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Емил Христов, Брюксел

„Многогодишната финансова рамка (МФР) е 
много важна за целия ЕС. Затова и едно от най-
големите предизвикателства пред Европейската 
комисия (ЕК) през 2018 г. беше да предложи бюдже-
та за периода 2021 – 2027 г. За първи път в исто-
рията на ЕС предвиждаме толкова голяма част от 
средствата да са за кохезионна политика, като те 
ще бъдат в размер на 373 млрд. евро. От тях 80% 
отиват за по-слабо развитите региони, чийто БВП 
на глава от населението е под 75% от средното 
за ЕС.“ Това заяви по време на брифинг в Брюксел 
еврокомисарят по регионално развитие Корина 
Крецу след отправен въпрос от вестник „Строи-
тел“ относно бъдещето на кохезионната политика 
след 2020 г. Събитието бе част от програмата на  
16-ото издание на Европейската седмица на реги-
оните и градовете.

Крецу припомни, че общата сума, с която Бъл-
гария разполага по линия на кохезията за периода 

2014 - 2020 г., е 7,6 млрд. евро. „Нашето предложе-
ние за новия програмен период е да увеличим тези 
средства с 8%“, акцентира тя.

„Говорейки за бъдещето на МФР, не може да не 
обърнем внимание на Брекзит. С излизането на Ве-
ликобритания от ЕС ние губим втората по голе-
мина икономика в Съюза“, подчерта Крецу. Според 
нея това със сигурност ще се отрази финансово на 
предварително начертаните планове. 

По думите й в новата кохезионна политика 
за периода 2021 – 2027 г. заложените цели са да 
бъде постигната по-зелена Европа чрез иновации, 
цифровизация, икономически растеж и подкрепа 
на малките и средните предприятия. „Стреме-
жът ни е да имаме една по-съвременна политика, 
тясно съсредоточена върху приоритетите за мо-
дернизиране на икономиката и преминаването й 
към нисковъглеродна. Освен това целим да водим 
по-проста и по-гъвкава кохезионна политика чрез 
намаляване на бюрокрацията и ускоряване на из-
пълнението“, каза Корина Крецу.
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12 октомври 
Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ – Бургас

Ренета Николова

Обучения и уроци за антико-
рупционно поведение и мислене 
ще бъдат провеждани в дет-
ските градини, на учениците 
в предгимназиалните и гима-
зиалните нива, както и на ма-
гистрите в Университета за 
национално и световно стопан-
ство (УНСС). Това стана ясно на 
конференция, организирана от 
Комисията за противодействие 
на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имуще-
ство (КПКОНПИ), съвместно с 
Фондация „Конрад Аденауер“. За-
ложените детайли в програми-
те на всички нива на обучение 
представиха председателят на  
КПКОНПИ Пламен Георгиев, ми-
нистърът на образованието 
Красимир Вълчев, Трифон Три-
фонов, директор на дирекция 
„Превенция на корупцията“ към 
КПКОНПИ и гл. ас. д-р Ивелина 
Петкова от УНСС. Във форума 
участие взеха и Торстен Гайс-
лер, ръководител на българско-
то бюро на Фондация „Конрад 

Аденауер“, Ваня Колева, зам.-ми-
нистър на младежта и спорта, 
зам.-министърът на образова-
нието и науката Таня Михайло-
ва, проф. д.ик.н. Стати Статев, 
ректор на УНСС и др. Специа-
лен гост на събитието беше 
кодиректорът на престижно-
то списание Più Europei и бивш 

говорител на ОЛАФ – Алесандро 
Бутиче.

В проекта е заложено да се 
провеждат обучения под фор-
мата на игри и занимания с де-
цата от детските градини. „С 
новия антикорупционен закон се 
създават условия за една ефек-
тивна система за противодей-

ствие на корупцията. Който и 
да е модел за борба с корупци-
ята няма да работи обаче, ако 
не се намерят хора, които да го 
прилагат. Значимостта на ан-
тикорупционното образование 
е подчертавана многократно. 
Ние не сме иноватори – това 
е нещо, което се прави по це-
лия свят“, заяви Пламен Геор-
гиев и допълни, че идеята е 
антикорупционното обучение 
да започне с най-малките деца 
в градините и след това да се 
продължи към училищата. „Ко-
мисията няма да постигне ре-
зултати, ако няма подкрепата 
и на всички останали институ-
ции и неправителствени орга-
низации“, заяви председателят 
на КПКОНПИ. По думите му, 
ефектът от антикорупцион-
ното обучение няма да дойде 
бързо. „Може би ще е нужно да 
минат едно или две поколения. 
Въпросът е да има промяна в 
личностната ценностна сис-
тема на децата, след това тя 
да бъде възприета и от цялото 
общество“, заяви още Пламен 

Георгиев.
„Няма съмнение, че чрез об-

разователната система можем 
да постигнем най-устойчиви 
резултати по отношение на 
антикорупционната политика. 
За да водим пълноценен живот, 
ние трябва да бъдем и добри 
граждани“, подчерта министър 
Красимир Вълчев. Той сподели, 
че идеята за антикорупционно 
обучение на деца и младежи е 
била инициирана от КПКОНПИ.

Пилотно се очаква идеята 
да стартира първо в Перник, 
където експерти от КПКОНПИ 
са провели разговори с препо-
даватели и психолози от мест-
ните детски градини. Обучени-
ята ще са под формата на игри 
и занимания. Учениците от 5 до 
7 клас, както и гимназистите 
пък ще придобиват антико-
рупционно мислене и поведе-
ние в часовете по философия, 
история, етика и право, час на 
класа. 

Още по темата и интервю 
с Алесандро Бутиче четете в 
следващ брой.

Десислава 
Бакърджиева

Четиринадесет уче-
ници от 11 клас на ПГМЕ 
„Н. Й. Вапцаров“ в София и 
Професионална гимназия 
по механоелектротехника 
в Плевен започнаха прак-
тиката си в ЧЕЗ Разпре-
деление. Това са първите 
младежи, които участват 
в дуалната форма на обу-
чение и стартират своя 
трудов стаж в компания-
та в рамките на проекта 
ДОМИНО. В първия си ден 
като служители на ЧЕЗ – 4 
октомври, те бяха запоз-
нати с правилата за без-
опасност при работа и 
получиха своите сертифи-
кати за I квалификацион-
на група. С учениците са 
сключени трудови догово-
ри, като ангажиментът на 
компанията е да провежда 

всяка седмица практи-
ческо обучение, където 
младежите ще бъдат на-
пътствани от собствени 
наставници.

ЧЕЗ бе една от първи-
те компании в България, 
които подкрепиха дуално-
то обучение по професия-
та „електротехник” в рам-
ките на проекта ДОМИНО. 
До момента компанията 
помага в професионалното 
развитие на учениците от 
още две паралелки в ПГМЕ 
„Н. Й. Вапцаров“ – София и 
ПГМЕТ – Плевен, и на една 
паралелка в Професионал-
на гимназия „Мария Кюри“ 
в Перник. Тази година пред-
стои да започне практика-
та на десетокласниците.

Дуалната форма на 
обучение позволява на уче-
ниците едновременно да 
научат теорията, необхо-
дима за тяхната професия 

в училище, и да я приложат 
на практика. Тя е привле-
кателна, защото дава въз-
можност на младите хора 
да получават допълнител-
но възнаграждение и да 
създават трудови навици, 
докато се обучават. „Това 
ги задържа в образовател-
ната система по-дълго и 
предоставя по-добре обу-
чени кадри за бизнеса“, ко-
ментира Евгения Накова, 
директор „Човешки ресур-
си“ в ЧЕЗ България.

ЧЕЗ развива дългосроч-
на стратегия в областта 
на образованието и под-
крепата на младите та-
ланти. Целта на компания-
та е да осигури подходяща 
среда и да даде възмож-
ности за професионално 
и личностно развитие на 
младите хора, за да оста-
нат да се развиват в Бъл-
гария.

Георги Сотиров

За пета поредна година във Висше-
то транспортно училище „Тодор Каб-
лешков“ се проведе традиционното из-
ложение „Ден на кариерата”. Целта на 
форума бе да предостави възможност 
за среща на студентите с фирмите, 
които представиха актуална информа-
ция за стипендиантските си програми, 
за свободни стажантски и работни по-
зиции, както и за дейността си като 
цяло. В изложението взеха участие 
17 водещи компании, сред които бяха 
„Джи Пи Груп“ АД, „ЧЕЗ България“ ЕАД, 
НК „Железопътна инфраструктура“, ДП 
„Транспортно строителство и възстано-
вяване” и др.

В рамките на събитието се проведе 
и кръгла маса „Образование – бизнес – ус-
пешно партньорство за качество и кон-
курентоспособност“.

Снимка авторът

Специален гост на конференцията „Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция 
на корупцията“ беше кодиректорът на сп. PIU Europei и бивш говорител на ОЛАФ Алесандро Бутиче
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Еврокомисарят  по 
регионално  развитие 
подчерта, че до 2023 г. 
се очаква над 4000 пред-
приятия в България да 
получат финансиране в 
рамките на политиката 
на сближаване за 2014 – 
2020 г., която дава нови 
възможности за инвести-
ции и подкрепя местните 
стратегии за развитие. 
Благодарение на финансо-
вите инструменти други 
3000 малки и средни фир-
ми ще имат улеснен дос-
тъп до средства. „Това 
ще е от полза за пред-
приемачите. Очаква се 
да бъдат създадени над 
300 нови стартъпи в Бъл-
гария“, каза още тя.

Крецу коментира още, 
че през настоящия про-
грамен период страната 
ни е получила и сравни-
телно голям финансов 

ресурс за развитие на 
транспортната инфра-
структура. „Благодаре-
ние на тези пари очаква-
ме до 2023 г. България да 
изгради над 200 км нови 

жп линии и 70 км магис-
трали“, заяви еврокоми-
сарят. Тя похвали стра-
ната ни за успешното 
разширение на метрото 
в София и добави, че про-

ектите по оперативните 
програми за изграждане-
то му са добър пример за 
усвояване на европейски 
средства. Според Корина 
Крецу все пак България 

трябва да обърне специ-
ално внимание на някои 
от своите големи транс-
портни проекти, един от 
които е строителството 
на лот 3 от автомаги-
страла „Струма“.

Еврокомисарят из -
рази надежда възможно 
най-скоро да има спора-
зумение за предложената 
МФР от всички страни 
членки на ЕС. „Нашето 
желание е това да се 
случи още по време на 
Румънското председа-
телството на съвета 
на ЕС, преди изборите за 
Европейски парламент 
през 2019 г.“, каза тя. По 
думите й не трябва да 
се допуска следващият 
програмен период да за-
почне отново със забавя-
не. „Трябва да се учим от 
уроците на миналото“, 
допълни еврокомисарят. 

По време на брифин-
га Корина Крецу засег-

 от стр. 1
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Емил Христов 

Фонд на фондовете (ФнФ) 
подписа оперативно споразу-
мение за сътрудничество в 
изпълнението на Финансов ин-
струмент (ФИ) за развитие на 
водния сектор с Европейската 
банка за възстановяване и раз-
витие (ЕБВР). ЕБВР е избрана 
от Фонда за посредник зара-
ди опита й във финансирането 
на инфраструктурни проекти, 
включително и в сектор „Води“ 
в региона. На събитието при-
състваха изп. директор и член 
на УС на ФнФ Светослава Ге-
оргиева и Сюзан Горенсон, ди-
ректор „Общинска структура и 
околна среда” в ЕБВР. 

Инструментът е създаден с 
цел инвестиции във ВиК секто-
ра в България и се финансира от 

Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 
– 2020“) и националния бюджет. 
ФнФ предоставя публични сред-
ства в размер на 115 млн. евро 
и мобилизира допълнителни ре-
сурси в минимум същия обем от 
страна на ЕБВР. По този начин 
сумата, която ще достигне до 
крайните получатели, ще ста-
не 230 млн. евро. Подкрепата 
ще бъде под формата на дълго-
срочни заеми на ВиК операто-
рите (ВиКО), както и гаранции 
за търговски банки, предоста-
вящи кредити за финансиране 
на допустими проекти на ВиКО. 
Максималният срок на заемите 
е 15 години, с до 3 г. гратисен 
период. В допълнение ще бъдат 
предоставени пари за осигуря-
ване на техническа помощ и 
оптимизация на дейността на 

ВиКО, с цел повишаване на ефек-
тивността и финансовата им 
устойчивост. 

„Това е знаково споразумение, 
чрез което се комбинират пуб-
лични средства с допълнително 

частно съфинансиране, които 
имат за цел подобряването на 
инфраструктурата във водния 
сектор и качеството на живот 
в България“, заяви Светослава 
Георгиева.

Сюзан Горенсон коментира, 
че това сътрудничество е пре-
красен пример как държавите 
членки могат да ползват ре-
сурса от ЕС по интелигентен и 
ефикасен начин. „Чрез управле-
нието на европейски фондове и 
мобилизирането на собствени 
ресурси ЕБВР ще подкрепи ин-
вестиции, които ще донесат 
дългосрочни и устойчиви ползи 
на водния сектор и хората в 
България“, допълни тя.

С подписването на опера-
тивните споразумения за Фи-
нансов инструмент за развитие 
на водния сектор и за Фонд за 
градско развитие през септем-
ври, ФнФ успешно предоставя 
за инвестиции половината от 
средствата, които управлява 
през настоящия програмен пе-
риод.

Елица Илчева

Инвестициите на САЩ в България за по-
следните над 20 години са силно подценени. 
Според изследване, което бе представено 
пред журналисти от Американската търгов-
ска камара, от 1990 г. до сега вложенията от 
САЩ в българската икономика възлизат на 
близо 4,5 млрд. лв. За последните 20 години 
те са 5,7% от всички чуждестранни инвес-
тиции. Подценяването на приноса на САЩ 
идва от това, че част от дружествата опе-
рират в други държави, основно в Холандия, 
но всъщност са американска собственост.

Преработвателната индустрия, висо-
ките технологии и селското стопанство 
са секторите, които се развиват с пари 
от САЩ. Над 28 000 са българите, заети в 
презокеански компании, което е около 1% от 
работната сила на страната. Интересно 
е, че делът на американските вложения в 
селското стопанство е над 24% от всички 
преки чуждестранни инвестиции в отрасъла. 

Голямата част от фирмите се развиват 
в столицата, в Разград инвестициите от 
САЩ са 75% от всички чуждестранни вложе-
ния в региона, в Габрово – близо 20%, в Стара 
Загора – 11%, във Варна те също имат се-
риозен принос. 

на и темата за по-сла-
бо развитите региони в 
Европейския съюз. „Един 
от тях е Северозападна 
България, който е сред 
най-бедните в Европа. 
За да се промени тази 
тенденция, ние трябва 
да започнем да работим 
на местно ниво с вла-
стите и с общи усилия да 
създадем стратегии за 
развитие на регионите“, 
каза още тя. По думите й, 
една от опциите нещата 
да се подобрят, е чрез но-
восъздадения у нас „Фонд 
мениджър на финансови 
инструменти в България“ 
ЕАД, който има за цел да 
помага на бизнеса чрез 
съфинансиране на различ-
ни проекти.

Повече за 16-ото из-
дание на Европейската 
седмица на регионите 
и  градовете,  четете 
в следващия брой на в. 
„Строител“.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Подписан е договорът за проек-
тиране и строителство на 1,4 км от 
трасето след тунел „Железница“ на АМ 
„Струма“ в посока Крупник, съобщиха 
от Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Това е участъкът от 369-и км 
до км. 370+400. Изпълнител на отсеч-
ката е „ПСТ Груп“ ЕАД. Стойността на 
контракта е 22 130 756,88 лв. с ДДС. 
Проектът се реализира по Оператив-
на програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 
2014 – 2020“).

Освен автомагистралния участък, 
договорът включва и проектиране и 
строителство на селскостопански 
подлез, подпорна и укрепителна стена, 
отводнителни съоръжения, изграждане 
и реконструкция на инженерни мрежи и 
др. Срокът за изготвяне на проекта е 
120 дни, а за изпълнение на строително-
монтажните работи – 480.

От АПИ информираха, че предстои 
подписването и на контракта с ДЗЗД 
„Железница – Север“, в което са „ГБС 
Инфраструктурно строителство“ 

АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главбол-
гарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Дру-
жеството е избраният изпълнител за 
проектирането и строителството на 
трасето преди тунел „Железница“ от 
366-и км до км. 366+720. Тази отсечка е 
с дължина 720 м и включва обслужващ 
тунелен път при северния портал на 
бъдещия тунел и мостово съоръжение 
с обща дължина 620 м.

Тръжната процедура „Проектиране 
и строителство на автомагистра-
ла „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железни-
ца“ беше в 3 обособени позиции – за 
тунела, който ще е около 2 км и ще е 
най-дългият досега изграждан у нас, 
и за пътя преди и след съоръжението. 
Тя беше разделена на три части, за да 
може на обекта да се работи едновре-
менно и проектът да завърши в срока 
на „ОПТТИ 2014 – 2020“. От АПИ при-
помнят, че има избран изпълнител и за 
тунелното съоръжение, но решението 
се обжалва пред Комисията за защита 
на конкуренцията.

„Започваме проект за съхраняване на основните цен-
ности, открити край Покровник, както и за цялостно 
опазване на археологическите разкопки“. Това е обявил 
министърът на културата Боил Банов след среща с кме-
та на Благоевград д-р Атанас Камбитов, на която са 
присъствали и председателят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) Светослав Глосов, областният 
управител Бисер Михайлов и др.

На срещата е взето решение разкритите обекти 
да бъдат преместени в сервитута на АМ „Струма“ 
и същите да бъдат консервирани, с цел запазване на 
автентичността и целостта им. Идеята е археологи-
ческите разкопки да бъдат в непосредствена близост 
до магистралата, така че да са изцяло достъпни за 

туристите. Д-р Атанас Камбитов е поел ангажимент 
общината да възложи изготвяне на задание, като пре-
ди това да бъде организирано широко обществено 
обсъждане. От АПИ започват изготвянето на проек-
тите за преместване и консервиране на находките.

Агенция ,,Пътна инфраструктура“ стартира об-
ществени поръчки за строителство и надзор при 
изграждането на кръгово кръстовище на път II-81 
София – Монтана, на входа на Костинброд в посо-
ка от София. Индикативната стойност на търга за 
строителство е 610 хил. лв. без ДДС, а за надзора 
– 18 300 лв. без ДДС. Проектът ще се финансира от 
бюджета на АПИ.

Срокът за подаване на офертите в поръчката за 
избор на строител е до 19 ноември т.г., а за надзор 
– до 26 ноември т.г.

Правителството отпусна 150 млн. лв. като до-
пълнителни разходи по бюджета на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройство-
то за ремонтно-възстановителни дейности по 
републиканската пътна мрежа. Средствата ще бъ-
дат осигурени за сметка на преструктуриране на 
разходи или трансфери по централния бюджет за 
2018 г. Те са за пътни отсечки от републиканска-
та мрежа с обща дължина приблизително 480 км, и 
съоръжения по тях.

Голяма част от участъците са изключително 
натоварени целогодишно, като Източната дъга на 
околовръстния път на София, Димитровград – Ха-
сково, Русе – Варна и др. Някои от обектите са част 
от туристическите маршрути към българското 
Черноморие – АМ „Черно море“, к.к. „Златни пясъци“ 
– Варна, Карнобат – Бургас и др. Ще се финансират 
дейности като: фрезоване на съществуващата на-
стилка, локални ремонти, полагане на нови пластове 
асфалтобетонова смес, отводнителни мероприятия, 
ландшафтно оформяне, бетонови работи, хидроизо-
лация на съоръженията, подмяна на фугите на съо-
ръженията и др.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Елица Илчева

Бургас и Пловдив са големите 
градове, отличени в конкурса „Еко-
община“ за 2018 г. Наградите се 
връчват за трета поредна годи-
на от Посолството на Република 
Франция в България. Партньор на 
инициативата е Министерството 
на регионалното развитие и благоу-
стройството (МРРБ). На официална 
церемония призове получиха общо 6 
общини и два граждански проекта. В 
събитието се включиха посланикът 
на Франция Ерик Льобедел, зам.-ми-
нистрите на регионалното разви-
тие и благоустройството Деница 
Николова и на околната среда и во-
дите Атанаска Николова.

Френският посланик Н. Пр. Ерик 
Льобедел съобщи, че през 2019 г. 
„Екообщина“ ще има нова категория 
– за граждански инициативи за обра-
зование в сферата на опазването на 
околната среда.

Деница Николова подчерта, че 
за последните 15 години МРРБ ра-
боти последователно за повишава-
не на енергийната ефективност в 
страната, като инвестициите от 
държавния бюджет и оперативните 
програми ще надхвърлят 2,5 млрд. лв. 

Тя отчете, че по Националната про-
грама за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгра-
ди към момента са обновени 1430 
блока.

Вложения от 75 млн. лв. за въз-
становяване и обновяване на град-
ски райони и исторически дестина-
ции, реконструкция и модернизация 
на обекти от културната инфра-
структура донесоха на Бургас на-
градата в категория „Управление на 
публичните пространства“. Пловдив 
печели за успешни проекти, като 
стимулираща такса за събиране на 
отпадъци и разделно събиране на би-
тов отпадък.

Добрич и Кнежа бяха отличени за 
подобряване на енергийната ефек-
тивност на сгради. Добрич грабна 
приза за реализацията на детска 
градина с нулево енергийно потреб-
ление, за проекти с обхват до 2050 г. 
и за участието си в множество меж-
дународни инициативи, а Кнежа – за 
инсталиране на възобновяеми енер-
гийни източници в Многопрофилна 
болница за активно лечение.

Етрополе взе наградата в кате-
гория „Управление на водите”, защо-
то е успяла да намали загубите с до 
40%. Павликени е с приз за управле-
ние на отпадъците на общини с под 
40 хил. жители.

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия 
одобри реконструкцията 
на релсовия път на столич-
ния трамвай №5 и на тра-
сето по ул. „Каменоделска“ 

– от кръстовището с бул. 
„Константин Стоилов“ до 
крайно трамвайно ухо „Ор-
ландовци“. Втората фаза 
от проекта „Интегриран 
градски транспорт“ на 
Столична община включ-

ва още купуването на 13 
нови нископодови съчле-
нени трамвайни мотриси 
и надграждане на интели-
гентната система за уп-
равление на трафика и на 
съществуващата система 

Десислава Бакърджиева

Със заповед на министър-председателя Бойко Бо-
рисов Малина Крумова е освободена от длъжността 
заместник-министър на регионалното развитие и бла-
гоустройството, съобщиха от ведомството. Нейното 
място заема бившият министър на регионалното раз-
витие и благоустройството Николай Нанков. Малина 
Крумова става съветник към политическия кабинет на 
премиера. 

Мирослав Еленков

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура за възлага-
не на обществена поръчка с предмет „Избор на консул-
тант за осъществяване на строителен надзор“ с пред-
мет „Строеж на междусистемна газова връзка Гърция 
– България”, съобщават от компанията. Прогнозната 
стойност на търга е 1,3 млн. лв. без ДДС. 

Изборът на изпълнител ще бъде извършен чрез от-
крита процедура, което ще осигури възможност оферти 
за участие да бъдат подадени от всички заинтересо-
вани лица, които отговарят на предварително зададе-
ните критерии. Крайният срок за кандидатстване е 26 
ноември.

за информация на пътници-
те в реално време.

Общата стойност 
на проекта е 125 млн. лв., 
от които 107,3 млн. лв. е 
безвъзмездната финансо-
ва помощ от Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“. 

Снимка авторът

Снимка в. „Строител“
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Икономиката на София се развива в положителна посока

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление         

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, Столичен об-
щински съвет (СОС) разгледа 
касовото изпълнение на бю-
джета на СО за 2017 г. Бихте 
ли дали повече информация 
по отделните типове налози 
и как ще коментирате това, 
че всички данъци имат висока 
събираемост?  

Общото изпълнение  на 
бюджета за 2017 г. е 1,054 
млрд. лв. Анализът на данните 
показва, че икономиката на Со-
фия се развива в положителна 
посока. За поредна година има-
ме 100% изпълнение на собст-
вените приходи, даже малко над 
100% спрямо нашия първонача-
лен план. Собствените ни при-
ходи са 640,26 млн. лв. Това е с 
32,2 млн. лв. повече, отколкото 
през 2016 г. - данъчни и неда-
нъчни постъпления. 

Забелязва се увеличение при 
всички източници, като напри-
мер данъка за моторните пре-
возни средствата (МПС). Ин-
тересно е, че за поредна година 
отбелязваме ръст от този на-
лог – в хазната са постъпили 
84,5 млн. лв., което е 101,9% от 
планираните. Има два фактора, 
които са благоприятни за раз-
витието на тази тенденция. 
Единият е засиленият контрол, 
който въведохме в последните 
години. Другият е свързан с по-
редността на вземанията, т.е. 
първо трябва да внесеш дължи-
мото за изминали периоди, за 
да може да платиш данък за на-
стоящия. Също така забеляз-
ваме увеличаване на броя на но-
ворегистрираните МПС. Това е 
положителен знак за развитие-
то на икономиката не само на 
града, но и на страната. Друга 
показателна тенденция, коя-
то наблюдаваме в последните 
три-четири години, е увелича-
ването на постъпленията от 
Данъка за възмездно придоби-
ване на имущества, като това 
основно са сделки с недвижими 
имоти. През 2017 г. имаме до-
бър ръст спрямо предходните 
години – от облагането на по-
купко-продажбите с имоти са 
постъпили 111,2 млн. лв., или 
106,5% от планираното. 102 
млн. лв. са приходите от данък 
сгради. 

Неданъчните приходи за м.г. 
възлизат на 332,9 млн. лв., кое-
то е с 8,68 млн. лв. повече от 
2016 г. Най-голям дял от тях 
имат общинските такси, чие-
то изпълнение е 246,9 млн. лв. 
при план 241 млн. лв., или сме 
постигнали 102,4%. В това 
число влиза и такса битови 
отпадъци, от която постъпле-
нията са 194,4 млн. лв. По-мал-
ки са приходите ни по линия 
на приватизация. Не може да 
се очаква, че една община до 
безкрайност ще продава иму-
щество. Така че няма сериозно 
увеличение на приходите от 
тази дейност както за 2017 г., 
така и в прогнозите за след-
ващите години. През 2018 г. 
имахме еднократно по-сериоз-

но постъпление след продажба-
та на частта на Столичната 
община от „Общинска банка” 
АД, но освен него нямаме други 
сериозни очаквания. Междувре-
менно рейтингът на СО, даден 
от международната агенция 
„Стандард енд Пуърс“ (С&П), 
беше потвърден на “BBB–” с 
положителна перспектива. В 
доклада на С&П се отбелязва, 
че: „е настъпило съществено 
за рейтинга събитие, а имен-
но продажбата на дела на СО 
в „Общинска банка“ АД. В ре-
зултат на това се подобрява с 
едно стъпало оценката на клю-
човия фактор „Условни задълже-
ния“, които от „Високи“ стават 
„Умерени“.

През последните две годи-
ни приходите от патентния 
данък също бележат ръст, за-
щото включват налога върху 
таксиметровите автомоби-
ли. Организирали сме доста 
добре нашата система и съ-
ответно реализираме висока 
събираемост. От средства-
та, заложени в Капиталовата 
програма на СО за 2017 г. за 
строително-монтажни рабо-
ти, основни ремонти, проек-
тиране и доставка на машини, 
съоръжения и оборудване, са 
разплатени общо 268,6 млн. лв. 
С тях бяха завършени обекти 
от образователната, пътна-
та, социалната и инженерна-
та инфраструктура, продължи 
изграждането на третата 
линия на метрото и на инте-

лигентната система за упра-
вление на трафика на градския 
транспорт. 

Споменахте поредност на 
вземанията при плащане на 
местните данъци. Как тече 
процесът на събиране на ста-
ри задължения?

Задължения от предходни 
години винаги има и ще има. Но 
въпреки това ние работим мно-
го активно за намаляване на 
техния размер. Законът беше 
изменен по такъв начин, че ако 
примерно имате неплатен да-
нък за автомобил за 2015 г., не 
може да внесете дължимото за 
2018 г. По същия начин стоят 
нещата с налога за недвижи-
мите имоти или такса „смет”.

 
Част от приходите от 

приватизация, които намаля-
ват, постъпват в Специали-
зирания общински привати-
зационен фонд (СОПФ). След 
това те се преразпределят 
за финансиране на ремонти 
на различни обекти. Как ще 
се балансира този спад?

Обикновено се залагат око-
ло 10 млн. лв. на година като 
постъпления от приватизиране 
на общинско недвижимо имуще-
ство. Неслучайно Столичната 
общинска агенция за привати-
зация, която разпределя парите 
от тази дейност и ги прехвър-
ля на СОПФ, се трансформира 
в агенция за инвестиции. Мо-
ментът да осигуряваме сред-

ства от продажба на имотите, 
които притежаваме, отминава. 
Трябва да мислим в каква посо-
ка да се развиваме. Бъдещето 
е в инвестициите.

Какво сочат към момен-
та данните за изпълнението 
на бюджета за 2018 г.? Има 
ли направления, в които се 
наблюдава по-ниска събирае-
мост от предвидената? 

Разполагаме с данните за 
първите осем месеца на 2018 г. 
Те показват, че се запазва по-
ложителната тенденция от по-
следните години. Към края на 
август приходите от местни 
данъци и такси са в размер на 
496 млн. лв., или това са 75% 
от годишния план. Регистри-
раме добра събираемост на 
данъка върху моторните пре-
возни средства. Благодарение 
на нея и на увеличение на броя 
на новорегистрираните авто-
мобили в Столичната община 
ръстът продължава. В прихо-
дите от данъка за придобива-
не на имущества по възмезден 
начин имаме също повишение. 
Сумите, които сме събрали 
към края на август т.г., са 78,8 
млн. лв., което е с 15 млн. лв. 
повече спрямо същия период на 
миналата година. 

Отчитаме стабилност в 
приходите и по отношение на 
таксите. Няма как да не спо-
мена налозите за технически 
услуги, по-точно свързаните с 
издаване на строителни разре-

шителни. В това направление 
имаме постъпили 15,8 млн. лв. 
за първите 8 месеца на 2018 г. 
Сумата е с 2,7 млн. лв. пове-
че спрямо същия период на 
2017 г., докато през 2016 г. не 
се наблюдаваше такъв ръст 
от тези постъпления. Вероят-
но положителната конюнктура 
на пазара за недвижими имоти 
се отразява и на желанието за 
ново строителство. 

Като цяло се надявам към 
края на 2018 г. да постигнем 
добри резултати, подобни на 
тези от миналата година. За 
такива ще считаме достига-
нето на 100% или близо до тази 
цифра изпълнение на приходи-
те. 

Може ли на базата на дан-
ните от 2017 г. и от тези 
за първите осем месеца за 
2018 г. да се прави прогноза 
за 2019 г.?

Ние работим върху такава, 
като даже имаме прогноза за 
три години напред. Вече под-
готвяме вариантите за бю-
джет на Столичната община за 
2019 г. Анализираме тенденци-
ите и дори предвиждаме прихо-
дите от местни данъци и так-
си. От различните структури 
на администрацията получава-
ме информация за проектите, 
които смятат да реализират, 
и парите, които искат да по-
лучат. Законопроект на Закона 
за публичните финанси на Ми-
нистерството на финансите, 

Снимка Румен Добрев
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        „Финанси и стопанска дейност”: 

който беше предоставен за 
публично обсъждане, предвижда 
да се измени размерът на данъ-
ка върху моторните превозни 
средства. Идеята на тези про-
мени е да се засили тежестта 
на екологичния компонент при 
определянето на този налог. 
Предвижда се да има стимули 
за собствениците на автомо-
били, щадящи околната среда, 
а съответно тези, които за-
мърсяват, ще плащат повече. 
Засега няма яснота кога пред-
ложението ще бъде прието от 
Народното събрание.  

На този етап е трудно  да 
се каже с какъв бюджет ще 
разполага СО през 2019 г. Ци-
фрите много зависят и от ев-
ропейските средства, които 
ще успеем да привлечем. Ако 
погледнете финансовите ни 
рамки в последните години, ще 
видите, че приходите на София 
растат устойчиво, а това, кое-
то всъщност търпи промяна 
като обем, е размерът на евро-
пейските средства. В периоди, 
когато се изпълняват повече 
проекти с пари от Европейския 
съюз, размерът на бюджета е 
по-голям. 

През 2018 г. започна изпъл-
нението на няколко важни про-
екта с финансиране по Опе-
ративна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020” („ОПРР 
2014 - 2020“). Един от тях е 
свързан с въвеждането на мер-
ки за енергийна ефективност 
в училища и детски градини. 
По всички обекти, включени 
за финансиране, вече се ра-
боти. Друг проект по „ОПРР 
2014 - 2020“ е за „Интегриран 
столичен градски транспорт 
– II фаза”, по който предстои 
доставка на нови трамваи. 

По „ОПРР 2014 - 2020“ се из-
пълняват още ремонтите на 
две от ключовите зони в Цен-
трална градска част, както 
и на Западен парк. Бюджетът 
ни много зависи от това каква 
част от дейностите ще бъдат 
реализирани през тази година 
и колко ще останат за следва-
щата. Важното е, че веднъж 
като стартират тези проек-
ти – парите вече са осигурени 
и е въпрос на време тяхното 
приключване. 

За 2019 г. са предвидени 
доста средства и за другия го-
лям проект с финансиране от 
ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 - 2020” – 
изграждането на столичното 
метро. Надявам се изпълнение-
то му да продължи с добрите 

темпове, както досега. 

Кога ще бъдат предста-
вени първи параметри на бю-
джета за 2019 г.?

До началото на декември 
трябва да са готови. Това е пе-
риодът, през който правим кон-
султациите с политическите 
групи в Столичния общински 
съвет. В зависимост от вре-
мето на приемане на финансо-
вата рамка на държавата ще 
представим новия бюджет на 
СО, което ще бъде или в края 
на 2018 г., или в началото на 
следващата година. Сега на 
мен и на колегите зам.-кмето-
ве ни предстои да представим 
пред ресорните комисии в СОС 
какво сме свършили през 2018 г. 
и какво планираме през 2019 г.

Вие сте и вр. и.д. зам.-
кмет по направление „Сто-
лично общинско здравеопаз-
ване“. Какви ремонти бяха 
извършени през изминалото 
лято в общинските здравни 
заведения в София? 

В направление „Здравеопаз-
ване” нямаме ново строител-
ство. Дейностите са свързани 
с обновяване на съществува-
щия сграден фонд. Част от про-
ектите, по които се работеше 
това лято, все още не са при-
ключили. През 2018 г. СО отпус-
на близо 6 млн. лв. за ремонти 
и закупуване на нова апарату-
ра в 15 общински здравни за-
ведения за доболнична помощ. 
Частичен ремонт на покрива 
се извършва в ДКЦ 8 в район 
„Надежда”, за да се отстранят 

течове. Подмени се и отопли-
телната инсталация. Общо на 
здравното заведение бяха от-
пуснати 64 хил. лв. 

Във филиала на ДКЦ 12 в 
„Люлин” се реализира цялостна 
реконструкция на покрива на 
стойност 93 000 лв. В ДКЦ 11, 
което се намира в район „Въз-
раждане”, санирахме сградата 
и поправихме покрива. Стой-
ността на дейностите е над 
197 хил. лв. 

През това лято беше ремон-
тиран и покривът на  ПСАГБАЛ 
„Света София”. Столичната 
община отпусна 170 хил. лв. за 
ремонт на покрива на ДКЦ 9 
в „Орландовци”. До края на го-
дината трябва да приключи 
цялостното обновяване на 
Банката за майчина кърма в 
„Илинден”. Обектът не е об-
новяван от построяването му 
преди почти 30 години. Проек-
тът е на стойност 950 000 лв. 
и включва подмяна на ВиК, 
отоплителната и електриче-
ската инсталация, поставяне 
на топлоизолация и цялостен 
вътрешен ремонт на сградата, 
обновяване на фасадата и об-
лагородяване на околното прос-
транство. И тук средствата 
са осигурени от бюджета на 
Столичната община.  Пред 
зданието има друга малка по-
стройка, в която ще обособим 
пункт за раздаване на детска 
храна в този район. Бързаме да 
приключим дейностите, тъй 
като към момента всички съ-
оръжения, които се използват, 
са демонтирани и банката не 
работи. 

Във „Втора многопрофилна 
болница за активно лечение – 
София“ АД извършихме ремонт 
на отделението по физиоте-
рапия, предстои ремонт и на 
двора. Изпълняваме проект за 
реновирането на едно същест-
вуващо здание в с. Мрамор, 
където след приключване на 
дейностите ще се помещава 
здравната служба на селото – 

общопрактикуващите лекари, 
педиатър. В същата построй-
ка ще се помещава и клубът 
на пенсионера. Вече са в ход 
процедури за въвеждането на 
обекта в експлоатация. 

В Специализираната болни-
ца за продължително лечение 
и рехабилитация в Панчарево 
реализираме проект за под-
мяна на цялата отоплителна 
система. Той е на стойност 
416 666 лв. без ДДС. Това е едно 
от нещата, които до началото 
на отоплителния сезон ще се 
опитаме да приключим, за да 
подобрим условията както за 
работа на персонала, така и за 
престоя на пациентите. 

Предвиждаме да направим 
цялостно саниране на Вто-
ра САГБАЛ „Шейново” - ЕАД. 
В момента текат процедури 
за избор на изпълнител. През 
годините са вложени доста 
средства в обновяването на 
сградата вътре и в закупува-
нето на нова апаратура, но има 
нужда от реновиране на фаса-
дата. Проектът е на стойност 
855 000 лв. с ДДС. Предвижда 
се полагане на външна топло-
изолация, ремонт на покрива, 
както и подмяна на инсталаци-
ите. По този начин ще нама-
лим енергийните разходи и ще 
подобрим условията. Догодина 
зданието ще изглежда по раз-
личен начин. 

Направихме вътрешен и 
външен ремонт на Самостоя-
телна детска ясла №58 в район 
„Подуяне”. Като цяло базата на 
детските ясли е в добро със-
тояние. 

Освен тези капиталови ин-
вестиции в ремонти и закупу-
ване на техника Столичната 
община осигурява годишно и 
около 10 млн. лв. за финансира-
не на различни дейности. Това 
също е много важно за наши-
те здравни заведения, защото 
част от тези дейности имат 
социална функция като скри-
нинговите програми, които об-
щинските здравни заведения 
изпълняват. 

Зам.-кметът на СО Дончо Барбалов и главният архитект на София Здравко 
Здравков участваха в общественото обсъждане на изпълнението на 
Бюджет 2017

Сградата на ДКЦ 11 е напълно обновена

ДКЦ 9 в „Орландовци” е с ремонтиран покрив
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Росица Георгиева

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (ОП на КСБ) в София 
проведе редовно Общо го-
дишно отчетно събрание. 
То се състоя в сградата 
на КСБ. Гости на събитие-
то бяха председателят на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев, председателят на Ко-
мисията за воденето, под-
държането и ползването 
на Централния професио-
нален регистър на строи-
теля (ЦПРС) доц. д-р. инж. 
Георги Линков и изп. ди-
ректор на Камарата инж. 
Мирослав Мазнев. Дома-

кин на заседанието беше 
председателят на ОП на 
КСБ – София, инж. Любом-
ир Качамаков, който е член 
на Изпълнителното бюро и 
на УС на КСБ. Водещ на съ-
бранието беше зам.-пред-
седателят на Областния 
съвет (ОС) на ОП София, 
инж. Иван Моллов. 

Дневният ред започна 
с приемане на отчет за 
дейността на ОС 

за периода от 1 сеп-
тември 2017 г. до 31 ав-
густ 2018 г. Той беше 
представен от инж. Пе-
тьо Димитров, член на 
ОС на ОП на КСБ – София. 
„Областният съвет ор-
ганизира тържествено 
честване за Деня на стро-
ителя – Димитровден. То 
се състоя на 27 октомври 
2017 г. в ресторанта на 
хотел „Метрополитън”. На 
церемонията бяха връчени 
и наградите за най-добра 
строителна фирма от 
ежегодния конкурс на ОП 
София“, информира инж. 
Димитров. Той посочи, че 
през цялата година ОС е 
работил съвместно с ръ-
ководството на КСБ за ре-
ализиране на политиките 
на Камарата, приети от 
Общото събрание на ор-
ганизацията. За отчетния 
период Областният съвет 
е изпълнявал и ежедневни-
те си задължения по Уста-
ва – да преглежда, обсъжда 
приема и отхвърля заявле-
ния за членство. „Сътруд-
ничихме си и със „Строи-
телна квалификация” ЕАД 
за организирането на кур-
сове и тематични семина-
ри за обучение на нашите 

членове. Подготвихме и 
изпратихме становища 
по Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 
устройството и застро-
яването на Столичната 
община (ЗИДЗУЗСО), тъй 
като фирми членове на ОП 
София са пряко засегнати 
от промените в него. Об-
ластното представител-
ство изготви становище 
по входирано писмо от ЧЕЗ, 
в което те излагат пробле-
ми, възникващи по време на 
строителни дейности, кои-
то водят до прекъсване на 
електрозахранването на 
техни обекти. Областни-
ят съвет изпрати своето 
предложение за решаване 
на тези проблеми и пока-
ни ръководството на ЧЕЗ 
на среща за последващи 
действия и съвместна 
работа“, открои още инж. 
Петьо Димитров. 

Втора точка включи 
отчет за дейността на 
председателя на ОП на 
КСБ – София. Инж. Любо-
мир Качамков направи рав-
носметка за работата си 
през периода, от 29 март 
2018 г. (от когато е наче-
ло на местната структу-
ра) до 31 август т.г. „От 
встъпването ми в длъж-
ност като председател на 
ОП София до сега стрикт-
но следвам основните цели 
на КСБ и работя за това, 
Камарата да бъде символ 
на надеждност, качество, 
висока култура в бизнеса 
и етичност във взаимо-
отношенията в отрасъл 
„Строителство”, инфор-
мира инж. Качамаков. За 
постигането на тези цели 
и за популяризирането на 
дейността на КСБ пред-
седателят на Областно-
то представителство 
е провел поредица от 
работни срещи. Инж. Ка-
чамаков посочи като при-
мер срещата с кмета на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова, къде-
то е заявил готовността 
на ОП-София за взаимо-
действие по всички пре-
дизвикателства, касаещи 
работата на фирмите на 
територията на СО. Като 
резултат от разговорите 
е организирана среща с 
членовете на ОП-София, 

на която е представена 
инвестиционната програ-
ма на СО до края на годи-
ната, и за 2019 г. В нея са 
се включили и председате-
лят на УС на КСБ инж. Или-
ян Терзиев, членове на ИБ 
и УС, зам.-кметовете по 
направленията „Транспорт 
и транспортни комуника-
ции” Евгени Крусев, „Зелени 
системи, екология и земеп-
олзване” Йоана Христова, 
„Инвестиции и строител-
ство” Ирина Савина, както 
и главният архитект на 
София Здравко Здравков. 
Инж. Качамаков допълни, 
че е присъствал два пъти 
и на общински експертни 
съвети за устройство на 
територията. 

Председателят на ОП 
на КСБ – София, се е вклю-
чил и в интензивната по-
редица от 

работни срещи на ръковод-
ството на КСБ с инсти-
туциите, парламентарно 
представените политиче-
ски партии и браншовите 
организации. 

Той е бил изключително 
активен в обществено-
то обсъждане на промени 
в ЗИДЗУЗСО, Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ), Закона за 
кадастъра и имотния ре-
гистър ( ЗАКИР) и Закона 

за обществените поръч-
ки. Участвал е и в кръгла 
маса на КСБ съвместно с 
Камарата на архитекти-
те в България и Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране, 
относно изменения в ЗУТ.

„Като председател на 
ОП София се включих и в 
награждаването на прес-
тижния годишен конкурс 
на Imoti.net“, коментира 
инж. Качамаков и посочи, че 
имотите са един от най-
чувствителните сектори 
на икономиката, като в 
момента се отчита ръст 
във високото строител-
ство. „Надявам се това да 
продължи и през идната го-
дина“, каза още той.

Последва утвърждаване 
на отчет за изпълнение на 
плана за приходи и разходи 
на ОП София за периода 1 
септември 2017 г. – 31 ав-
густ 2018 г. Точка четири 
от дневния ред бе доклад 
на Контролния съвет (КС) 
на ОП София за дейността 
на Областния съвет за съ-
щия период. Той бе изнесен 
от инж. Светозар Банкин, 
член на КС. По думите му, 
към 31 август 2018 г. чле-
нове на ОП на КСБ – София, 
са 372 фирми. През измина-
лата година са проведени 
12 заседания на ОС. 

На събранието се прие 
решение за освобождаване 
от отговорност на Об-
ластния съвет на ОП за 
разглеждания период. Бе 
одобрен и планът за дей-
ността на Областното 
представителство през 
2019 г. Той 

включва няколко приори-
тетни направления. 

Едно от най-важните е 
работа по усъвършенства-
не на нормативната база, 
касаеща строителния сек-
тор. В тази връзка ОС ще 
си сътрудничи активно 
с областната и общин-
ската администрация за 
намаляването на админи-
стративната тежест в 
процедурите по издаване 
на документи за строи-

телство. Освен това ОС 
ще анализира проблемите 
и ще подготвя конкретни 
предложения и инициативи 
за промени в ЗУТ и ЗАКИР. 

Друга важна задача 
през следващата година 
ще бъде ОС да продължи 
да си партнира със „Стро-
ителна квалификация” ЕАД. 
ОП на КСБ – София, отно-
во ще организира редовно 
семинари и обучения по ак-
туални въпроси, касаещи 
бранша и специфичните 
условия за фирмите от Со-
фия и региона.

Областното предста-
вителство планира още 
да разшири участието на 
софийските строители и 
гости от страната в еже-
годното честване на Деня 
на строителя. Традицион-
но на дневен ред ще бъде и 
съвместната дейност със 
строителните техникуми 
и университети в облас-
тта, с цел преодоляване на 
липсата на квалифицирани 
кадри в бранша.

ОС ще следи да има 
строга дисциплина, от-
четност и ред във финан-
совата дейност. Сериозни 
усилия ще бъдат насочени 
и по изпълнение на процеду-
рите в ЦПРС. 

През 2019 г. ще про-
дължи сътрудничество на 
ОС с кмета на столицата 
г-жа Фандъкова, с област-
ните управители на София 
и София област, както и с 
кметовете на общини от 
областта. Във фокуса на 
ОС ще бъде и инициати-
вата по търсене и разра-
ботване на чужди пазари 
за изпълнение на СМР от 
български компании. Осно-
вен акцент ще се постави 
на страните, в които бъл-
гарският строител тради-
ционно е присъствал и се 
ползва с добро име. 

ОП София ще продължи 
и ползотворното си парт-
ньорство с в. „Строител” 
по организирането на ре-
дица инициативи и за ин-
формиране и прозрачност 
по отношение на дейност-
та на софийската струк-
тура на КСБ. 

Веднага след гласува-
нето на плана бе одобрена 
и план-сметката на ОП Со-
фия за 2019 г.

На събранието бяха об-
съдени и приети предложе-
ния за промени в Устава на 
КСБ. Според ОС на ОП на 
КСБ – София, въвеждането 
на мандатност за предсе-
дателя на Комисията по 
воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС е не-
целесъобразно. Дискутира-
на беше и мандатността 
на ръководните органи, 
която в бъдеще може да 
създаде затруднения в по-
пълването на съставите 
им по места.

На заседанието бяха 
разгледани и одобрени 
предлаганите промени в 
Кодекса по професионална 
етика на строителя. 

Снимки Румен Добрев
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Свобода Киримова, 
ОП на КСБ – Хасково
 
Областно представи-

телство на КСБ в Хаско-
во проведе Общо годишно 
отчетно събрание в засе-
дателната зала на хотел-
ски комплекс „Родопи“. Гос-
ти на събитието, което 
се състоя на 4 октомври 
2018 г., бяха изп. директор 
на Камарата инж. Миро-
слав Мазнев, директорът 
на Професионалната гим-
назия по дървообработва-
не и строителство „Цар 
Иван Асен II“ Маргарита 
Топалова, председате-
лите на клубовете на 
строителите ветерани в 
Хасково - инж. Радан Чо-
лаков, и на Димитровград 
- Христо Илиев. Събрание-

то бе открито от зам.-
председателя на ОП на 
КСБ – Хасково, инж. Ануш-
ка Колева и протече при 
предварително обявения 
дневен ред. Инж. Мазнев 
поздрави всички присъст-
ващи и изложи в кратко 
резюме своя професиона-
лен път като строител. 
Той запозна аудиторията с 
дейностите на Камарата 
и реализирането на ини-
циативите на новото ръ-

ководство, като работни 
срещи с институции, син-
дикати, парламентарни 
групи и браншови органи-
зации. Разясни и предложе-
нията за промени в Устава 
на Камарата и в Кодекса 
за професионална етика 
на строителя. 

Инж. Колева предста-
ви доклада на предсе-
дателя и на Областния 
съвет (ОС). Засегна се 
и важният за бранша въ-
прос за липсата на стро-
ителни кадри. Отчетена 
беше още съвместната 
работа със „Строителна 
квалификация“ ЕАД. Общо-
то събрание продължи с 
представяне на отчетен 
доклад на председателя 
на Контролния съвет Ди-

митър Гаванозов. Бе взето 
решение да бъде освободен 
от отговорност ОС на ОП 
Хасково за периода от 14 
септември 2017 г. до 4 ок-
томври 2018 г. Предложени 
бяха за разглеждане и гла-
суване отчет за приходи и 
разходи, план за дейност-
та, както и план-сметка 
на ОП Хасково за 2019 г. 
Събранието единодушно 
прие изложените данни. 
Не се изказаха мнения, 
препоръки или становища 
по предложените промени 
в Устава на Камарата и 
Кодекса за професионална 
етика на строителя, гласу-
вано бе „за” тяхното прие-
мане. Думата бе дадена и 
на директора на ПГДС „Цар 
Иван Aсен II”, която говори 
за строителните кадри и 
сподели, че едва 4% от за-
вършващите „Строителен 
техник и архитектура” ос-
тават да работят по спе-
циалността си. Топалова 
информира, че е започнал 
проект за дуално обуче-
ние, по който в момента е 
подписан договор за 1 го-
дина с фирма „Неохим“ от 
Димитровград за стаж на 
26 ученици. 

Стартирала е и друга 
инициатива за квалифика-
ция на възрастни по про-
грама, която се състои от 
7 семестъра по индивиду-
ален план. 

Росица Костадинова,
ОП на КСБ - Добрич

На 4 октомври 2018 г. ОП на КСБ – 
Добрич, проведе годишно отчетно съ-
брание, на което присъстваха предста-
вители на 17 от общо 57 фирми членове 
на Областното представителство. Гост 
на събитието беше Георги Грънчаров, ръ-
ководител звено „Регистър“. Той запозна 
присъстващите с ангажиментите на 
новото ръководство, с проведените и 
предстоящи срещи с държавните инсти-
туции с цел утвърждаване на Камарата 
като структура, защитаваща строител-
ния бранш.

Председателят на ОП инж. Валентин 
Зеленченко запозна аудиторията с отче-
та за дейността на представителство-
то за последната година. След изслуш-
ването на доклада присъстващите на 
събранието го приеха, както и отчета 
за приходите и разходите, този на Кон-

тролния съвет, план-сметката за 2019 г., 
както и план-програмата за дейността 
на ОП през 2019 г. Обсъдени бяха и проме-
ните в Устава на КСБ, и предложенията 
за промени в Кодекса за професионална 
етика на строителя. В програмата за 
следващата година председателят на 
ОП Добрич отново предложи създаване-
то на клуб „Млад строител“, тъй като се 
усеща необходимостта от нови, млади и 
перспективни хора с идеи и желание за 
развитие на бранша в област Добрич. В 
края на събранието в точка „Разни” инж. 
Славчо Нейков, един от основателите 
на ОП на КСБ – Добрич, изрази своето 
притеснение от липсата на кадри, от 
нелоялната конкуренция и др. Пак в тази 
точка председателят на ОП Добрич инж. 
Зеленченко информира присъстващите, 
че след 20 ноември 2018 г. ще се проведе 
извънредно събрание, за да се попълнят 
членовете на ОС и КС на ОП на КСБ - 
Добрич. 

Георги Сотиров

Областното представителство на 
Камарата на строителите в България (ОП 
на КСБ) в Пловдив проведе своето редовно 
Общо годишно отчетно събрание. Гости 
на събитието бяха председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, пред-
седател на ОП на КСБ – София, изп. дирек-
тор на Камарата инж. Мирослав Мазнев 
и председателят на ОП на Камарата в 
Пазарджик инж. Любомир Келчев. Домакин 
на събитието бе председателят на ОП на 
КСБ – Пловдив, Пламен Иванов.

Дневният ред и предложените за дис-
кусията документи бяха предварително 
предоставени на делегатите на събра-

нието, затова Пламен 
Иванов се спря само 
на някои от по-ва-
жните мероприятия, 
осъществени в пери-
ода от 01.09.2017 г. 
до 31.08.2018 г. Стана 
ясно, че фирмите чле-
нове на КСБ са 164, 
а вписаните в ЦПРС 
компании от Пловдивска област са 462. 
Иванов определи основния приоритет на 
ОП за следващия отчетен период – спра-
вянето с кризата с кадрите. ОП Пловдив 
си поставя конкретна цел за подпомага-
не дейността на фирмите от областта, 
като изгради активна система, съста-
вена от четири основни елемента: ка-
чествен професионален сайт; създаване 
на специализирани строителни клубове; 
програма за привличане и развитие на 
кадри в областта; благотворителност. 
Системата може да се изгради поетап-
но, но пълният ефект от нея ще настъпи 
само когато всички елементи заработят.

Във връзка с наближаващия професио-
нален празник на пловдивските строители 
една от инициативите, която е в процес 
на реализация, е на тържеството, което и 
тази година ще се проведе на 19 октомври 
в деня на Св. Тома, да бъдат поканени до 
15 колеги от Националния клуб на строи-
телите ветерани и също толкова ученици 
от професионалните гимназии по строи-
телство в областния град. 

Инж. Ивелина Велчева,
ОП на КСБ – Шумен

ОП на КСБ – Шумен, проведе 
Общо годишно отчетно събра-
ние. То се състоя на 5 октомври 
2018 г. в заседателната зала на 
офиса. Присъстваха представи-
тели на 10 фирми от 28 членове 
на ОП. Събранието бе открито 
от инж. Данко Добрев, председа-
тел на ОП на КСБ – Шумен. Гост 
на събитието бе Георги Грънчаров 
- ръководител звено „Регистър“ 
към КСБ. Той поздрави присъства-
щите и им представи дейността 
на Камарата, както и реализираните 
инициативи на ръководството. 

Събранието продължи по предва-
рително обявения дневен ред, в кой-
то бяха включени десет точки. Бяха 
приети отчети за дейността на Об-
ластния съвет (ОС), за дейността на 
председателя на ОП, за изпълнение 
на плана за приходи и разходи на ОП, 
както и доклад на Контролния съвет. 
Беше взето решение да се освободи 
от отговорност ОС за отчетния пе-
риод. 

Общото събрание одобри и план за 
дейността на ОП на КСБ - Шумен, кой-
то включва следните дейности: 

 Организиране на обучения съв-
местно със „Строителна квалифика-
ция“ ЕАД; 

 Подпомагане на организирани ме-
роприятия на ПГСАГ – Шумен: 

 Събиране на информация за про-
блемите в бранша; 

 Организиране на Ден на строи-
теля;

 Провеждане на анкети и проучва-
ния сред фирмите;

 Оказване на техническа помощ 
при подготовка на заявления за ЦПРС 

и др.
Беше приета и план-сметката 

на ОП Шумен за 2019 г. Обсъдиха се 
предложенията за промени в Устава 
на КСБ, както и в Кодекса за профе-
сионална етика на строителя. Мнени-
ята, които се изразиха, бяха против 
поправките в чл.15, ал. 1, с които се 
добавят т. 5 - „Председателят на УС“, 
и т. 6 - „Изпълнителният директор“, 
като органи на Камарата. С „против” 
бяха гласувани и поправките в чл. 46, 
ал. 1, съгласно които председатели-
те на ОП не могат да бъдат избирани 
на тази позиция повече от два пъти. 
Според присъстващите досегашна-
та дефиниция, а именно „за не пове-
че от два последователни мандата“, 
е много по-удачна, понеже в някои ОП 
има малък брой членове и на практика 
този текст ще се окаже неприложим 
след няколко мандата. Не бяха изказа-
ни становища по предложенията за 
промени в Кодекса за професионална 
етика на строителя. В точка „Разни“ 
беше обсъдено искане за оказване на 
финансова помощ на ПГСАГ – Шумен, 
във връзка с честване на 75 години от 
създаването на гимназията, което ще 
се проведе на 26 октомври 2018 г.

Снимка авторът

Снимки авторът Снимки авторът
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Надежда Стефанова,
ОП на КСБ - Габрово

Редовното Общо го-
дишно отчетно събрание 
на членовете на Областно 
представителство на КСБ 
в Габрово се проведе на 5 
октомври 2018 г. в кон-
ферентната зала на Мол 
„Габрово”. 

То  бе  открито от 
председателя на ОП Бо-
гомил Петков. Гости бяха 
инж. Емил Гигов, експерт 
от отдел „Анализи, стро-
ителство, професионална 
квалификация и монито-
ринг“ към КСБ, зам.-дирек-
торът на СОУ „Отец Паи-
сий”, където се обучават 
ученици по строителните 
специалности в града, и 
представители на Клуба 
на строителите ветера-
ни.

Инж. Гигов направи 
кратко приветствие към 
присъстващите и ги за-
позна с основните при-
оритети в работата на 
новото ръководство на 

Камарата. Акцентирано 
бе на поредицата срещи 
с институциите, имащи 
отношение към строи-
телния бранш. Разгледани 
бяха усилията за справяне 
с проблема със сивия сек-
тор, а именно отпадане 
на възможността обекти 
от пета категория да се 
изпълняват от фирми, нев-
писани в ЦПРС.

Приет бе дневният ред 
на събранието, включващ 
отчети за дейността на 
Областния съвет (ОС) на 
ОП Габрово от 1.09.2017 г. 
до 31.08.2018 г., за дейност-
та на председателя на ОП, 
за изпълнение на плана за 
приходите и разходите и 
доклад на Контролния съ-
вет. Събранието гласува 
освобождаването на ОС 
от отговорност за от-
четния период, план-смет-
ката, както и плана за 
дейността на ОП Габрово 
за 2019 г. Основните ак-
центи в него включват: 
правилно функциониране 
на ЦПРС и максимално об-

хващане на работещите в 
отрасъла фирми; по-пълно 
обхващане на членския със-
тав; своевременно разпро-
страняване до членовете 
на получената информация 
за новости в законодател-
ството, строителни фо-
руми, конференции и други; 
дейности на регионално 
ниво, близки контакти с об-
ластни и общински органи. 

Обсъдиха се и бяха 
приети предложения за 
промени в Устава на КСБ, 
също така и в Кодекса за 
професионална етика на 
строителя, като всички 
присъстващи подкрепиха 
направените изменения. 
На събранието за нов член 
на КС и делегат на Общо-
то събрание бе избрана 
Гергана Момчилова.

Богомил Петков пред-
стави пред присъства-
щите отчета на ОС и 
отчета на председателя 
от септември 2017 г. до 
август 2018 г. 

„В ЦПРС в момента са 
вписани 65 фирми, а броят 
на членовете е 51, като 
имаме 4 новоприети дру-
жества“, обяви той. 

През периода ОП Габро-
во взема активно участие 
в дейностите на КСБ, 
като разпространява до 
всички фирми информация-
та, свързана с провеждане 
на семинари, конференции, 
изложения, даване на ста-
новища по законопроекти 
и др. Компания „Лъки строй 
2011“ ЕООД е наградена в 
раздел „Средни фирми“ от 
Първа група строежи от 

Роза Никова,
ОП на КСБ - Кюстендил

ОП на КСБ – Кюстендил, също проведе 
своето редовно Общо годишно отчет-
но събрание. Събитието се състоя на 5 
октомври 2018 г. в залата на ул. „Иван 
Шишман“ 8, като негови гости бяха арх. 
Лидия Станкова, директор на дирекция 
„Анализи, строителство, професионална 
квалификация и мониторинг“ и Биана Ан-
тонова, експерт към дирекция „Организа-
ционна политика“ към Камарата. В заседа-
нието участваха представители на 16 от 
общо 36 фирми членове.

Събранието бе открито от председа-
теля на Областното представителство 
инж. Светослав Борисов. В началото той 
поздрави всички присъстващи в залата. 

Инж. Борисов отчете дейността на ОП 
от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г. За периода 
са проведени общо 5 заседания на Об-
ластния съвет (ОС). На 17 април 2018 г. се 
състоя и работна среща дискусия на тема 
„Проблемите в строителния бранш“, в коя-
то участва и новото ръководство на КСБ. 

Инж. Светослав Борисов докладва за 
дейността на ОС за отчетния период, а 
Румен Хаджийски, председател на КС, от-
чете изпълнението на плана за приходи 
и разходи. На събранието беше приета и 
програма за дейността през следващата 
година. Планирани бяха поредица от дис-
кусии, работни срещи и семинари. След 
одобрение на плана за работа и на изме-
нения на Кодекса за професионална етика 
на строителя бяха гласувани предложени-
ята за промени в Устава на КСБ.

Радослава Пенкова,
ОП на КСБ - Враца

На 5 октомври 2018 г. 
в конферентната зала 
на ОП на КСБ – Враца, се 
проведе годишно отчетно 
Общо събрание на струк-
турата. На него присъст-
ваха изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев, председателят на 
НКСВ инж. Тодор Топалски, 
председателят на мест-
ния клуб на строителите 
ветерани инж. Младен Ха-
ралампиев, Миглена Желяз-
кова, експерт в дирекция 
„Организационна полити-
ка“, и Мартина Кръстева, 
експерт в дирекция „Ана-

лизи, строителство, про-
фесионална квалификация 
и мониторинг“ към КСБ. 
Домакин бе председате-
лят на ОП на КСБ – Вра-
ца, инж. Росен Дудушки. В 
събранието се включиха 
представители на фирми 
членове на ОП. 

Бяха приети отчети за 

дейността на Областния 
съвет (ОС) и на предсе-
дателя на ОП Враца от 
1.09.2017 г. до 31.08.2018 г. 
и такъв за изпълнение на 
плана за приходите и раз-
ходите. Бе изнесен доклад 
на Контролния съвет, а ОС 
и председателят на ОП 
бяха освободени от отго-
ворност за отчетния пе-
риод. Приеха се планът за 
дейността и план-сметка-
та на ОП Враца за 2019 г. 
Събранието не излезе с 
предложения за промени в 
Устава на КСБ и Кодекса 
за професионалната ети-
ка на строителя. В точ-
ка „Разни“ беше решено 
Денят на строителя във 
Враца да се чества на 2 
ноември 2018 г. 

високо строителство по 
време на Годишния бал по 
случай Деня на строителя.

През отчетния пери-
од ОП на КСБ – Габрово, и 
„Строителна квалифика-
ция” ЕАД са организирали 
обучения за „Длъжностни 
лица по безопасност и 
здраве при работа”, „Ко-
ординатори по безопас-
ност и здраве в строи-
телството” и „Контрол 
по качеството на изпъл-
нение на строителство-
то и съответствие на 
влаганите в строител-
ството продукти“. Те са 
проведени през февруари, 
а през юли по инициатива 
на председателя на ОП 
на КСБ - Велико Търново, 
инж. Любомир Шербетов 
е организиран безплатен 
регионален семинар на 
тема „Защита на лични-
те данни” с участието и 
на габровски фирми.

На 4 май 2018 г. в Дря-
ново, под патронажа на 
КСБ, е проведена тре-
тата поредна среща на 
професионални гимназии 
по строителство и ар-
хитектура „Достойни 
наследници на майстор 
Колю Фичето“. Официал-
ни гости на събитието 
са били изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев, председателят 
на ОП на КСБ – Габрово, 
кметът на община Дряно-
во инж. Мирослав Семов, 
областният управител на 
Габрово Невена Петкова, 
зам.-областният управи-
тел Росен Цветков, Жули-
ян Гочев, представител на 
Министерството на обра-
зованието и науката, и др. 

Пред къщата музей и па-
метника на Колю Фичето 
възпитаниците от випуск 
2018 г. на шест професио-
нални гимназии по строи-
телство и архитектура 
- от Габрово, Велико Тър-
ново, Шумен, Ямбол, Бур-
гас и Плевен, официално са 
посветени в майсторство 
със съотвентите подаръ-
ци - майсторска престил-
ка и сандъче с инструмен-
ти. По-късно през същия 
ден на работна среща на 
ръководството на Камара-
та със строителни фирми 
от област Габрово са де-
финирани две от най-голе-
мите предизвикателства 
пред строителния бранш в 
региона – сивият сектор и 
липсата на квалифицирана 
работна ръка. 

През юни в Габрово е 
проведен Разширен упра-
вителен съвет на КСБ. На 
него са присъствали ръко-
водството на Камарата, 
както и председатели на 
ОП от цялата страна. По 
този повод е направено 
кратко представяне на 
Габровска област. Раз-
гледани са и големите 
строителни обекти на 
територията на Габрово – 
виадуктът и тунелът от 
обходния път на града. На 
следващия ден се е състо-
яла работна среща на ръ-
ководството на КСБ, пред-
ставители на местната 
власт и строителни фирми 
от областта. Темата на 
събитието е била „Перс-
пективи за развитие на 
Габровска област, пробле-
ми за решаване в региона и 
борба срещу сивия сектор 
в строителството“.

Снимки авторът

Снимки авторът
Снимки авторът
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Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 Рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Камарата на строителите в България 
има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Официален медиен партньор

ГОДИШЕН БАЛ

Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата 
на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, 
партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

26 октомври 2018 г., зала „Роял“ на  „София хотел Балкан“

Ще бъдат връчени и наградите 
на Камарата на строителите 

за най-добра строителна практика 
през 2017 година

BG20102

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

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 
Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF  IBAN: BG27RZBB91551004809103

Срок за заявяване на участие:
15 октомври 2018 г.

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 
и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

близо 350 представители на централна-
та власт и водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 

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

Със специалното участие на Васил Петров, 
„Биг Бенд Велико Търново“ 

с диригент маестро Владимир Бошнаков 
и гост солист Весела Морова
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Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

По данни на Агенци-
ята по обществени по-
ръчки (АОП) за юли 2018 г.  
обявените обществени 
поръчки в сектор „Стро-
ителство“ са общо 224 
броя с  прогнозна стой-
ност 876 млн. лв. Данните 
показват, че спрямо същия 
период на 2017 г. обявени-
те обществени поръчки 
за сектора се увеличават 
с 44,5%, а стойността им 
намалява с 49,5%.

Обявени обществени поръ-
чки по вид строителство

„Инженерна инфра-
структура“ - обявените 
поръчки за юли 2018 г. в 
сегмента са 111 бр., или 
49,6% от всички в сек-
тора. Общата прогнозна 
стойност е 661 млн. лв., 

което е 75,5% от общо 
обявената стойност на 
поръчките за строител-
ство. Спрямо същия пе-
риод на 2017 г. обявените 
тръжни процедури в „Ин-
женерна инфраструктура“ 
се увеличават със 113,5%, 
или с 59 бр., а стойността 
им намалява с 59,6%, кое-
то е с 977 млн. лв. по-мал-
ко на годишна база. 

„Сградно строител-
ство“ - делът на поръч-
ките в сегмента е 32,6% 
от всички обявени, или 
73 бр., с прогнозна стой-
ност 50 млн. лв., предста-
вляваща 5,7% от общата 
за отрасъла. На годишна 
база обявените търгове в 
„Сградно строителство“ 
регистрират ръст от 
114,7% (39 бр.) и увеличе-
ние при стойността от 
233,3%, или 35 млн. лв. по-
вече.

„Енергийна инфра-
структура“ - обявените 
обществени поръчки в 
сегмента са 20 бр., или 
8,9% от всички за сек-

тор „Строителство“ . 
Прогнозната стойност е 
93 млн. лв., или 10,6% от 
общо обявената. В срав-
нение със същия период на 
2017 г. обявените поръчки 
в „Енергийна инфраструк-
тура“ регистрират спад 
на броя от 57,4% (27 бр.) и 
ръст при стойността от 
132,5% (53 млн. лв.).

ВиК - делът е 8,9% от 
всички обявени обществе-
ни поръчки в отрасъла, или 
20 бр., при прогнозна стой-
ност от 72 млн. лв., което 
е 8,2% от общата. Спря-
мо юли 2017 г. обявените 
търгове във ВиК строи-
телството регистрират 
спад от 9,1% (6 бр.) на 
броя и ръст на стойност-
та от 67,4% (29 млн. лв.).

Обявени обществени  
поръчки над 5 млн. лв.  
в сектор „Строителство“

„Инженерна инфра-
структура“ - по данни на 
АОП за юли 2018 г. обяве-
ните обществени поръчки 

над 5 млн. лв. в сегмента 
са общо 13 броя на обща 
стойност 535,4 млн. лв. 
(виж Приложение 1).

„Високо строител-
ство“ - за разглеждания 
период е обявена 1 об-
ществена поръчка,  която 
е с прогнозна стойност 
9 млн. лв. (виж Приложе-
ние 1).

„Енергийна инфра-
структура“ – в този сег-
мент за юли 2018 г. е 

обявена 1 обществена 
поръчка с прогнозна стой-
ност 77,8 млн. лв. (виж 
Приложение 1).

ВиК - за разглеж-
дания период са обявени 
общо 4 обществени по-
ръчки над 5 млн. лв. Те са с 
обща прогнозна стойност 
53,5 млн. лв. (виж Приложе-
ние 1).

Обявени обществени поръ-
чки по вид възложители

Общини - 171 бр. обя-
вени поръчки;

Комунален и общест-
вен сектор - 4 бр.;

Болници и учебни за-
ведения - 8 бр.;

Министерства и 
агенции - 39 бр.;

Други - 2 бр. 

Обявени обществени 
поръчки по процедури на 
договаряне

Открита процедура - 
88 бр. обявени поръчки;

Пряко договаряне - 
12 бр.;

Ограничена процеду-
ра - няма обявени поръчки; 

Договаряне без пред-
варително обявление - 
5 бр.;

Публично състезание 
- 118 бр.;

Договаряне без пред-
варителна покана за учас-
тие - няма обявени поръчки;

Договаряне с пред-
варителна покана за учас-
тие - няма обявени поръч-
ки;

Договаряне без пуб-
ликуване на обявление за 
поръчка - 1 бр. 

Източници на финансиране

Държавен бюджет – 
163 бр.;

Механизъм за свърз-
ване на Европа – няма;

Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“ – 
1 бр.;

Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
- 2020“ – 14 бр.;

Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – 1 бр.;

„Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 32 бр.;

Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 

2020“ – 3 бр.;
INTERREG V-A „Румъ-

ния – България 2014 – 2020“ 
– 1 бр.;

INTERREG V-A „Гърция 
– България 2014 – 2020“ – 
4 бр.;

Фонд „Убежище, миг-
рация и интеграция“ – 
няма;

Оперативна програ-
ма „Добро управление 2014 
– 2020“ – няма;

Национален довери-

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„Инженерна инфраструктура“

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„Високо строителство“

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„Енергийна инфраструктура“

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„ВиК инфраструктура“
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Дял на обявените обществени поръчки по вид строителство 
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Дял на обявените обществени поръчки по възложители 
юли 2018 г.
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Открита процедура 

Пряко договаряне

Oграничена процедура

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за 

участие

Договаряне с предварителна покана за 

участие

Договаряне без публикуване на обявление 

за поръчка

Обявени обществени поръчки по  процедури на договаряне
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телен Екофонд – няма;
Предприятие за уп-

равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда – 1 бр.;

Проект „Красива Бъл-
гария“ – 1 бр.;

Европейска енергий-
на програма за възстано-
вяване – няма;

Програма „Хоризонт 
2020“ – няма;

Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси 2014 – 2020“ – 2 бр.;

JESSICA – няма;
Оперативна про-

грама „Иновации и конку-
рентоспособност 2014 – 
2020“ – 1 бр.

Изисквания за системи за 
управление на качеството

ISO 9001:2008 – Сис-
теми за управление на 
качеството – за 57,1% 
от поръчките се изисква 
този сертификат;

ISO 14001:2004 – Сис-
теми за управление на 
околната среда – 43,8 %;

OHSAS 18001:2007 – 
Системи за управление на 
здравословните и безопас-
ни условия на труд – 4%;

ISO 27001:2005 – Сис-
теми за управление на си-

гурността на информаци-
ята – не се изисква;

IEC 17020:2005 – Из-
исквания за компетент-
ността на органите, из-
вършващи контрол – не се 
изисква;

ISO 17025:2005 – 
Общи изисквания относно 
компетентността на ла-
бораториите за изпитва-
не и калибриране – не се 
изисква;

ISO 9606-1:2012 – Оп-
ределя изискванията за 
квалификация изпитване 
на заварчици за заваряване 
чрез стопяване на стома-
ни – 0,4%;

ISO 13485 – Междуна-
родни стандарти, съдър-
жащи изисквания към Сис-
темата за управление на 
качеството – не се изисква;

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

ISO 39001:2012 – Сис-
тема за управление на 
пътната безопасност – не 
се изисква.

Нередности при обявени-
те обществени поръчки в 
сектор „Строителство“ 

Нередностите при 

обявените обществени 
поръчки са често срещани 
необосновани, липсващи 
или прекомерни изисквания 
за подбор на изпълнител, 
поставени в условията за 
участие и критериите за 
възлагане, а именно при:

 Годност за упражня-
ване на професионалната 
дейност, включително 
изисквания във връзка с 
вписването в професио-
нални или търговски ре-
гистри; 

 Икономическо и фи-
нансово състояние; 

 Технически и профе-
сионални възможности; 

 Критерий за качест-
во – показатели за оценка;

 Критерий за качест-
во – срок на годност;

 Критерии по отно-
шение на показатели, като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна 
в последователността на 
технологичните процеси. 

За юли 2018 г. не са 
допуснати нередности в 
обявяването на общест-
вени поръчки в сектор 
„Строителство“, водещи 
до субективни решения 
при възлагане или отстра-
няване на участниците в 
тръжните процедури.

Приложение 1

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА

№ на поръчката Възложител Описание на поръчката Прогнозна 
стойност

00712-2018-0009 Община Община Поморие Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на общински път BGS1149/III 
906, Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие” 5 478 505.39

00803-2018-0008 Община  Община Кубрат 
„Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170/III-2102, Борисово – Юпер/Черешово – граница 
общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II-23/ и път RAZ3061 /II-23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово /III-2102/ на те-
риторията на община Кубрат“ по две обособени позиции“

5 606 205.1

00078-2018-0003 Община Община Стражица Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община 
Стражица” по две обособени позиции 5 669 128.29

00662-2018-0023 Община Община Раднево „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Раднево“ 5 732 999.99

00299-2018-0009 Община Община Търговище „Изграждане на нова клетка – разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище“ 5 825 000

00797-2018-0028 Община Община Бургас „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на жк „Възраждане“, гр. Бургас, обособени 
в позиции” 6 888 192

00491-2018-0013 Община Община Оряхово

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Инсталация за предварително третиране на 
смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на терито-
рията на община Оряхово”, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане 
на обекта в експлоатация“

7 488 265

00109-2018-0042 Община Община Благоевград
В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за 
предварително третиране на смесено събрани биоотпадъци /БО/, които ще обслужват общините от РСУО - Благоевград 
(Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево)

9 029 273

00044-2018-0059 Министерства и 
агенции

Агенция „Пътна  
инфраструктура” (АПИ) 

Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” 
по 2 /две/ обособени позиции 18 739 138

00233-2018-0052 Министерства и 
агенции

ДП Национална ком-
пания „Железопътна 

инфраструктура” 
(НКЖИ) - София 

„Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електро-
снабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица - Стряма от км. 100+525 до км. 106+337 с обща дължина 
5812 м по III жп линия“

25 164 644.45

00044-2018-0068 Министерства и 
агенции

Агенция „Пътна ин-
фраструктура” (АПИ)

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни ра-
боти при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на североизточен район, 
стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата” по обособени позиции, както следва: • обособена 
позиция №1 – ОПУ Варна; • обособена позиция №2 – ОПУ Добрич; • обособена позиция №3 – ОПУ Търговище; и • обособена 
позиция №4 – ОПУ Шумен”

60 200 000

00044-2018-0064 Министерства и 
агенции

Агенция „Пътна ин-
фраструктура” (АПИ)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации) на АМ „Хемус” – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ „Хемус” – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ „Тракия” – ОПУ 
София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ „Тракия” – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ 
Бургас; АМ „Марица” – ОПУ Хасково, по обособени позиции

131 200 000

00233-2018-0043 Министерства и 
агенции

ДП Национална ком-
пания „Железопътна 

инфраструктура” 
(НКЖИ) - София

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив 
– Бургас, фаза 2“ 248 379 110.52

ВиК ИНФРАСТРУКТУРА

00435-2018-0065 Комунален и об-
ществен сектор „Софийска вода” АД Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по 

водопроводната мрежа на територията на Столична община 5 100 000

00267-2018-0082 Община Община Пловдив Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Хр. Ботев” в участъка от пл. „Центр. Гара” до Коматевски възел, по бул. 
„Коматев. Шосе” от Коматевски възел до бул. „Ал. Стамболийски” и по бул. „Копривщица” - гр. Пловдив 6 250 000

00340-2018-0017 Община Община Угърчин Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, дюкер и довеждащ колектор на територията на община 
Угърчин по две обособени позиции 10 361 025.66

00267-2018-0083 Община Община Пловдив Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” 
– „Брезовско шосе” по обособени позиции 31 820 933.08

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

00081-2018-0030 Община Община Варна „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени 
за нуждите на община Варна по обособени позиции” 9 000 000

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

01351-2018-0042 Министерства и 
агенции „Булгартрансгаз” ЕАД „Модернизация на 3 компресорни станции чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати” 77 782 000.48

72,8%

27,2%

Дял на обществените поръчки по източници на финансиране 

Държавен бюджет
Оперативни програми

Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане
Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна оферта, 
която се определя по един от следните критерии за възлагане:

 Най-ниска цена;
 Ниво на разходите (разходната ефективност);
 Оптимално съотношение качество/цена.

Икономически най-
изгодна оферта

Поставят се 
критерии 

162 обявления

„най-ниска цена“
4 обявления

„ниво на 
разходите“ и 

„съотношение 
качество/цена“

158 обявления

Не се поставят 
критерии 

62 обявления



Г-н Младенов, все пове-
че хора избират „Връбни-
ца”, за да построят къщи 
или да закупят готови 
апартаменти. Предпочи-
тат именно тук да от-
глеждат и възпитават 
децата си. 

Наистина това е ха-
рактерно за района заради 
редицата предимства, кои-
то има тази територия на 
Столичната община. Най-
важното е, че „Връбница” 
продължава да се развива 
– част от намеренията ни 
са изпълнени, други са в раз-
лични процедури, а имаме и 
нови проекти. Всичко това 
определя отношението на 
кметската администрация 
към поетите ангажименти 
за работа през мандата. 

Развитието на София 
„тръгва на запад”. Гражда-
ните вече не са привлечени 
от пренаселената централ-
на част на мегаполиса, да не 
говорим за кварталите под 
Витошката яка, а се ориен-
тират на запад, където има 
свободни терени, тишина, 
чист въздух и спокойствие. 
Определящи за „Връбница“ 
са и географията, и пла-
нинските въздушни потоци 
между Витоша и Люлин, кои-
то носят неподправена све-
жест по нашите земи. До 

сега тези предимства не 
се забелязваха, защото ня-
махме добра транспортна 
инфраструктура. Това вече 
е в миналото и софиянци и 
гражданите от други на-
селени места вече виждат 
възможностите, който ра-
йонът им предоставя.

И още едно преиму-
щество. Предстои реали-
зацията на нова електро-
централа, за която вече 
има издадено разрешително 
за строеж. В момента ин-
веститорите преодоляват 
някои административни 
пречки. Важно е да се от-
бележи, че парата, която 
централата ще произвежда 
като отпадъчен продукт, 
ще захрани с топлина учи-
лището, детската гради-
на, църквата, сградата на 
районната администрация 
за символичната цена от 
1 лв., защото този продукт 
няма как да бъде подарен. 
За целта са подписани и 

съответните договори. 

Определено бъдещото 
отопление от 1 лв. ще е до-
пълнителен плюс на фона 
повишаващите се цени на 
природния газ, а и на услу-
гите на „Топлофикация“. 
Всички предимства, които 
изброихте, важат ли и за 
селата Волуяк и Мрамор?

И там хората живеят 
добре, както казах – тиши-
на и спокойствие, като в 
същото време са близо до 
столицата, за да работят, 
и прочие. Като във всички 
малки населени места и 
там има проблеми. Напри-
мер в с. Мрамор не успяхме 
да изградим канализацията, 
тъй като не покрива ев-
ропейските изисквания по 
отношение на еквивалент 
жители. Територията му не 
е малка, а населението е по-
вече от 2000 души, колкото 
трябва да са по Програмата 
за развитие на селските ра-
йони, но голяма част от тях 
притежават апартаменти 

в София или на други места, 
където имат адресни регис-
трации. Това е парадокс на 
времето, в което живеем, 
но правилата са си правила. 
Във Волуяк положението с 
канализацията е по-перс-
пективно. 

Имате ли проблеми с 
пречистването на отпа-
дъчните води? 

За градската част, коя-
то включва жилищни ком-
плекси на София, няма да се 
спирам, защото тя влиза в 
системата за пречистване 
на столицата. Във Волуяк 
имаме закупен терен за 
Пречиствателна станция 
за отпадъчни води, която е 
влязла в плана за цялостна-
та канализационна система 
на селото. 

По отношение на питей-
ната вода мога да заявя, че 
в целия район тя е с добро 
качество. 

„Модерно предградие” 
е емблематичен за район 
„Връбница”. Как се разви-
ва този знаков краен жили-
щен квартал?

И там продължаваме с 
изграждането на канализа-
ционната мрежа, независи-

мо че отчитаме известно 
забавяне на процедури в 
съда. Работим едновремен-
но по няколко улици, като 
искам да подчертая, че 
премахнахме почти всички 
незаконни строежи по тра-
сетата, което сложно, но 
администрацията се справя 
с този проблем. Жителите 
на „Връбница“ вече разбра-
ха, че какъвто и незаконен 
строеж да издигнат, той 
ще бъде премахнат. 

В „Модерно предградие” 
построихме нова детска 
градина, както и жилищен 
блок за социално слаби 
граждани. Тук е мястото да 
отбележа, че програмата 
ни за ново строителство 
предвижда на освободени-
те от незаконни строежи 
терени със съдействието 
на Столичната община 
да изградим още жилищни 
сгради.

„Връбница“ е включен 
в Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие на град София 
(ИПГВР), с което се пред-
виждат ремонти и нови 
строежи.

По ИПГВР ще изпълним 
цялостна модернизация в 

четири сгради от образо-
вателната инфраструкту-
ра – 42 ОДЗ „Чайка”, 62 ОУ 
„Христо Ботев”, 70 ОУ „Св. 
Климент Охридски” и 140 
СОУ „Иван Богоров”. В две 
от тях ремонтните дейнос-
ти са в ход и ще продължат, 
без да пречат на вече запо-
чналите учебни занятия. 
Другите две са в процедура 
за избор на изпълнител и 
строителните работи ще 
стартират с подписване 
на договори с изпълнители-
те. 140 СОУ „Иван Богоров” 
е най-голямото ни училище и 
там ще има сериозен обем 
работа - подмяна на инста-
лациите, дограма, покрив, 
саниране и т.н. 

Очаквате ли други вло-
жения на територията на 
района?

Почти всеки ден се сре-
щам с представители на 
строителни фирми или ин-
веститори, които търсят 
свободни терени. Намере-
нията са да строят в жи-
лищните комплекси „Връб-
ница” и „Обеля” в близост 
до метрото. С изграждане 
на канализационната мрежа 
все повече се обръща вни-
мание и на „Модерно пред-
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Кметът Младен Младенов:

Георги Сотиров

Район „Връбница” се намира в северозападната 
част на Софийското поле и обхваща територии, кои-
то сега бързо сменят визията си и се урбанизират. 
Ситуиран е между районите „Нови Искър“, „Надежда“, 
„Илинден“, „Люлин“ и границата със Софийска област 
(Божурище). „Връбница” е един от най-младите в Сто-

личната община, но е с голям брой жители и потен-
циал за инвестиции и развитие. Включва столичните 
жилищни комплекси „Обеля 1 и 2”, „Връбница 1 и 2”, 
кварталите „Обеля“, „Модерно предградие“ и „Републи-
ка 2”, както и селата Волуяк и Мрамор.

Кметът Младен Младенов даде първото си интер-
вю за вестник „Строител” точно преди пет години. 
Сега, преди новия ни разговор, той предложи един от 

Младен Младенов е роден през 1967 г. Завършил е Техникум 
по енергетика, специалност „Оператор на енергиен 
блок”, и Европейски колеж по икономика и управление, 
професионален бакалавър е по бизнес администрация. 
Има магистърска степен по икономика и международен 
маркетинг от Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър”.
Работил е в МК „Кремиковци”, в различни фирми по 
строителство, транспорт и туризъм.
Кмет е на район „Връбница” от 2007 г.

Единственият саниран блок по Националната програма за 
енергийна ефективност
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И НСОРБ

неговите служители да ни разведе из района, за да 
видим и сравним постигнатото за изминалото време. 
Обиколката направихме с арх. Момчил Минчев, който 
работи в отдел „Устройство на територията и кон-
трол по строителството”. Арх. Минчев припомни и че 
в района се намират православният храм „Света Пет-
ка Параскева” - западно от две тракийски надгробни 
могили, който е построен след Освобождението – през 

1880 г., и е обявен за паметник на културата. Във 
„Връбница” е и къщата-музей „Александър Стамбо-
лийски”, в която видният българин е живял до 1921 г. 
Разгледахме улиците и булевардите покрай метрото, 
новоизградена жилищна сграда за социално слаби, са-
ниран блок, училище и детска градина. По-късно кме-
тът Младен Младенов ни разказа подробно за тези 
обекти и за развитието на района. 

градие”. 
Голям интерес има около 

бъдещата автогара на на-
шата територия, която ще 
бъде съчетана и с жп гара. 
Там ще има и метростанция 
и след завършване на това 
стратегическо за столица-
та инфраструктурно съо-
ръжение – авто- и жп гара 
и метро с прилежащите 
улици, тротоари, паркинги 
и прочие, „Връбница“ ще се 
превърне в реалния западен 
вход на София. Да не гово-
рим, че по този начин в зна-
чителна степен ще се обле-
кчи сегашното натоварване 
около Централна гара.

Много от терените ни 
са изкупени от инвестито-
ри клас „А”. Има проект за 
изграждане на 12 жилищни 
сгради, които ще оформят 
и новата визия на нашия 
район. Ще допълня, че на 
територията ни постро-
иха своите магазинни пло-
щи най-големите търгов-
ски хранителни вериги, а 
по пътя към Калотина се 
формира район с прекрасно 
ситуирани магазини за тех-
ника и оборудване. С други 
думи – при нас се строи уси-
лено.

Какво стана с интерес-
ната идея около яз. „Мра-
мор” да се построи селище 
от затворен тип?

Работният проект е за-
вършен и беше изложен като 
макет за около три месеца, 
за да могат гражданите да 
се запознаят с него, а и иде-
ята да стане достояние на 
инвеститорите.

Разнообразието на за-
строяванията в района 
предполага и грижа на ад-
министрацията за меж-
дублоковите простран-
ства.

Да, и ние полагаме дос-
татъчно грижи. В нашия 
район не е имало нови рес-
титуции и сега между бло-
ковете можем и правим зе-
лени площи, детски кътове 
за игра и т.н. Всяка година 
реализираме между 2 и 4. 
Една площадка струва око-
ло 40 000 лв., но независимо 
от това строим и хората 
са доволни. 

Тук ще посоча, че по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС) изпъл-
нихме само един блок. Това 
не е по вина на администра-
цията. В самото начало 
на НПЕЕМЖС гражданите 
бяха много чувствителни 
по темата, собственици-
те имаха различни мнения и 

не осъзнаваха ползите й, съ-
ответно не се организираха 
добре и навреме. В същото 
време програмата „Зелена 
София” сработи успешно и 
благодарение на нея между 
блоковете се появиха още 
подобрения. 

Хората живеят в урба-
низиран район с добра ин-
фраструктура. Какво още 
могат да очакват те от 
Вашата администрация?

В последно време за 
продължаващото благо-
устрояване на района из-
градихме няколко паркинга 
покрай метростанциите 
и покрай парка, за да бъде 
по-удобно на гражданите. 
В с. Мрамор вече постро-
ихме нова здравна служба, 
с която очакваме да решим 
напълно обслужването на 
хората. В центъра на са-
мото село възстановихме 
зелени площи, ремонтирах-
ме паметника на загинали-
те във войните, както и 
други важни елементи за 
средата - чешми, зеленина 
и др. 

Започна учебната го-

дина. Какво ще кажете за 
образователната инфра-
структура?

С приключване на ремон-
тите на четирите обекта 
по ИПГВР ще акцентира-
ме върху реновирането на 
дворните пространства 
на училищата и детските 
градини. Смятаме да тър-
сим финансиране за нови 
детски градини за места, 
където няма такава - като 
в „Обеля 1”.

Краят на третия Ви 
мандат като кмет набли-
жава. С какво искате да Ви 
запомнят хората?

Изпълних всичко, което 

хората поставиха като про-
блем в началото на първия 
ми мандат. Районът няма-
ше добра инфраструкту-
ра, както и необходимите 
комуникации, а те вече са 
факт. Искам да ме запом-
нят и с реконструкцията 
на бул. „Ломско шосе”, коя-
то ще стартира вероятно 
догодина. След като беше 
изградена супер удобната 
Северна скоростна тан-
гента (ССТ), остана един 
участък за свързване на 
кръговото на „Ломско шосе” 
и това на ССТ. В момента 
той се проектира, трябва 
да се изгради и един мост, 
както и пътната отсечка 

към с. Мрамор. Това е реал-
но строителство, с което 
чувствително ще се об-
лекчи движението в тази 
част на столицата и то 
ще стане много по-бързо. 
В това село ще изградим 
и физкултурен салон и две 
класни стаи в училището, 
което се чака от дълги го-

дини. Избран е изпълнител 
и предстои подписване на 
договор.

Искам да ни запомнят и 
с канализацията в „Модер-
но предградие”, която жи-
телите чакаха. Като цяло 
съм оптимист за оценката 
на хората от район „Връб-
ница”, за обективността 
им. Дори и да нямам чет-
върти управленски мандат, 
делото ми ще бъде про-
дължено, защото с екипа 
ми сме осигурили доста 
широк фронт за нови бла-
гоустройствени работи. 
Има още много какво да се 
желае в тази посока във 
„Връбница”. Например из-
граждането на бул. „Черни 
Дрин” с трамвайна линия, 
който е основен за „Мо-
дерно предградие”, но там 
първо предстоят сериозни 
отчуждителни мероприя-
тия.

Улиците в целия район 
изглеждат прилично. Главни-
те артерии са в много до-
бро състояние. Няма дупки. 
Впрочем цялата програма за 
пътната инфраструктура 
на района е качена на сайта 
ни и хората сами могат да 
се запознаят с нея. За мен 
интернет е допълнителна 
възможност хората да бъ-
дат информирани и ние се 
възползваме максимално от 
нея. 

Г-н Младенов, нека да 

завършим по малко нео-
бичаен начин. Можете ли 
от тези три мандата да 
откроите един ден, който 
да е особено различен и ще 
помните винаги?

Имам ден, който няма 
как да забравя, казвам го 
със съжаление. При един 
силен дъжд всичките реки, 
които преминават през на-
шата територия, преляха. 
Коритата не можаха да 
поемат водата и на шест 
места едновременно „тръг-
наха” по улиците. Отвори 
се много нестандартна ра-
бота. Да пренасяме болни, 
инвалиди, да се оправяме с 
градския транспорт. Вед-
нага на помощ се отзоваха 
някои от големите строи-
телни фирми, с чиито упра-
вители все още не се позна-
вах. Например „Джи Пи Груп” 
АД осигуриха около шест 
багера за отстраняване 
на наносите и осигуряване 
проводимостта на речните 
корита.

Благодарение на подкре-
пата на тази и други компа-
нии от бранша и на бързата 
реакция на районната адми-
нистрация предотвратихме 
срутвания на къщи и сери-
озни инциденти с хора. След 
това активно се заехме с 
речната инфраструктура, 
нови мостове, почистване 
на коритата, изградихме и 
стена на яз. „Мрамор”. Беше 
наистина необичайно време, 
което днес може да е поза-
бравено, но аз ще го помня 
винаги.

Имате почетна грамо-
та от Съюза на български-
те командоси.

Да, тя е свързана пак 
с този порой, за който Ви 
разказах. Съюзът има до-
броволчески отряди, които 
искаха да помагат при на-
воднението, което ни спо-
летя. Е, ние се справихме 
с помощта на жителите 
от района и на фирмите, 
които отпуснаха тежката 
строителна техника. За 
организацията, за себеот-
рицанието на хората, за по-
мощта от компаниите е и 
грамотата. Независимо че 
на нея пише моето име, аз я 
приемам като признание за 
всички, които в това слож-
но време пренебрегнаха до-
машния уют.

Изграденото жилище за социално слаби

Реновирана детска градина

Новата здравна служба в с. Мрамор В района строителството не спира

Цветна детска площадка

Снимки авторът
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На 13-ата си годишна среща представителите на местната власт поискаха подкрепа от държавата 

Росица Георгиева

Проблемите на инфра-
структурата, приходна-
та политика на местните 
власти, подобряването 
на нормативната уредба, 
електронното управление, 
капиталовата субсидия за 
малките градове и Нацио-
налната жилищна стра-
тегия бяха сред основни-
те теми на най-голямото 
събитие на общините за 
2018 г. 13-ата годишна 
среща на местните вла-
сти, която се проведе в кк 
„Албена” постави акцент 
и върху възможностите 
на общините за привлича-
не на инвеститори чрез 
развитие на индустри-
ална инфраструктура и 
източници за финансира-
нето й. Традиционно фору-
мът беше организиран от 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ). В него 
се включиха вицепреми-
ерът Томислав Дончев, 
председателят на Народ-
ното събрание Цвета Ка-
раянчева, министрите на 
регионалното развитие и 
благоустройството инж. 
Петя Аврамова, на обра-
зованието и науката Кра-
симир Вълчев и на труда 
и социалната политика 
Бисер Петков, зам.-мини-
стрите на икономиката 
Лъчезар Борисов и на въ-
трешните работи Краси-
мир Ципов, началникът на 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
арх. Иван Несторов, изп. 
директор на Агенцията 
по геодезия, картогра-
фия и кадастър Виолета 
Коритарова, директорът 
на Държавната агенция 
„Електронно управление” 
(ДАЕУ) Атанас Темелков, 
народни представители, 
кметове, председатели на 
общински съвети, секре-
тари на общини и др. До-
макин на събитието беше 
инж. Даниел Панов, кмет 
на Велико Търново и пред-
седател на УС на НСОРБ. 

По време на пленар-
ната сесия под надслов 
„Силни общини - силна дър-
жава” инж. Панов очерта 
основните постижения на 
местните власти през из-
миналата година, пробле-
мите на общините, както 
и предстоящите задачи. 
„Сдружението даде своя 
принос за успешното осъ-
ществяване на Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС. Впрегнахме 
целия си потенциал при 
провеждането на междуна-
родни форуми, които бяха 
част от него. Така ние при-
влякохме интерес не само 
към дейността на НСОРБ, 
а и към България като 
цяло”, каза инж. Даниел Па-

нов. Той определи като по-
стижение започналия про-
цес на категоризация на 
язовирите и създаването 
на възможност местните 
власти да прехвърлят на 
държавата тези съоръ-
жения, които не могат да 
поддържат в добро тех-
ническо състояние. „Има-
ме проблеми, на които не 
може да намерим решение, 
и един от тях е общинска-
та пътна инфраструкту-
ра. От години алармираме 
за това. Няма европейско 
финансиране за поддържа-
нето й, а нашите ресур-
си ни позволяват само да 
изкърпваме отделни учас-
тъци. С помощта на цен-
тралната власт можем да 
започнем изграждането 
на качествени пътища в 
междуселищните райони, 
за да осигурим на хората 
безопасно и комфортно пъ-
туване”, заяви инж. Панов. 
По думите му 

без допълнителна финансо-
ва подкрепа от държавата 

качеството на общин-
ската пътна мрежа няма 
да достигне това на репу-
бликанската. Инж. Данаил 
Панов припомни, че има 
решение на УС на НСОРБ, 
с което общините поиска-
ха от държавата 20% от 
събраните такси от ТОЛ 
системата да бъдат прех-
върляни към бюджетите 
на местните власти, кои-

то те да разходват за пъ-
тища. Искането на НСОРБ 
не беше прието от парла-
ментарната Комисия по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление при гласу-
ването на промени в Зако-
на за пътищата, свързани 
с въвеждането на ТОЛ сис-
темата. На НСОРБ бе обе-
щано да се търси друга ал-
тернатива за осигуряване 
на необходимите финанси. 
„Ще продължим диалога по 
темата с Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) и Министерство-
то на финансите”, каза 
още инж. Панов и съобщи, 
че през 2019 г. НСОРБ ще 
организира дискусия за 
развитието на България 
в следващите 10 години. 
Той обясни, че това ще 
е заключителната кон-
ференция в мандата на 
настоящия Управителен 
съвет на НСОРБ. На съ-
битието ще се очертаят 
необходимите промени по 
отношение на правомощи-
ята на общинските ръко-
водства и източниците на 
финансиране на дейност-
та на местните админи-
страции. На базата на 
това НСОРБ ще подготви 
документ с предложения, 
които ръководството през 
следващия мандат 2019 - 
2023 г. ще представи на 
държавните власти. 

„НСОРБ ще започне 

разговор с правителство-
то за промяна на фискал-
ната политика, според 
която на местните вла-
сти да се предоставят 
права върху част от съ-
браните преки и косвени 
данъци. Трябва да се обсъ-
ди и приходната политика 
на общините и да се рабо-
ти за повишаване на съ-
бираемостта“, каза инж. 
Даниел Панов и посочи, че 
е необходим 

нов Закон за местните 
данъци и такси. 

„Време е да се спрат 
промените в настоящия 
нормативен акт. Трябва да 
започнем да мислим за нов 
закон и за нови източници 
на приходи, с които да ре-
шаваме нашите проблеми”, 
посочи още председате-
лят на УС на НСОРБ. 

„Вие сте хората, кои-
то може да посочите как-
во ние като законодатели 
трябва да променим, защо-
то Вие сте най-близо до 
гражданите. Проблемите 
на българските общини 
ще продължат да бъдат 
основен ангажимент на 
Народното събрание (НС)”, 
каза Цвета Караянчева 
и подчерта, че между 44-
тото НС и Националното 
сдружение има активен 
диалог и успешно парт-
ньорство, базирано на 
подписаното преди една 
година Споразумение за 

сътрудничество. „Изпъл-
нявайки Споразумението, 
ние работим за още по-ак-
тивно включване на днев-
ния ред на общините в 
законодателния процес. В 
процеса на усъвършенст-
ване на партньорството 
с местното самоупра-
вление виждам основния 
потенциал за изграждане 
на доверие и за успешно 
икономическо развитие 
на страната ни”, посочи 
тя и допълни, че е наясно, 
че проблемът с качество-
то на общинската пътна 
инфраструктура все още 
не е решен. Караянчева 

подчерта, че това, което 
е възможно, ще бъде на-
правено за общините. От 
думите й стана ясно още, 
че се подготвя 

механизъм за увеличаване 
на размера на капитало-
вата субсидия за малките 
общини.

Вицепремиерът То-
мислав Дончев заяви, че 
в бъдеще държавата ще 
прави сериозни по обем 
инвестиции там, където 
ще има по-голям ефект от 
тях и ще носят по-висока 
добавена стойност. „Това 
означава, че трябва да 
променим цялата си сис-
тема на планиране. Към 
момента нямаме норма-
тивно ограничение всяка 
агенция или община да 
си разработва самосто-
ятелни стратегии, без 
значение дали има пари 
за тяхното изпълнение и 
дали заложените цели са 
важни за дневния ред на 
обществото. Редно е в 
този процес да се въведе 
ред“, коментира Дончев и 
информира, че предстои 
законодателно да се ре-
гулира създаването на 
стратегически документи 
- да става ясно кой какво 
предлага, носи ли добавена 
стойност, възможно ли е 
да се реализира и т.н. По 
думите му икономиката 
на страната бележи ръст, 
но тя се основава на ниски 

заплати и данъци. Според 
него единственият начин 
за ускоряване на финансо-
вия растеж е развиването 
на производства, които 
дават добавена стойност. 
„Ще правим инвестиции в 
пътна, ВиК и образова-
телна инфраструктура, 
но трябва да се научим да 
комбинираме тези вложе-
ния с такива, които имат 
потенциал да създават 
производства с висока до-
бавена стойност. Стъпка 
в тази посока е обособя-
ването на индустриални 
зони, изграждането на до-
веждаща инфраструктура, 

повишаването на профе-
сионалната квалификация 
на хората”, обясни още 
той. Според него в бъдеще 
ЕК ще постави темата, 
че логиката на планиране 
и на разходване на евро-
пейските субсидии, която 
се прилага към момента, е 
несъвършена, като това 
важи за целия Съюз. По 
думите му конкретно за 
България мнението е, че 
страната ни има добре 
разработена система за 
инвестиции на национално 
ниво, натрупан опит, капа-
цитет, но нямаме региона-
лен обхват на проектите 
и инвестициите. „Затова 
голямата задача, която 
стои пред нас, е да наме-
рим механизма, по който 
ще се случват регионал-
ните инвестиции. Нямаме 
готова административна 
структура, която да нато-
варим с този ангажимент. 
Затова трябва да се тър-
си комбиниран орган, в кой-
то да участват и по-мал-
ки, и по-големи общини”, 
каза още вицепремиерът. 

В рамките на срещата 
Томислав Дончев дискути-
ра и 

темата за електронното 
управление. 

Вицепремиерът обясни, 
че електронизацията из-
исква продължителна под-
готовка. „Нужна е подкре-
пата на цялата власт – и 
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централна, и местна. Въ-
веждането на електронно 
управление по същество е 
административна рефор-
ма. Това не е електронно 
копиране на процеси, а 
друг режим на организация 
в администрациите, оп-
тимизиране на работата 
и комуникацията помежду 
им“, каза той.

Дончев беше категори-
чен, че ще продължи отпа-
дането на издаването на 
хартиени удостоверения 
от държавните структу-
ри. Той информира, че 218 
общини са реални учас-
тници в електронния об-
мен на документация, а 15 
не са предприели никакви 
действия за въвеждане на 
е-управление. Вицепреми-
ерът обърна внимание и на 
сигурността. „Държавата 
има над 17 хил. регистъра 
и колкото повече стават 
те, толкова по-уязвими ще 
бъдем от хакерски посега-
телства“, каза Дончев и 
призова да се правят ин-
вестиции по отношение 
на сигурността на съхра-
няваната информация. „За 
мен практиката показва, 
че трябва да имаме едно-
типен софтуер, който да 
покрива еднотипни данни и 
информацията да се обоб-
щава на национално ниво. 
Обсъждаме възможността 
за подкрепа на малките 
общини за закупуване на 
техника и за създаване на 
сигурна връзка“, допълни 
Томислав Дончев. 

Председателят на 
ДАЕУ Атанас Темелков 
определи основните пре-
дизвикателства пред 
електронизацията – хо-
рата и ресурсите. Рабо-
тещите в държавната 
администрация, занима-
ващи се с ИТ индустрия, 
са 2,3%. Според него ще 
има все по-голям недостиг 
на хора, които внедряват 
нови технологии в адми-
нистрациите, бюджетът 
ще става все по-голям, но 
няма да има кой да управля-
ва парите. „Изводът е, че 
трябва да вървим към цен-
трализирано и споделено 
предоставяне на услугите 
от администрациите“, 
посочи той. Според него 
хората, заминаващи се с 
IT индустрия, са 70 хил., но 
те са в компании, изнася-
щи продукцията си в чуж-
бина. В държавната адми-
нистрация те са едва 2,3% 
от общия брой на работе-
щите в сектора. „Все по-
вече ще има недостиг на 
кадри, които да внедряват 
нови технологии в адми-
нистрацията, бюджетът 
ще става все по-голям, но 
в същото време няма да 
има кой да управлява па-
рите“, подчерта Темелков 
и допълни, че няма смисъл 
всяка една отделна ад-
министрация да създава 
системи за електронни 

услуги. Той подчерта, че е 
по-добре е да се създаде 
платформа на централно 
ниво, която да работи по 
един и същи начин за всич-
ки. „За миналата година 
бюджетът за внедряване 
на електронното управле-
ние беше 115 млн. лв. Голя-
ма част от тези ресурси 
не бяха ангажирани и след 
разговори с общините па-
рите бяха пренасочени към 
Министерството на обра-
зованието и науката”, каза 
още Темелков. 

„Амбициозната цел 
на МРРБ и Агенция „Път-
на инфраструктура“ е не 
само да прави ремонти 
на съществуващата ин-
фраструктура, но и да 
изгражда нови пътища. 
Приоритет в дейността 
ни е и автомагистрала 
„Хемус“. Трябва да се рабо-
ти активно за балансира-
но развитие на регионите 
и да дадем възможност 
на Северна България за 
инвестиции - АМ „Хемус“ 
да изиграе ролята, коя-
то изигра АМ „Тракия” за 
просперитета на Южна 
България“, отбеляза ми-
нистър Петя Аврамова. 
Сред другите приоритети 
в работата на МРРБ са 
реализирането на проек-
тите „Видин - Ботевград” 
и „Русе - Велико Търново”, 
както и довършването на 
АМ „Струма“. Тя обясни, че 
важна задача ще е и засил-
ване в бъдеще на ролята 
на фирмите за строите-
лен надзор и повишаване 
на контрола, упражняван 
от ДНСК. Министърът 
обяви, че има разработен 
вариант на Национална 
жилищна стратегия със 
срок на действие от 2018 
- 2030 г. По отношение на 
бъдещето на Национална-
та програма за енергийна 

ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
стана ясно, че се търсят 
варианти за продължава-
нето й. 

Инж. Петя Аврамова 
обяви по време на среща-
та, че с 

промени в Закона за регио-
налното развитие се пред-
лага ново териториално 
разделение на страната. 

Ще бъдат обособени 
четири района – Дунавски, 
Черноморски, Югозападен 
и Тракийско-Родопски. 
Тя обясни, че няма да се 
определят администра-
тивни центрове на всеки 
регион, но е възможно да 
се определят градове, в 
които да се осъществя-
ват функции по планиране, 
програмиране, ресурсно 
осигуряване, наблюдение 
и оценка на регионалното 
развитие. По думите й с 
промените се предлага 
нова система от докумен-
ти за стратегическо пла-
ниране на регионалното 
развитие. Предвижда се с 

нея да се въведат нов тип 
документи на всяко ниво, 
обединяващи стратегиче-
ското и пространствено 
планиране на регионално-
то развитие, като ще от-
паднат стратегическите 
документи на областно 
ниво. Друго предложение 
е общинският план за раз-
витие да включва и интег-
риран план за градско въз-
становяване и развитие.

Нов момент ще има и 
при организацията на уп-
равление на регионалното 
развитие. Предлага се въ-
веждане на двустепенен 
модел на управление на 
регионални съвети за раз-
витие в регионите, който 
ще включва управленски 
и експертно-технически 
състав. Правомощията 
им ще бъдат разширени. 
Те ще отговарят за реали-
зирането на програми, съ-
финансирани от ЕС, вклю-
чително по отношение на 
съгласуване, избор и оцен-
ка на проекти в изпълне-
ние на плана за регионално 
и пространствено разви-
тие на региона при деле-

гиране на функциите от 
съответните Управлява-
щи органи на оперативни-
те програми. Предлага се 
отпадане на областните 
съвети за развитие. Кон-
кретните механизми за 
осъществяване на предло-
жените промени ще бъдат 
изяснени в правилника за 
прилагане на закона, кой-
то трябва да бъде готов 
шест месеца след публи-
куването на нормативния 
акт в Държавен вестник. 
Предстои предложението 
за изменение на закона 
да бъде подложено на об-
ществени консултации и 
междуведомствено съгла-
суване.

„Промяната на модела 
за регионална политика 
се изпълнява с подкрепа-
та на Световната банка 
и Организацията за иконо-
мическо сътрудничество 
и развитие, съгласувано 
с Европейската комисия“, 
каза Петя Аврамова. Тя 
допълни, че трябва да се 
промени подходът и да се 
опитаме да мислим малко 
по-глобално. Вече всич-

ки са мобилни и при едни 
добри пътища в даден 
регион можем да плани-
раме дейности, които да 
доведат до неговото ико-
номическо развитие и то 
да се организира по-добре, 
посочи регионалният ми-
нистър.

„Одобрени са кадас-
тралната карта и кадас-
тралните регистри за над 
73 000 кв. км, представля-
ващи почти 66% от те-
риторията на страната. 
Набраната информация 
обхваща 13,6 млн. недви-
жими имота“, съобщи инж. 
Виолета Коритарова. Ка-
дастърът е покрил всич-
ки областни градове, 124 
общински центрове и 671 
други населени места и 
територии с развит па-
зар на имотите и инвес-
тициите, включващи Чер-
номорското крайбрежие 
и планинските курорти. 
Коритарова припомни, че 
АККГ е подписала Спора-
зумение с Нотариалната 
камара. „Така се дава въз-
можност за получаване на 
документи по електронен 
път от разстояние, с кое-
то се облекчават и граж-
даните, и бизнесът, тъй 
като актовете по една 
сделка се получават от 
едно място“, обясни още 
тя и сподели, че приори-
тет на АГКК е подобрява-
не на кадастралната кар-
та. Коритарова призова 
общините да отразяват 
всички промени в собстве-
ността в документите.

В рамките на най-голе-
мия общински форум през 
годината бяха връчени 
наградите на НСОРБ в 
категориите „Община – 
реформатор“, „Общинар 
- реформатор”, „Общин-
ски дарител“, „Партньор 
на общините“, „Активни 
граждани” и „Медиен глас 
на общините”. 

Вестник „Строител“ 
получи почетна грамота 
и плакет в категория „Ме-
диен глас на общините“. 
Изданието бе отличено за 
медийното отразяване на 
общинските достижения и 
проблеми.

Снимки авторът
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Българската компания „Зет и 
Ем Прайвит Ко.“ ООД, която пред-
ставлява интересите на Hitachi 
Construction Machinery за страна-
та ни, получи поредното голямо 
признание, след като беше дадена 
за пример по време на събитие-
то на HCME в Амстердам. Повод 
за това бяха продължаващите 
доставки на техника за кариера 
в близост до Пловдив. Похвалите 
към „Зет и Ем“ идват само няколко 
месеца след като фирмата спече-
ли друго престижно отличие - го-
лямата награда в категория „Ка-
чество” по време на Четвъртия 
годишен бал на Конфедерацията 
на работодателите и индустри-
алците в България (КРИБ). 

Кариерата „Куртово конаре“ 
продължава да работи ефикасно 
благодарение добавянето на два 
багера Hitachi Zaxis-6 и колесни 
товарачи ZW-6 към своята гама 
от строителни машини. Екипът 
на семейната фирма „Персенк 
Инвест“ ООД, чийто собстве-
ници са баща и син - Георги и 
Иван Георгиеви, закупи моделите 
ZX350LC-6s и ZW310-6s. С тях те 
допълниха по-старите си модифи-
кации на Hitachi. 

Надежден партньор

След учредяването на 
компанията през 2009 г. 
Георги Георгиев решава 
да закупи колесен това-
рач Hitachi ZW220, който 
все още притежава, а 
през 2011 г. се сдобива и 
с багер ZX280LC-3. Днес 

„Персенк Инвест“ използва услуги-
те на редица машини на японския 
концерн, които заедно с новите 
попълнения помагат за производ-
ството на 700 000 тона матери-
ал годишно от кариерата. 

„Преди да закупим нашата 
техника, наехме три различни 
марки и ги подложихме на сери-
озни тестове в работата. Това 
ни помогна да определим, че ма-
шините на Hitachi са най-добрият 
избор. Оттогава работим с бъл-
гарския дилър „Зет и Ем Прайвит 
Ко.“ ООД. Освен качествени и 
навременни доставки те ни оси-
гуряват и отлична сервизна под-
дръжка. Това ни даде увереност 
да инвестираме в нова техника 
на Hitachi. Между нашите две 
компании съществува много до-
бро бизнес партньорство, осно-
вано на взаимното доверие“, каза 
Георги Георгиев. 

Неговият син Иван потвърж-
дава високото качество на 
Hitachi. „Консумацията на гориво 
на нашите нови машини е отлич-
на. Това ни помага значително да 
намалим текущите си разходи“, 
сподели той. 

Мартин Славчев,
Амстердам, Холандия 

H i t ach i  Const ruc t i on 
Machinery (Europe) - HCME, 
преработи и модернизира 
демонстрационната зона 
в своята централа в Ам-
стердам, Холандия. Целта 
на обновяването на прос-

транството е да се създа-
де по-добра възможност за 
показване на по-голямо раз-
нообразие от строителни 
машини в по-привлекателна 
и технологично развита сре-
да. Официалното откриване 
се състоя на 27 септември. 
Събитието съвпадна с пус-
кането на европейския пазар 

Първият в Европа ICT ( informat ion and 
communications technology) хидравличен багер с ма-
шинен контрол на Hitachi - ZX210X-6, ще има огромно 
влияние върху строителните проекти. Неговата 
ефективност е повишена от 30% до 50%, лесен е 
за управление и не на последно място - той е още 
по-безопасен за работа. Включвайки най-новите тех-
нологии на Hitachi Construction Machinery, ZX210X-6 е 
сред най-прецизните модели на пазара. Полуавто-
матичната операционна система в предната част 
на машината осигурява високо ниво на точност 
при извършване на желаните дейности. В резултат 
няма нужда едно и също движение да бъде повтаря-
но многократно, за да се постигне нужният ефект 
на строителния обект. По този начин се намаляват 
както експлоатационните разходи, така и нивата 
на вредни емисии. 

Изключителна ефективност 

Една от характеристиките, които позволяват на 
ZX210X-6 да работи по-бързо от останалите модели, 
е способността да се запамети ъгълът, под който 
загребва кофата. Това изисква по-малко движения и 
операторът може да се съсредоточи върху остана-
лите необходими действия. Друг плюс е функцията, 
която предпазва от прекалено дълбоко загребване. 
По този начин операторът има възможност да рабо-
ти по-бързо и лесно, без да се притеснява, че може 

да направи прекалено голям изкоп. 

Ненадмината точност

Сензорите, монтирани на тялото, рамото, стре-
лата и кофата на ZX210X-6, са сред най-бързите на 
пазара. Те позволяват измерване на наклона на баге-
ра и на ъгъла на предната част на машината. Дат-
чиците работят в перфектна хармония с уникалния 

хидравличен блок за управление. Комбинирано с не-
безизвестните хидравлични системи на багерите 
на Hitachi, това осигурява на ZX210X-6 конкурентно 
предимство на пазара. 

Точната позиция на ZX210X-6 може да се определи 
чрез 3D система. Данните за машината могат да 
бъдат свалени от интернет или чрез USB устрой-
ство. 

Лесна работа за потребителя

В кабината на ZX210X-6 e разположен удобен за 
четене 10-инчов тъчскрийн монитор. Той е разрабо-
тен в сътрудничество с един от световните лиде-
ри в производството на GPS устройства - Trimble, 
монтиран е от Hitachi Construction Machinery и може 
да работи като смартфон. Чрез него операторът 
има 360-градусова панорама от машината, може 
да приближава за по-детайлна работа. Гледката от 
монитора може да бъде настроена според предпочи-
танията на работника. Има и опция за разделяне на 
екрана, позволяваща да се наблюдават две или три 
неща едновременно. 

Въвеждането на ZX210X-6 на европейския пазар е 
важен момент за Hitachi Construction Machinery в кон-
текста на иновациите в строителната индустрия.

Клиентите на компанията вече ще имат по-пълноценно преживяване 
при тестването на машините 

Снимки в. „Строител“ и HCMЕ

на новия хидравличен багер 
ZX210X-6 ICT. Свежите при-
добивки бяха презентирани 
пред дилъри на техника и 
представители на медиите. 

Разширената зона вече 
може да предостави на кли-
ентите на компанията по-
пълноценно преживяване при 
тестването на машините 
на Hitachi. Настанени удоб-
но в креслата си в залата 
за посетители, благодаре-
ние на новата система от 
камера и микрофон в каби-
ната те ще могат да чуят 
оператора по време на де-
монстрацията и да видят 
с очите си как се извършва 
управлението. 

„Преди можех да обяс-
ня процесите само на 1 - 2 
души. Сега мога да ги спо-
деля с над 90 човека от ау-
диторията. В стария си вид 
демонстрационната зона, 
построена през 2002 г., по-
бираше едновременно едва 
4 - 5 машини, докато сега 

капацитетът е увеличен 
значително“, каза Франк 
ван Нест, демонстратор в 
продуктовия и инженерен 
отдел на HCME. Той, заедно 
с генералния продуктов и 
инженерен мениджър Бурк-
хард Янсен и продуктовия 
мениджър Уилбърт Блум, е 
ръководил проекта за рекон-
струкция на зоната. Рабо-
тата е отнела 6 месеца за 
подготовка, а същинското 
изпълнение е било извършено 
за 6 седмици. 

Демонстрационната 
зона е била разширена с по 
10 м от всяка страна, да-
вайки на пространството 
допълнителни 1500 кв. м. 
Сега тя разполага с опти-
мизирани насипи, позволя-
ващи по-добра видимост 
на посетителите, желае-
щи да погледнат отблизо 
строителната техника, с 
енерго ефективно LED ос-
ветление и с нова дренаж-
на система. 
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Георги Сотиров

Варненската фирма „Пътища и 
мостове” ЕООД отбеляза 25 години 
от създаването си с провеждането 
на научно-техническа конференция 
в морската столица. На едно мяс-
то във Фестивалния и конгресен 
център си дадоха среща ветерани 
- пътищари и мостоваци, млади и 
вече добили самочувствие стро-
ителни инженери, специалисти и 
работници, които с труда си про-
дължават да пишат професионал-
ната биография на утвърдената в 
цялата страна компания.

Сред гостите на събитието 
бяха чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас 
Ковачев, декан на Архитектурния 
факултет на ВСУ „Черноризец Хра-
бър”, и доц. д-р инж. Росица Петко-
ва-Слипец, научен секретар на уни-
верситета. Доц. Петкова направи 
подробно изложение на ползотвор-
ните контакти през годините на 
университета и фирмата и се спря 
на необходимостта от засилване-
то на сътрудничеството на обра-
зованието и науката с бизнеса. 

„Можете да сте господари 
на всичко или роби на всички - от 
Вас си зависи. Ама помежду си не 
градете толкоз дувари, дето да 
Ви делят, ами повече мостове - да 
Ви събират!“ Тази крилата фраза 
на Уста Кольо Фичето сякаш най-
точно приляга на основната дей-
ност на „Пътища и мостове“ през 
изминалите 25 години. През това 
време дружеството е изпълнило 
множество обекти в сферата на 
строителството, реконструкция-
та, ремонта на пътищата, пътни 
съоръжения, жилищни и промишле-
ни сгради, подземни комуникации 
и инфраструктурите около тях. 
Фирмата изпълнява проектна, ин-
женерингова и търговска дейност, 
производство на инертни матери-
али, бетон, асфалт и изделия от 
тях, стопанисва, обслужва и ремон-
тира всички видове строителна и 
друга техника. 

Това най-общо представяне 
на „Пътища и мостове“ ЕООД би 
било доста фрагментарно, ако не 
го допълним с малко конкретика. 
За 25 години фирмата е извърши-
ла ново строителство, ремонт и 
реконструкция на десетки хиляди 
километра местни, общински и пъ-
тища от републиканската пътна 
мрежа. Има редица транспортни 
съоръжения, множество кв. м жи-
лищно строителство, обекти на 
автомагистралите „Черно море”, 
„Хемус”, „Тракия” и „Струма”. Може 
би и затова инж. Росен Колелиев, 
управител на „Пътища и мосто-
ве” и член на УС на КСБ, действащ 

член-кореспондент на Международ-
ната академия за наука, екология и 
безопасност ( МАНЕБ), запозна ко-
легите си със

съвременните технологии  
за поддържане на пътните  
настилки. 

„С доизграждането и рехаби-
литацията на голяма част от 
републиканската пътна мрежа 
въпросът с навременната и мо-
дерна поддръжка на настилките 
придобива все по-голяма тежест. 
Необходимо е това, което изгра-
дихме, да бъде привеждано в добро 
състояние с минимум средства и 
по възможност с щадящи природа-

та технологии и използване на ре-
циклирани материали”, посочи инж. 
Колелиев. 

За отбелязване е, че за тези 
25 години фирмата се е превърна-
ла в строителна компания от на-
ционално значение с общ обем на 
изпълнените договори за над 600 
млн. лв. и разполагаща със собст-
вена механизация и автотранс-
порт, състоящ се от повече от 200 
единици. „Много нови технологии в 
пътното поддържане се появиха 
благодарение на усъвършенстване 
на свързващите вещества, чрез 
използване на полимери и битумни 
емулсии, както и на нова строител-
на техника. Преоткриха се и някои 
от вече използваните методи като 
повърхностна обработка, които 
благодарение на новите матери-
али и машини станаха актуални 
и приложими“, продължи да държи 
активното внимание на колегите 
си и гостите на юбилейната науч-
на конференция инж. Колелиев. Той 
добави, че в Европа около 30% от 
битума се преработват в емулсия 
и голямата част от него отива за 

тези нови технологии, които имат 
две основни предимства - 

намаляват се вредните емисии 
в природата и се пести енергия. 

Инж. Росен Колелиев е завър-
шил специалността „Пътно стро-
ителство“ през 1978 г. във ВИАС 
(сега УАСГ). Има следдипломна 
квалификация за проектиране и 
изграждане на автомагистрали. 
Придобива второ висше образова-
ние в Икономическия университет 

по специалността „Икономика на 
строителството”. Има публикации 
в специализирания печат и е сред 
първите лектори във Варненския 
свободен университет „Черно-
ризец Храбър” по специалността 
„Пътно строителство”.

В своето изложение инж. Иван 
Колелиев, зам.-управител на дру-
жеството, запозна аудиторията с 
някои практически приложения на 

автоматизирани методи при 
определяне на участъците за 
ремонт, събирането на данни 
за изготвяне на проект, както 
и при контрола по време на 
строителството. 

Инж. Иван Колелиев е завършил 
ВИАС (сега УАСГ) и има магистра-
тура от Cass Business School - Лон-
дон. 

Аудиторията изслуша с вни-
мание презентациите на инж. 
Борислав Нейков, зам.-управител 
„Ресурсно осигуряване на стро-
ителството“, за нововъведения 
и иновации в строителство-
то, предложени и реализирани 
от фирма „Пътища и мостове“ 
ЕООД. За иновативните проду-
кти, създадени и патентовани 
от компанията, фирмата е отли-
чена с два златни медала от Пло-
вдивския международен техниче-
ски панаир, последният от които 
е за 2018 г. Стоян Пеев, дирек-
тор „Оперативно ръководство 
на строителството”, говори за 
техническата обезпеченост с 
машини и съоръжения на „Пъти-
ща и мостове“ за изпълнение на 
инфраструктурни обекти.

В края на юбилейната научно-
техническа конференция инж. Дра-
гомир Драганов, директор „Проуч-
ване, подготовка и отчитане на 
строителството“, презентира 

темата „Пътища и мостове“ ЕООД 
– традиции в строителството“. 
Стана ясно, че изпълнените през 
годините обекти са хиляди, различ-
ни по своята сложност, срокове за 
изпълнение и обем на дейностите, 
всеки със своята специфика и учас-
тници в инвестиционния процес. 

За изграждането на различни 
обекти дружеството е носител 
на множество дипломи, плакети, 
свидетелства и награди. „Пътища 
и мостове” е премиран с първа на-
града в категория „Най-добре реа-
лизиран инфраструктурен обект” 
в конкурса „Златен отвес” през 
2004 г., първа награда в категория 
„Обекти на инфраструктурата и 
благоустройството” 2013 г., голя-
мата награда „Златен отвес” през 
2016 г. и др. 

Накрая на своето изложение 
инж. Драганов запозна аудитория-
та с два от проектите на фирма-
та, за чието изпълнение тя е била 
удостоена с отличия – „Изпълне-
ние на строително-монтажните 
и консервационно-реставрацион-
ните работи, експониране и со-
циализация на археологическите 
нива под бул. „Княгиня Мария Луиза” 
и под пл. „Независимост” на „Ан-
тичния културно-комуникационен 
комплекс „Сердика”, култовото за 
София място между Министерски 
съвет, Президентството и Пар-
тийния дом - втори и трети етап” 
и „Реконструкцията и електрифи-
кацията на жп линията Свиленград 
- турската граница“. Там „Пътища 
и мостове” е построила нови и ре-
конструирала съществуващи мо-
стови съоръжения по жп линията. 
И особената гордост – фирмата 
е изградила най-дългия жп мост в 
България - цели 433 м, над тран-
сграничната р. Марица. По него се 
движат многотонажни влакове със 
скорост от 160 км/ч. 

„Помежду си не градете толкоз дувари, ами повече мостове – да ви събират!“ 

Снимки авторът

Инж. Иван Колелиев, зам.-управител на „Пътища и мостове” ЕООД

Уста Кольо Фичето

Най-дългият жп мост в България - цели 433 м, над 
трансграничната р. МарицаЛаргото на София
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Насочва ги към летен театър и градина до жп гарата, с 3 млн. лв. 
от местния бюджет ремонтира зала в областната администрация 

Страницата подготви 
Елица Илчева

Община Стара Загора е из-
пълнила успешно заложената 
етапна цел по Приоритетна ос 1 
на Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ (ОПРР), съобщават 
от пресцентъра на местната 
администрация. По текущите 
проекти са направени междинни 
плащания на стойност 12,334 
млн. лв. при заложена етапна цел 
от 10,530 млн. лв. Това дава възмож-
ност да бъдат получени още 2 млн. лв. 
„Допълнителните средства могат да 
бъдат използвани за обекти с голя-
мо обществено значение – например 
Станционната градина до жп гарата 
или летния театър в парк „Митропо-
лит Методий Кусев“, е мнението на 
кмета Живко Тодоров.

По ОПРР вече се изпълняват про-
екти по „Зелена и достъпна градска 
среда“ –  за пешеходната зона, площа-

да пред общината и парк „Митрополит 
Методий Кусев“. Реконструира се и 
надлезът над жп линията в центъра.

Живко Тодоров отчете, че това 
лято е обновявана образователна 
инфраструктура на четири обекта – 
ГПЧЕ „Ромен Ролан“, СОУ „Железник“, 
ОДЗ №58 „Звездица“ и ДГ №1 „Звънче“. 
Предстоят ремонтни работи и в 9 
ОУ„Веселин Ханчев“ и СУ „Иван Вазов“.

Общината продължава успешно и 
работата си по проекта за развитие 

на устойчив градски транс-
порт. Предстои да бъде вне-
дрена автоматична система 
за таксуване, както и такава 
за управление, която включва 
видео наблюдение и контрол по 
кръстовищата и пешеходните 
зони на града. 

Провежда се обществената 
поръчка за ремонта на залата 
в сградата на областната ад-
министрация. Тя ще бъде изцяло 
реновирана с 3 млн. лв. от мест-

ния бюджет. Предстои обновяване на 
къщата на поета Николай Лилиев по 
проект „Красива България“. Обявена е и 
обществена поръчка за реконструкция 
на водопроводната и канализационна 
мрежа в кв. „Самара 1“ и „Самара 2“ със 
средства от ПУДООС. 

Общината прави и открит конкурс 
за идеен проект за нова визия и благо-
устрояване на територията на „Руския 
пазар“ и разширението на ул. „Капитан 
Петко войвода“.

Само за 2018 г. Столичната община е инвестирала над 
730 хил. лв. в район „Нови Искър“, обяви кметът Йордан-
ка Фандъкова при инспекция на ремонтираната сграда на 
кметството и здравния център в с. Мировяне. „Често ни 
обвиняват, че работим само в центъра на София, зато-
ва е важно хората да знаят, че не е така. В „Нови Искър“ 
предстои до края на следващата година да се изпълнят 
проекти на обща стойност над 5,2 млн. лв.“, обясни сто-
личният кмет.

Тя посочи, че вече има избран изпълнител за изграждане 
на физкултурен салон към 176 ОУ в с. Негован. „То е едно 
от училищата, в което изобщо нямаше салон. Предстои и 
строителство на нова сграда на детска градина в кв. „Ку-
рило“. Това са големи обекти, но в същото време се правят 
ремонти на сгради, които са общинска собственост“, каза 
още Фандъкова. 

Направена е подмяна на дограма и в кметството в До-
брославци, изпълняват се два моста, сменен е покривът 
в училището в кв. „Гниляне“, в с. Войняговци се изгражда 
ограда и съблекалня на стадиона, в кв. „Курило“ се обновя-
ват читалище и спорна площадка. 

Община Видин започ-
на изпълнението на ин-
вестиционен проект за 
енергийна ефективност 
на сградата на езикова-
та гимназия „Йордан Ра-
дичков“. Той се финансира 
с 1 млн. лв. от държав-
ния бюджет, отпуснат 

с решение на правител-
ството, съобщават от 
пресцентъра. Досега учи-
лищното настоятелство 
и Общественият съвет 
са подкрепили ремонти на 
отоплителната инстала-
ция и санитарните възли. 

„В почти половинве-

ковната история на гим-
назията въвеждането 
на мерките за енергийна 
ефективност е най-значи-
телният проект, който се 
реализира“, е казал при от-
криването на строителни-
те дейности директорът 
Любомир Георгиев.  На 

официалната церемония 
са присъствали и кметът 
Огнян Ценков, областният 
управител Албена Георги-
ева, както и Валентин 
Кръстев – управител на 
„Кид Плюс“ ЕООД, спечели-
ла обществената поръчка 
за строителство.
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„Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД се занимава с проектиране, строител-
ство, пълен инженеринг и контрол върху строителните проекти възложени от 
„Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД. Двете компании са част от портфолиото на 
„Артстрой Груп“ АД. „Артстрой 1 Кънстракшън“ извършва и строителни дей-
ности на сгради и съоръжения, възложени от частни и държавни институции.

Повече информация за компанията можете да откриете на:  
https://artstroyconstruction.eu

„Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД, строително-инже-
нерна компания с над 20-годишен опит, се стреми не само 
да оправдае високите изисквания на своите клиенти, но и 
да вложи повече в строителството и проектирането на 
всеки един възложен обект.

„Действието е ключът към успеха, но неспиращата 
надпревара с технологичния напредък е ключът към раз-
витието на всеки бизнес“, заяви инж. Венцислав Кръстев, 
управител на компанията, на откриването на нов офис на 
фирмата в София. 

„Сградите се променят и модернизират, навлизат нови 
технологии в строителството, клиентите са по-осведо-
мени и взискателни. Исканията им са най-вече ориенти-
рани в посока рекреационни изживявания и места с повече 
удобства, зелени площи, релакс зони, басейни, детски пло-
щадки, подземни паркинги и др. Всичко това започва да се 
превръща в почти задължителен елемент в жилищното 
строителство, но е и мощен двигател в работата ни“, 

допълниха от компанията.
Иновативният подход и високото качество на матери-

алите удължават живота на сградите, спестяват значител-
но разходите за поддръжка, което е приоритет в изпълне-
нието на проектите. От компанията държат строителните 
материали, с които работят, да притежават сертификати 
и декларации за съответствие, което носи добавена стой-
ност за качество на недвижимия имот. „Българите все по-
вече осъзнават, че евтиното излиза скъпо“, отчита инж. 
Кръстев. 

B последната една година „Артстрой 1 Кънстракшън” 
ЕООД със седалище в Бургас значително е разширила 
дейността си, което е довело до откриването на предста-
вителство и в столицата. Това още повече ще подпомогне 
растежа на компанията и ще улесни и подобри комуникация-
та с партньори и клиенти.

На събитието, което компанията организира по случай 

отварянето на новия офис, присъстваха партньори и 
представители на бизнеса от цялата страна. Новоот-
критият офис се намира на адрес бул. „Акад. Иван Евста-
тиев Гешов“ №44.

Фирмата е изпълнила значителен брой обекти в Бур-
гас и по Южното Черноморие. Проектите на „Артстрой 
1 Кънстракшън“ ЕООД до момента са били фокусирани в 
строителство на комплекси от затворен тип на първа 
линия море. Компанията е реализирала бизнес сгради и ус-
пешно е завършила проекти по „Изпълнение на инженеринг 
– проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализа-
ция на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради на територията на 
община Бургас“. Бъдещите проекти ще са насочени към 
търсене на най-добрата локация на територията на ця-
лата страна, а в перспектива бизнесът ще бъде ориенти-
ран и към международните пазари. „Защо да си поставяме 
граници…“, казват от компанията.

Инж. Венцислав Кръстев, управител на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД: 

Строително-инженерната компания откри нов офис в столицата
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Доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова, преподавател в Лесотехническия университет:

Георги Сотиров

Доц. Лазова, Вие сте 
първият научен работ-
ник от Лесотехническия 
университет (ЛТУ), с кой-
то вестник „Строител“ 
прави интервю. Разкаже-
те накратко за мисията 
на ЛТУ като държавно 
висше училище.

ЛТУ е единственият 
университет в България, 
обучаващ специалисти 
в областта на горското 
стопанство, техноло-
гията на дървесината и 
производството на мебе-
ли, инженерния дизайн на 
мебели и ландшафтната 
архитектура. Имаме и 
студенти по екология и 
опазване на околната сре-
да, ветеринарна медицина, 
агрономство, растителна 
защита, стопанско упра-
вление и алтернативен 
туризъм.

Академичният ни със-
тав се състои от висо-
коквалифицирани, компе-
тентни и международно 
утвърдени преподавате-
ли, в съответствие с Ев-
ропейската система за 
натрупване и трансфер 
на кредити (ECTS).

Лесотехнически ят 
университет има шест 
факултета - „Горско сто-
панство”, „Горска про-
мишленост”, „Екология и 
ландшафтна архитекту-
ра”, „Агрономически фа-
култет”, „Ветеринарна 
медицина” и „Стопанско 
управление”. 

Завършилите специал-
ност „Горско стопанство” 
получават диплома за ви-
сше образование и при-
добиват професионална 
квалификация „инженер по 
горско стопанство”, а в 
„Ландшафтна архитекту-
ра” придобиват професио-
нална квалификация „ланд-
шафтен архитект”. Те са 
подготвени да изпълняват 
организационно-управлен-
ска, проектантска, про-
изводствено-техническа, 
строително-експлоата-
ционна дейност в област-
та на зелените системи и 
озеленяването на селищни 
и извънселищни терито-
рии, устройството, опаз-
ването и обогатяването 
на ландшафта. 

Вие сте преподавател 
в Катедра „Технологии 
и механизация в горско-
то стопанство”(ТМГС). 
Какви кадри подготвяте 
в нея?

Основната мисия на 
ТМГС е да обучава квали-
фицирани инженери за екс-
плоатация, възстановява-
не и опазване на горите и 
да осигурява развитие на 
науката в областта на 
технологиите и механи-
зацията в горското сто-
панство. Ще изброя само 

някои от дисциплините, 
преподавани в катедрата. 
Това са „Горски пътища”, 
„Механика и строително 
дело”, „Охрана на труда и 
борба с горските пожари”, 
„Строителни материали”, 
„Техническа механика и 
строително дело” и т.н.

ТМГС е създадена през 
1930 г. като третата ка-
тедра в Лесовъдния от-
дел на новосформирания 
„Агрономо-лесовъден фа-
култет“ към Софийския 
университет. В самото 
начало се е изучавала 
дисциплината „Лесоинже-
нерно дело”, по-късно пре-
именувана на „Механика 
и строително дело”. Тя е 
преподавана от имени-
тия проф. д-р инж. Хаския 
Нисимов, известен сред 
строителната гилдия 
като автор на първия пра-
вилник за антисеизмично 
изследване на строежи, 
издаден през 1987 г. До 
2008 г. „Механика и строи-
телно дело” е преподавана 
от международно призна-
тия проф. д.т.н. инж. Кон-
стантин Делев, който за 
съжаление вече не е между 
нас.

Необходимостта от 
изучаването на дисципли-
ната произтича от факта, 
че в горското стопанство 
се изграждат различни 
сгради и съоръжения. Те са 
административни, бито-
ви и учебни, управленски, 

професионални учебни и 
опитни центрове. Има и 
постройки и съоръжения 
за надзор и охрана: горски/
ловни кантони; контролни 
пунктове; горски пожа-
ронаблюдателни кули. Те 
могат да бъдат квалифи-
цирани като обори, сено-
вали с хранилки; овчарски 
заслони; складове за семе-
на и шишарки, навеси за 
съхраняване на инвентар; 
гаражи; ремонтни рабо-
тилници; пречиствателни 
съоръжения; въжени линии; 
работилници за производ-
ство на траверси/шпер-
плат; камери за сушене/
пропарване на дървесина; 
ферми за производство на 
дивеч, рибарници, селско-
стопански ферми, както и 
сгради за отдих и релак-
сация, за почивка и сана-
торно-курортно лечение; 
туристически въжени ли-
нии и водостоци и мосто-
ве по временните горски 
пътища.

Всички тези строежи 
се контролират или из-
пълняват и поддържат от 
инженери от специалност 
„Горско стопанство.”

Сигурно малцина зна-
ят, че горските пътища 
се строят от Ваши въз-
питаници, а после освен 
за извозване на дървеси-
ната се ползват от ту-
ристи, билкари и гъбари, 
но което е по-важно - и 

от тежката механиза-
ция на структурите за 
пожарна безопасност и 
защита на населението.

Гор с к и т е  п ъ т и щ а 
служат за извършване 
на всяка дейност в го-
рата - дърводобив, за-
лесяване, стопанисване, 
охрана, специални полз-
вания, строителство и 
др. От тяхното изпъл-
нение и експлоатация 
зависи правилното и на-
временно провеждане на 
лесоустройствените ме-
роприятия, както и внед-
ряването на съвременни 
високопроизводителни 
машини и технологии при 
създаването и стопанис-
ването на горите. Разби-
ра се, че по горските пъ-
тища при необходимост 
се движи тежката меха-
низация на структурите 
за пожарна безопасност 
и защита на населението. 

Ние запознаваме на-
шите студенти с основни 
положения и принципи при 
избора на елементите на 
горския път и тяхното 
изпълнение. Предлагат се 
конструктивни решения и 
технологични схеми съо-
бразно особеностите на 
горско-пътната мрежа. 
Разглеждат се норматив-
ните изисквания и теоре-
тичните им обосновки.

Инженерите, завърши-
ли специалност „Горско 
стопанство”, имат право 

да проектират временни 
горски пътища и да стро-
ят и поддържат временни 
и трайни горски пътища. 
Повечето възпитаници 
на ЛТУ оглавяват фирми, 
които строят и поддър-
жат автомобилни горски 
пътища. 

 
Преподавате „Меха-

ника и строително дело”, 
„Строителни материа-
ли”, „Техническа механи-
ка и строително дело” и 
„Горски пътища”. Тема-
тиката е близка на тази, 
на която се обучават 
студентите от Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геоде-
зия (УАСГ) и ВСУ „Л. Ка-
равелов”. Каква разлика 
има?

Запозната съм с учеб-
ната дейност в УАСГ и 
ВСУ „Любен Каравелов” и 
с работата на колегите. 
Включените теми се раз-
глеждат по един и същи 
начин, но естествено има 
разлика. Тя произтича от 
факта, че тук целта е да 
се подготвят горски ин-
женери и ландшафтни ар-
хитекти, които да имат 
необходимата компе-
тентност за изпълнение 
на строителна дейност в 
бъдещата си практика.

Дисциплината „Меха-
ника и строително дело” 
е специализиран курс, 
включващ раздели „Меха-
ника” и „Строително дело”. 
Предназначението му е да 
запознае бъдещите спе-
циалисти с основни въпро-
си от механиката, която 
е фундамент на всички 
инженерни науки, както и 
с конкретни теми от об-
ластта на строителните 
конструкции и строител-
ната дейност.

Темите, включени в 
курса „Горски пътища”, 
са съобразени с дейст-
ващите нормативни до-
кументи за проектиране, 
изпълнение и поддръжка на 
горски пътища. 

Съществената разли-
ка с УАСГ и ВСУ „Л. Кара-
велов” е, че студентите в 
ЛТУ прилагат на практика 
изучената теория в учеб-
но-опитните горски сто-
панства по време на само-
то следване. Провежда се 
и едноседмична практика.

Научните изследвания 
и обучението по дисци-
плини, свързани с позна-
ването и прилагането на 
механизирани техноло-
гии, машини и средства 
за работа в горското 
стопанство, с безопас-
ността на труда в дър-
водобива, транспортни-
те и горскостопанските 
дейности, предполагат 
сериозна работа в зали-
те и в лабораториите. 
А и на учебните горски 

стопанства...
Научните направления 

са многостранни и специ-
фични по своя характер, 
но всички те имат пряко 
отношение към еколого-
съобразното ползване и 
възстановяване на гор-
ските и природните ре-
сурси. Те са насочени към 
устойчивото развитие 
на горското стопанство. 
Направленията, в които 
работят преподавате-
лите от катедрата, са 
пряко свързани с техните 
професионални и научноиз-
следователски интереси. 
Всички те, а и докторан-
тите имат творческа 
свобода и възможност за 
научна реализация. В ка-
тедрата се разглеждат 
и предлагат за издаване 
учебници, ръководства, 
учебни помагала, книги и 
др.

Катедра ТМГС разпо-
лага с три лаборатории и 
работилница, оборудвани 
с машини, механизирани 
инструменти и инвен-
тарни средства. Благода-
рение на ректора на ЛТУ 
проф. д-р инж. Иван Илиев 
и неговите заместници 
от тази учебна година 
университетът разпола-
га с новоизграден етаж, 
за който вестник „Стро-
ител“ съобщи в предишен 
брой.

В учебно-опитните 
горски стопанства в Юн-
дола и Бързия и учебно-оп-
итно поле „Враждебна” се 
провеждат едноседмични 
практики и натурни из-
следвания. В реални усло-
вия студентите прилагат 
изучаваната теория.

Новата учебна година 
стартира. Как премина 
кандидатстудентската 
кампания? В ЛТУ може ли 
да се говори за фактора 
„демографска криза”? 

За разлика от преоб-
ладаващото мнение за 
„катастрофално нисък 
прием” във висшите учеб-
ни заведения и особено 
техническите в ЛТУ криза 
няма. В специалност „Гор-
ско стопанство” редовно 
обучение имаме преизпъл-
нение с 15% - при обявени 
105 места са приети 121 
студенти. В задочно обу-
чение в същата специал-
ност имаме 100% записани 
първокурсници. 

Преизпълнен е прие-
мът и в специалността 
„Ландшафтна архитекту-
ра” с 9%. А в „Алтернати-
вен туризъм”, „Стопанско 
управление” и „Инженерен 
дизайн” местата са заети 
на 100%. При магистър-
ските програми задочно 
обучение също минаваме 
100-те процента на же-
лаещите да надградят 
своите знания именно в 
нашето учебно заведение.

Снимка авторът
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Строителният техник начертал правите улици на Стара Загора 
по американски модел, планирал градоустройството на Нова 
Загора, Казанлък и Кюстендил

Елица Илчева

Много чехи са свързани 
с нашата история и пове-
чето от тях участват в 
градоустройството на 
следосвобожденска Бъл-
гария. Макар и под чужда 
политическа власт, в де-
сетилетието след 1878 г. 
те се намират малко по-
напред в европейското си 
развитие, все пак страна-
та им е част от Австро-
Унгарската империя. Тези 
европейци пристигат в 
политически свободната 
България – поканени от 
управите на Княжество 
България или Източна Ру-
мелия, където намират 
своя втори дом и помагат 
родината ни от ориентал-
ска провинция да се изгра-
ди като истинска европей-
ска държава.

В предишен брой Ви 
разказахме за арх. Адолф 
Вацлав Колар - първия 
градски архитект на Со-
фия.  По-известен тук 
като Антонин, той съз-
дава 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“. Важни 
на национално ниво са и 
имената на братя Карел и 
Херман Шкорпил, фамилия-
та Прошек, Йосиф Шнитер 
и по-малко популярни гра-
достроители, като Вацлав 
Стрибърни или Франтиш-
ка Шоурекова. С тази чеш-
ка група са свързани някои 
от най-красивите обекти 
в столицата на България. 

Известно е, че Орлов и 
Лъвов мост са построе-
ни по проекти на Вацлав 
Прошек, който работи с 
Антонин Колар. Братята 
Шкорпил са важни за ис-
торията на Варна, а и за 
тази на цялата страна. 
Първите градски плано-
ве на Пловдив са дело на 
Шнитер, а тези на Стара 
Загора - на Либор Байер. И 
макар данните за послед-
ния да са доста оскъдни, 
той е разпознат като 

една от най-креативните 
личности 

в съвременната исто-
рия на българската архи-
тектура и урбанизъм и все 
още предизвиква интереса 
на специалистите, а и на 
обществеността. 

Либор Байер (известен 
и като Лубор Байер или 
Любор Байер) е чех по на-
родност, но идва след Ос-
вобождението у нас като 
строителен техник от 
Австро-Унгария. Присти-
га, за да работи в периода 

1878 – 1879 г. по изграж-
дането на железопътния 
участък в района на Пазар-
джик, тъй като линията е 
дадена на концесионната 
компания „Източни желез-
ници“ на австрийския Ба-
рон М. фон Хирш. Байер се 
жени за българка (вдовица 
с 6-годишно дете) и през 
1879 г. е поканен в Стара 
Загора за градски инже-
нер, като поема тежката 
задача да изготви план за 
регулация на изгорелия по 
време на Руско-турската 
война град. 

Планът на Байер е одо-
брен на 2 август 1879 г. 
от главния архитект на 
Източна Румелия – ита-
лианеца Паоло Монтани. 
След тържествено пола-
гане на основния камък за 
възстановяване на града, 

извършено от генерал-
губернатора на Източна 
Румелия Алеко Богориди, 
започва неговото изпъл-
нение. 

Байер създава уникална за 
нашите географски ши-
рини градоустройствена 
концепция 

с правоъгълна шахмат-
на планировка, характер-
на за големите градове 
в Америка. Интересно е, 
че ортогоналната улична 
мрежа по същество пов-
таря системата за пла-
ниране на римския град 
Августа Траяна, останки-
те от който се разкриват 
по време на разкопките. 
Следите от опожарения 
град и неговите сгради и 
улици бързо се заличават, 

защото чехът се справя 
от раз и с най-болезнена-
та задача - отчуждаване-
то на имотите. За целта 
прави специална комисия, 
която извършва оценки, 
плаща на собствениците 
и прехвърля всичко на об-
щината, така че нищо не 
стои на пътя на новото 
регулиране.

Улиците образуват 
мрежа, която има ъгъл на 
11 ° спрямо посоките на 
компаса. Отделните бло-
кове са със стандартни 
размери с площ от 330 и 
660 кв. м. Само три парце-
ла, предназначени за тър-
говска улица, имат различ-
ни параметри. Центърът 
се състои от няколко 
квадрата и е ситуиран на 
мястото на този отпре-
ди унищожението. Освен 

това е планиран и пазар в 
квадрат около някои оце-
лели обществени сгради. 
Помислено и е за място 
за казарми и военен клуб. 
Градът е разработен за 
30 000 жители. В посока 
север-юг няколко улици са 
с ширина от 20 м, в обра-
тна имат най-малко 14 м, 
а само един основен буле-
вард е предвиден до 30 м.

Освен с градоустрой-
ство Байер е известен и 

като автор на сградата на 
мъжката гимназия в Стара 
Загора. 

Вероятно обаче е про-
ектирал и други по-малки 
в града. Работи като ин-
женер до 1884 г. След това 
той се премества със се-
мейството си в София. 

В същото време го 
търсят за регулацион-
ни планове на съседни на 
Стара Загора градове и 
изработва такива за Нова 
Загора (1880 г. и 1882 - 
1883 г.) и Казанлък (1881 
- 1882 г.). В края на 80-те 
години Байер прави и ре-
гулаторен план за Кюс-
тендил. През 1912 г. той е 
поканен в Казанлък, за да 
проектира и арката, с коя-
то да се отбележи годиш-
нина от свободата. Тук 
той се разболява и умира. 

Днес на негово име са 
кръстени изложбената 
зала „Байер“ на Съюза на 
българските художници 
в Града под липите и Про-
фесионалната гимназия по 
строителство, архитекту-
ра и геодезия. От 70-те г. 
на XX в. името му носи и 
малка улица в центъра.

На софийската улица „Кракра” 15 
се издига красивото старинно ъг-
лово здание на т.нар. Чехословашки 
клуб, който е запазил своето наи-
менование дори и след разделянето 
на Чехия и Словакия. Историята на 
емблематичното място, по-извест-
но като Чешкия клуб, започва още 
през 80-те години на XIX век. Тогава 
в София по статистика живеят по-
стоянно около стотина чехи. Заедно 
с тях имало и още десетки времен-
но пребиваващи. Логично е, че тези, 
които не просто са живеели в сто-
лицата, а буквално създавали циви-
лизация в следосвобожденска Бълга-
рия във всяка сфера – от железните 
пътища и корабостроителница през 
правото, образованието, имали нуж-
да от непрекъсната връзка помежду 
си.

В началото се срещали във 
вече унищожената Бирена фабри-
ка на братя Прошек, но постепен-
но ставало все по-належащо тази 
общност да се сдобие със собст-
вен дом. През 1892 г. те основават 

дружество, което прави голяма аги-
тация за построяването на клуб и 
предложение да се образува строи-
телно сдружение в София. Неговата 
цел е намирането и закупуването 

на подходяща сграда, като в нея да 
бъде разположено и училище. През 
това време клубът разполага с 450 
хил. лв. и е трябвало да бъдат оси-
гурени още около милион лева. Пър-
вото отчетно събрание на строи-
телното сдружение, носещо името 
„Чехословашки народен дом” е прове-
дено на 16 юни 1924 г., като всички 
членове одобряват основаването му. 
Така през 1924 г. е купена сградата 
на ул. „Кракра“ 15, както е записано – 
за 2 100 000 лв., като 1 000 000 лв. са 
от дарения, облигации и кредит от 
банката на Чехословашките легии, а 
останалите трябвало да бъдат из-
платени в рамките на година. Къща-
та е домът на Жозефина Анкова, а 
вероятният автор на проекта е ав-
стрийският архитект Антон Хаде-
рер, който работи в София до 1905 г.

След ремонт и преустройство 
на 25 октомври 1925 г. се стига до 
тържествено откриване на първия 
собствен център, носещ името на 
първия президент на Чехословашка-
та република Томаш Гарик Масарик.

Снимка Румен Добрев
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция 
на улици на територията на Община Девин по три обособени в позиции...

Наименование: Подмяна ригели на изводни и междинни портали в 
ОРУ400 kV на п/ст „Столник“

Наименование: Извършване на цялостен ремонт на покривното 
покритие и ремонтни дейности на хотелската част във Военно-почивен 
дом „Несебър”

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – 
проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство по 
една обособена позиция и извършване на СМР по една обособена позиция

Наименование: Рехабилитация на улична мрежа и тротоари – 
участък от улица „Централна“, с. Щръклево, Община Иваново

Наименование: Основен ремонт, рехабилитация, реконструкция 
и текущ ремонт на улици на територията на Община Девин по две 
обособени в позиции

Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция 
на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, Община Твърдица

Наименование: Изпълнение на инженеринг – проектиране, уп-
ражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ре-
ализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни…

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа в Община 
Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот…“, 
осъществяван по ПРСР 2014 – 2020 г., по 3 (три) обособени позиции

Наименование: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски над-
зор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в администра-
тивна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1, на-
ходяща се на ул. „Александровска“ № 26 

Възложител: Община Девин
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 906 845 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 75
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 23/10/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на Общинска администрация – Девин, гр. Де-
вин, ул. „Дружба“ №1, ет. 3

Дата: 24/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Антоанета Гаджакова – 
началник-отдел УТИОС
Факс: +359 30412661
Адрес: ул. „Дружба“ № 1
Адрес на възложителя: www.devin.bg
Телефон: +359 30412174
E-mail: obshtina@devin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869295&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45223110
Прогнозна стойност: 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 160
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/10/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар Бо-
рис III“ № 201, партер, зала „Обществени поръчки”

Дата: 29/10/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Мария Цветанова; Силвия 
Стоянова
Факс: +359 02-9626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 02-9696886
E-mail: eso@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=869250&mode=view

Възложител: Изпълнителна агенция „Военни 
клубове и военно – почивно дело”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 474 383,94 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 26/10/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 

Освободител“ № 7
Дата: 29/10/2018    Местно време: 15:00 
За контакти: Ива Захариева
Факс: +359 29810731
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №7
Адрес на възложителя: www.militaryclubs.bg
Телефон: +359 29221704
E-mail: I_zaharieva@militaryclubs.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869203&mode=view

Възложител: Община Благоевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 297 712,87 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 05/11/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Сградата на Общи-
на Благоевград, зала №101

Дата: 06/11/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Ива Цветанова – началник-
отдел ОП
Факс: +359 73884451
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №1
Адрес на възложителя: www.blgmun.com
Телефон: +359 73867714
E-mail: itsvetanova@blgmun.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869301&mode=view

Възложител: Община Иваново
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 233 644,84 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 26/10/2018 Местно време: 16:45 
Отваряне на офертите: администартивна-
та сграда на Община Иваново, ет. 3, заседа-
телна зала, с. Иваново, ул. „Олимпийска“ №75

Дата: 29/10/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Ивелина Петрова – гл. експерт 
СА
Факс: +359 81162870
Адрес: ул. „Олимпийска“ №75
Адрес на възложителя: www.ivanovo.bg
Телефон: +359 81162253
E-mail: obshtina@ivanovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=870058&mode=view

Възложител: Община Девин
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 101 688,34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 24/10/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Общинска администрация – Девин, гр. Де-
вин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3

Дата: 25/10/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Антоанета Гаджакова – 
началник-отдел УТИОС
Факс: +359 30412661
Адрес: ул. „Дружба“ № 1
Адрес на възложителя: www.devin.bg
Телефон: +359 30412174
E-mail: obshtina@devin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869477&mode=view

Възложител: Община Твърдица
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 5 660 836,71 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
02/07/2021 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие:  02/11/2018  
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Твърдица, 
пл. „Свобода“ № 1

Дата: 05/11/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Атанас Атанасов
Факс: +359 45444049
Адрес: пл. „Свобода“ № 1
Адрес на възложителя: http://www.tvarditsa.
org
Телефон: +359 45442311
E-mail: oba_tv@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869685&mode=view

Възложител: Община Видин
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 360 080,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 02/11/2018   
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Видин, пл. „Бдин-
ци” № 2, етаж 6, заседателна зала

Дата: 05/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Лидия Панайотова, началник-
отдел „Обществени поръчки”
Факс: +359 94601132
Адрес: пл. „Бдинци“ № 2
Адрес на възложителя: www.vidin.bg
Телефон: +359 94609473
E-mail: kmet@vidin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869652&mode=view

Възложител: Община Венец
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 3 734 322,42 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 29/10/2018   
Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Венец, с. Венец, 
ул.„Кирил и Методий“ № 24, заседателна зала

Дата: 30/10/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Левент Зекериев – юрискон-
султ на Община Венец
Факс: +359 053438980
Адрес: ул. „Кирил и Методий“ №24
Адрес на възложителя: www.venets.bg
Телефон: +359 053432191
E-mail: obs_vn@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=870109&mode=view

Възложител: Община Бургас
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 852 203,53 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 13/11/2018    Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, сграда-
та на Община Бургас, ул. „Александровска” № 
26, заседателна зала.

Дата: 14/11/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Даниела Георгиева – главен 
юрисконсулт в дирекция „Обществени по-
ръчки”
Факс: +359 56841996
Адрес: ул. „Александровска“ № 26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg
Телефон: +359 56907242
E-mail: d.georgieva@burgas.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=869373&mode=view

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

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

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

 Цялата Ви активна трудова дейност е свързана и преминала в сис-
темата на строителния отрасъл.

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

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

  НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО     
Г-Н ТРИФОН ТРИФОНОВ - ПЛОВДИВ - 90-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР ФИЛИПОВ - БЛАГОЕВГРАД - 85-И ЮБИЛЕЙ                                                      
Г-Н ДЯКО АНГЕЛОВ - ВАРНА – 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ - КЪРДЖАЛИ - 85-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н СЛАВИ РОГАЧЕВ - САМОКОВ - 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН ГЛУХЧЕВ - ПЛОВДИВ - 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН БАНДМАКОВ - ПЛЕВЕН - 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СЛАВЕЙКО ЧЕЛЕБИЕВ - ГР. СОФИЯ - 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЙОСИФ ДОБРЕВ - ГР. СОФИЯ - 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЦЕНО ЛИЛОВ - ВРАЦА - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  ВРАЦА - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЧАВДАР УЗУНОВ - БЛАГОЕВГРАД - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕТЪР ВАСИЛЕВ - РУСЕ - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н МИХАИЛ МИХАЙЛОВ - СЛИВЕН – 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
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Елица Илчева

През последното десети-
летие интериорният дизайн 
поражда все по-голям инте-
рес сред потребителите. 
Причината е, че дизайнери-
те непрекъснато предлагат 
иновативни идеи и продукти 
и все по-успешно съчетават 
естетиката с функционал-
ността при декорирането. 
Днес всеки обръща внима-
ние на това как изглеждат 
нещата около нас. Хората 
все повече осъзнават, че 
решенията за оформянето 
на пространството влияят 
директно върху качеството 
на живота ни.

Най-важната част от 
интериора на жилищното 
пространство, разбира се, 
са мебелите. Комбиниране-
то на функционалността им 
с художествения поглед вър-
ху тяхната визия ги прави не 
само практични, но и емоцио-
нално въздействащи. Зато-
ва марките се конкурират 
да осигурят лукс и комфорт, 
като създават много повече 
от обикновени предмети. 
Брандовете се състезават 
да измислят по-добри, по-
ексклузивни неща - от класи-
чески до съвременен дизайн, 
от дърво до висококачест-
вени изкуствени материали. 
Ето и 9 марки, които са се 
наложили като най-търсени-
те в световен мащаб.

Poliform

Водещ играч в индустри-
ята, Poliform е създател на 
тенденции в съвременния 
начин на живот. Те се стре-
мят да бъдат най-добрият 
избор за тези, които търсят 
модерен дом. Дизайнерите в 
Poliform предлагат на кли-
ентите си широк спектър 
от възможности за модулно 
обзавеждане. Те работят 
по много големи търговски 
и жилищни проекти, демон-
стрирайки творчеството 
си на места като West End 
Quay в Лондон, AOL Time 
Warner Center в Ню Йорк или 
хотел Conservatorium в Ам-
стердам.

Doshi Levien

Основано е от извест-
ните дизайнери Nipa Doshi и 
Jonathan Levien. Doshi Levien 
е високо ценено студио, осо-
бено когато става дума за 
промишлен дизайн. Съчета-
вайки специфичните нюанси 
на много различни цветове, 
двамата партньори успяват 
да създадат превъзходна 
смесица от култура, чувст-

вителност, технология и 
изискана изработка, като 
по този начин правят про-
дукти, които са впечатли-
ли брандове като Kvadrat, 
Galerie Kreo, Swarovski, B&B 
Italia и много други лидери в 
индустрията. Всеки техен 
предмет носи енергията на 
авторите и поддържа жива 
част от пространството, 
от което идва. И най-малки-
те подробности не са оста-
вени без внимание и всички 
крайни продукти говорят за 
абсолютно съвършенство и 
майсторство. 

Brabbu

С португалска ДНК в 
кръвта момичетата от 
Brabbu - Сара и Рита, се пре-
зентират като марка, която 
отразява интензивния начин 
на живот.

Философията им се ос-
новава на рибата Кои от 
японската митология, коя-
то има способността да 
се адаптира към всякаква 
среда. С всичките си колек-
ции дамите се опитват да 
ни внушат, че това може да 
се случва и с предметите, 
създавайки уникални вечни 
мебели, които се „чувстват 
удобно навсякъде“. За пръв 
път са забелязани на Decorex 
International Tradeshow през 
септември 2011 г. и само за 
7 години достигат до приви-
легировано място в света на 
интериорния дизайн. Казват, 
че мебелите им са пълни с 
ярост и вдъхновяващи спо-
мени, събрани от различни 
култури по време на пъту-
ванията им из целия свят. 
Сара и Рита вече са призна-
ти от най-реномираните и 
добре познати списания в 

сектора като „Архитектур-
но бюро“ и „Ел Декор“. Brabbu 
е водещата марка при обза-
веждането на някои от най-
престижните нови жилищни 
и обществени сгради.

Bentley Home

Да, става въпрос за 
същия Bentley, който май-
сторски изработва вели-
колепните автомобили и 
интериорите им. Само че 
тук говорим за домашно 
обзавеждане. Bentley Home 
всъщност е партньорство 
на двама големи играчи – из-
вестния Bentley, който няма 
нужда от представяне, и 
Club House Italia, който обза-
вежда домове, хотели, част-
ни самолети и яхти. 

Edra

Една от най-популярни-
те марки за обзавеждане в 
света, Edra е сливане между 
традиционното и модерно-
то, между сложното занаят-
чийство, иновативните тех-
нологии и артистичността.

Техните мебели се отли-
чават с елегантност, мате-
риали от висок клас, инова-
ции, изключително качество, 
надеждност и голямо внима-
ние към детайла. Независи-
мо от дестинацията, дали 
е традиционен или модерен 
дом, обществени простран-
ства или музеи, продуктите 
на Edra могат да придадат 
усещане за лукс и комфорт 
без изключение. 

Fendi Casa

Ексклузивната фирма за 
луксозни дизайни Fendi Casa, 
създадена през 1987 г., се 
разраства през годините, 
за да се превърне в една 
от най-скъпите марки. С 
колекция от съвременни и 
класически елементи Fendi 
Casa съчетава бляскав и 
космополитен начин на жи-
вот, като предлага изискана 
естетика, нови концепции в 
хармония между модата и ин-
териорния дизайн. Fendi Casa 
преобразява всеки дом, вна-
сяйки уникалния престижен 
дизайн, и е характерно, че 
успява да наложи навсякъде 
вкуса на бранда. 

Restoration Hardware

Една от най-младите 
марки за луксозни мебели на 
пазара, но сред най-популяр-
ните, е Restoration Hardware. 

Poliform

Fendi Casa

Restoration Hardware

Brabbu

Bentley Home

Edra

Henredon

Boca de LoboDoshi Levien

Техните продукти дават 
добавена стойност на все-
ки дом с уникалния изискан 
и автентичен исторически 
интериорен дизайн. С бо-
гат набор от продукти - от 
класически и антики до ав-
тентични репродукции или 
съвременен стил, Restoration 
Hardware са несравними. Те 
използват само високока-
чествени суровини, съчета-
ни с оригинални идеи и уни-
кална изработка. Колкото 
и необичайни да изглеждат 
понякога сами по себе си, 
с подходящите цветове и 
аранжировка те се превръ-
щат в наистина красиви и 
оригинални допълнения към 
интериора.

Henredon

Henredonе е основана 
през 1945 г. в Моргантон, 
САЩ, от четирима мъже, 
които били решени да правят 
мебели с обичайно качество. 
Първоначалната продукто-
ва линия се състои само от 
три сандъка. С годините 
марката става синоним на 
качество, надеждност и 
модернизъм и компанията 
се превръща в една от най-

скъпите в света. И до днес 
въпреки всички технологии 
те залагат много на ръч-
ната работа и наблягат на 
всеки детайл. Поемайки во-
деща роля в проектирането 
и производството, успяват 
да превърнат името си в 
най-добрия избор за клиенти 
с най-различен вкус. 

Boca de Lobo

Луксозни продукти за бо-
гати клиенти. Това е може 
би най-краткото описание 
на марката. Известна по 
света като една от най-
ексклузивните компании, 
Boca de Lobo още от създа-
ването си се насочва към 
по-високия клас. Продукти-
те им надхвърлят дизай-
на и навлизат в сферата 
на емоциите, тъй като се 
стремят да предоставят 
на своите клиенти нещо 
повече от мебели. Предме-
тите им излъчват екстра-
вагантност и изтънченост 
и предизвикват наистина 
емоционални преживявания. 
Любов, отдаденост и голя-
мото внимание към детайла 
са средствата, с които ги 
постигат. 
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Ще пуснат още 14 мотриси до 2021 г.

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Първият в света влак, 
задвижван с водород, на-
прави своя глобален дебют 
в Северна Германия. Два 
локомотива Coradia iLint 
вече возят пътници между 
градовете Куксавен, Бре-
меравен, Бремер фьорде и 
Букстехуде. Енергийно 
ефективните превозни 
средства са произведени 
от френската инженерин-
гова фирма Alstom. Желез-
ницата направи дебютния 
си пробег в Германия през 

март 2017 г. Мотрисата 
е напълно безшумна и е 
предназначен за движение 
по традиционни неелек-
трифицирани линии.

„Влакове се зареждат с 
водород в Бремерфьорде“, 
е обяснил изп. директор 
на Alstom Анри Пупарт-
Лафард. Според произво-
дителите им те могат да 
изминат разстояние от 
1000 км с един резервоар. 

Железниците разчи-
тат на горивни клет-
ки, които произвеждат 
електричество от ком-
бинирането на водород 
и кислород. Моделите са 
изключително ефективни 

при преобразуването – из-
лишната електроенергия 
може да се използва в йон-
ни литиеви батерии, съх-
ранявани на борда. 

Много немски провин-
ции вече са изразили ин-
терес да въведат водо-
родните влакове в своите 
транспортни ЖП линии. 
Компанията на свой ред 
обяви, че до 2021 г. ще пус-
не общо 14 машини в про-
винция Долна Саксония.

Новото поколение вла-
кове са с нулеви емисии и 
са много привлекателни 
заради по-тихото си дви-
жение, опазването на при-
родата и способността 

им да работят без елек-
трифицирани железопът-
ни линии. Те обаче имат 
висока първоначална цена. 
„Разбира се, закупуването 
на водороден влак е по-
скъпо от дизеловия, но е 

по-евтино за движение“, 
коментира Щефан Шранк, 
проектен мениджър в 
Alstom.

Въпреки това много 
страни са готови да пла-
тят цената в името на 

по-чистия въздух. Франция 
планира да пусне в експлоа-
тация първия си водороден 
влак до 2022 г. Интерес 
проявяват още Великобри-
тания, Холандия, Норвегия, 
Дания, Италия и Канада.

Плаващите фотовол-
таични централи стават 
все по-популярни. Много 
съоръжения от този вид 
вече са изградени в Китай 
и Индия, а сега и Европа е 
напът да се сдобие с голя-
ма PV система. Тя ще бъде 
построена във Франция.

Френският независим 
производител на електро-
енергия Akuo Energy плани-
ра да разположи плаваща 
фотоволтаична централа 
с мощност 17 MW в района 

на Пиоленк. Инсталацията 
ще бъде разположена вър-
ху водната повърхност на 
езеро в бивша кариера.

Проектът ще се фи-
нансира частично чрез 
краудфъндинг. 12 млн. евро 
ще бъдат инвестирани и 
от дружеството за въз-
обновяема енергия Natixis. 
Системата се разработ-
ва в рамките на френс-
ката тръжна схема за 
мащабни инсталации за 
добив на слънчева енергия. 

Китайската корпора-
ция за машинно инженер-
ство (CMEC) и най-голя-
мата украинска частна 
енергийна компания DTEK 
официално  започна ха 
строежа на слънчева елек-
троцентрала в Украйна. 
Първата копка на проекта 
е направена близо до град 
Никопол, Днепропетровска 
област. Председателят 
на DTEK Максим Тимченко 
е заявил, че проектът е 
изключително важен за ук-
раинския енергиен сектор. 
„Това ще бъде най-голяма-

та слънчева електроцен-
трала не само в Украйна, 
но и в Европа“, е добавил 
той. Общо 750 хил. фо-
товолтаични панела ще 
бъдат инсталирани вър-
ху площ от 400 хектара. 
Приблизителната цена на 
проекта е 230 млн. евро. 
Финансира се отчасти с 
капитал на DTEK и заем 
от китайската CMEC. 
Соларната ферма с общ 
капацитет от 200 мега-
вата ще захранва с елек-
тричество около 160 хил. 
домакинства.

Японският автомоби-
лен гигант Mazda обяви 
плановете си да електри-
фицира цялата си проду-
ктова гама до 2030 г. Към 
това време 95% от ав-
томобилите й следва да 
работят с хибридна дви-
гателна система, като 
останалите пет процен-
та ще бъдат захранвани 
от чиста акумулатор-
на батерия, предвижда 
стратегията на фирма-
та. Първите електриче-
ски превозни средства в 
новата продуктова гама 

ще бъдат пуснати през 
2020 г. 

Съгласно новия си план 
Mazda иска да намали еми-
сиите си на въглероден ди-
оксид с до 50% под нивата 
от 2010 г. в срок до 2030 г. 
и с 90% до 2050 г. За да 
постигне целта си, про-
изводителят не само ще 
инвестира в технологии 
за електрическо и елек-
тронно задвижване, но и 
ще изследва потенциала 
на биогоривата, включи-
телно тези, произвеждани 
от микроводорасли.

Кметът на Лондон Са-
дик Хан призова общини-
те в британската столи-
ца да кандидатстват за 
дял от отворения фонд 
в размер на 6 млн. лири, 
предназначен за справя-
не с местните „горещи 
точки“ на замърсяване на 
въздуха. Финансирането 
е част от друг, по-голям 
фонд за качество на въз-
духа на стойност 20 млн. 
паунда. Парите ще са на 

разположение на районни-
те съвети за въвеждане 
на станции за зареждане 

на електрическите ав-
томобили, зелени услуги 
по доставки и превозни 

средства с ниски емисии.
Четири нови зони с 

ниски емисии също ще 
бъдат финансирани с 
пари от фонда. Те трябва 
да позволят на районите 
с най-високо замърсяване 
да обособят пешеходни 
улици, да насърчат из-
ползването на електри-
чески автомобили и да 
предприемат мерки за 
намаляване на вредните 
емисии.

Въпреки че фотоволта-
ичните пътища все още 
се считат за икономиче-
ски неизгодни, холандска-
та агенция за управление 
на водите Rijkswaterstaat 
обяви, че ще проучи по-
тенциала на страната за 
въвеждането им заради 
липсата на достатъчно 
повърхности за разгръща-
не на соларни системи на 
нейна територия.

Откакто в Холандия 
започна бързото разви-
тие на мегаватови на-
земни слънчеви инстала-
ции, тече и дискусията за 
ограничените й ресурси 
по отношение на налич-
ната площ. Статисти-
ката показва, че подобно 
притеснение е неоснова-
телно. Според анализи на 
Центъра за изследване 

на енергията в Нидерлан-
дия, дори ако страната 
постигне амбициозната 
си цел за разполагане на 
16 GW PV до 2050 г., само 
около 0,50% от селскосто-
панските земи ще бъдат 
заети от този род сис-
теми.

Rijkswaterstaat ще на-
прави първоначалните 
тестове по второсте-

пенните пътища. Голе-
мите магистрали не се 
считат за подходящи за 
такива проекти поради 
високия шум, причинен от 
скоростта на превозните 
средства. Друг фактор е 
дренирането на дъждов-
ната вода по многолен-
товите шосета, което 
е неблагоприятно за фо-
товолтаичните модули. 

Експерти заявяват, че ако 
пилотните проекти се 
окажат успешни, тогава 
сходни слънчеви пътища 
могат да бъдат разгърна-
ти в голям мащаб в рамки-
те на 5 до 10 години.

Rijkswaterstaat е запо-
чнала да търси алтер-
нативни повърхности за 
разполагане на слънчеви 
модули през март 2017 г. 
Тогава агенцията е обя-
вила план за изграждане 
на соларни системи върху 
водни повърхности и други 
земи под неин контрол. По-
късно, през октомври, тя е 
разкрила и план за инста-
лиране на шумови бариери 
с интегрирани двулицеви 
соларни модули.

Соларните пътища не 
са непозната концепция 
за Холандия. Велосипедна 
алея край Амстердам бе 
оборудвана със слънчеви 
панели още през 2016 г., 
демонстрирайки потен-
циала на технологията. 
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Първият български частен ан-
самбъл „Чинари“ ще отбележи 25 
години от създаването си. Юби-
лейното събитие ще се проведе на 
10 декември в зала 1 на НДК, като 
в него ще намерят място пет от 
най-емблематичните, зрелищни и 
обичани от публиката произведе-
ния - с най-ефектните и въздейст-
ващи фрагменти от тях. 

Почитателите на формацията 
ще видят моменти от „Магията на 
танца”, „Траките” и „Мистичен ри-
тъм”, които ще съставят първата 
част на спектакъла, която ще бъде 
по-мистична, с повече фантазия и 
ще е своеобразна съвременна трак-
товка на българския фолклор. Вто-
рата част на шоуто пък ще включи 
вълнуващи моменти от авторски-
те спектакли „Възрожденски разка-
зи” и „Ние българите”, като тя ще 
бъде посветена изцяло на фолклора. 

Вече 25 години ансамбъл „Чина-

ри“ по оригинален начин пресъзда-
ва музиката, песните и танците 
в българското изкуство, черпейки 
вдъхновение от него. Трупата с 
гордост продължава традицията, 
претворявайки магията на мистич-
ния ритъм. През годините хорео-
графът и директор на ансамбъла 
- Асен Павлов, създава 13 авторски 
спектакъла, които по традиция ар-
тистите представят пред публика 

всяка година преди Коледа. 
На сцената в зала 1 на 10 де-

кември освен прекрасните тан-
цьори от ансамбъл „Чинари“ ще се 
изявят и група Etnotix, трио „Булга-
рина“, квартет „Българи“ и „Чинари 
дръмс“.

Билети за събитието може да 
намерите в разпространителската 
мрежа на Ticketportal на цени между 
20 и 35 лева.

И днес в сърцето на Виена, точно срещу Нацио-
налната опера, се издига внушителната сграда на 
хотел с емблематично име „Захер“. Построен през 
втората половина на XIX век, обектът, собстве-
ност на Едуард Захер, сина на създателя на едно-
именната торта, бързо се превръща в център за 
срещи на виенския, а и на европейския политически и 
културен елит. В неговите елегантни апартаменти 
отсядат държавни глави, звезди от цял свят, а в 
легендарните дискретни сепарета вечерят импе-
ратор Франц Йозеф, кралица Елизабет II, Херберт 
фон Караян и много др.

Името „Захер“ е известно на милиони хора по 
света, но малцина знаят, че блясъкът и престижът 
на хотела, а и славата на прочутата торта, се 
дължат на една жена – Ана Мария Захер, на нейния 
финес, безпогрешен вкус, неизчерпаема енергия и 
здрава ръка.

През 1892 г. Виена е бляскавата столица на една 
от последните империи в света. В прочутата й 
сграда „Захер“ гасне Едуард Захер, нейният собстве-
ник. Кой ще го наследи, кой ще поеме проспериращо-
то предприятие? Синът му е малък, а съпругата му 
е просто жена...

Но не така мисли 33-годишната Ана Мария. За-
щото тя е огнена и решителна – една от „новите“ 
жени, които притежават способности и самочувст-
вие. И не на последно място – тя изобщо не се ин-
тересува от мястото, отреждано й от старите 
обществени норми. Така през следващите десети-
летия в нейните ръце хотелът се превръща в един 
от най-известните в света – синоним на елегант-
ност и лукс.

Докато новата господарка обикаля салоните с 
пура и рояк френски булдози, в „Захер“ отсядат в 
един и същи ден две новобрачни двойки. Само съдба-
та знае какво им е подготвила, какви връзки и тайни 
ще разтърсят богатите фамилии, от които те про-
изхождат. А двете млади съпруги ще станат едни 
от предвестничките на новото време за жената, 
решена да отвоюва своето място в мъжкия свят.

Романът „Хотел „Захер“ става основа за сцена-
рий и е филмиран. През 2017 г. неговата авторка 
Родика Дьонерт получава отличието за най-добър 
сценарий на Международния конкурс за телевизион-
на драма в Сеул.

По случая формацията е подготвила спектакъл, който 
включва пет от най-обичаните им произведения

Група P.I.F. ще изнесат едно раз-
лично акустично аудио-визуално шоу 
в столичния клуб Mixtape 5 на 13 ок-
томври. Сцената ще бъде в средата 
на залата и ще е техният корабокру-
шенски сал, от който музикантите 
ще представят новия си спектакъл, 
а публиката ще бъде океанът, в кой-

то те ще плават. Ето защо момче-
тата от групата приканват фено-
вете си да сложат сини блузи, ризи 
и шапки, за да придадат завършек на 
цялата концепция.

Публиката ще може да чуе напъл-
но обновени версии на хитове, като 
„Приказка“, „Огън”, „Вали“, „Седем“, 

„Цялото небе“ и много други, както 
и композиции, които не са били из-
пълнявани на живо от над 15 годи-
ни, като „Лебед“, „Кой си ти“ и „Ти“. 
Всички те ще бъдат специално аран-
жирани за акомпанимент с акордеон, 
тромпет, цигулки и чело. 

Събитието ще бъде придружено 
и от нетрадиционен визуален пър-
форманс. На голяма светеща стък-
лена маса режисьорът и художник 
Мария Банова ще рисува с пясък в 
синхрон с музиката, а изображени-
ята ще се визуализират в реално 
време на екрана в залата. Всеки ка-
дър, който ще оживее пред очите на 
публиката, ще е уникален, защото 
никога повече не може да се повтори 
по същия начин.

Билетите за концерта струват 
18 лева в разпространителската 
мрежа на Bilet.bg, а на входа на клуба 
цената ще е 22 лева.

Оставяйки своя отпечатък 
върху осъвременената версия на 
познатата история от „Роди се 
звезда“, режисьорът Брадли Ку-
пър се стреми да направи филм, 
който разкрива природата на 
човешките чувства и падения, в 
смесица с днешния разнообразен 
музикален свят. Саундтракът на 
филма включва само оригинални 
песни и разкрива всяка емоция, 
подчертава всеки поглед и всяко 
докосване.

„Никога не съм си мислил, че 
трябва да го направя по възмож-
но най-оригиналния начин. Исках 
единствено да бъде най-автен-
тично и да разказва историята 

така, както си я представях“, 
казва Купър, който освен че е 
режисьор, съавтор на сценария 
и изпълнява ролята на Джексън 
Майн, е и продуцент на „Роди се 
звезда“. Освен това той е съав-
тор на част от песните, които 
изпълнява заедно с Лейди Гага, 
която също пише голяма част 
от музиката.

Въпреки че харесва неговия 
подход към историята, макар и 
да е опитен изпълнител, тя се 
притеснява от избора за роля-
та на Али в нейния първи голям 
филм, но пък е развълнувана да я 
направи под ръководството на 
Купър. „Трябваше да преодолея 

напрежението, но бях толкова 
развълнувана, защото според 
мен, когато някой притежава 
талант, който се е таил в него 
от години, е готов да продължи 

напред, и когато това най-после 
се случва... резултатът е като 
от една експлозия, истинска 
сензация. Брадли имаше готов-
ност да режисира, а аз бях неве-

роятна късметлийка да участ-
вам в първия му филм“, спомня 
си тя. 

„Винаги съм искал да пред-
ставя една любовна история, 
защото това е нещо, на което 
всеки може да откликне – любо-
вта, нейната загуба“, обяснява 
Купър.

Музикантът Джаксън Мейн 
открива и се влюбва в опитва-
щата се да направи своя пробив 
певица Али. Тя се е отказала от 
мечтата си да се превърне в по-
пулярен изпълнител, докато не 
среща Джак, който моментално 
усеща нейния неподправен та-
лант. 

За да бъде всичко максимал-
но автентично, Купър и Гага се 
разбират от самото начало, че 
ще запишат всичките си изпъл-
нения във филма на живо, без ни-
какъв плейбек.
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Светослав Загорски

За милионите мелома-
ни по света музиката е ос-
новна движеща сила както 
в ежедневието, така и по 
време на празничните и 
почивните дни. Някои гра-
дове са желана дестина-
ция, когато в тях се орга-
низира голям рок концерт 
или няколкодневен фест, 
но има и такива, които по-
стоянно са притегателен 
център за любителите 
на музиката. Типичен при-
мер за това е баварското 
градче Байройт, известно 
по света с 

фестивала „Рихард Вагнер”, 

и л и  В а г н е р о в и т е 
празници. Това е едно от 
най-важните културни 
събития в Германия и се 
радва на огромен зрител-
ски интерес. Превърнал 
се в уважавана традиция, 
фестивалът се провежда 
ежегодно от края на юли 
до края на август в най-
старата запазена опера в 
Германия – Маркграфска-
та.

За първи път Байройт 
се споменава през 1194 г. 
като Байерруте в един до-
кумент на епископ Ото II 
фон Бамберг. До 1199 г. 
в аналите Байройт при-
съства като село (villa), 
а през 1231 г. вече е запи-
сан като град. Графовете 
Фон Андекс го управляват 
до 1248 г., а след 1260 г. 
властта е наследена от 
известната династия Хо-
енцолерн. 

През февруари 1430 г. 
хуситите нападнали и оп-
устошили Байройт – сгра-
дата на кметството и 
всички църкви изгорели. 

През годините градът 
претърпява доста несго-
ди – нападения и природ-
ни бедствия, като раз-
цветът му започва след 
1603 г., когато в Байройт 
е преместена резиденция-
та на графовете от кре-
постта Пласенбург, раз-
положена в близкия град 
Кулмбах. Новите управни-
ци реставрирали двореца, 
в който живяла фамилия 
Хоенцолерн,  отворили 
гимназията „Кристиян-Ер-
нестинум” и построили из-
вестния и днес паметник 
фонтан. По това време е 
изграден външният кръг на 
градската стена и дворцо-
вата църква. 

Маркграфската опера в 
Байройт 

е единствената ав-
тентична барокова опера 
в Германия, запазена из-
цяло в оригиналния си вид. 
Зад красивите дървени 
врати на зданието се раз-
крива свят на позлатени 
корнизи и колони, богато 
украсени полилеи и свещ-
ници. Операта е постро-
ена под контрола на гра-

финя Вилхелмина, съпруга 
на маркграфа Фридрих III. 
Тя била известна с увлече-
нието си по изкуството, 
като на нея е кръстен спе-
циален бароков стил. Брат 
й Фридрих Велики открива 
операта през 1748 г. Мар-
кграфската опера днес 
разполага с 520 места, 
като се използва основно 
за Вагнеровите празници в 
Байройт, както и за много 
летни концерти.

Друг изключително по-
пулярен обект е 

фестивалният дом 
Festspielhaus, 

който е разположен на 
зелен хълм в Байройт. Той 

е една от големите ат-
ракции в града заради уни-
калната си архитектура 
и акустика. Това е една 
от най-добрите сгради за 
опера в света. Рихард Ваг-
нер изиграва основна роля 
за изграждането й през 
1872 г. Две години по-рано 
той посетил Маркграф-
ската опера, чиято огро-
мна сцена му се струвала 
подходяща за неговите 
оперни постановки, но в 
крайна сметка се оказало, 
че мястото за оркестъра 
не побирало многобройни-
те музиканти, необходими 
за някои от творбите му. 
На 14 август 1876 г. е по-
ставено началото на фес-
тивала, като първо е пред-
ставен цикълът от опери 
на Вагнер – „Пръстенът на 
Нибелунгите“.

Несравнимата акус-
тика на Festspielhaus се 
дължи на интериора. По-
диумът е изцяло дървен и 
местата на зрителите са 
централно разположени. 
Седалките са специално 
тапицирани, което спо-
мага за поглъщането на 
звука, като едновременно 
с това той се разпростра-

нява по-чисто из цялата 
зала.

След смъртта на Ваг-
нер неговата съпруга Ко-
зима, дъщеря на гениалния 
композитор и пианист 
Ференц Лист, продължава 
делото му. След Втората 
световна война внуците 
на Вагнер поемат фести-
вала, на който и до днес 
идват най-добрите музи-
канти и композитори от 
цял свят.

Всъщност Байройт не 
е свързан само с Рихард 
Вагнер, а и с Ференц Лист, 
който е роден в Унгария, но 
живее и умира в Байройт. 
Неговият живот е пряко 
свързан с този на Вагнер 
заради Козима.

Днес хиляди посеща-
ват 

Музея на Ференц Лист,

който е отворен през 
1993 г. по случай 182 го-
дини от рождението му. 
Основната експозиция в 
него включва 300 сним-
ки, ръкописи, документи 
и предмети, събирани 
от мюнхенския пианист 
Ернст Бургер. Изложба-
та проследява живота на 
Лист, като едновременно 
с това посетителите се 
наслаждават и на вели-
ката му музика. Особено 
впечатляващи са няколко 
портрета на композитора, 
дневникът му, белият роял 
Ibach, както и оригинални 
писма, включително и до 

Вагнер. 
И все пак не всичко в 

Байройт е музика. Към нея 
трябва да прибавим вели-
колепната архитектура 
на града, прекрасните му 
средновековни улички и 
най-вече Ермитажа - ис-
торическо парково съо-
ръжение с водни каскади 
и сгради. Тук се намират 
Старият и Новият дворец 
с оранжерията и Храмът 
на Слънцето, както и дру-
ги интересни по-малки по-
стройки.

Старият дворец в Байройт

е построен през 1715 г. 
от маркграф Георг Вил-
хелм.

След 40 години мар-
кграф Фридрих поема 

графството и дава дворе-
ца на жена си Вилхелмина. 
Тя веднага започва да го 
разширява, като не спи-
ра да добавя нови стаи. 
Появяват се Японският 
кабинет и Китайският ог-
ледален кабинет, в който 
Вилхелмина написва свои-
те прочути мемоари.

В периода до 1745 г. по 
проект на френския архи-
тект Жозе Сен Пиер са 
построени допълнителни 
сгради и фонтани. В сек-
циите, добавени от Вил-
хелмина към съществува-
щите градини, тя въвежда 
традиционни барокови еле-
менти. Старият дворец е 
уникален за времето си, 
защото през XVIII век ни-
къде в Германия не е имало 
такива градини. В съсед-
ство се намира 

Новият дворец,

датиращ от средата 
на XVIII век. Външният вид 
и интериорът му разкри-
ват изцяло влиянието и 
вкуса на графиня Вилхел-
мина. Нейните апартамен-
ти и покоите на съпруга й 
Фридрих са декорирани в 
късен рококо стил с мебе-
лировка, типична за пери-
ода. Изграждането на дво-
реца отново е поверено на 
Жозе Сен Пиер, но под пъл-
ния контрол на графинята. 
Нейният отпечатък личи 
особено силно в Огледал-
ната зала и Музикалната 
стая. Обиколката на дво-
реца включва партерния 
етаж, картинна галерия 
и красивата колекция от 
миниатюри.

Централният площад в Байройт

Маркграфската опера Старият дворец

Градините в Новия дворец

Фестивалният дом Festspielhaus

Оранжериите на Вилхелмина
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Bulgaria will receive 8% more European 
funding within the period 2021 – 2017
The 16th edition of the European week of Regions and Cities took place in Brussels

ACCENTS friday, 12 october 2018

„The Multiannual finan-
cial framework (MFF) is very 
important for the whole EU. 
That is why, one of the big-
gest challenges the Europe-
an Commission faced in 2018 
was to offer a budget for the 
2021 – 2027 programming 
period. For the first time in 
the history of the EU, such a 
big part of funds is envisaged 
for cohesion policy, where 
their amount will be Euro 373 
billion. 80% of it will go to 
the less developed regions, 
where the GDP per capita 
is under 75% of the average 

rate per EU“. This stated the 
Commissioner Corina Cre u, 
in charge of Regional Policy, 
during a briefing in Brussels, 
in answer to a question by 
the „Stroitel“ Newspaper re-
garding the cohesion policy 
after 2020.  The event was 
part of the programme for the 
16th edition of the European 
Week of Regions and Cities.

Cre u reminded that the 
total amount, that Bulgaria 
will get under the cohesion 
budget line for the period 
2014 – 2020 is Euro 7,6 bil-
lion. „Our proposal is within 

the new Programming period 
this amount to be increased  
with 8%“, she stressed. 

„When speaking about 
the future of MFF, we can-
not miss paying attention to 
the Brexit. With Great Britain 
leaving the EU, we will lose 
the second-largest economy 
in the Union“, Cre u under-
lined. According to her opin-
ion, this will certainly have 
financial impact on the pre-
liminary made plans. 

In her words, within the 
new cohesion policy for the 
period 2021 – 2027, the goals 

put, are to achieve a greener 
Europe by innovations, digi-
talization, economic growth 
and support to the small and 
medium size enterprises.  
„We strive to achieve a mod-
ern up to date policy, closely 
focused on the priorities for 
economic modernisat ion 
and to the transition to low-
carbon economy. Besides 
we aim to conduct a simpler 
and more flexible cohesion 
policy through reduction of 
bureaucracy and speeding 
up the implementation“, Co-
rina Cre u has said. 

Forum organized by KPKONPI  and 
Konrad-Adenauer Foundation 
discussed possibilities for introducing 
anti-corruption education

Trainings and lessons in anticorruption behavior and thinking 
will be held for the children in the kinder-gardens, for the pupils at 
pre-secondary and secondary levels, as well as for master’s degrees 
students at the University of national and world economy (UNWE). 
This was announced at a press conference, organized by the Com-
mittee for Combating Corruption and the withdrawal of illegally 
acquired property (KPKONPI) together with the Konrad-Adenauer 
Foundation. The details incorporated in the programs at all different 
levels of the training were presented by Plamen Georgiev, President 
of KPKONPI, Krasimir Valchev, Minister of Education and Science, 
Trifon Trifonov, Director of „Prevention of corruption“ Directorate at 
KPKONPI, Ivelina Petkova,  Chief Assist., UNWE. Participation in the 
forum took as well: Thorsten Geißler – Head of the Bulgarian office 
of the Konrad Adenauer Foundation, Prof. D.Sc. (Econ.) Statty Stat-
tev, Rector of the UNWE, Vanya Koleva, Deputy Minister of Youth 
and Sports, Tanya Mihaylova, Deputy Minister of Education and 
Science, etc. The co-editor of the prestigious Piu Europei magazine 
Alessandro Buttice was a special guest at the forum.

Doncho Barbalov, Deputy Mayor on Finance at Sofia Municipality:

Mr. Barbalov, what do 
the data about execution of 
the 2018 budget indicates 
as per this moment? Are 
there any spheres, where 
the collection rate is lower 
than the foreseen?

We have the data for the 
first eight months of 2018. 
They indicate, that the posi-
tive trend from the recent 
years has been maintained. 
As per the end of August the 
revenues from local taxes 
and fees amount at BGN 496 
million, which is 75% of the 
yearly plan. Our records on 
the transport vehicle tax col-
lection rate are also good. 
Due to that and thanks to 
the increased number of 
new-registered in the Sofia 
municipality cars, the growth 
continues. There is a raise 
of revenues from the prop-
erty acquisition tax as well. 
The collected by the end of 
August amount is BGN 78,8 
million, that is with BGN 15 
million more compared to the 
same period of the previous 
year.

We can report sustain-

ability of revenues in respect 
to the fees as well. I cannot 
miss mentioning the fees on 
technical services, particu-
larly those related to issuing 
of construction permits. The 
incomes, in this sense, are 
BGN 15,8 million per the first 
eight months of 2018. This 
amount is with BGN 2,7 mil-
lion more than the one per 
the same period of 2017, 
while such raise of these 
revenues in 2016 was not ob-
served. Probably the positive 
real estate market situation 

has a good effect on the wish 
for new construction as well.

I hope, in general, up to 
the end of 2018 to reach 
good results, similar to the 
ones of the previous year.  As 
such we will consider achiev-
ing of 100% or nearly this 
rate as revenues fulfillment.

Would it be possible to 
prognosticate for 2019 on 
the grounds of data from 
2017 and on this from the 
first eight months of 2018?

We are working on this, 

and even we have already 
the prognosis per three years 
ahead. We are already pre-
paring variants for the So-
fia municipality budget per 
2019. We analyze trends and 
we even make forecasts for 
revenues from local taxes 
and fees. From the different 
administration structures we 
get information about the 
projects they intend to re-
alise and about the money, 
they want to obtain. A bill 
of the Ministry of finance 
on a Public finances Act, 
that has been submitted for 
public discussions, foresees 
amendment of the size of 
transport vehicle tax. The 
concept of this amendment 
is to increase the weight of 
the ecological component 
in determination of this duty. 
Incentives are envisaged for 
the owners of environmental-
ly friendly of vehicles, while 
respectively – for the pollut-
ing ones the fee will be high-
er. For the present it is not 
clear when this proposal will 
be adopted by the National 
assembly.

Hitachi Construction Ma-
chinery (Europe) - HCME, 
has reconstructed and mod-
ernized the demonstration 
area in its headquarters in 
Amsterdam, Netherlands. 
The goal of premises renova-
tion is to create better options 

for exhibition of greater diver-
sity of construction machines 
in a more attractive manner 
and in a technologically ad-
vanced environment. The of-
ficial opening took place on 
27th September. This event 
coincided with the introduc-

tion of the new hydraulic ex-
cavator ZX210X-6 ICT at the 
European market. The fresh 
acquisitions were presented 
before of equipment dealers 
and media representatives.

The expanded area can 
already offer to the compa-
ny’s clients the opportunity 
of more full-value experience 
during testing the Hitachi 
machines. After they have 
been comfortably seated in 
the armchairs in the visitors’ 
hall, thanks to the new cabin 
system equipped with camera 
and microphone, they will be 
able to hear the operator dur-
ing the demonstration and to 
witness the process of opera-
tion. 

„Previously, I was able to 
explain the processes only to 

1 – 2 people. Now I can share 
this with over than 90 people 
from the audience. In its  for-
mer appearance the demon-
stration area, built in 2002, 
could accommodate only 4 
– 5 machines simultaneously, 
while currently its capacity is 
considerably increased“,  said 
Frank van Nest, demonstrator 
in the product and engineer-
ing department at HCME. 

He, together with the general 
product and engineering man-
ager - Burkhard Jansen and 
the product manager Wilburth 
Blum, has been managing 
the reconstruction project of 
the zone. Work has taken 6 
months for preparation, while 
its factual implementation has 
taken only 6 weeks. 

The demonstration area 
had been extended by 10 m 

from each side, thus provid-
ing additional space of 1500 
sq.m. Now it has obtained 
optimized embankments that 
provide better visibility to the 
visitors, willing to watch from 
close the construction equip-
ment, with energy-effective 
LED lighting and with a new 
drainage system.

Hitachi Construction Machinery with  
a new and modern demonstration zone 

Превод Радостина Иванова
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Тенис

Баскетбол

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

На терените на комплекс „Спортна зона“ се прове-
де 6-и кръг от Българска строителна футболна лига 
(БСФЛ). Той включи няколко футболни дербита, като 
жребият определи да се срещнат третият и четвър-
тият във временното класиране – „Каммартон Бъл-
гария“ и „Ромстал ХЕС“. Момчетата от „Каммартон“ 
започнаха по-добре двубоя и след първата част водеха 
с 2:0. В началото на второто полувреме Дилян Василев 
върна едно попадение за „Ромстал ХЕС“, но устремът 
им за победа беше спрян с нови два гола във вратата 
им. Точни за „Каммартон“ бяха Красимир Иванов (2), Ад-
риан Иванов (1) и Кристиан Кирилов (1).

В истинско дерби се превърна и срещата между 
Pipe System и „Булстрой Груп“, която премина с множе-
ство обрати. През първата част Ивайло Стойчев от 
Pipe System отбеляза нелеп автогол, но съотборникът 
му Стефан Манджуков възстанови паритета в сре-
щата. През второто полувреме Денис Борисов (Pipe 
System) даде преднина за своя тим, но тя веднага беше 
заличена от Юлиан Младенов („Булстрой Груп“). Така се 
стигна до последната минута в мача, когато Антон 
Кърцелянски („Булстрой Груп“) наказа грешка на врата-
ря на Pipe System – Динко Султанов, и донесе третата 
поредна победата за своя отбор в дебютния им сезон 
в Лигата.

С първи успех в шампионата се поздравиха и „канар-
четата“ от „Теразид“, след като постигнаха резултат 
4:2 срещу „Архитектурно студио Стивън Джордж“. „Те-
разид“ бе по-добрият, благодарение на Цветелин Тошев, 
Красимир Генков, Иван Иванов, и на автогола на Ивайло 
Костов. Точни за „архитектите“ бяха Антон Антонов 
и Йордан Начев.

Изненадата на кръга поднесоха АПИ – отборът на-
прави обрат от 0:2 до 3:2 срещу Old Boys след хеттрик 
на Георги Стамов за „агентите“ и по едно попадение на 
Михаил Димов и Емил Найденов за „старите момчета“.

Селекцията на „Марибор строй“ продължава с на-
казателната си акция в турнира. Този път „мариборци“ 
разгромиха „Главболгарстрой“ с 8:2 след точни изстре-
ли на Росен Паналов (2), Огнян Милеков (2), Атанас Ма-
рангозов (2), а по веднъж се разписаха Никола Георгиев 
и Стоян Милеков. За „Главболгарстрой“ се разписаха 
Мирослав Филипов и Георги Политов.

Тимът на „Бокал“ срещна трудности срещу „Мон-
таж Строителни Конструкции“, но в крайна сметка се 
поздрави с победата. Първата част завърши с резул-
тат 2:2, след голове на Георги Боянин (2) за „бокалци“ и 
на Христо Йорданов и Тодор Талков за „монтажниците“. 
През второто полувреме, след точни удари във врата-
та на Георги Братованов и Расим Рашид , „Бокал“ записа 
4:2 и прибави нови 3 точки към своя актив.

След серия от несполучливи резултати „Контракт 
Сити“ се върна към победния ход, след като се наложи 
с категоричното 9:2 над Cordeel Bulgaria. Головете за 
победителите бяха на Иван Ангелов (2), Ерсин Георгиев 
(2), Галин Петков (2), Красимир Недялков (2) и един на 
Димитър Бъчваров. За Cordeel Bulgaria на два пъти се 
разписа Милен Кръстев.

„Инфра Холдинг“ може да се похвали с нов успех, след 
като надделя над „Кондекс“ с 6:0. Това стана след 4 гола 
на Георги Асенов и по един на Валентин Маринов и Ан-
тон Божков.

„Ергодом“ записа четвъртата си победа в Лигата, 
надделявайки над G.P.Group с резултат от 4:2. Два 
пъти за резултата на „Ергодом“ се разписа Георги Ра-
шев, а Станислав Божинов и Райко Глухарски – по вед-
нъж. Точни за G.P.Group бяха Добромир Иванов и Алек-
сандър Николов.

Ф
ут

бо
л

Мачът с Украйна приключи без победител
Страницата подготви 
Теодор Николов

Италианският национален от-
бор по футбол записа на сметката 
си пети пореден мач без победа. Под 
ръководството на Роберто Манчини 
„Скуадра адзура” постигна резултат 
1:1 в контролна среща с Украйна, иг-
рана на стадион „Луиджи Ферарис” в 
Генуа.

Откакто Манчини застана наче-
ло, тимът има само една победа с 2:1 
над Саудитска Арабия. Всъщност до-
макините изиграха нелош мач срещу 
Украйна, но отново не успяха да пока-
жат превъзходството си, а и врата-
рят на Украйна Андрей Пятов направи 
няколко страхотни спасявания. 

Италианците поведоха в резул-
тата с гол на Федерико Бернардески 
в 55-ата минута, но съперникът из-
равни в 63-тата минута чрез Руслан 
Малиновски. В 71-вата минута шут 
на Малиновски срещна гредата, а 

секунди по-късно Тарас Степаненко 
стреля отблизо с глава, но Донарума 
успя да спаси. В 80-ата минута опа-
сен удар на Циганко премина покрай 
вратата.

В крайна сметка мачът приключи 
без победител. Следващият двубой на 
Италия е с Полша като гост от Лига-
та на нациите, а Украйна ще приеме 
Чехия в среща от същия турнир.

Европейската футболна асоциация (УЕФА) обяви, че 
увеличава с 50 процента парите, които ще получи всяка 
една от 55-те страни, участващи в турнира „Лига на 
нациите”.

Освен това европейската централа ще вдигне и на-
градния фонд на надпреварата, като всеки победител 
в група, от което и да е от четирите нива на турни-
ра, ще получи с 50 процента повече от първоначално 
предвиденото. Това означава, че крайният победител в 
надпреварата, който ще стане ясен през юни 2019 г., 
ще получи 10,5 млн. евро.

От УЕФА заявиха, че увеличението на парите, които 
ще бъдат раздадени на отделните федерации, е възмож-
но заради стабилното финансово състояние на центра-
лата, както и от заделените печалби от много успеш-
ното Европейско първенство във Франция през 2016 г.

Головата машина на „Байерн“ 
(Мюнхен) Роберт Левандовски по-
твърди, че през лятото е получил 
множество оферти. След края на 
сезона агентът му разкри, че на-
падателят иска да напусне заради 
липсата на подкрепа от страна 
на ръководството. В края на кам-
панията полякът беше нарочен за 
виновник за недостигането до фи-
нала в Шампионската лига. В край-
на сметка обаче футболистът остана в тима.

„Не съм разочарован, че не си тръгнах. Но когато усетих 
различно отношение на клуба към мен, реших да го кажа от-
крито. Исках да демонстрирам, че ако нещо не ми допада, то 
мога да напусна”, е заявил Левандовски.

Носителят на 20 титли 
от „Големия шлем” Роджър 
Федерер постигна трудна и 
драматична победа над един 
от играчите в най-добра 
форма в момента – Даниил 
Медведев, с 6:4, 4:6, 6:4 за 1 
час и 54 минути, с което се 
класира на осминафиналите 

на тенис турнира от серии-
те „Мастърс” в Шанхай.

Маестрото  имаше 
доста проблеми в двубоя с 
шампиона от Токио, но успя 
с малко късмет и помощ от 
мрежата да осъществи клю-
човия пробив в третия сет. 

Швейцарският ас реа-

лизира общо 12 уинъра и 11 
грешки от форхенд, както и 
13 печеливши и 16 сбъркани 
бекхенда. Печелившите уда-
ри на Медведев бяха 16 от 
форхенд и 5 от бекхенд, а 
грешките му – 12 и 8.

Следващият му против-
ник в китайския град ще 

бъде Роберто Баутиста 
Агут, срещу когото има 7 
победи в 7 мача без загубен 
сет.

Носителят на купата 
на България по баскетбол 
„Рилски спортист“ побе-
ди със 79:61 (20:17, 25:15, 
26:15, 8:14) финландския 
„Катая“ в реванш от вто-
рия квалификационен кръг 
на турнира за Купата на 
ФИБА Европа. Успехът не 
бе достатъчен на самоко-
вци, за да се класират ди-
ректно за груповата фаза 
на надпреварата, тъй 
като преди седмица те 
загубиха с 84:106 при ви-
зитата си във Финландия.

Вероятно обаче „Рил-
ски спортист“ ще продъл-
жи в следващия етап като 
един от трите най-добри 
„щастливи губещи“ от 
квалификациите, тъй като 
изостава само с 4 точки 

при общ баланс от двата 
двубоя 167:163 в полза на 
„Катая“. За да стане ясна 
съдбата на тима, самоко-
вци ще трябва да изчакат 
развръзката и на другите 
квалификационни срещи.

Баскетболистите на 
Людмил Хаджисотиров 
бяха съвсем близо до това 
да се класират директно 

за групите, тъй като во-
деха с 24 точки преди по-
следната четвърт. В нея 
обаче много слаба игра 
в нападение попречи на 
тима да реши сам съдба-
та си и да не трябва да 
чака развоя на другите 
срещи.

Най-резултатен за 
„Рилски спортист“ бе Ар-

тър Едуардс с 16 точки. С 
15 завърши Джейлън Джен-
кинс, а още 10 реализира 
капитанът Йордан Бозов. 
За „Катая“ с по 14 точки 
най-полезни бяха Винсънт 
Симпсън и Рахлир Джефер-
сън.

В следващата фаза на 
турнира тимът на „Катая“ 
ще играе в група "G", къде-
то са още шампионът на 
България „Левски Лукойл“ 
и гръцкият „Арис“ (Солун). 
Там ще попадне и един от 
"щастливите губещи", 
като това може да бъде и 
„Рилски спортист“. В гру-
па "В" на турнира място 
си осигури „Балкан“ (Бо-
тевград), който ще играе 
заедно с беларуския „Цмо-
ки“ (Минск), кипърския АЕК 
Ларнака и белгийския „Бел-
фиус Монс-Айно“.
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В следващия брой очаквайте

КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГОП НА КСБОП НА КСБ
Инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на  
КСБ – Кюстендил

ОП на КСБ – Варна, проведе 
Общо годишно отчетно 
събрание

Мониторинг на обществените 
поръчки – август 2018 г. 

Фоторепортер  Румен Добрев 
Коректори Румяна Кръстева, Ваня Майсторска 
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант  Валентин Дивеков 
Счетоводство Надежда Сумрова
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за 2013 г. на НСОРБ в 
категория „Печатни 

медии“

Наградата на НСОРБ „Медиен 
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на ВСУ „Любен 

Каравелов“
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Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“
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Специален приз 
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Годишната награда на ББАПБ 
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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 
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Cullinan е първият SUV модел 

стандартния Rolls-Royce, 
увеличавайки дължината 
му до 6357 мм, и включ-
ва по-дълги задни врати, 
по-висок таван и опции 
като панорамен стъклен 

покрив.

Интериорът може да бъде 
подобрен допълнително 

с аудио система Bang 

& Olufsen, преграда от шо-
фьора, нов мултимедиен 
център, LED осветление и 
много други екстри, като 

най-основните от тях мо-
гат да бъдат контролира-
ни от iPhone. 

Германската компания 

също така бронира авто-
мобила, предлагайки клас 
на балистична защита 7 и 
9, както и символа Guard, 
който върви с нея. Според 
Klassen срокът на достав-
ка след направена поръчка 
е 6 месеца.

Rolls-Royce е един от 
последните хай-енд бран-
дове, останал без SUV мо-
дел толкова дълго. Lincoln, 
Mercedes-Benz, Jaguar, 
Cad i l lac,  Lambo rgh in i , 
Maserati, Bentley и BMW от-
давна влязоха в тази ниша 
и се радват на страхотни 
продажби. Ferrari и Aston 
Martin са следващите, от 
които се очаква SUV.

Елица Илчева

Най-очакваната кола за 
2018 г. – първият SUV мо-
дел на Rolls-Royce – Cullinan 
(по името на най-скъпия 
диамант в света), вече се 
предлага в тунинг вариант 
от германската компания 
Klassen. Той е удължен и 
брониран и струва 1,8 млн. 
евро (2,1 млн. долара) при 
базова стойност 325 000 
долара, което пък е около 
1/100 от цената на камъ-
ка. 

Cullinan стандартно е 
оборудван с 6,75-литров 
V12 двигател с максимална 
мощност 563 конски сили, 

носи дизайна на марката 
отвън и е пример за лукс 
отвътре,

предлагайки  почти 
всичко, което човек може 
да очаква от SUV на Rolls-
Royce. Автомобилът е 
оборудван и с камери за 

нощно виждане, и интели-
гентна система, засича-
ща възможни сблъсъци на 
пътя. Идеята на Cullinan 
е да предложи удобство и 
контрол както на асфал-
та, така и в планината 
и в комбинирани терени, 
обясняват производите-
лите.

Предложението  на 
Klassen добавя 1016 мм 
към автомобила спрямо 



31РЕЛАКСпетък, 12 октомври 2018 Ñòðîèòåë

СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Върви си един човек  
през гората и вижда  
три джуджета. 
- Какви сте Вие, момчета? - 
пита човекът.
 - Ами ние сме седемте 
джуджета.
 - Е, как седем, като сте 
трима?!
 - Няма кадри, бе, братче! 

Осигурили 
сме място за 

гарниране на 
влаковете
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

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

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 
Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 
РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


