от въз-
можностите е сключването 
на договори за управление с 
цел подобряване на ефектив-
ността на ВиК оператори-
те. Този вариант е подходящ 
за дружества в тежко фи-
нансово състояние, при кои-
то един добър мениджмънт 
би намалил разходите и би 
подобрил услугата за граж-
даните. Подобен контракт 
за управление трябва да е 
с ограничен срок на дейст-
вие, като засегнатите ВиК 
оператори ще запазят ста-
тута си на изцяло публични 
дружества, контролирани 
както от собственика, така 
и договорно от асоциациите 
по ВиК. Възможно е също да 
бъдат сключени контракти 
за отдаване на лизинг, кои-
то се използват широко във 
Франция, или такива догово-
ри с доказан резултат. 

По време на форума пред-
ставителите на Business 
Advisory Board подчертаха, 
че на България й е необходи-
ма по-голяма ангажираност 
за реализирането на публич-
но-частни партньорства. 
Те изразиха готовност Ико-

Възможностите и перспективите за реализиране на ПЧП в България бяха обсъдени на 
международна конференция в София

Китайски компании проявяват интерес за инвестиции в пътни 
инфраструктурни проекти в България
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номическата комисия за Ев-
ропа на ООН да помогне на 
експертно ниво българското 
правителство да реализира 
значими проекти. „От всич-
ки групи частният сектор 
разбира най-добре необхо-
димостта не просто да из-
пълнява проекти с ПЧП, а да 
осъществява такива, които 
могат да генерират високи 
темпове на възвръщаемост 
и в същото време да имат 
социално-икономическо въз-
действие“, поясни експертът 
от ООН Тони Буничи. Той под-
черта, че подобно на други 
структури на Организацията 
на обединените нации, сред 
основните цели на BAB е да 
подкрепя устойчивото раз-
витие на държавите членки 
на Европейския съюз, което 
трябва да бъде постигнато 
до 2030 г. „Нашият основен 
акцент е инфраструктура-
та - както съществуваща-
та, така и изграждането на 
нова. Също така желанието 
ни е да видим подобряване на 
предоставяните на общест-
вено услуги в областта на 
водоснабдяването и канали-
зацията, както и на здравно-
то образование“, посочи още 

Буничи. Според него

всички правителства се 
сблъскват с остър недо-
стиг на средства, 

което е и една от пред-
поставките да се търси 
начин за развитие на пуб-
лично-частното партньор-
ство. Представителят на 
BAB счита, че ако се напра-
ви внимателен анализ на си-
туацията в Европа, ясно ще 
се очертае липсата на фи-
нансиране за важни инфра-
структурни проекти. „Дори 
да съберем всички пари на 
данъкоплатците, ще видим, 
че те няма да са достатъч-
ни за реализирането им. 
Следователно единстве-
ната възможност е тези 
държави да се обърнат към 
частния сектор, който да 
се яви като донор“, сподели 
Тони Буничи. За него учас-
тието на бизнеса в изграж-
дането на инфраструктура 
е от основно значение при 
предоставянето на об-
ществени услуги. 

Членът на BAB Педро 
Невеш представи една от 
ползите от ПЧП, свързана с 
гарантираното увеличава-
не на инвестициите на да-
дената страна, което води 
и до създаването на повече 

работни места. Негово-
то мнение е, че само така 
може да се постига разви-
тие. Невеш е убеден, че 

публично-частното 
партньорство е начин 
да се повиши инвестици-
онният капацитет, 

което ще доведе до 
увеличаване на държавния 
бюджет на страните, а на 
по-късен етап и на евро-
пейския. „За да може този 
частен капитал да бъде 
привлечен, е необходимо да 
има ясни инвестиционни 
програми и проекти, които 
са обвързани с местната 
специфика на заетостта“, 
заяви още Педро Невеш. 
Той запозна гостите на фо-
рума и с добрите практики, 
които Икономическата ко-
мисия за Европа на ООН е 
подпомогнала в Казахстан, 
Украйна, Беларус и много 
други държави. „Нашият съ-
вет към Вас е преди всичко 
да определите точните си 
приоритети, които да пре-
образувате в една инвес-
тиционна програма, като 
тя трябва да е обвързана 
с конкретни проекти“, каза 
Невеш. По думите му като 
отправна точка могат да 
се използват целите на 
ЕС за устойчиво развитие 
до 2030 г. По този начин 
ще бъде намерен отговор 
на въпроса как пътният и 
водният сектор да полу-
чат необходимото финан-
сиране. Невеш е сигурен, 
че има излишък на частен 
капитал, който не се из-
ползва. „Инвеститорите 

не обичат рисковете, по-
ради което трябва да им 
представяте много добри 
и конкретни проекти с 
ефект върху качеството 
на живот и заетостта 
на местно равнище“, под-
черта членът на BAB. „От 
една страна, стои публич-
ният интерес, от друга 

- частният капитал и ди-
намиката му. Въпросът е 
как да се съчетаят тези 
две неща. Именно това е 
нашата роля, да споделим 
своя опит и мнението си 
как е възможно да прорабо-
ти това съчетание, а бъл-
гарското правителство да 
вземе окончателното ре-
шение относно скоростта 
на реализация и на вида на 
ПЧП“, завърши Невеш. 

В края на първия ден от 
форума присъстващите се 
обединиха около общото 
мнение, че предизвикател-
ствата пред публично-
частното партньорство 
в България наистина са 
големи, но ПЧП е начинът 
и правилната посока за 
реализирането на редица 
проекти.

Втората част на кон-

ференцията беше откри-
та от зам.-министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ма-
лина Крумова. Тя изрази 
позиция, че осигуряването 
и поддръжката на адек-
ватна инфраструктура и 
съпътстващите я услуги, 
било то в областта на во-

доснабдяването и канализа-
цията или по отношение на 
пътищата, са енергоемки 
и изискващи висока степен 
на мобилизация дейности. 
„Това налага да ползваме 
всички възможности за при-
вличане на финансов ресурс 
и експертиза. Постигане-
то на ефективност в тези 
два отрасъла е неизменно 
свързано с перспективите 

за развитие на публично-
частното партньорство у 
нас“, каза Крумова.

В изказването си пред 
участниците тя отбеля-
за предимствата на ПЧП. 
„По своята същност това 
е дългосрочно сътрудни-
чество, създавано с цел 
постигане на ускорено, по-
качествено и ефективно 
предоставяне на публич-
ни услуги чрез оптимално 
разпределение на ресурси, 
рискове и възнаграждение 
за страните“, каза Малина 
Крумова и допълни, че 

в основата на ПЧП стои 
привличането на частен 
капитал за обществени 
ползи, 

което ускорява процеса 
на инвестиране и постига-
не на желаните цели. 

„ПЧП е свързано с дъл-
госрочно планиране, пре-
насяне на рисковите фак-
тори към по-подготвени 
партньори и възможност 
за директно използване на 
уменията и експертизата 
на частния сектор“, обяс-
ни заместник-министърът 
и изтъкна, че публично-
частното партньорство 
не осигурява автоматично 
по-добра ефективност. Тя 
счита, че ефективност-
та изисква придобиването 
на умения и опит, както и 
добро управление на финан-
сите. По думите й не всяка 
форма на ПЧП е универсал-
на и работи при всички ус-
ловия, затова е важно да се 
провеждат подобни форуми, 
които да дават трибуна на 
международния опит в об-
ластта и възможност да 
бъдат разбрани начините, 
по които тези процеси мо-
гат да бъдат управлявани 
по-добре.

Във втория ден на съ-
битието се проведоха и 
уъркшопи между предста-
вители на Business Advisory 
Board към Икономическата 
комисия за Европа на ООН, 
АПИ и МРРБ, на които се 
разискваха възможности-
те за прилагане на ПЧП в 
България и начините за при-
вличане на инвеститори и 
кредитори.

Страната ни се нуж-
дае от успешен пило-
тен проект, реализиран 
чрез публично-частно-
то партньорство. Той 
трябва да се изпълни по 
начин, по който хората 
ще се убедят от ползи-
те му. Ние имаме таки-
ва проекти - в момента 
държавата ни работи по 
два, които се нуждаят от ПЧП.

Това са планинският преход през Петрохан, който 
разделя България на две части. Там се предвижда из-
граждането на тунел през Стара планина. Вторият 
е свързан с трасето на пътя Русе - Велико Търново.

За свежи средства разчитаме и на ТОЛ система-
та, която ще въведем през 2019 г. Надявам се да има-
ме реални данни за автомобилния трафик в страната 
и парите, които ще се генерират от него. Очаквани-
ята ни са, че след въвеждането на ТОЛ таксите през 
2019 г. ще се измени системата за разпределение на 
приходите. За разлика от винетните стикери сред-
ствата от ТОЛ системата могат да се използват 
и за ново строителство, не само за поддържане. С 
приходите от тях ние можем да развиваме пътната 
мрежа с нови отсечки. 

Инж. Веселин Давидов, член на УС на АПИ: 
Снимки в. „Строител“

В световен мащаб ПЧП се прилага най-често във водния и 
енергийния сектор

Членът на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков участва в дискусията 
за възможностите и перспективите за развитие на публично-частното партньорство в България
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Страницата 
подготви
Росица Георгиева

„През ноември,  ако 
времето позволява, ще 
започне работата по раз-
ширението на бул. „Мон-
тевидео” в кв. „Овча купел” 
в района на новата метро-
станция. Това представля-
ва третият етап на про-
екта. Очаквам до края на 
годината да го завършим 
и да имаме едно изцяло 
ново трасе.“ Това каза 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-

кова пред журналисти по 
време на проверка на дей-
ностите по булеварда в 
частта от ул. „Боряна” до 
бул. „Никола Петков”. На 
инспекцията присъстваха 
и зам.-кметът на София 
по направление „Транспорт 
и транспортни комуника-
ции” Евгени Крусев, и кме-
тът на район „Овча купел” 
Христина Семерджиева. 
Изпълнител на проекта е 
„Трейс Груп Холд” АД. 

По време на обхода 
стана ясно, че се взимат 
проби от всички мате-
риали, които се полагат 

по трасето, за да се га-
рантира качеството на 
обекта. „Проектът за 
разширението на бул. 
„Монтевидео” започна 
през 2017 г. Той е разделен 
на три части. Първата 
от тях е между бул. „Пре-
зидент Линкълн” и ул. „763”, 
втората е от ул. „763” до 
„бул. „Никола Петков” и 
третата - в района на но-
вата метростанция. От-
сечката от ул. „Боряна” 
до бул. „Никола Петков”, 
която е част от проекта, 
е трилентова. Спряхме се 
на това решение, за да за-

пазим зелената система”, 
каза Фандъкова. Изграде-
на е нова канализация, от-
водняване, тротоари, нови 
пътни настилки, улично 
осветление. Кметът  при-
помни, че в район „Овча ку-
пел” булевардите „Никола 
Мушанов” и „Овча купел” 
са изцяло обновени. За 
2019 г. се предвижда да се 
работи по бул. „Президент 
Линкълн”. „Имаме и пълна 
готовност за ремонт на 
ул. „Народно хоро”, която 
е изключително натова-
рена”, каза още Йорданка 
Фандъкова. 

„Виена разполага с над 
50 години практика в сфе-
рата на управлението на 
отпадъците. Ние имаме 
възможността да се въз-
ползваме от натрупания 
опит и резултати при из-
граждането на софийска-
та интегрирана система 
за управление на битовите 
отпадъци“. Това е казала 
кметът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова 
при посещението си на две 
инсталации за термична 
обработка в австрийската 
столица - съоръженията в 
Пфафенау и Шпитенау, съ-
общиха от пресцентъра на 
местната администрация. 
Фандъкова е била придруже-
на от зам.-кмета по направ-
ление „Зелена система, еко-
логия и земеползване” Йоана 
Христова, кмета на район 
„Сердика“ Тодор Кръстев и 
граждани. 

Инсенераторът в Шпи-
тенау е разположен в един 
от централните райони на 
Виена, в непосредствена 
близост до университета 
и до жилищните сгради в 
квартала. Фасадата му е 

дело на архитект Фриден-
срайх Хундертвасер и е 
една от туристическите 
забележителности в града. 
В столицата на Австрия 
работят общо четири 
съоръжения за термично 
третиране на отпадъците 
- част от структурата на 
общинското енергийно дру-
жество „Виенска енергия“ 
ООД. Те оползотворяват 
годишно около 900 хил. тона 
отпадъци, а  получената 
топлинна енергия от около 
1,5 млн. МВт/ч годишно се 
подава към топлопреносна-
та мрежа. С енергия от от-
падъци се топлят 45% от 
домакинствата в австрий-
ската столица. Топлинната 
обработка, заедно с извли-
чането на суровини и про-
изводството на компост 
от зелени и биоотпадъци, 
е част от общия процес на 
управлението на отпадъци-
те. „Целта е да се ограни-
чи депонирането им като 
вредно за околната среда“, 
са обяснили експертите от 
Виена. 

През 2012 г. Европей-
ската комисия одобрява 

изпълнението на завода за 
третиране на битовите 
отпадъци на София, както 
и разрешава и производ-
ство на гориво от отпадъ-
ци (refuse-derived fuel, RDF), 
което да се използва като 
алтернативно в съоръжение 
за когенерация на енергия в 
инсталациите на „Топлофи-
кация София“ ЕАД. Избрана е 
технологията „скарно изга-
ряне“ заради предимствата 
по отношение на вида RDF 
и по-малкото летяща пепел 
в димните газове. Същата 
технология използват и ин-
сталациите във Виена. Тя 
се прилага и в Копенхаген 
за завода, който е пуснат 
в експлоатация 2017 г., и 
в Сингапур за съоръжение, 
което ще започне работа 
през 2023 г. Над 450 подобни 
инсталации функционират 
в цяла Европа. Най-много са 
в скандинавските държави, 
Германия и Франция. 

Столичната община обяви търг за избор 
на изпълнител на изграждането на клетки 3 
и 4 към депото за неопасни отпадъци „Са-
дината“. Стойността на поръчката е 18,5 
млн. лв. без ДДС. Продължителността на из-

пълнение е 730 дни. Оферти могат да се по-
дават до 19 октомври 2018 г. Техническият 
показател „Професионална компетентност 
на персонала“ ще носи тежест 30 т., „Срок 
за изпълнение” - 10, а критерият „Цена” - 60.

Направление „Архитек-
тура и градоустройство” 
към Столичната община 
обяви конкурс за разрабо-
тване на концептуален ар-
хитектурно-градоустрой-
ствен проект за визията 
на площад „Света Неделя“. 
Сред основните цели са 
осигуряване на дейности, 
потребни на жителите и 
посетителите на публич-
ното пространство, социа-
лизиране на недвижимите 
културни и археологически 
ценности чрез подходя-
що, достъпно и безопасно 
експониране, както авто-
мобилна и пешеходна дос-
тъпност до всяка сграда, 

паркиране и среда за хора в 
неравностойно положение. 

Възложителят определя 
обща сума за награди към 
участниците в конкурса в 
размер на 250 хил. лв. 

Класирания на I мяс-

то проект ще получи 
70 хил. лв., за II място ще 
се дадат 60 хил. лв., за III - 
50 хил. лв., за IV - 40 хил. лв., 
за V - 30 хил. лв. Срокът за 
подаване на проектите е 
до 18 октомври. 

Столичната община одобри инвести-
ционните проекти и издаде разрешение 
за строеж за превръщането на бивша-
та топлоцентрала на НДК в Център за 
независими изкуства и култура. През 
2017 г. беше проведен конкурс за идеен 
проект за обекта, в който участваха 61 
колектива. Международното жури опре-
дели за победители арх. Мариана Сърбо-
ва и арх. Антон Колев. 

Новият център трябва да осигуря-
ва условия за широк набор от артис-
тични прояви - театрални постановки, 
музикални и танцови събития, изложби, 
образователни и социални дейности. В 
началото на октомври ще бъде обявена 
обществената поръчка за избор на из-
пълнител на строителството. Предсто-

ят и процедури за избор на доставчици 
на оборудването, за строителния над-
зор и др. Целта на Столичната община 
е центърът да отвори врати преди края 
на 2019 г.

Сградата на топлоцентралата е необитаема

Снимка авторът
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Страницата подготви 
Елица Илчева

Старо училище в центъра на 
Елена ще се превърне в модерна 
художествена галерия с инфор-
мационен център, съобщиха от 
общината. Проектът, озаглавен 
„Култура във вечността“, се 
осъществява по програмата за 
трансгранично сътрудничест-
во INTERREG „Румъния - България 
2014 - 2020“. Срокът за изпълне-
ние е три години. Договорът за 
финансиране бе подписан наско-
ро в град Кълъраш от кмета на 

Елена инж. Дилян Млъзев и коле-
гата му от румънската общи-
на Меджидия Валентин Врабие. 
Общата стойност на проекта 
е 1 411 373 евро, а община Елена 
е водеща. Ще има и национално 
финансиране, за което предстои 
сключване на договор с Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустройството.

Училището е изгоряло до 
основи преди 33 години, като в 
него е имало пожар и преди това 
- при освободителните войни 
през 1877 г. Външният вид на 
сградата ще бъде възстановен, 

какъвто се помни след първия 
пожар. В полуприземния етаж 
ще има модерни депа и складове 
за съхранение на ценния фонд от 
картини и икони на Музея на Въз-
раждането. Предвиждат се още 
реставрационни помещения. На 
партерното ниво ще се направи 
информационен център, на вто-
рия етаж ще е галерията. Ще 
бъдат реновирани прилежащи-
те пространства, а спортната 
площадка ще се превърне в мно-
гофункционално пространство 
за културни, масови и спортни 
събития. 

Освен строителството, за 
което предстои да бъде обявена 
обществена поръчка, са включе-
ни дейности за културен обмен 

между партньорите, съвместни 
пленери, изготвяне на рекламни 
материали и каталог за популя-
ризиране на двата града.

Кметът на Елена инж. Дилян Млъзев и колегата му от румънската община 
Меджидия Валентин Врабие подписаха договора в Кълъраш

Пет жилищни сгра-
ди в Ловеч ще бъдат са-
нирани по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ (ОПРР), съобщават 
от общинската админи-
страция. Предстои под-
писването на договор за 
безвъзмездната помощ. 
Дейностите трябва да 
бъдат изпълнени за 17 
месеца,  а  стойност-
та на  проекта е  над 
1,15 млн. лв.

Обектите се намират 
на ул. „Патриарх Евти-
мий“ 6, ул. „Цачо Шишков“ 
№№39 и 41, 42 А и 50 и ул. 
„Ген. Скобелев“№№ 6 и 8. 
„Целта е да се понижат 
разходите за енергия, да 
се подобрят експлоата-
ционните характеристи-
ки и да се удължи жизне-
ният цикъл на сградите, 
както и да се осигури 
достъпна среда“, инфор-
мират от пресцентъра.

През второто триме-
сечие на 2018 г. са въведе-
ни в експлоатация само 6 
жилищни сгради в област 
Стара Загора, съобщиха 
от пресцентъра на Нацио-
налния статистически 
институт. Спрямо второ-
то тримесечие на 2017 г. 
те са с 23 по-малко, или 

със 79,3%, а апартамен-
тите в тях намаляват с 
21,7%.

Най-висок е делът на 
новопостроените жили-
ща с две стаи (63,9%), 
следват тези с три стаи 
(19,4%), а най-нисък е този 
на домове с четири стаи 
– 5,6%.

В Добричка област са 
реализирани 366 проекта 
по програми на Европей-
ския съюз за 320 млн. лв. 
в тригодишен период - до 
2017-а включително. Това 
съобщи пресцентърът на 
областната администра-
ция след приемането на 
междинна оценка за из-

пълнение на Областната 
стратегия за развитие 
и нейната актуализация.

В един от приорите-
тите за региона - раз-
ви т ие  н а  ус той ч иво 
земеделие и туризъм, 
крайната финансова цел 
до 2020 г. е изпълнена на 
59,5%. 

Станислава Босева-
Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен

В  П лев е н  з апо ч в а 
строителството на За-
вод за автомобилни ка-
белни инсталации Leoni 
Bulgaria. За изпълнител 
на обекта е избран „Хо-
ризонт-Иванов“  ООД . 
„Инвестицията в пред-
приятието,  което ще 
произвежда окабеляване 
за автомобилната индус-

трия, е свързано с проект 
на един от най-големите 
клиенти на групата“, съ-
общава Ралф Зингман, ди-
ректор Заводи за Европа в 
Leoni Bulgaria.

Това е най-голямото 
вложение в региона за по-
следните 10 години. Очак-
ва се да бъдат разкрити 
2000 работни места. Про-
ектът е категоризиран 
като приоритетна инвес-
тиция и предстои издава-
нето на сертификат. 

Oфициaлнa цepeмoния 
зa oткpивaнeтo нa нo вa 
библиoтeкa щe ce пpo-
вeдe нaвpъx пpaзникa нa 
Cви лeнгpaд – 5 oктoмвpи. 
Cгpa дaтa нa някoгaшния 
нapoдeн cъвeт e тoп лo-
изoлиpaнa, cнaбдeнa e 
c мoдepни oтoплитeл-
нa и вeнтилaциoннa ин-
cтaлaция, пoкpивът e 
peмoнтиpaн, нoвa e и вът-
peшнaта дoгpaмa, както и 
стълбищнитe пapaпeти, a 
в пoмeщeни ятa ca cмeнeни 
пoдoви и тaвaнcки пoкpи-
тия, както и eлектриче-
ската и BиK инcтaлaция. 

Помеще нията са преус-
троени спо ред предназ-

начението - cъс зaeмнa, 
пpocтopни читaлни, кoм-

пютъpнa и конферетна 
зaла и cepвизни пoмeщeния. 
Осигурена е и достъпност.

„B oблaгopoдeнoтo 
пpocтpaнcтвo пред сгра-
да та имa произведения 
нa дъpвopeзбapя Paдкo 
Бъч вa poв, a в близocт ce 
нaмиpa гpaдcкaтa apт 
гaлepия. Taкa нoвaтa гpaд-
cкa библиoтeкa зa eднo cъc 
cцeнaтa нaд Mapицa и иc-
тo pичecкитe пaмeтници 
oкoлo нeя ce пpeвpъщa в 
ecтecтвeн дyxoвeн цeн-
тъp нa Cвилeнгpaд“, съоб-
щава общинският пресцен-
тър.

Средства за укрепва-
не на свлачища, пътища, 
училища и храмове са по-
искали общини от Вели-
котърновска област от 
Междуведомствената 
комисия за възстановява-
не и подпомагане към Ми-
нистерския съвет (МКВП 
към МС). На заседание 
при областния управител 
проф. Любомира Попова са 
подадени 12 предложения 
за подпомагане. 

Областната коми-
сия е дала положително 
становище на исканията 
на община Златарица за 
укрепване на свлачища 
и улици на стойност 655 

хил. лв. За Велико Търново 
е одобрена помощ от 162 
хил. лв., предназначени за 
ремонт на покрива на ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“, 
и 17 хил. лв. за ремонт на 
църковен храм в кв. „Чола-
ковци“.  За пътя Павлике-
ни - Дъскот - Паскалевец 
е предложен проект на 
стойност 447 825 лв. 

За ремонт на храм 
в с. Козаревец Лясковец 
има нужда от 137 820 лв. 
От Горна Оряховица са 
постъпили предложения 
за финансиране на проек-
ти за ремонт на улици от 
общинската инфраструк-
тура за приблизително 

700 хил. лв.
Подкрепените от об-

ластната комисия пред-

ложения ще бъдат изпра-
тени в МКВП към МС за 
одобрение.

Областният управител проф. Любомира Попова съобщава кои 
са одобрените предложения за подпомагане

Община Елена осъществява дейностите за над 1 млн. лв. 
по INTERREG V-A „Румъния - България 2014 - 2020“
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Елица Илчева

В навечерието на праз-
ника на столицата - 17 
септември, Регионалният 
исторически музей и Бъл-
гарската банка за разви-
тие (ББР) представиха 
изложбата „Архитект 
Адолф Вацлав Колар - пър-
вият градски архитект на 
София - 140 години“. Адолф, 
или както е по-известен 
сред българите - Антонин, 
създава някои от най-забе-
лежителните монументи 
и сгради в историята на 
столицата - Военния клуб, 
градската градина, па-
метника на Васил Левски, 
старата Централна гара, 
хотел „България“... 

„Изложбата е пример, 
който трябва да бъде след-
ван. Това не е лесно, не е 
бързо, не е евтино, но дело-
то му вдъхновява, то е ре-
зултат на организационен 
дух“, каза при откриването 
на изложбата зам.-кме-
тът на София по направле-
ние „Култура, образование, 
спорт и превенция на за-
висимости” доц. д-р Тодор 
Чобанов.

Известно е, че след Ос-
вобождението София се 
превръща в общоевропей-
ски проект и тук творят 
едни от най-известните 
архитекти в края на XIX 
век. С идването на архи-
тект Колар в София през 
1878 г. обаче е поставено 
началото на модерното 
градско планиране. Той ак-
тивно работи в България и 
става един от строители-
те на София такава, каква-
то я познаваме. 

 Експозицията, която 
разказва за живота му, 
може да бъде разгледана 
до 3 октомври. Интересно 
е, че сред експонатите в 
музея е стол от царската 
чакалня на проектираната 
от Колар Софийска гара, 
който е реставриран с под-
крепата на ББР.  Банката е 
собственик на сградата на 
хотел „България“, построен 
в периода 1880 - 1885 г., а 
днес вече реконструиран 
и запазен за поколенията 
като недвижима ценност. 

Празникът на София е 
и поводът да припомним на 
читателите ни кой е арх. 
Колар. 

Роден е през 1841 г. в 
Башнице, Чехия. Като мла-
деж поема по доста буен 
път. Още гимназист в 
Прага се записва за добро-
волец в полското въста-
ние срещу Русия, където 
участва в сражения и дори 
достига до чин лейтенант. 
Въстанието обаче е поту-

шено грубо, а Антонин на-
сила е изпратен в родното 
си село, с което военната 
му кариера е приключена. 
Не след дълго той буквал-
но бяга от дома си, защо-
то го напуска, дори без да 
информира родителите 
си. Отива в Белград, къде-
то си намира работа като 
чертожник и строител, и 
две години не се обажда 
вкъщи. След неизяснени 
обстоятелства и перипе-
тии младият мъж се мести 
в Румъния, където отново 
е чертожник. Тук вече успя-
ва да си спечели държавна 
стипендия, която му поз-
волява да учи инженерство 
в Париж и Виена. Именно 
двата града изграждат и 
стила му като архитект. 
След завършването си  
отива обратно в Буку-
рещ, където е назначен в 
Министерството на бла-
гоустройството. Там се 
задържа няколко години, 
но неспокойният му дух го 
кара да влезе във войска-

та на руския император, 
която се готви да пресече 
Дунава и да навлезе в Ос-
манската империя. Така се 
озовава в новоосвободена 
България, а впоследствие с 
ген. Пьотър Алабин отива 
в София.

Както е известно, на-
значено е временно руско 
управление и когато през 
1878 г. ген. Алабин ста-
ва губернатор, пред него 
стои задачата да се на-
прави план на града. Пред 
градския съвет той пред-
лага чешкия архитект 
Антонин Вацлав Колар за 
„Градский архитектор“ и 
кандидатурата е одобрена 
на 4 май 1878 г. А предизви-
кателствата се оказват 
твърде много.

Ориенталското селище 
трябва да бъде превърна-
то в истински европейски 
град. 

София за малко се е 
разминала с опожаряване 

от Сюлейман паша, а жи-
телите й са се разбягали. 
След Освобождението тук 
са преброени около 11 700 
души, от които 6500 са 
българи. Има около 3100 
къщи и 20-ина джамии. 
Хората са бедни, улиците 
криви, къщите малки и на-
правени от дърво и глина. 
Неслучайно по това време 
Константин Иречек, който 
пристига тук през зимата 
на 1879 г., пише: „Криви ули-
ци между ниски къщи от 
дърво и глина, ориентал-
ски дюкянчета, страшна 
кал, огромни гьолища...“ 
По-късно той обобщава в 
дневника си: „София е бъл-
гарската Венеция, само че 
потънала в кал“.

Друг съвременник също 
отбелязва: „Хубава, краси-
ва природа, ала всичко в 
най-първобитен вид. От 
източната страна, по Ца-
риградското шосе, чак до 
Перловската река - турски 
гробища. Зад тях мера. На 
западната страна пак гро-

бища – християнските. До 
тях – еврейските. Край ре-
ките Перловска и Владай-
ска – бостани“.

Така че, преди да се зах-
ване със строителство, 
37-годишният „Градский 
архитектор“ трябва да 
изчисти улиците от кал, 
да събори множество па-
янтови постройки. При из-
пълнението на тази нелека 
задача Колар си спечелва 
име на „опитен и енерги-
чен човек“, който умее без 
притеснение да се справя 
с непочтените търговци, 
дори и това да означава, 
че „бастунът му често ще 
играе по техните гърбове“.

През 1879 г. Учредител-
ното събрание във Велико 
Търново избира за столи-
ца на третата българска 
държава София и скоро 
след това 

в общинския бюджет са 
заложени 33 000 франка, за 
да се изготви „нов план на 
града“.

По него трябва да се 
води новото направление 
на улиците. Със задачата 
смело се заема чешкият 
архитект. Той започва с 
обстоен обход на кварта-
лите, коментира с хората 
нуждата от „украшението 
на града като столица“. За 
8 месеца успява да заснеме 
съществуващото положе-
ние, изготвя плана, извес-
тен като „Батенбергов“, 
представя го на княза и 
предприема на дело рекон-
струкцията на централ-
ната част, като започва 
детайлно планиране на ре-
гулацията по квартали.

По разпореждане на 
Александър Батемберг 
още за следващата 1881 
година в общинския бю-
д жет  с а  пр е д ви де н и 
47 700 лв. за технически 
персонал по реализация 
на плана, а заплатата на 
главния инженер е опреде-
лена на 18 000 лв., при все 
че тази на кмета на Со-
фия, по това време Иван 
Хаджиенев, е двойно по-
малка - 9600 лв. 

Паралелно с планиране 
и очертаване на широки и 
прави улици в града 

Колар се занимава и с про-
ектирането на сгради и 
паркове. 

Той ръководи преу-
стройството на конака в 
княжески дворец. Проекти-
ра и преустройва същест-
вуващата пред конака 
градина в Градска градина. 
Строи артилерийските ка-
зарми, проектира паметни-
ка на Васил Левски, който е 
издигнат по-късно. Негово 
дело са и „Гранд хотел Бъл-
гария”, Министерството 
на войната, Министер-
ството на отбраната, 
Военното училище (пре-
устроено във Военна ака-
демия „Г. С. Раковски”), Во-
енният клуб (завършен от 
Никола Лазаров и Фридрих 
Грюнангер), в колектив с 
Вацлав Прошек проектира 
и изгражда първата сграда 
на Централна гара, разру-
шена през 1974 г.

Всичко, начертано от 
него, е издържано във „ви-
енски стил“, заради което 
градът скоро е наречен 
„малка Виена“. Като ар-
хитект Колар застъпва 
строгите ренесансови 
форми, които обогатява с 
разнообразие от класиче-
ски и барокови детайли и 
орнаменти. За по-малко от 
10 години чехът успява да 
положи началото на евро-
пейска София и да я „лиши“ 
от източното й излъчване. 

Неслучайно английски-
ят писател Ратмел Уилсън, 
пропътувал цяла Европа, 
голяма част от Африка и 
Близкия изток, пише: „Пре-
ди войните за София се го-
вореше като за град, къде-
то се срещат Изтокът и 
Западът. Сега обаче този 
град се е така изменил, че 
Ангора, ако смята да се мо-
дернизира, трябва да взима 
пример от него, а Цариград 
е изостанал много назад. 
С други думи, аз приемам 
София като град, в който 
Западът казва сбогом на 
Изтока“.

През последните три 
години от живота си Ан-
тонин Колар работи към 
частна компания, без да 
се пенсионира. Умира на 30 
декември 1900-а в София на 
59-годишна възраст.

Шедьоврите му превръщат столицата в „малка 
Виена“, той е човекът, изчистил я от калта и 
начертал градски план 

София преди Освобождението - гравюра на Феликс Каниц

„Гранд хотел България“, сградата на който днес е собственост на ББР и е отлично реставрирана

Първата сграда на Централна гара, съборена през 1974 г.

Единствената снимка на 
арх. Антонин Колар, 

достигнала до наши дни

Снимки stara-sofia.com и ББР
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Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, 
председател на Организационния комитет: 

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, зам.-
председател на Организационния комитет:

Традиционно вестник „Строител“ беше медиен партньор на събитието  

Георги Сотиров

Варненският свободен 
университет „Черноризец 
Храбър” беше домакин на 
Х юбилейна международна 
научна конференция „Про-
ектиране и строителство 
на сгради и съоръжения“, 
която се проведе от 20 до 
22 септември на тема „Те-
ория и практика за устой-
чиво бъдеще“. Традиционно 
форумът се организира 
от ВСУ съвместно с На-
учно-техническия съюз по 
строителство в България 
( НТССБ), а медиен парт-
ньор на събитието е вест-
ник „Строител“. В рамките 
на тазгодишното десето 
издание бяха представени 
научни и практически раз-
работки на преподаватели, 
студенти, докторанти и 
специалисти от Македо-
ния, Сърбия, Нигерия, САЩ 
и Ирландия. Конференция-
та откри председателят 
на международния Орга-
низационен комитет акад. 
д-р инж. Ячко Иванов, кой-
то е председател на УС 
на НТССБ. Акад. Иванов 
припомни, че мероприяти-
ето е започнало преди 20 
години като национално, но 
с времето е прераснало в 
международно, като в него 
са се включвали из-
вестни специалисти 
и утвърдени учени от 
университетите по 
строителство и ар-
хитектура от целия 
свят. В приветстви-
ето си към гостите 
акад. Ячко Иванов 
обърна специално вни-
мание на сериозния 
принос за провежда-
нето на форума на в. 
„Строител” като по-
стоянен медиен парт-
ньор на конференци-
ята. В заключение 
той пожела успешна 
работа в пленарните 
заседания. 

На престижното съ-
битие присъстваха мно-
го от честите гости на 
в. „Строител“. Сред тях 
бяха доц. д-р инж. Вен-
цеслав Стоянов, предсе-
дател на Организационния 
комитет, доц. д-р инж. Лъ-
чезар Хрисчев, зам.-пред-
седател на Организацион-
ния комитет, проф. д-р 
инж. Димитър Назърски, 
специалист в областта 
на дълготрайността на 
бетона и стоманобетона, 
доц. д-р инж. Радан Иванов, 

бивш ректор на ВСУ 
„Любен Каравелов”, 
доц. д-р инж. Милена 
Кичекова, ръководи-
тел катедра „Стро-
ителство на сгради 
и съоръжения” в Архи-
тектурния факултет 
на Варненския сво-
боден университет 
„Черноризец Храбър”, 
и др.

Сред най-инте-
ресните презента-
ции в рамките на съ-
битието беше тази 
на проф. Рао Сурам-
пали, гл. изп. дирек-
тор на Световния 
институт за енер-
гия, околна среда и 
устойчиво развитие 
в САЩ. Той запозна 

участниците с интерес-
ната тема „Устойчивото 
управление на инфраструк-
турата за възстановява-
не на ресурсите на пла-
нетата и повторното им 
използване“. Проф. Сурам-
пали има над 21 патента, 
132 книги и повече от 130 
презентации в цял свят. 
Акад. Ячко Иванов връчи 
специална грамота на своя 
американски колега за не-
говия принос в област та 
на устойчивото развитие 
на планетата.

Доц. Стоянов, 
X юбилейна конфе-
ренция предполага 
сериозен органи-
заторски труд и 
себераздаване.

Преди да от-
говоря на Вашите 
въпроси, позволете 
ми за пореден път 
да изкажа благо-
дарност на Кама-
рата на строите-
лите в България и 
на официалното й 
издание в. „Стро-
ител” койтое наш 
постоянен медиен 
партньор.  Лично 
аз високо оценя-
вам благородната 
мисия на вестни-
ка да популяризира 
събитието, чрез чийто 
материали посланията на 
нашите международни на-
учни конференции стигат 
не само до мениджърите 
от строителния бранш, 
но и до министерствата и 
държавните агенции, дори 
и до ЕС. За нас това, освен 
че е признание, е и голяма 
отговорност. 

По принцип конферен-
ции от този ранг нямат 
навика да имат за парт-
ньори вестници. Понякога 
става дума за научни спи-
сания, често до отделни 
публикации. Затова така 
сериозно оценявам рабо-
тата на в. „Строител” и 
амбицията му да бъде на 
„гребена на вълната” и при 
една международна науч-
на конференция, където 
си дават среща светов-
но признати учени в об-
ластта на строителния 
бранш.

В конкретния случай 
тук, във Варненския сво-
боден университет „Чер-
норизец Храбър”, личи 
една много солидна пред-
варителна подготовка за 
провеждането на юбилей-
ната среща. 

Нашият екип беше 
сформиран след любезна-
та покана от уважавания 
от всички в бранша акад. 
д-р инж. Ячко Иванов, пред-
седател на УС на НТССБ. 
И на юбилей, като на юби-
лей – със задължителен по-
глед назад. Затова в едно 
от пленарните заседания 
ние отбелязахме делото 
на първите ангажирали 
се с форума – проф. Тодор 
Карамански, новатора, 
започнал работа у нас по 
метода на крайните еле-

менти, проф. Никола Иг-
натиев - със значителни 
заслуги за създаването на 
норми за проектиране на 
конструкции в земетръс-
ни райони, и разбира се, 
акад. Ячко Иванов - при-
знат учен в областта на 
реологията на висококон-
центрираните дисперсни 
системи, и прочие.

При организацията на 
юбилейната конференция 
определени заслуги има 
и самият университет 
в лицето на доц. д-р инж. 
Милена Кичекова, ръково-
дител на катедра „Стро-
ителство на сгради и съ-
оръжения”.

Не Ви ли се струва, 
че конференцията стана 
много научна, за опре-
делен кръг профилирани 
специалисти?

Интересно наблюде-
ние. Вестникът от години 
отразява това меропри-
ятие и вероятно имате 
право. Има резон обаче. 
Нещо повече, световната 
тенденция е от научните 
разработки до практиче-
ското им усвояване от 
бизнеса времето да се 
скъсява до месец, месец и 
половина. 

В  н а ш ат а  о б л ас т 
това не е така… Не мога 
да обясня причините дали 
бизнесът все още не при-
познава директно пости-
женията на науката, или 
е обратното, времето 
ще покаже. Но то не чака. 
Бизнесът например не 
участва активно в стан-
дартизацията. Тук освен 
научните работници и 
фирмите, които по своя 
инициатива правят пре-
зентации на някои ино-

вативни продукти, 
трябваше да има и 
мениджъри, за да усе-
тят новостите. За-
щото нашата наука 
е много практична. 
Като организатор 
на такива научни 
конференции аз имам 
възможността да 
правя разлики как 
отделните универ-
ситети участват 
или се готвят за 
такива международ-
ни форуми. Има пре-
подаватели, които 
само публикуват, а 
смисълът на такава 
конференция е да се 
срещнат учени със 
сродни интереси, да 
обменят становища, 

да дискутират. Дори в 
неформалните разговори 
целта е всеки да намери 
своята малка общност, в 
която те оценяват според 
добрите идеи и практики, 
които носиш. Има и други 
колеги, които защитават 
докторската си теза и 
спират до там. 

Известни ят проф . 
Стивън Хокинг, астро-
физик, автор на книги и 
статии за новите откри-
тия и идеи за Вселената 
и нейното зараждане, 
включително и на популяр-
ната „Кратка история на 
времето”, професор по ма-
тематика на Кеймбридж-
кия университет, в едно 
свое интервю казва: „Ако 
в публикацията има и една 
формула, четивността и 
интересът към нея нама-
лява наполовина”…

Това, че в Организа-
ционния комитет, а и 
като участници в са-
мата конференция ВСУ 
„Любен Каравелов”  е 
представено по един за-
бележителен начин, гово-
ри добре за авторитета 
на училището, където 
сте преподавател.

Безспорно това е прес-
тиж за ВСУ „Любен Кара-
велов”. Освен че в юбилей-
ното издание на научния 
форум има публикация за 
нашия колега, проф. Кон-
стантин Казаков - препо-
давател и учен с междуна-
роден авторитет, тук са 
и наши преподаватели с 
интересни теми и разра-
ботки. А и както самият 
Вие се уверихте, техните 
доклади бяха бурно апло-
дирани от участниците в 
пленарните заседания.

По традиция и тази 
година в юбилейната кон-
ференция участват много 
докторанти, млади колеги 
и студенти. Имам преки 
наблюдения върху работа-
та на тези от тях, които 
са свързани с технологи-
ята, организацията и из-
пълнението на строител-
ството.

Колегите представят 
повече от 15 доклада в 
тази област. Впрочем, 
това е сериозният път, 
който висшите училища и 
университетите по стро-
ителство показват на 

своите възпитаници. Сред 
тях, разбира се, вероятно 
ще открием и бъдещите 
преподаватели. 

Ще подчертая за по-
реден път важната роля 
на връзката на науката с 
бизнеса, между науката и 
строителната практика. 

Затова като изложи-
тели и на тази конферен-
ция се представят някои 
водещи фирми, специали-
зирани в създаването и 
търговията с продукти 
за бранша. Радващото е, 
че тези фирми търсят 
симбиозата между нау-

ката, научно-приложните 
изследвания и практи-
ческото реализиране в 
строителната практика 
за осъвременяване нужди-
те на бранша.

Председателят на УС на НТССБ акад. 
Ячко Иванов откри конференцията

Снимки авторът
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Доц. д-р инж. Георги Годинячки, председател на секция „Строителна наука и образование” 
към НКСВ и член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС: 

Мартин Славчев

Доц. Годинячки, Вие 
сте член на Комисията 
за воденето, поддържане-
то и ползването на Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС) и на Националния 
клуб на строителите ве-
терани (НКСВ). Очаква-
хте ли да бъдете избран 
за председател на секция 
„Строителна наука и об-
разование” към НКСВ?

Нямах предварителна 
нагласа, нито амбиции 
да поема ръководството 
на секцията. Скоро след 
като прекратих трудо-
вите си отношения с Ви-
сшето строително учи-
лище „Любен Каравелов”, 
където премина целият 
ми трудов стаж до ав-
густ 2017 г., станах член 
на „Строителна наука и 
образование” към НКСВ. 
На годишното събрание 
на секцията, което се 
проведе през март 2018 г., 
бях предложен и избран за 
неин председател. Ръко-
водството на НКСВ също 
подкрепяше моята канди-
датура и това беше из-
разено на събранието от 
инж. Виктор Шарков, първи 
зам.-председател на УС на 
НКСВ. 

В „Строителна наука и 
образование” членуват над 
70 преподаватели, предим-
но от Университета по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия, и както казах 
на събранието, всеки един 
от тях би могъл да поеме 
председателския пост. 
След като изразих своето 
мнение и представих на-
кратко професионалното 
си развитие, бяха направе-
ни няколко изказвания, от 
които усетих доверие към 
мен от страна на колеги-
те в секцията, и затова 
се съгласих да стана неин 
председател. 

Какви  с а  В а ш и т е 
виждания за развитие на 
„Строителна наука и об-
разование”?

Считам, че от създава-
нето на секцията под ръ-
ководството на досегаш-
ния председател проф. д-р 
инж. Добрин Денев тя се е 
развивала успешно и са ре-
ализирани редица инициа-
тиви, които са допринесли 
за нейното утвърждаване. 
Ние възнамеряваме да про-
дължим работа в същото 
направление, като ще се 
ръководим от основните 
цели и задачи, заложени в 
Устава на НКСВ, поради 
което нашата дейност ще 
се изразява в следното:

– Организиране или 
участие на членовете на 
секцията в работни сре-
щи и форуми, засягащи 
проблеми на съвременното 

строителство, проекти-
рането, образованието и 
науката, с цел поддържане 
активността на своите 
членове, тяхната инфор-
мираност и използване на 
професионалния им и нау-
чен потенциал;

– Честване на кръгли 
годишнини на строители 
ветерани;

–  П о д п о м а г а н е 
дейността на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия чрез участие в различ-
ните форми на квалифи-
кация и преквалификация 
на ръководен и изпълни-
телски персонал, както и 
експертно подпомагане на 
фирмите при възникнала 
необходимост;

– Взаимодействие и 
съвместна дейност на 
секцията с различни дру-
ги организации, в т.ч. Ка-
марата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, Камарата на 
архитектите в България, 
Съюза на архитектите в 
България, Научно-техни-
ческия съюз по строител-
ство в България и др.;

– Отразяване на кръг-
ли годишнини и периодично 
публикуване във в. „Строи-
тел“ от страна на члено-
вете на секцията на ста-
тии, интервюта, както и 
други материали, свързани 
с възникнали събития;

– Даване на предложе-
ния за морални и матери-
ални награди, връчване на 
грамоти, наименуване на 
учебни зали, лаборатории, 
улици и др. на имена на 
известни представители 
на строителната наука и 
образование;

– Материално стиму-
лиране на членовете на 
клуба при издаване на ме-
моари, книги с научен или 
научнопопулярен характер 
и др.;

–  Организиране на 
тържествени срещи и 
коктейли по случай празни-
ци – Деня на славянската 
писменост и култура, сту-
дентския празник, Деня на 
будителите, Деня на стро-
ителя и др. 

– Организиране на екс-
курзии у нас и в чужбина, 
посещения на изложби, ис-
торически места и забе-
лежителности.

С  д в а м а т а  з а м . -
председатели на секция 
„Строителна наука и об-
разование” – проф. д-р инж. 
Димитър Назърски и проф. 
д.н. инж. Румен Арсов, сме 
обсъждали нашите вижда-
ния за бъдещата дейност 
и сме разпределили своите 
конкретни ангажименти 
по изпълняваните задачи.

Сега сте в строи-
телния бизнес. Как въз-
приехте промяната след 
дългогодишния си препо-

давателски и управлен-
ски опит като ректор на 
ВСУ „Любен Каравелов”?

Човек не знае какви 
превратности на съдба-
та го очакват. Във ВСУ 
„Любен Каравелов” постъ-
пих през 1977 г. и от тога-
ва до настоящия момент 
познавам много добре 
дейността и историята 
му. В далечната 1998 г. 
бях преподавател. Тогава 
членовете на Академич-
ния съвет ме издигнаха на 
поста зам.-ректор. През 
януари 2003 г. след из-
бор от Общото събрание 
поех първия си ректорски 
мандат, а през декември 
2012 г. приключи третият 
ми мандат, т.е. почти де-
сет години носих цялост-
ната управленска отго-
ворност като ректор на 
ВСУ. Това беше един от 
най-трудните периоди на 
висшето училище, защо-
то беше след неговото 
девоенизиране и от едно 
учебно заведение, което 
го очакваше закриване, 
трябваше да се изгради 
нова структура с хаби-
литирани преподаватели, 
финансово устойчива, ак-
редитирана от Национал-
ната агенция за оценяване 
и акредитация, способна 
да оцелее в пазарна среда 
в условията на силна кон-
куренция. Непосредствено 
след периода ми на ректор 
реализирах и един мандат 
като декан на Строител-
ния факултет от 2013 до 
2017 г.

След толкова години, 
отдадени на препода-
вателска и управленска 
академична дейност, сега 
съм отново сред колеги, 
но този път в редиците 
на практикуващите стро-
ителни инженери. Работя 
за „Ел-Тест” ЕООД, където 
бях приет с необходимото 
уважение. Промяната я 

възприех без излишни емо-
ции и сътресения. Натру-
паният с годините препо-
давателски и управленски 
опит ми помага при ре-
шаването на проблеми в 
ежедневната ми дейност, 
както и в общуването с 
колегите във фирмата – 
изпълнителски, техниче-
ски и ръководен персонал. 

С какво ще запомните 
кариерата Ви във Висше-
то строително училище? 

Разбира се, такъв пе-
риод в живота на човек 
не може да не остави от-
печатък. Аз се стремя да 
си спомням позитивните 
моменти от моите 18 уп-
равленски години във ВСУ. 
На първо място това е 
екипът, който формирах 
и заедно работихме много 
години. С него реализирах-
ме редица постижения, 
които и сега са жизнено 
важни за ВСУ „Любен Ка-
равелов”. Едно от тях е 
газификацията на универ-
ситетския кампус. ВСУ 
се обслужва от локална 
отоплителна централа и 
ако тя продължаваше да 
функционира на газьол, не-
минуемо щеше да се стиг-
не до финансов колапс. Без 
природния газ висшето 
училище не би могло да се 
издържа финансово. 

Друго голямо постиже-
ние беше откриването на 
Архитектурния факултет. 
Академичното ръковод-
ство на ВСУ заедно с Меж-
дународната академия по 
архитектура разработи 
проект за откриване на 
факултета, постигна не-
говата акредитация и с 
много усилия успя да полу-
чи утвърждаването му от 
Министерския съвет и от 
Народното събрание. Това 
беше исторически момент 
в развитието на висшето 
строително училище. 

През периода на мои-
те управленски години са 
разработени документа-
циите и са реализирани ус-
пешно 14 процедури за раз-
лични видове акредитации. 
Обявихме и нова за Бълга-
рия специалност – „Стро-
ителство и архитектура 
на сгради и съоръжения“ 
с квалификация „инженер-
архитект”. За първи път 
бяха открити няколко над-
строечни магистърски 
програми платено обуче-
ние, включително и англо-
езично за чуждестранни 
студенти. Така капаците-
тът на ВСУ беше увеличен 
до 1500 студенти. Това 
допринасяше изключител-
но много за финансовата 
му стабилност. Интере-
сът към магистърските 
програми не е затихнал и 
до днес, те функционират 
успешно и продължават да 
носят финансови приходи. 

Като декан на Стро-
ителния факултет акту-
ализирах и синхронизирах 
учебните планове и про-
грами на различните спе-
циалности, в резултат на 
което броят на потоците 
и групи намаля почти напо-
ловина. Това допринесе, а и 
сега подпомага за пости-
гането на икономичност в 
обучението и за оптимал-
но изразходване на финан-
совите средства.

По време на ректор-
ското  ми  управление 
обновявахме ежегодно 
сградния фонд и терито-
рията на ВСУ. По повод 
70-годишния юбилей от 
създаването му беше са-
ниран отвън Ректоратът 
изцяло с дарения на въз-
питаници на училището. 
С финансови средства по 
европейски проект беше 
обновена отвън и частич-
но отвътре най-голямата 
сграда – учебният корпус 
блок 6.

Доц. Годинячки е бил дългогодишен ректор на ВСУ „Любен Каравелов”

Снимки личен архив и в. „Строител“
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни/строител-
но-ремонтни работи на обект: „Сграда - „Младежки дом”, находяща се 
в гр. Любимец, Общ. Любимец, обл. Хасково”

Наименование: Ремонт на асфалтова настилка по улици на тери-
торията на с. Крепча, Община Опака

Наименование: Обновяване на детска градина №1 „Радост”, 
гр. Омуртаг

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

Наименование: Реконструкция и преустройство на училищна 
сграда и дострояване на физкултурен салон към нея в УПИ XIII - за учи-
лище, кв. 165 по плана на гр. Елин Пелин

Наименование: Строително-монтажни дейности, свързани с из-
граждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна, съгласно проект

Наименование: Ремонт на улици в населени места в Община Крушари

Наименование: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 
авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици 
(ул. „Кл. Охридски”; ул. „М. Горки”; ул. „Първи май”; ул. „К. Преславски”; ул. 
„Ален мак”...)

Наименование: Ремонт на обекти и сгради на Държавно предпри-
ятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД)

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“

Наименование: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „Столично предприятие за 
третиране на отпадъци“

Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
строителство на обект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Стра-
жица, Община Стражица, област Велико Търново“

Наименование: Механизирано подновяване на жп стрелки с №№4, 
6 и 10 в гара Драгоман с отводнителни мероприятия и механизиран 
среден ремонт на 3-ти коловоз в гара Алдомировци с дължина 735 м, в 
две обособени позиции

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

Възложител: Община Любимец
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 129 166.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 10/10/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Лю-
бимец, гр. Любимец, ул. „Републиканска“ №2

Дата: 11/10/2018    Местно време: 14:30 
За контакти: Радко Илиев - гл. специалист 
ИДОП
Факс: +359 03751-8378
Адрес: ул. „Републиканска“ № 2
Адрес на възложителя: www.lyubimets.org
Телефон: +359 03751-8909
E-mail: oba@lyubimets.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867306&mode=view

Възложител: Община Опака
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 946 833.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 19/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Опака, ул. 
„Съединение” 3

Дата: 22/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Добромир Стоев Стоев
Факс: +359 60392421
Адрес: ул. „Съединение” 3
Адрес на възложителя: www.opaka.bg
Телефон: +359 60392222
E-mail: obstinaopaka@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=868647&mode=view

Възложител: Община Омуртаг
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 897 605 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 105
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 17/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Общинска администрация - гр. Омуртаг

Дата: 18/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Милчо Михайлов - гл. ин-
женер
Факс: +359 60563540
Адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ №2
Адрес на възложителя: www.omurtag.bg
Телефон: +359 60563540
E-mail: op_omurtag@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=868487&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 662 014.02 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
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_2
014&id=867802&mode=view

Възложител: Община Елин Пелин
Oсн. предмет: 45214000
Прогнозна стойност: 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Офертите ще бъ-
дат отворени на 17.10.2018 г. в 16:30 ч. в ад-
министративната сграда на Община Елин 

Пелин, гр. Елин Пелин, пл. „Независимос” №1, 
ет. 2, заседателна зала
Дата: 17/10/2018    Местно време: 16:30 
За контакти: инж. Велин Велинов
Факс: +359 725-60208
Адрес:  пл. „Независимост“ №1
Адрес на възложителя: http://elinpelin.org/
Телефон: +359 725-60208
E-mail: ut_elinpelin@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867863&mode=view

Възложител: Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение - Силистра АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 22/10/2018    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: гр. Силистра 7500, 
обл. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” №80, 

административна сграда ет. 2
Дата: 24/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Г. Георгиев
Факс: +359 86823917
Адрес: ул. „Петър Мутафчиев“ №80
Адрес на възложителя: http://mbal-silistra.bg
Телефон: +359 86818447
E-mail: mbalss@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867898&mode=view

Възложител: Община Крушари
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
30/06/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 17/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: с. Крушари, Община 
Крушари, обл. Добрич, ул. „Девети септември” 
№3 „а”, заседателна зала

Дата: 18/10/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Димитрина Желева - директор 
на Дирекция „Регионално развитие и хумани-
тарни дейности”
Факс: +359 57712136
Адрес: ул. „Девети септември“ №3
Адрес на възложителя: www.krushari.bg
Телефон: +359 57712024
E-mail: krushari@dobrich.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=868558&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 475 190 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 17/10/2018    Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в Общинска администрация Сви-
ленград, „България“ №32, ет. 2

Дата: 23/10/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Грозденка Дюлгерова, Магда-
лена Йосифова
Факс: +359 37974371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 37974-308 /+359 37974-351
E-mail: obshtina@svilengrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867972&mode=view

Възложител: Държавно предприятие „Ръко-
водство на въздушното движение”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 7 800 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 01/11/2018    Местно време: 
17:00  
Отваряне на офертите: гр. София, бул. 

„Брюксел“ №1, ЕЦ за УВД
Дата: 05/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Лилия Анастасова
Факс: +359 2980-3864
Адрес: бул. „Брюксел“ №1
Адрес на възложителя: www.bulatsa.com
Телефон: +359 2937-1689
E-mail: liliya.anastasova@bulatsa.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867969&mode=view

Възложител: Община Гълъбово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 620 020.62 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 16/10/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Община Гълъбово, 
гр. Гълъбово, бул. „Република“ №48 - партерен 
етаж административна зала

Дата: 17/10/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Севдалин Сидеров - ди-
ректор ТСУ и ИРУ
Факс: +359 41864194
Адрес: бул. „Република“ №48
Адрес на възложителя: www.galabovo.org
Телефон: +359 41868901
E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867859&mode=view

Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45259200
Прогнозна стойност: 1 377 854 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 23/10/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: ул. „Париж“ №3, 
етаж №1, зала №109

Дата: 24/10/2018   Местно време: 10:30 
За контакти: Добрина Йорданова
Факс: +359 29377324
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377366
E-mail: d.vasileva@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=867956&mode=view

Възложител: Община Стражица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 050 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 355
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 19/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Стражица, ул. 
„Дончо Узунов” №5, сграда на Общинска ад-

министрация, зала на етаж 2
Дата: 22/10/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Боряна Добрева
Факс: +359 61612568
Адрес: ул. „Дончо Узунов“ №5
Адрес на възложителя: http://strazhitsa.com/
Телефон: +359 61614309
E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=868682&mode=view

Възложител: Държавно предприятие „Нацио-
нална компания Железопътна инфраструктура“
Oсн. предмет: 45234100
Прогнозна стойност: 970 397 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 40
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 25/10/2018 Местно време: 16:45 
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София 
1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, партер, 

заседателна зала
Дата: 26/10/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Ивелина Китина
Факс: +359 2931-0663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: http://www.rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-3875
E-mail: i.kitina@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=867791&mode=view

Възложител: ДП Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45221110
Прогнозна стойност: 321 287.38 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
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_20
14&id=867794&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Всяка година тенденции-
те в дизайна се променят и 
това не е случайно. Причина-
та е, че се търсят отговори 
на човешката потребност 
от нови и уникални предло-
жения. Факт е, че ако да се 
купуват дрехи по последна 
мода всеки сезон е дости-
жимо, то промяна в интери-
ора всяка година е не само 
трудно осъществимо, но и 
ненужно. Но все пак дизай-
нерските тенденции винаги 
интригуват.

Анализаторите обеща-
ват 2019-а да блика в цвето-
ве. Столове, фотьойли, мека 
мебел, аксесоари, независи-
мо дали са в класически или 

модерен стил, ще излъчват 
свежест. Дизайнерите уме-
ло ще предлагат слънчевото 
жълто или лимоненото като 
акцент в интериора. Това не 
е всичко – 

на мода ще бъде червено, 

оранжевата гама и тре-
висто зеленото. Друга тен-

денция е използването на 
кралско синьо, борово зелено, 
бордо и жълто в комбинация 
за интериорен стил, вдъх-
новен от виенските салони 
през ХХ век. Джейн Боди, из-
следовател на цветови тен-
денции, потвърждава, че про-
ектантите ще използват 
червено и лилаво все повече 
през 2019 г. Специалистът 

счита, че цвет-
ната мебел може 
да подчертае и да 
завърти цялата 
естетика на вся-
ко пространство. 

Друг акцент 
ще е комбинира-
нето на модерни 

с антични мебелни елемен-
ти. Последните винаги са 
заемали специално място в 
интериорния дизайн. Съче-
таването им с модерни води 
до фантастични резултати, 
категорични са експертите. 
Това е и една от тенденци-
ите, която ще завладее жи-
лищата през следващата 
година.

Елица Илчева

Този септември в меж-
дународните изяви на съ-
временния дизайн се добави 
ново събитие - първото из-
дание на Панаира за дизайн 
край езерото Комо. Обявено 
като референтна точка за 
възникващи таланти, то 
се проведе в очарователния 
интериор на Teatro Sociale, 
като реално представлява 
иновация в организирането 
на подобни форуми. 

Разкошният оперен теа-
тър, който е построен през 
1813 г., неслучайно е бил под-
бран за терен на селектира-
ни 100 обекта от цяла Евро-
па, които на повърхностно 
ниво са в дисхармония с об-
становката. Избраните три 
категории предмети също 
изглеждат странно, че са 
съчетани за едновременно 
представяне. Това са 

столове, вази и картини. 

„Идеята ни бе да се съ-
четае търговско изложение 
на предмети за дома с худо-
жествена изложба“, обясня-
ват съоснователите Марга-
рита Рати и Лоренцо Бути. 
„При нас всичко можеше да 
се купи, включително мебе-
лите в кафенето и книжар-
ницата, създадени по про-
ект на Draga & Aurel, както 

и действащото в простран-
ствата на театъра освет-
ление на Demetrio Zanetti от 
компанията Demosmobilia“, 
разказват още те. 

„Искахме да създадем 
събитие - комерсиално и ин-
формативно едновременно, 
като тук дори един прост 
стол играеше роля в изне-

надващия ефект, генериран 
от оформлението на експо-
зицията, проектирано така, 
сякаш всичко е част от ис-
тинския театър“, описват 
своя кураторски подход ав-
торите на проекта. 

Вазите, които са по-
достъпни с по-малките си 
размери, са били умишлено 

подбрани 

да излъчват еклектика в 
широкия им диапазон от 
форми и орнаменти. 

В големите помещения 
са създадени и видеостени, 
показващи историята на 
дизайна, за да се даде въз-

можност за директно срав-
нение, от една страна, във 
времето, от друга, между 
предметите и красивия ин-
териор на театъра. Дизай-
нери, архитекти и художници 
са направили експонатите 
специално за панаира. Обек-
тите са дело както на но-
вопоявили се творци, така 

и на известни като Андреа 
Бранзи, Константин Гричич, 
Доналд Джъд, Пиер Гоналонс, 
Джузепе Арези, Дийн Браун. 
Производители са Thonet, 
Alias Design, Desalto&Tubes.

„Това не е еднократен 
експеримент. Напротив, на-
шата цел е да се превърнем 
в значима референтна точ-
ка. Вече работим на следва-
щата година“, казва Лоренцо 
Бути.

На въпроса защо избра-
ното място е Комо, той 
отговаря: „Освен личната 
връзка, която имаме с този 
град, в Комо има традиция 
на авангардна архитектура 
и дизайн. Просто помисле-
те за Ico Parisi и Giuseppe 
Terragni. Teatro Sociale се 
намира точно до Casa del 
Fascio. Избрахме Комо заради 
културния му фон и междуна-
родната атмосфера.“ 

На мода ще бъде и 

естествената дървесина.

Оголете гредите на та-
вана, поставете кухненски 
шкафове без боя и дървени 
плотове, за да внесете еле-
гантност и да сте модерни. 
Холна маса от необрабо-
тено парче дърво също е 
страхотен акцент, съветва 
amazinginteriordesign.com. 

И през 2019-а, а вероят-
но и още доста време, няма 
да отмине модата на мул-
тифункционалните мебели. 
И това е обяснимо, предвид 
че урбанизацията завладява 
все по-големи територии, 
което се отразява на разме-
рите на жилищата. Мулти-
функционалните предмети 
са едно от най-добрите ре-

шения в борбата за повече 
простор в малки простран-
ства. Италианците са май-
стори в създаването на кон-
вертируеми мебели, служещи 
за много цели. Те са създали 
рафтове, които лесно се 
трансформират в маси за 
хранене. Диванът може да 
се превърне в двуетажно 
легло и бюро, което заема 
много малко пространство. 
Има и редица други предло-
жения, които биха могли да 
представляват интерес за 
собствениците на маломер-
ни жилища.

Във връзка с по-малките 
помещения дизайнерите на-
лагат и разчупения отворен 
план. За целта се използват 
прегради в стил от средата 
на века или мебели за съхра-
нение.
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Blloku Cube е част от новия план за развитието на „Тирана 2030“
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Студио „Стефано Бое-
ри Архитекти“ представи 
визията си за дизайна на 
Blloku Cube – високоефек-
тивна сграда със смесено 
предназначение, отлича-
ваща се със забележите-
лен външен вид и висока 
енергийна ефективност. 
Проектът е в процес на 
реализация. Blloku Cube 
се изгражда в перфектния 
център на Тирана, Алба-
ния. Обектът е ключов 
компонент от плана за 
развитието на столицата 
„Тирана 2030“. Неговата 
цел е да вдъхне нов живот 
на един от най-престиж-

ните квартали на града. 
През 2017 г. архите-

ктурното студио изиграва 
ключова роля в създаване-
то на „Тирана 2030“. Тяхна-
та идея е да се осъществи 
поетапно разрастване на 
града отвъд сегашните 
му граници, като се пред-
вижда създаването на вер-

тикални градини, в които 
ще бъдат засадени около 
3 млн. нови дървета.

Кулата Blloku Cube ще 
покрива площ от около 
11 000 кв. м. Привлекател-
ната кубовидна струк-
тура ще внесе различна 
атмосфера в оживения 
квартал, изпълнен с мага-

зини, барове и ресторан-
ти. Blloku Cube ще включ-
ва офис пространства, 
подредени на няколко нива, 
зони за търговия на дреб-
но и ресторант-градина 
на седмия етаж.

„Идентичността на 
сградата се характеризи-
ра със специална облицов-

ка – изключителна черта, 
която я прави разпознава-
ема и уникална в градския 
силует. В същото време 
тя е високоефективна по 
отношение на топлообме-
на благодарение на тех-
нологията „двойна кожа“, 
твърди фирмата в изя-
вление за проекта. Енер-

гоефективните стъклени 
завеси се считат за пър-
вата „кожа“ на сградата, 
а втората се състои от 
блестяща „усъвършенст-
вана технологична сис-
тема за екраниране“, из-
работена от анодизирани 
алуминиеви модули. Те са 
внимателно подредени, за 
да филтрират слънчевата 
светлина и да оптимизи-
рат естественото ос-
ветление на закрито.

„Това облицовъчно ре-
шение, специално проек-
тирано за нашия първи 
албански проект, играе 
съществена роля за уни-
калността на сградата 
и допринася за подчерта-
ването на значението й 
като нов ориентир в тази 
градска област“, заяви 
Франческа Бианчи, ръково-
дител на проекта в „Сте-
фано Бори Архитекти“.

Базираното в Лондон JaK Studio 
представи иновативно плажно бун-
гало, което се върти, за да следва 
позицията на Слънцето. Разположе-
но на популярния плаж Ийстбърн, The 
Spy Glass е с яйцевидна визия, бояди-
сано в ярки цветове. То има стъкле-
на фасада от едната страна и два 
прозореца от другата. Гостите на 
уютната малка къща могат да се 
насладят на красиви изгледи на 180 
градуса на плажа и крайбрежната 
алея, без да се движат и сантиме-
тър, защото структурата е поста-
вена върху въртяща се платформа. 
Авторите на проекта споделят, че 
концепцията е вдъхновена от класи-
ческите колоритни плажни бунгала, 

които някога са били символ на Бри-
танското крайбрежие.

„Голямо вдъхновение за нашия 
проект бяха биноклите с монети, 
които позволяват да се гледа към 
морето. Spy Glassо има опцията да 
се премества като тези бинокли, за 
да могат обитателите да се наслаж-
дават на слънцето или бреговата 

линия. Надяваме се така да внесем 
малко романтика сред местните жи-
тели и тези, които посещават плажа 
през почивните дни“, споделя Джей-
къб Лоу, основател на JaK Studio.

Ярко боядисаните оранжеви и 
сини дървени ивици на входната 
врата на сглобяемата бетонна по-
стройка носят морско усещане. Тя 
се отваря към компактно простран-
ство с тапицирана пейка, която поз-
волява на хората да се отпуснат и да 
се насладят на гледките през голя-
мата остъклена стена. Таванското 
помещение се намира над входната 
врата и посетителите могат да се 
изкачат до него и да се насладят на 
гледката от два прозореца. 

Facebook наскоро раз-
кри дизайна на MPK 21 
– най-новата сграда на 
централата на ИТ гиган-
та, проектирана от Франк 
Гери и построена за по-
малко от 18 месеца. Съз-
дадена като допълнение 
на централата в Менло 
Парк, Калифорния, новата 
постройка размива разгра-
ничението между закрито 
и открито със своите ог-
ромни стени от стъкло, 
закътан вътрешен двор и 
впечатляваща градина от 
14 декара на покрива. Наре-
чена The Town Square, тя 
е залесена с 12-метрови 
дървета. 

Разположена на терена 
на някогашен промишлен 
обект, MPK 21 е свързана 

с MPK 20 – друга сграда 
на Facebook, също дело на 
Франк Гери. Новият обект 
е предназначен „да насър-
чава работата в екип и 
да позволи на хората да 
вършат дейностите си 
най-добре“, е казал Джон 
Теанъс, вицепрезидент на 
Facebook по глобалните 
съоръжения и недвижими-
те имоти. „MPK 21 има 
за задача да намали въз-
действието върху окол-
ната среда и да подобри 
благосъстоянието на слу-
жителите“, допълнил той.

Амбицията е новата 
сграда да вземе „плати-
нен“ сертификат по стан-
дарта за сградна устой-
чивост LEED. За това ще 
й помогне и фактът, че се 

захранва от 1,4 MW масив 
от фотоволтаични слънче-
ви керемиди, които могат 
да генерират близо 2 млн. 
киловатчаса електрое-
нергия за 12 месеца. При-
близително 17 млн. галона 
вода ще бъдат спестявани 
всяка година благодарение 
на системата за възста-

новяването й. Необходи-
мостта от изкуствено 
осветление през деня е 
сведена до минимум. Днев-
ната светлина се използва 
максимално благодарение 
на многото плъзгащи се 
стъкла. Те от своя страна 
са направени така, че да 
са безопасни за птиците.

Обединеното кралство плани-
ра да направи първия си изкуствен 
град, разположен на мини острови. 
Проектът носи името Garden City 
и ще прилича на Palm Islands в Ду-
бай. Очаква се окончателно да бъде 
завършен не по-рано от 2035 г. Ав-
торите на проекта споделят, че се 
предвижда той да бъде построен в 
Северен Кент - в долината Ебсет, в 
рамките на голямо езеро. 

Garden City ще има 15 000 жилища 
и специални градини, в които хора-

та могат да отглеждат зеленчуци 
и плодове, както и изкуствен плаж. 
Островите ще бъдат свързани по-
между си с пешеходни пътеки. Един 
от тях ще бъде посветен на култу-
рата, като ще има открит театър 
и ще се провеждат различни съби-
тия. Заложено е да има острови с хо-
тели и иновационен център, където 
могат да работят новосъздадени 
фирми. Авторите не са пропуснали 
да включат и така наречените еко-
логични острови, където ще се на-

сърчава развитието и оцеляването 
на дивата природа. 

Губернаторът на Ка-
лифорния Джери Браун 
ратифицира приет от 
щатския Конгрес закон, с 
който щатът се ангажи-
ра до 2045 г. да премине 
изцяло към възобновяеми 
източници на електрое-
нергия, без никакви еми-
сии парникови газове. Но-
вият закон влиза в сила 
от януари.

„Калифорния иска да 
направи всичко възможно 
в борбата със заплахата 
от глобалното затопля-
не. С този закон щатът 
се готви да изпълни цели-
те от Парижко споразу-
мение за климата и дори 
да ги надхвърли. Няма да 
е лесно, няма да стане 
веднага, но трябва да се 
случи“, е заявил Браун.

Сензори за отчита-
не качеството на въз-
духа ще бъдат монти-
рани на автомобилите 
на Google. Идеята на 
технологичния гигант е 
в онлайн приложенията 
Google Maps и Google 
Street View да може да се 
вижда не само околната 
обстановка, а и какво ди-
шат хората. Новите сен-
зори ще позволяват да се 
открива количеството въ-
глероден двуокис, азотен 
оксид, въглероден оксид, 
озон, прахови частици и 
азотен диоксид. Първи-
те градове, в които ще 
се правят такива измер-
вания, са Мексико Сити, 
Хюстън и Сидни. Целта 
е да се определи къде за-
мърсяването наистина е 
проблем и да информират 
потребителите за това в 
кои райони на градовете 
е налице най-лошото ка-
чество на въздуха.

Преди няколко месеца 
компанията Aclima, която 
произвежда сензорите, 
инсталирала такива в 
Лондон, за да провери дали 
биха могли те да работят 
с превозните средства 
на Google. След потвърж-
дението двете фирми 
подписват споразумение 
за дълготрайно партньор-
ство и разширяване.

Това не е първият път, 
когато Aclima работи съв-
местно с Google и неговия 
отдел Street View. През 
2015 г. Aclima помогна на 
Google да измери качест-
вото на въздуха в кампуса 
на компанията в Калифор-
ния. Откакто съществува 
това сътрудничество на 
двете компании, колите 
на Google са изминали над 
160 000 км из щата. До-
сега сензорите са гене-
рирали над един милиард 
записа на данни. Повечето 
от тях могат да бъдат 
анализирани и използвани 
за планиране на бъдещи-
те проекти за градско 
развитие. Например раз-
работчиците могат да 
използват данните, за да 
установят къде същест-
вуват проблеми със замър-
сяването на въздуха и да 
строят квартали на мес-
та, където качеството на 
въздуха е по-добро. Google 
планира да инсталира сен-
зори в целия си автопарк 
до края на тази есен.
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подготви 
Мартин Динчев

Шестото издание на 
фестивала за документално 
кино Sofia Biting Docs ще се 
проведе между 1 и 10 октом-
ври в салоните на Дома на 
киното, център G8 и „Евро 
Синема“. То ще премине под 
мотото „Спътник на душа-
та“.

В рамките на събитието 
ще се състоят премиерите 
на два нови български доку-
ментални филма - „Пътят 
на Сантяго: Пътешествие 
на духа” на Пламен Симео-
нов и „Градината на Пресве-
та Богородица” на Борислав 
Павлов.

Лентата за поклонни-
ческия маршрут Камино ще 
открие фестивала на 1 ок-
томври от 20:00 ч. в Дома 
на киното. Това е път, който 
стотици хиляди извървяват 
всяка година, за да почувст-
ват енергията на магично-
то приключение. История за 
хора, които тръгват по него, 
за да намерят решение на 
душевните си терзания и да 
преоткрият себе си, подне-
сена с щипка хумор. Пътят, 
по който човек се обръща 
навътре, за да получи отго-
ворите на сърцето си.

На 7 октомври отново 
в Дома на киното ще бъде 
премиерата на документал-

ния филм за монашеския жи-
вот в Зографския манастир 
„Градината на Пресвета 
Богородица”. Зрителите ще 
могат да надникнат в най-
старото монашеско обще-
ство, където женски крак не 
е стъпвал повече от 1000 
години  – полуостров Атон. 
Монасите вършат ежеднев-

ните си задължения – гот-
вят, цепят дърва, чистят, 
рисуват икони, разсъждават 
върху чудесата и разказват 
историята на икона, появила 
се в манастира по загадъчен 
начин преди 30 години.

В програмата на Sofia 
Biting Docs е и биографични-
ят филм „Йога: архитектура 

на спокойствието” за един 
от най-уважаваните фото-
графи днес Майкъл О`Нийл, 
работил за списания като 
Fortune, Vanity Fair и Glamour. 
Лично премеждие преобръща 
живота му и той започва да 
следва пътя на духа си чрез 
йога. Заминава за Индия и 
Тибет, за да се срещне със 
своите духовни учители и 
йогини. „Пътуването нико-
га нямаше конкретна край-
на цел, беше просто моят 
собствен път в йогата. 
Пътят беше река, а цел-
та беше да си във водата. 
Енергията течеше като 
поток във връзката ми с 
йога. Нужни са ни само мал-
ко спокойствие и тишина, за 
да съпреживеем тези неща“, 
споделя той.

Ексклузивна прожекция 
по време на фестивала ще 
има също филмът Strike a 
Pose, който представя тан-
цьорите от култовото тур-
не на Мадона Blond Ambition 
25 години по-късно. Някогаш-
ните момчета с амбиция 
разкриват истината за жи-
вота си по време на турне-
то и в годините, след като 
вече не са част от екипа на 
поп иконата. Лентата пред-
ставя един личен портрет, в 
който танцьорите намират 
сили да преглътнат егото 
си и откровено да говорят 
за паденията и възходите в 
живота си.

Жан-Пол Белмондо – легендата на френското 
кино, за пръв път нарушава обичайната си дис-
кретност и решава да говори за себе си. Четейки 
спомените му – като се започне с белязаното от 
войната детство, училищните премеждия, труд-
ните първи стъпки на актьорското поприще и се 
стигне до славата и върховете на кариерата - с 
изненада откриваме, че в живота великият ак-
тьор е тъкмо такъв, какъвто сме го виждали на 
екрана - искрен, неподправен, безстрашен, щур, 
винаги готов да достави радост на себе си и на 
другите.

Преподавател по актьорско майсторство про-
изнася строга присъда над лишения от традицион-
ната мъжка красота студент: „Вие никога няма 
да държите в прегръдките си жена на сцената 
или в киното“. Белмондо го опровергава тотално 
и снима интимни сцени с някои от най-красивите 
актриси от онова време. Доказва и на редица кри-
тици, които отначало виждат в него едва ли не 
клоун, че грешат, като се издига на гребена на Но-
вата вълна с „До последен дъх“ на Годар и работи 
с най-забележителните режисьори на френското 
кино: Франсоа Трюфо, Ален Рене, Клод Шаброл, Луи 
Мал, Жерар Ури, Жак Дере, Анри Верньой, Жорж 
Лотнер, Клод Льолуш.

Фестивалът за документално кино ще премине под мотото „Спътник на душата“

Най-взривоопасното оръжие 
от Тайните служби на Нейно 
Величество се завръща с нова 
мисия, а зрителите за пореден 
път ще се убедят, че  английски-
ят хумор се е превърнал в клише 
точно защото е оригинален и 
неподражаем.

Емблематичният Роуън Ат-
кинсън („Мистър Бийн“, „Наис-
тина любов“) отново влиза в ро-
лята на професионален агент, 
макар и по неволя, оказвайки се 
последната надежда на Тайните 
служби и на министър-предсе-
дателя на Великобритания, изи-
гран от носителката на „Оскар“ 
Ема Томпсън.

В центъра на събитията 
е внезапна кибератака, която 
разкрива самоличностите на 
всички агенти под прикритие 
във Великобритания, освен тази 
на ненадминатия Джони Инглиш. 
„Врял и кипял“ в дебрите на опас-
ните начинания и секретни ми-
сии, абсолютно подготвен по на-
ложени от него самия критерии 
и с висока оценка на собстве-
ните си възможности, агентът 
се впуска в поредното приклю-
чение, по-мотивиран отвсякога. 
Като човек с малко умения и 
аналогови методи на действие 
обаче той трябва да преодолее 
предизвикателствата на модер-

ните технологии, за да завърши 
мисията с успех. А предизви-
кателството започва още със 
създаването на Instagram про-
фила на Джони Инглиш, с който 
той трябва бързо да се научи да 
борави…

Филмът забавлява както с 
абсурдни ситуации, произти-
чащи от крайната цел на аген-
та, така и с нетрадиционните 
методи, с които той се опит-
ва да я реализира и които при-
лага и върху мистериозната 
героиня на Олга Куриленко, коя-
то може да се окаже ключът 
към разрешаването на случая. 
И докато професионалистите 

използват иновациите и мо-
дерните технологии в услуга 
на добре свършената работа, 
то ярките индивидуалисти 
като Джони Инглиш действат 

със смели импровизации, скро-
мен набор от умения и капа-
цитет, но с искреното наме-
рение да служат на кралицата 
докрай.

В дните между 5 и 14 
октомври централната 
част на Берлин ще бъде 
преобразена от 150 3D 
mapping продукции, а три 
от най-емблематичните 
сгради в града ще бъдат 
трансформирани от бъл-
гари. Това са членовете на 
родното MP-Studio, което 
ще е единственото с три 
светлинни спектакъла в 
рамките на „Фестивал на 

светлините 2018“. Те ще 
красят фасадите на Бран-
денбургската врата, теле-
визионната кула и Герман-
ския исторически музей.

За участие в специал-
ната категория „Нека да 
създадем по-добро бъдеще“ 
са поканени 18 студиа от 
седем европейски държави, 
а сред финалистите се на-
режда и MP-Studio, което ще 
представи Германия и Бъл-

гария. Седемте финалисти 
ще демонстрират творби-

те си върху 368-метровата 
телевизионна кула, която 

е и най-високата свобод-
ностояща структура в 
града. Светлинните шоу 
продукции ще бъдат показ-
вани по време на целия фес-
тивал, а победителите ще 
станат ясни след гласуване 
на жури и публика, което ще 
стартира след 5 октомври. 

Светлинният спек-
такъл ще се появи и на 
300-годишната фасада на 
най-важната съществува-
ща барокова сграда в Бер-
лин - Германския истори-
чески музей, и ще разкрие 
пред зрителите богатата 
култура, история и изку-

ство на страната.
Българите са избрани 

да създадат и специална 
продукция по случай седем-
десетата годишнина от 
създаването на  Държава-
та Израел.

MP-Studio е известно 
на родната публика със 
светлинните спектакли за 
Деня на Европа през 2017 и 
2018 г., които разказаха 
пъстроцветни истории на 
фасадите на Национална-
та художествена галерия 
(бившия Царски дворец) и 
на Министерския съвет в 
София.

MP-Studio ще преобрази 
телевизионната кула, Бранденбургската 

врата и Германския исторически музей

Лентата за поклонническия маршрут Камино ще открие 
фестивала на 1 октомври

Филмът Strike a Pose представя танцьорите от култовото 
турне на Мадона Blond Ambition 25 години по-късно
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Светослав Загорски

Остров Джерба в Ту-
нис е обвит в романтика, 
легенди, прекрасни изгледи 
към Средиземно море и ве-
ликолепни плажове. Това го 
прави любима дестинация 
за почивка на хиляди евро-
пейци, особено французи и 
германци.

Джерба се намира в за-
лива Габес на Средиземно 
море и се води най-голе-
мият средиземноморски 
остров на Африка. Свър-
зан е с Тунис чрез път, 
построен още по време на 
Римската империя, който 
е дълъг близо 8 км и широк 
само 10 м. На острова жи-
веят главно араби и бер-
бери, а съществувалата 
много векове голяма ев-
рейска общност практи-
чески напълно се е пресе-
лила във Франция и Израел 
през втората половина на 
XX век.

Релефът на острова 
е равнинен, а за източни-
ци на вода се използват 
артезиански кладенци. 
Отглеждат се маслини, 
фурми и смокини, като на-
селението се занимава и с 
риболов.

Остров Джерба и днес 
е митологично и екзотич-
но кътче. Според Омир 
това е перфектното мяс-
то, където човек може да 
си почине. Смята се, че 
именно тук са живели ло-
тофагите, които поетът 
възпява в своята „Одисея” 
и които са били хора, хра-
нещи се с лотос. Легенда-
та разказва, че 

Одисей и екипажът на 
кораба му 

са слезли на този бряг 
и се наслаждавали на от-
пускащото действие на 

соковете от лотос. Днес 
туристите на острова 
могат да опитат осъвре-
менения вариант на тази 
напитка, която се нарича 
буха. Тя буди любопит-
ството на посетители-
те, но за разлика от древ-
ността днес се приготвя 
от ферментирали плодове 
- предимно смокини и фур-
ми.

Според друго предание 
именно на Джерба пре-

красната нимфа 
Калипсо в продъл-
жение на седем 
години държала в 
плен легендарния 
Одисей, за да се 
възползва от лас-
ките му.

О с тр овъ т  е 
обект и на по-съ-
временни легенди. 
Любителите на 
киното например 
са привлечени от 
него, защото тук е 
локацията на пове-

чето от външните сцени 
на първия филм от 

поредицата „Междузвездни 
войни”. 

Те са заснети в град 
Аджим.

Финиковите палми 
и кристалното море са 
другият магнит за хиля-
ди туристи от цял свят. 

На острова има дълги пя-
съчни плажове, идеални за 
слънчеви бани. Най-добри-
те са по протежение на 
северното и източното 
крайбрежие, където също 
са разположени по-голя-
мата част от хотелите 
на Джерба. Тук е идеално 
място и за водни спорто-
ве, като парапланеризъм, 
гмуркане с шнорхел и кайт 
сърф.

Десетки хиляди люби-
тели на фотографията и 
особено тези, които сни-
мат птици, са привлечени 
от розовото фламинго. 
Гледката на оцветеното 
в розово от птиците небе 
е направо феноменална. 
От острова се организи-
рат и екскурзии до конти-
ненталната част, в това 
число и до Сахара.

Главният град на Джерба се 
нарича Хумт Сук.

Вечер тук е подходящо 

място за разходка из мал-
ките улички, след което 
можете да се отбиете в 
някое от многобройните 
ресторантчета, където 
сервират вкусна риба, 
приготвена по местна ре-
цепта. Голяма атракция е 
самото рибарско приста-
нище, както и яхтеното, 
особено в ранните су-
трешни часове, когато е 
пълно с лодки. 

Задължително трябва 
да се опита и виното или 
ликьорът от финикови пал-
ми. Не се препоръчва оба-
че да пиете чешмяната 
вода, която е леко солена 
на вкус.

Най-голямата забеле-
жителност в града е кре-
постта Гази Мустафа. Тя е 

изсечена направо в плани-
ната. Интересен факт е, 
че на острова, а и в Хумт 
Сук, строежът на многое-
тажни сгради е забранен. 
Повечето от хотелите са 
издържани в традиционния 
стил на местните домове 
- квадратни бели здания с 
куполен покрив. На Джер-
ба винаги са се отнасяли 
с изключително внимание 
към традициите в архи-
тектурата.

На пазара е пълно с 
всевъзможни стоки, които 
привличат вниманието на 
туристите - различни су-
венири, кожени изделия и 
много красиви килими. 

Атракция е 
кошничарството,

което се случва на 
живо пред туристите. 
В Джебра за тази цел се 
използват млади палмови 
листа. Особено интересно 
е и тъкането с тръстика, 

което е най-популярно в 
местността Фату, неда-
леч от Хумт Сук. Това е 
занаят, който е разпрос-
транен сред възрастно-
то население на острова. 
Днес чанти, кошници и 
шапки се продават както 
на островитяните, така 
и на туристите. Занаят-
чиите правят и въжета, и 
мрежи за риболов. 

По суковете туристи-
те са привличани и от 
бродерията, практикува-
на почти изключително 
от жените на острова, 
и по-специално тази на 
традиционните за Тунис 
дрехи. Златната и сребър-
ната бижутерия също е 
важен бизнес, осигуряващ 
стабилни доходи за насе-
лението. Впечатляващи 
са изработваните в Хумт 
Сук бижута със сребърен 
емайл, украсени със зла-
тен филигран.

Всичко това може да 
видите и в Музея на попу-
лярните изкуства и тра-
диции на Хумт Сук, кой-
то е разположен в бивше 
светилище в мавритански 
стил, построено през XVIII 
век. В него може да откри-
ете фолклорното богат-
ство на острова, костю-
ми от различни социални 
групи, бижута, направени 
от занаятчии евреи, копия 
на Корана и др. 

Има също така някои 
интересни ислямски джа-
мии около Хумт Сук, като 
например тази на чуж-
денците и джамията на 
турците. Най-интересна 
обаче е 

Джема Фадлон,

която е близо до пътя 
към Хумт Сук. Тя датира 
от XI век и днес е превър-
ната в музей. Посетите-
лите на Джема Фадлон 
могат да научат как хра-
мовете са били използвани 
като убежище за жители-
те по време на атаки и как 
се е осигурявало тяхното 
оцеляване.

Но  провинци ята  в 
Джебра също е много ин-
тересна. На острова има 
множество селца и малки 
градчета с бели къщи, кои-
то са разположени недалеч 
едно от друго, и само ча-
кат да бъдат проучени.

В Джерба се намира и 

най-древната синагога – 
Гриба,

чиято възраст е поч-
ти 26 века. Тя е разполо-
жена в село Ер-Рияд и е 
обект на поклонение на 
евреи от целия свят, кое-
то е довело до развитие 
на туризма с посетите-
ли от близки и далечни 
страни. На острова има 
също полуразрушени и за-
пазени древни и по-нови 
обекти на оригиналната 
местна архитектура от 
различни епохи - укрепле-
ния, сгради, джамии, мав-
золеи и др.Най-старата синагога

Крепостта над Хумт Сук

Страхотните кафенета и феноменалните базари в Хумт  Сук

Уличното изкуство е издигнато в култ

Тук има и католически църкви

Прекрасни курорти по брега Безбрежните плажове
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The 8th Discussion Forum presented 
the construction prospects for year 2019
Next year will be a key period for realization of large-scale infrastructure projects 

The forthcoming 2019 is a key 
year for the 2014 – 2020 program-
ming period. The launching of major 
infrastructure projects in the road 
sector and the environmental sector 
is expected to happen within this year. 
This situation necessitates the mobili-
zation of the entire construction sec-
tor, which has to cope with number 
of problems, such as the ever more 
serious lack of personnel. With these 
words Eng. Iliyan Terziev – Chairman 
of the Management Board (MB) of 
BCC opened the 8th discussion fo-
rum „Construction in 2019 – pros-
pects and challenges”, organized by 
the Bulgarian Construction Chamber 
and the „Stroitel” Newspaper. Eng. 

Terziev has announced the start of 
the event together with Kjetil Tonning, 
President of the European Construc-
tion Industry Federation (FIEC) and 
with Tomislav Donchev, Deputy Prime 
Minister. In the opening participated 
as well Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Petya Avram-
ova, Mayor of Sofia Municipality Yor-
danka Fandakova, Deputy Minister of 
Transport, Information Technologies 
and Communications Velik Zanchev.

„The goal of this forum is to talk 
about the real problems and chal-
lenges, which sector faces. To bring 
forward our proposals for improving 
the construction and investment pro-
cess. To get from the institutions a 

first-hand information what to expect 
in 2019 and until the end of the pro-
gramming period, which are the major 
projects, what is the work that lays 
ahead for construction companies”, 
added Eng. Iliyan Terziev. Before 
giving the floor to the Deputy Prime 
Minister Tomislav Donchev to speak, 
Eng. Terziev announced that the EU 
Parliament President Antonio Tajani 
had sent to BCC and to the partici-
pants in the event a congratulatory 
address, which has been presented 
by the moderator of the first part of 
conference Eng. Lyubomir Kacha-
manov, member of the EB and MB 
of BCC, Chairman of the BCC RO – 
Sofia, and FIEC Vice-president.

Mihaela Gabrashkova, Acting Deputy for Executive Director of the 
Enterprise for Management of Environmental Protection Activities:

Mrs. Gabrashkova, how 
is the activity of the Enter-
prise for Environmental Pro-
tection Activities (EMEPA) 
beeing going from the be-
ginning of the year? What 
is your budget for 2018 and 
what follows next?

The primary function of 
EMEPA is the realization of 
environmental projects and 
activities in implementation 
of national and municipal 
strategies and programs in 
the field of the environment. 
The enterpr ise supports 
projects through provision 
of grants and non-interest-
bearing loans, as well as with 
non-investment projects and 

activities contributing to im-
plementation of policy of the 
Ministry of Environment and 
Water (MoEW) in the field of 
protection and restoration of 
environment.

At the beginning of each 
year, the Management Board 
(MB) of EMEPA adopts a re-
port on the activities of the 
Enterprise for the previous 
year, a plan for its work in 
the next one and approves 
the budget for the current 
year. The long-term policy is 
defined and the priorities for 
funding of environmental pro-
jects and activities in accord-
ance with those of the MOEW 
are adopted, where for 2018 

the planned amount in more 
than BGN 74 million. By the 
end of the year EMEPA will be 
implementing the taken by the 
MB decisions and will actively 
continue the project activities 
within the framework of the 
Bulgarian-Swiss program, 
under the Clean Environment 
Campaign - 2018 and others.

We must state that our 
work is a continuous process, 
as according to the rules of 
EMEPA the municipalities can 
submit applications for envi-
ronmental projects and activi-
ties throughout the year.

MB of BCC held a meeting in Sandanski
On the 20th September in 

the town of Sandanski a meet-
ing of the extended Manage-
ment board of the Bulgarian 
Construction Chamber (MB of 
BCC) was held. It was attend-
ed by the Chairman of MB of 
BCC Eng. Iliyan Terziev, Eng. 
Nikolay Nikolov, Deputy Chair-
man of MB and Chair of the 
Regional Office (RO) of BCC 
– Burgas, Eng. Hristo Dimitrov, 
Deputy Chairman of MB and 
Chairman of RO of BCC – 
Varna, the honorary Chairman 
of the Chamber Eng. Simeon 
Peshov, the Executive Director 
of BCC Eng. Miroslav Maznev, 
members of the EB and MB, 
Chairpersons of regional of-
fices of BCC and of the sec-
tions to the Chamber. 

At the beginning of the 
meeting the participants were 
made acquainted with the 
implementation of decisions 
made by the previous MB of 
BCC. A key point of the meet-

ing held was the adoption of 
declaration by the BBC, the 
Bulgarian Branch Chamber 
Roads (BBCR) and the Road 
Safety Bulgarian Branch As-
sociation (RSBBA) in respond 
to the multiplied political and 
journalistic speculations re-
lated to the quality of the road 
construction works implement-
ed in the country. 

The meeting continued 
with a report of the Chairman 
of Blagoevgrad RO of BCC 
– Petar Baykushev, who pre-

sented information about the 
status and issues in the con-
struction sector in this region.

„One of the most impor-
tant tasks of the Blagoevgrad 
RO of BCC is to create a feed-
back in-between the Regional 
office and the companies in 
the sector. The number of 
the companies entered in the 
Central Professional Registry 
of Constructors in the Blago-
evgrad Province is 216, 65 of 
which are BCC members“, 
Petar Baykushev said.

Members of the extended Management 
Board of the Bulgarian Constructor Chamber 
visited the construction site of lot 3.3 of Struma 
Motorway. The project was presented by the 
President of „Glavbolgarstroy Holding“ AD Eng. 
Simeon Peshov and by the two Chief Executive 
Directors of „GBS Infrastructure construction“ AD 
- Eng. Todor Gochev and Eng. Georgi Kichukov. 

Lot 3.3 from Kresna to Sandanski covers 
the section of the motorway from km. 397+000 
up to km. 420+624. The road-bed is situated 
near to the Struma river, and crosses it twice 
at km. 405+380 and km. 406+700. It passes 
successively over the feeders of Zlinska River 
at km. 401+810 and the River Tsaparevska at 
km. 405+500. The existing road remains West 
of the Struma Motorway permanent way. There 
are envisaged a temporary road connection to 
the Road I-1 (E-79) at km. 397+000, as well as 
a new road connection to I-1 (E-79) with the 
municipality road between the villages Novo 
Delchevo and Damyanitsa. The end of this 
motorway coincides with the beginning of Lot 4 

of Struma Motorway. 
Contractor for designing and construction 

works is the Consortium „Struma Lot 3.3“ 
with Leading Partner „GBS infrastructure 
construction“ AD and partners  - „Patstroy 92“ 
AD, „Glavbolgarstroy“ AD and „Geostroy“ AD. 
The value of the contract is 234 123 012 BGN 
excluding VAT. The project is financed under the 
Operational Programme „Transport and transport 
infrastructure 2014-2020“. The deadline set 
for completion of all activities is 1280 days. 
Construction works commenced on 30.08.2016.

Eng. Nikolay Georgiev, Chairman of BCC RO – Yambol:

What is the state of con-
struction sector in the Yam-
bol Province? How many 
are the companies, entered 
into the Central Profes-
sional register of construc-
tors (CPRC), how many are 
members of the Chamber? 
How are you conducting dia-
logue and getting feedback 
from construction compa-
nies within the region?

Development of Construc-
tion sector is a true indicator 
for the state of economy of 
the country and in particular – 
of that in the town of Yambol. 
The world –wide experience 
had proved that the advance 
of economy after a crises 
begins from construction, as 
well as that it is among the 
first sectors that take the 

shock of economic shakes. 
At the moment there are 

67 companies, entered into 
the CPRC, members of BCC 
are 50. For us, being mem-
bers of the BCC RO – Yam-
bol, the Construction Cham-
ber is a matter of cause. My 
understanding is that our 
structure is united, we work in 
a way to exclude confronta-
tion and to be dialogic. In my 
capacity of OR Chairman I 
have been always leaded by 
the principle of honestly and 
openness. In our Regional 
office we coordinate partici-
pation of construction com-
panies in congresses, con-
ferences and workshops; we 
inform them about invitations 
and announcements about 
events; we collect and work 

up warnings about issues, 
raised by members; we sup-
port companies in their ac-
cess to professional training 
though „Construction Qualifi-
cation” EAD.

The confidence of the 
public and constructors in 
BCC is constantly increas-
ing. We have done and are 
doing everything possible the 
Chamber to gain the respect 
from everyone within the re-
gion. BCC is the only way to 
bring the construction busi-
ness into the light and it never 
more to be considered as part 
of grey economy.

In 2018 EMEPA has at disposal 
more than BGN 74 million for 
environmental projects and activities

BCC is the only way to bring the 
construction business into the light

Public-private partnership is a key-tool for the development of road and water infrastructure
„We have to look for additional 

options for attraction of investments 
for implementation of projects, cru-
cial for the society, particularly in the 
road construction, which in our coun-
try suffers from insuffient financing.” 
This was stated by the Deputy Min-
ister of Regional Development and 
Public Works - Eng. Valentin Yovev, 
who has opened the International 

practical conference – workshop, 
„Opportunities and perspectives for 
development of the Public-private 
partnership“ in Boyana Residence. 
The two-day event was organized 
by the Ministry of Regional Develop-
ment and Public Works. The goal of 
the forum was to present the interna-
tional experience in the area of PPP, 
as well as to discuss the challenges 

and possibilities for its wider imple-
mentation within the context of future 
investment projects in Bulgaria. Par-
ticipants in the conference were the 
Deputy Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Malina Kru-
mova, the Chair of the MB of Road 
Infrastructure Agency Eng. Svetoslav 
Glosov, the member of the MB of RIA 
Eng. Veselin Davidov, representatives 

of the Business Advisory Board of 
the United Nations Economic Com-
mission for Europe, of Ministry of 
environment and water, of Ministry 
of finances, of Sofia Municipality, of 
employers and branch organisations, 
associations and non-government 
structures in the Water supply and 
sanitation sector and road infrastruc-
ture sector, financial and educational 

institutions. The Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) was represented 
by Eng. Lubomir Katchamakov, mem-
ber of the Executive Bureau and the 
MB of BCC and Chairman of the 
Regional office of BCC – Sofia, who 
is also FIEC Vice-president and Eng. 
Gianni Antova, Head of department 
„International activity and project 
management” at BCC. 
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Волейбол

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

В първите есенни дни се изиграха мачовете от 3-ти 
кръг на Българската строителна футболна лига (БСФЛ). 
Жребият определи да се проведат няколко от дербита-
та на лигата. Първото беше между старите познайници 
„Инфра Холдинг“ и „Каммартон България“. Шампионите 
от „холдинга“ бяха перфектни през първото полувреме, 
в което успяха да отбележат две попадения чрез Вален-
тин Маринов и Георги Асенов. През втората част двата 
тима си размениха по един гол, дело на Иво Велчев („Ин-
фра Холдинг“) и почетно попадение на Адриян Иванов за 
каммартонци. Така „Инфра Холдинг“ продължава с пълен 
актив от точки от три изиграни мача.

Второто дерби бе Pipe System - Cordeel Bulgaria. След 
като в предишния двубой между двата отбора Cordeel 
Bulgaria спечели надиграването и почти отне титлата 
им от ръцете на Първа дивизия, сега Pipe System взе-
ха сладък реванш след победа с 5:2 с хеттрик на Ивайло 
Стойчев и по едно попадение на Денис Борисов и Стефан 
Манджуков. За Cordeel се разписаха Данаил Матеев и Пе-
тър Халачев.

Вторият тим без загубена точка е „Ергодом“, който 
в този кръг надигра „Главболгарстрой“ със 7:1 след точ-
ни изстрели на Георги Рашев (2), Станислав Димитров 
(2) и Станислав Божинов (2) и един на Райко Глухарски за 
ергодомци, а почетното попадение за „Главболгарстрой“ 
реализира Виктор Димитров.

„Монтаж Строителни Конструкции“ е третият от-
бор без загубена точка, но от два мача, който се наложи 
доста трудно над G.P.Group с 3:2 след голове на Калин 
Митов (2) и Аврам Раклеов за „монтажниците“, а за 
G.P.Group точен на два пъти беше Добромир Иванов.

Отново „Марибор строй“ показа своята голяма ус-
певаемост пред противниковата врата и наниза цели 
девет гола на Old Boys чрез Борислав Беширов (5), Стоян 
Милеков (2) и по един на Никола Георгиев и Росен Пана-
лов. „Старите пушки“ отвърнаха с три точни изстрела 
на Михаил Димов, с което оформиха и крайния резултат 
от 9:3 на „Марибор“.

Първа победа в шампионата записаха момчетата от 
АПИ, след като се наложиха над „Архитектурното студио 
Стивън Джордж“ с 4:3. С най-голям принос за триумфа на 
„агенцията“ беше Васил Михайлов, реализирал хеттрик, 
а четвъртият гол беше дело на Васил Котков. За „ар-
хитектите“ с попадения се отчетоха Антон Антонов, 
Борислав Шалев и новото попълнение на тима Иван Кирин.

След 5 точни удара във вратата на Дилян Василев 
„Ромстал ХЕС“ съумя да пречупи тима на „Теразид“ с 11:6, 
като другите голове за ромсталци отбелязаха Христо 
Христозов и Владислав Славов - по два пъти, а по един 
вкараха Емил Литов и Марек Езакиев. За „канарчетата“ 
се разписаха Ивайло Борисов (2), Юлиан Илиев (2) и Цве-
телин Тошев (2).
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Теодор Николов

О т б о р ъ т  н а 
„Реал“ (Мадрид) ре-
гистрира изненад-
ващо поражение с 
0:3 при гостуване-
то си на „Севиля“ в 
двубой от междин-
ния шести кръг на 
Примера дивисион. 
Южняците разка-
заха играта на „белите“ 
още през първото полу-
време, отбелязвайки по-
паденията си в 17-ата, 
21-вата и 39-ата минута. 
Първите два гола бяха 
дело на Андре Силва, а ав-
тор на третия стана Ви-
сам Бен Йедер. В 59-ата 
минута наставникът на 
европейските шампиони 
Юлен Лопетеги направи 
двойна смяна, пускайки 

Мариано Диас и Лукас 
Васкес вместо Бензема и 
Начо. В 62-рата Бейл хи-
тро тръгна зад центъра, 
надбяга защитник и из-
лезе сам срещу вратаря. 
Уелсецът обаче позволи 
на стража да избие с 
ръка. В 73-тата минута и 
Марсело получи контузия 
и тъй като „Реал“ беше 
направил и трите си сме-
ни, отборът трябваше да 

доиграе двубоя в намален 
състав.

Кралски ят тим не 
успя да се възползва от 
поражението на „Барсе-
лона“ от „Леганес“ по-
рано през деня. Меси и 
компания загубиха с 1:2 
при гостуването си на 
„Бутарке”, като допусна-
ха два гола в рамките на 
само 69 секунди. Филипе 
Коутиньо даде преднина 

на „Барса“ в 12-ата мину-
та, но попадения на Набил 
Ел Зар (52) и Оскар Ро-
дригес (53) обърнаха сре-
щата в полза на послед-
ния в класирането преди 
този кръг. До края на дву-
боя каталунците така и 
не отвърнаха на двойния 
удар и за последните два 
кръга взеха само една 
точка от „Жирона“ и „Ле-
ганес“.

Олимпийският волей-
болен шампион Бразилия 
започна страхотно на 
финалната шестица на 
Световното първенство 
в Торино. „Селесао“ сът-
вориха невероятен обрат 
от 0:2 до крайното 3:2 
(20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 
15:12) над победителя от 

Лигата на нациите Русия 
в първия мач от Група I 
на финалите на Мондиал 
2018, игран пред около 
9000 зрители в зала „Пала 
Алпитур“. Така бразилци-
те направиха сериозна за-
явка за класиране на полу-
финалите на шампионата 
на планетата. 

Най-полезен за бра-
зилския тим бе Уолъс де 
Соуса с 22 точки (1 блок, 
2 аса и 45% ефектив-
ност в атака) за победа-
та. А Липе (2 блока и 54% 
ефективност в атака) и 
Дъглас Соуса (2 блока,  
1 ас и 43% ефективност 
в атака) добавиха своя 

принос за успеха. За рус-
наците Дмитрий Вол-
ков (1 блок, 3 аса и 58% 
ефективност в атака) 
и Максим Михайлов (1 
блок, 3 аса и 43% ефек-
тивност в атака) реали-
зираха 23 и 19 точки, но 
и това не бе достатъч-
но за победа.

Намиращият се в топ форма отбор 
на „Ливърпул“, който жъне успехи от 
началото на кампанията си в Премиър 
лийг и в Шампионската лига, бе спрян от 
„Челси“. Тимът сложи край на серията на 
„мърсисайдци” от седем поредни победи 

от началото на сезона, след като успя да стигне до обрат и успех с 2:1 
на „Анфийлд“ в двубой от третия кръг на Купата на Лигата (Карабао Къп).

Гостите започнаха по-добре, но „червените” постепенно стабилизи-
раха играта си в края на първото полувреме и след почивката доминираха 
осезаемо. Даниел Стъридж (59') даде заслужена преднина на домакините, 
след като преди това пропусна друга стопроцентова възможност. Еден 
Азар се появи като резерва и промени облика на „сините”. В 79-ата минута 
Емерсон Палмиери изравни, като това попадение бе официализирано след 
намесата на ВАР, въпреки че и след повторенията останаха съмнения за 
засада на Рос Баркли, който игра с топката преди това. 

В 85-ата минута самият Азар реши всичко в полза на „сините” от Лон-
дон, осъществявайки пълен обрат след изключителна изява. Между тези 
две попадения „мърсисайдци” имаха и малшанс, тъй като удар на Стъридж 
срещна напречната греда.

Неуспехите за „ЦСКА 1948“ под 
ръководството на треньора Петко 
Петков продължават след домакин-
ска загуба с 1:4 от „Ботев“ (Пловдив) 
в 1/16-финален мач от турнира за Ку-
пата на България. Резултата откри 
Серкан Юсеин още в 3-тата минута, 
а Андон Гущеров изравни четвърт 
час по-късно. Последваха два гола за 
пловдивчани чрез Лъчезар Балтанов 
(45, 67), а един добави Стивън Петков 
(69). При пасив от 1:4 Петков все пак 
реши да освежи играта с извършване-
то на две смени. На местата на край-
ните бранители Буров и Дяков пусна 

резервните бекове Слаев и Михайлов. 
Това не промени нещата и „канарчета-
та” продължиха да доминират с дълго 
задържане на топката, а „ЦСКА 1948“ 
си стоеше в собствената половина. 
Въпреки това всеки набег на гости-
те представляваше неимоверна труд-

ност да бъде спрян от „червената” 
отбрана, но домакините не позволиха 
повече голове.

В същото време шампионът „Лу-
догорец“ се класира на 1/8-финал 
Купата, след като се наложи с 3:1 
като гост на „Несебър“. Евробоецът 
ни игра с резервите и въпреки това 
показа висока класа в представяне-
то си. Първото попадение реализира 
Пюскюлю в 25-ата минута, а в 36-ата 
Жоао Пауло изравни. В 63-тата мину-
та „орлите” стигнаха до пълен обрат 
чрез попадение на Георги Терзиев - 1:2, 
а в 87-ата Джоди Лукоки опъна мрежа-
та за 1:3. С основна заслуга за гола е 
талантът от школата на „зелените” 
Доминик Янков.

„Тотнъм“ се класира за 1/8-финалите на Ку-
пата на Лигата. Това стана факт след много 
трудна победа с 4:2 с дузпи над „Уотфорд“. 
Двата отбора завършиха 2:2 в редовното 
време на двубоя, игран на стадиона в Милтън 
Кийнс, където домакинстваха „шпорите”.

В 46-ата минута Айзък Съксес даде аванс 
на „стършелите”, но „Уотфорд“ остана с човек 
по-малко девет минути преди края, когато бе 
изгонен Кристиан Кабаселе заради нарушение 
в наказателното поле срещу Деле Али. Послед-
ният реализира дузпата, която произтече от 
този фаул. 

В 86-ата минута Ерик Ламела направи пъ-
лен обрат, а Етиен Капу изравни малко преди 
края. При дузпите всички играчи на „Тотнъм“, 
които изпълниха, бяха точни, докато Пауло 
Газанига спаси ударите от бялата точка на 
Капу и Куина и изпрати лондончани в следва-
щата фаза.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ КСБКСБ
Продължават 
Общите събрания 
на ОП на КСБ

Шартър – красиви 
легенди на 100 км 
от Париж

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Елица Илчева
 
След като през 2016 г. 

Bugatti изкара на пазара хи-
пер автомобила си Bugatti 
Chiron, кръстен на един 
от най-известните пило-
ти на марката - Луи Ши-
рон, който и до момента е 
най-бързата шосейна кола 
в света, сега компанията 
обяви и новия си модел – 
Bugatti Divo. Супер спорт-
ното превозно средство 
носи името на френския 
състезател Албер Диво, 

който през 20-те години 
на миналия век два пъти 
печели прословутото със-
тезание „Тарга Флорио“ по 
планинските пътища на 
Сицилия с Bugatti. 

Bugatti Divo ще бъде изклю-
чително лимитиран, 

едва 40 бройки, като 
всяка от тях струва 5 
млн. евро. От фирмата 
съобщават, че без да са 
готови, колите вече са 
разпродадени на хора, кои-
то притежават и Chiron. 

В случая на Divo го-
ворим за автомобил, ед-
новременно и по-бърз, и 
по-бавен от Chiron, върху 
който е базиран. Как се по-

лучава така? Chiron е съз-
даден с идеята да е изклю-
чително комфортен, като 
същевременно ускорява до 
100 км/ч по-бързо, откол-
кото самолет Boeing 747 
при излитане. Това озна-
чава, че на права отсечка 
колата е умопобъркващо 
пъргава и въпреки елек-
тронното ограничение до 
420 км/ч реалната върхова 
скорост е повече от 450 
км/ч.

Divo от своя страна е 
с електронно ограничение 
до „само“ 379 км/ч. Той оба-
че може да премине през 
прословутата пръстено-
образна писта Nardo, коя-
то се използва при разра-
ботката на спортни коли 

от висок клас, с осем се-
кунди по-бързо от Chiron. 

Инженерите на компани-
ята са отделили месеци 
в опити да направят Divo 
възможно най-бърз при 
завоите. 

И това е постигнато 
чрез премахване на око-
ло 35 кг от тежестта и 
осигуряване на 90 кг по-
вече притискаща сила 
(downforce). Машината 
притежава същия ос-
емлитров 16-цилиндров 
двигател с 1479 конски 
сили като Chiron, но бла-
годарение на новите си 
аеродинамични елемен-
ти генерира около 455 кг 

обща притискаща сила. 
Мислете за това като за 
обърнат самолет – вмес-
то да издига колата, за да 
полети, тя я притиска към 
земята при завои. Повече 
притискаща сила се равня-
ва на повече скорост, ко-
гато се взимат завоите. 
Оттам идва и разликата. 
Или както казва президен-
тът на Bugatti Щефан Вин-
келман: „Divo е създаден за 
завои“.

Въздухът може да е от ос-
новно значение за скорост-
та на Divo, но също така 

играе основна роля и при 
спиране. 

Има четири различни 
зони, от които въздухът 
се насочва към спирачки-
те, за да ги поддържа хлад-
ни и да не прегряват. 

В задната част на ко-
лата е масивният 180-сан-
тиметров заден спойлер, 
който е с 23% по-широк 
от този на Chiron. Него-
вата височина може да се 
регулира автоматично в 
зависимост от избрания 
режим за шофиране и усло-
вията на пътя.

Същевременно налице 
са множество козметич-
ни промени, чиято идея е 
да са своеобразен поклон 
към работата на Bugatti в 
началото на XX век, кога-
то компанията изработва 
купета на автомобили и ги 
прикрепя към съществува-
щи шасита. Промяната в 
дизайна има за цел да пока-
же, че Divo е самостоятел-
на кола, а не просто някак-
ва модификация на Chiron. 

Осми дискусионен форум 
„Строителството през 2019 година – 
перспективи и предизвикателства“
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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

В Дима на киното 
ще се състои 

предпремиерна 
прожекция.

Две блондинки си 
говорят: 
- Муцка, ти къде си 
съхраняваш файловете?

- Е, как къде - в облак. 
- А, когато няма облаци?!
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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

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


