
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обръщаме се към Вас, за да изразим огромното си безпокой-

ство и категорично неприемане на случващото се в последната 
година, и още по-отчетливо през последните месеци, през които 
българският строителен бранш бе подложен на безпрецедентни 
и злостни атаки, зад които прозират политически интереси. 

Обвиненията срещу строителните фирми за некачествено 
изпълнение и непрозрачност на обществени поръчки прераснаха в 
обвинения за злоупотреби с евросредства, за да преминат всички 
граници и да достигнат до зловещата манипулация за връзка с 
убийство на млада жена, водеща на тв предаване. Въпреки бър-
зата работа на следствените органи, довела до разкриването 
на това престъпление, негативният отзвук в международен план 
към страната ни бе огромен. 

Продължават и несправедливите обвинения, че българските 
фирми строят на „високи цени, а качеството е безобразно“. 

Тези атаки се отразяват тежко на авторитета и на работа-
та на строителния бранш, върху който заради недоказани твър-
дения, хвърлени в публичното пространство, се слагат обидни 
етикети. Българските строители са наричани „олигарси, крадци, 
лъжци и убийци“. 

От създаването си досега Камарата на строителите в Бъл-
гария и фирмите, нейни членове, винаги са работили, спазвайки 
стриктно законите в Република България, като усилията ни са 
били насочени към създаване на честна и прозрачна конкурентна 
среда и ясни правила в бранша. Конкурсите и обществените по-
ръчки се провеждат съгласно законодателството и вярваме, че 
в нашата страна съществуват достатъчно институции, които 
да гарантират тяхната законност и прозрачност.

Намираме за неприемливо заради публикации без доказател-
ства, без произнасяне на съответните органи, да се заклеймяват 
публично водещи строителни компании, изградили едни от най-
мащабните инфраструктурни проекти, големи работодатели и 
данъкоплатци, и те да бъдат отстранявани от участие в об-
ществени поръчки.

Освен че създава напрежение в бранша, това е изключително 
лош знак към всички потенциални чужди инвеститори, които биха 
искали да правят бизнес у нас.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Строителите на България не са престъпници! Ние сме 250 

хиляди души, които искат да работят и да живеят в България. 
Искаме да отглеждаме децата си тук! Искаме да изграждаме, не 

да рушим. Ние не желаем да бъдем използвани за политически цели 
и за предизборна агитация! Затова казваме СТИГА! 

КСБ ще поиска спешни срещи с президента г-н Румен Радев, с 
председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, с 
премиера г-н Бойко Борисов, с лидерите на парламентарно пред-
ставените политически сили.

Нашето желание е на тези срещи, очи в очи с българската 
държава и общественост, да опровергаем всички внушения и 
недоказани твърдения, отправяни досега в изявления и изказва-
ния на институции. Високата институционална трибуна винаги 
гарантира широко медийно отразяване, а системните обвинения 
насаждат у обществото негативно отношение към целия бранш. 
Ще изразим категоричното си несъгласие с такава пропаганда 
и използването на съдбата на над 250 хиляди строители и тех-
ните семейства за трупане на политически дивиденти. Ние сме 
убедени, че честен политически дивидент може да бъде изваден 
само ако държавата седне открито с нас, чуе и разбере нашите 
проблеми и заедно изградим политиките за решаването им, така 
както го правехме досега.   

Както ние носим отговорност пред обществото, контрол-
ните и правораздаващите органи, така трябва да се търси от-
говорност от субектите, които създават и разпространяват 
лъжлива и невярна информация. Това трябва да бъде постигнато 
чрез промени в законодателството и ефективното и бързо съ-
дебно производство. Увреждането на търговския престиж и до-
брото име на компании, стожери на българската икономика, към 
момента не е наказуемо по никакъв начин. Това отваря широко 
поле за манипулации, което не е в интерес на заетите в сектора, 
техните семейства, както и на техните работодатели.

Надяваме се, че нашите послания ще бъдат чути. Ако това не 
стане, следващата стъпка ще бъде да защитим правата си по 
всички законови начини, включително и с национални протестни 
действия.

Очакваме от отговорните институции решителна намеса с 
цел да се съхрани спокойствието и предвидимостта в бранша и 
да се гарантира върховенството на закона в Република България.

Камарата на строителите в България декларира, че ще бъде 
последователна в политиката си за защита на интересите на 
своите членове.

Управителен съвет на Камара на строителите в България

София, 16 октомври 2018 г.
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ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 44-тото НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Г-Н БОЙКО 
БОРИСОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ НА ПП ГЕРБ Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ „БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ“ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ, 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ 
НА ПП ВОЛЯ Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА

Продължават 
Общите събрания 
на Областните 
представителства 
на КСБ

Хитрино – 2 години   
след трагедията
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21 октомври

Тодор Бояджиев, член на УС на КСБ и председател на ОП на 
КСБ – Хасково

22 октомври

Димитър Живков, член на УС на КСБ

ВА Ж НА  И Н Ф ОР М А Ц И Я

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професиона-
лен регистър на строителя (ЦПРС), с настоящото бихме желали да Ви информираме за 
действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно 
установения статут на Камарата на строителите в България (КСБ) за създаването и 
поддържането на ЦПРС.

В резултат на постъпилата информация от строители и служители на Камара-
та, голям брой строители, вписани ЦПРС, са получили предложения, както и фактури, 
за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в 
регистъра”, „членство в Камарата“ и други подобни услуги, които в голяма степен напо-
добяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани 
със системата на ЦПРС. Регистрирани са случаи на злоупотреба с имена на служители 
в областните звена „Регистър” на КСБ с обаждания и искания за заплащане на услуги за 
обслужване в „строителни регистри”.

С настоящата информация, предназначена за всеки вписан в ЦПРС строител, не мо-
жем да спрем действията на отделни лица, стремящи се да печелят от дейността си, но 
с нея сме длъжни да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, 
които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще 
се възползвате от тези услуги. С включването Ви в такива „регистри” и сайтове евен-
туалните ползи и финансовите Ви ангажименти са изцяло по Ваше решение. Подобни 
действия от Ваша страна не произтичат от изискванията на ЗКС и системата на ЦПРС.

Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва на основание 
чл. 3 от Закона за Камарата на строителите, и дължимите суми за вписване, годишно 
обслужване и разширение на обхвата на вписване се заплащат по цени, определени от 
общото събрание на КСБ. Тези цени се заплащат единствено по банков път, по сметка 
на Камарата, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с наложен платеж. 
Платежният документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено „Ре-
гистър” от представляващия строителя или от нотариално упълномощено от него лице. 

Важно е също така да уточним, че членството в КСБ е доброволно и при изявено 
желание за членство не се заплаща никаква такса. Всякакви други платени услуги или 
форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с Камарата. При необходимост 
от допълнителна информация можете да се обръщате към експертите в областните 
представителства на КСБ.

1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет 
(УС) на КСБ от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.

2. Приемане на Отчет за дейността за 2017 г. на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строи-
теля (КВППЦПРС).

3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ. 
4. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2017 г. 
5. Приемане на Решение за освобождаване от отговорност на членовете и 

председателите на УС, КС и КВППЦПРС за периода 10.2017 г. до 10.2018 г.
6. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2019 г.”
7. Приемане на Бюджет на КСБ за 2019 г.
8. Промени в Правилника за реда за вписване и водене на Централния професи-

онален регистър на строителя.
9. Приемане на промени в Устава на КСБ.
10. Приемане на нов Кодекс по професионална етика на строителя.
11. Избор на нов член на Управителния съвет на КСБ.
12. Разни. 
Канят се за участие:
• делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, 

както и членовете на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав като пред-
ставители на редовни членове на КСБ;

• делегатите по избор – избраните през 2017 г. на Общите събрания на ОП 
на КСБ представители на редовни членове на КСБ;

• представители на асоциираните членове на КСБ (само с право на съве-
щателен глас).

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните чле-
нове ще се извършва от 8.00 часа в деня на събранието.

Мартин Славчев

На 18 октомври се 
състоя заседание на ко-
мисията за определяне на 
наградите от конкурса за 
строителство „Златен 
отвес 2018“. Организатор 
на традиционното съби-
тие, което се провежда за 
17-и път по повод профе-
сионалния празник на бран-
ша, е Областното пред-
ставителство на КСБ във 
Варна, а медиен партньор 
е вестник „Строител“. 

Комисията с предсе-
дател арх. Виктор Бузев, 
главен архитект на общи-
на Варна, и членове – арх. 
Борислав Игнатов, пред-
седател на УС на Кама-
рата на архитектите в 
България (КАБ), арх. Иван 
Трендафилов, председател 
на регионалната коле-
гия на КАБ, арх. Димитър 
Стефанов, председател 
на Съюза на архитекти-
те в България – Друже-
ство Варна, инж. Снежана 
Милева, председател на 
регионалната колегия на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, Руси Русев, член 
на Областния съвет на ОП 
на КСБ – Варна, и Мартин 
Славчев, отговорен ре-
дактор във в. „Строител“, 
определи победителите в 
седем категории: „Жилищ-
ни сгради – многофамилни 
и еднофамилни“, „Хотели 
и ваканционни комплекси“, 
„Административни, офис, 
промишлени и търговски 
сгради“, „Спортни и раз-
влекателни обекти, обек-
ти в социалната сфера, 
образованието и здра-
веопазването“, „Обекти 
на инфраструктурата 

и благоустройството“, 
„Реставрация на обекти – 
недвижими паметници на 
културното наследство“, 
„Саниране на обществени 
и жилищни сгради“. Избран 
бе и носителят на голяма-
та награда „Златен отвес 
2018“. 

Право за участие в кон-
курса имаха строителни 
фирми, които са завърши-
ли своите проекти на те-
риторията на България в 
периода до 30 септември 
2018 г. и досега не са се 
включвали в съревнование-
то. Сред критериите за 
оценка бяха качеството 
на строително-монтажни-
те работи, прецизност та 

при спазване на техно-
логиите и детайлите на 
сградата, съответстви-
ето с проекта, както и 
функционалната пригод-
ност, индивидуалността 
на архитектурния проект, 
възстановяването и усъ-
вършенстването на град-
ската среда. 

Официалната церемо-
ния по връчване на награ-
дите „Златен отвес 2018“ 
ще се състои на 25 ок-
томври 2018 г. от 16:00 ч. 
в „Гранд Мол“ – Вар на. От 
25 октомври до 4 ноември 
ще се проведе и строи-
телната изложба, включ-
ваща всички участвали 
проекти. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВАРНА

СТРОИТЕЛНА
ИЗЛОЖБА Варна

2 0 1 8

Официален медиен партньор

XVII конкурс  „Златен отвес“ - 2018 г.Откриване: 
25 октомври 2018 г., 16 часа
Grand Mall - Варна, ниво 2 

25.Х.–04.XI.
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Експозицията, която се реализира със съдействието на Столичната 
община, ще може да се види от 22 октомври до 4 ноември

Десислава 
Бакърджиева

За пета поредна година 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) и вест-
ник „Строител“ със съдей-
ствието на Столичната 
община организират из-
ложба „Виж София – където 
строителството среща 
историята с бъдещето“. 
Традиционно експозицията 
е посветена на Деня на 
строителя - Димитров-
ден. Тя е съставена от 60 
пана с авторски творби на 

екипа на в. „Строител“ и 
въздушно заснети снимки 
с квадрокоптер (дрон) на 
знакови обекти, изградени 
в столицата. Изложбата 
ще е разположена на пеше-
ходния мост над бул. „Бъл-
гария“ до НДК.

Събитието ще бъде 
открито от председателя 
на Управителния съвет на 
КСБ инж. Илиян Терзиев на 
22 октомври, понеделник, 
в 13:30 ч. Поканени са кме-
тът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова, 
заместник-кметове, глав-

ният архитект на София 
Здравко Здравков, министри 
и зам.-министри, депутати, 
общински съветници, ръко-
водители на оперативни 
програми, кметове на ра-
йони, членове на КСБ, въз-
ложители на включените 
обекти и представители 
на фирмите изпълнители, 
партньори на в. „Строител“, 
медии и др.

До 4 ноември включи-
телно гражданите и гос-
тите на София ще могат 
да видят как градът се 
променя благодарение на 

реализацията на различни-
те строителни проекти и 
съхраняването на културно-
историческото ни наслед-

ство. Тази година 60-те 
пана представят редица 
обновени улици и булеварди, 
санирани детски градини и 

училища, столичното ме-
тро, нови сгради, цветни 
мозайки, храмове и други 
красиви обекти в София.

Снимка Румен Добрев

Свилена Гражданска 

„Инжпроект“ ООД е избран да изготви 
идейния проект за отклонение от първата 
метролиния от метростанция (МС) „Люлин“ 
до Софийския околовръстен път (СОП) с две 
подземни спирки и паркинг. Предложената 
цена е 485 хил. лв. без ДДС. Подизпълнител е 
„Старт Инженеринг“ АД. Това става ясно от 
решение за възлагане на обществената по-
ръчка, публикувано на електронната страни-
ца на „Метрополитен“ ЕАД. На второ място 
е класиран „Свеко Енергопроект“ АД с цена 
528 хил. лв.  

В обема на обществената поръчка се 
включва разработването на идеен проект 
за подземно метротрасе с дължина около 
1600 м, два броя станции – МС 1 и МС 2, с по 
два странични вестибюла и странични перо-
ни с дължина по 105 м и ширина 4 м, участък 
за оборот и топъл резерв на метросъстави-
те преди крайната МС 2. Също така трябва 
да се изготви и проект за бул. „Царица Йо-
ана“ – между бул. „Панчо Владигеров“ и бул. 
„Добринова скала“, с дължина около 1100 м по 
част „Пътни работи“, вертикална планировка 
и организация на движението, както и идеен 
проект за подземен паркинг с входни и из-
ходни рампи, разположен над метроучастъка 
между МС 1 и МС 2 и северно от тунелната 
отсечка в габарита на бул. „Царица Йоана“.

Елица Илчева

„Първото обособено в София трасе за градски 
транспорт на бул. „Константин Величков“ ще бъде за-
вършено до края на годината“. Това заяви по време на 
проверка на обекта зам.-кметът на София по направ-
ление „Транспорт и транспортни комуникации” Евгени 
Крусев. По думите му проектът включва изграждане-
то на 6 перона и поставяне на делинеатори, които 
да разделят градския транспорт от автомобилното 
трасе. На инспекцията Крусев установи, че пероните 
вече са изградени, но към момента има забавяне на 
ремонта. „Има причини, които са обективни, като ва-
лежи през юли и такива, които са във връзка с експло-
атационни характеристики – трябваше време да се 
фиксират няколко релси“, заяви Крусев. По думите му 
строителният надзор има задача да изчисли забавяне-
то, което не е породено от обективни причини, за да 
се предприемат съответните санкции срещу изпъл-
нителя. Крусев информира, че той ще бъде сменен и 
ще понесе съответната санкция, защото контролът 
по качеството показва, че използваните материали 
не са на нужното ниво. Те са тествани лабораторно 
и от специалисти в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, където е установено, че 
тяхната устойчивост на атмосферни влияния е не-
достатъчна. „Фирмата, която ще поеме проекта, е 
„Софинвест“, като нейна задача е да завърши всички 
дейности и до края на 2019 г. да бъде възстановен 
градският транспорт, движещ се в обособеното тра-
се“, заяви Крусев. 

„Ще осигурим максимално дълга гаранция на рел-
совия път по ул. „Граф Игнатиев“, материалите за 
виброизолация са заменени поради доказана необхо-
димост и не заради тях е направена промяна в проек-
та, каза още на проверката зам.-кметът на София. 
Той обясни, че чл. 154 ал. 5 от Закона за устройство 
на територията дава право материали да се заме-
нят вследствие на възникнали обстоятелства по 
време на строителството. Когато това се прави, 
те се одобряват от строителния надзор след т.нар. 
анализ на цената, т.е. няма да бъде платено повече. 
„Фирмата „Пандрол“, която е доставчик на виброи-
золациите, е гарантирала пред главния изпълнител 
10-годишна гаранция. Тя е една от най-големите в 
бранша и референциите им са отлични“, каза още 
Крусев. 

Той разясни също така, че промяната в проек-
та на ул. „Граф Игнатиев“ не е заради смяната на 
този материал, а тъй като първият проектант е 
допуснал в участъка фрапантни грешки. Най-голяма-
та от тях е, че според неговите чертежи на ъгъла 
с „Алабин“ завоят е бил така описан, че трамваите 
са щели да се удрят челно. Имало е и много забележ-
ки по отводняването, които не са били отразени в 
документацията. 

„Когато получихме аргументирано становище 
от „Столичен електротранспорт“, че вместо да се 
подобрят показателите, те ще се влошат, свикахме 
Специализирания експертен съвет по устройство на 
територията, който е от 29 души, те потвърдиха 
единодушно това и решиха, че проектът трябва да 
се преработи. Затова възложихме промените на друг 
проектант“, обясни още зам.-кметът. 

Росица Георгиева

„Предлагаме пътищата в Бъл-
гария да бъдат изследвани и оце-
нени според степента им на без-
опасност – със звезди от 1 до 5, 
като най-малко да получават най-
опасните трасета“. Това каза 
д-р ик.н. Николай Иванов, предсе-
дател на Българската браншова 
асоциация „Пътна безопасност” 
(ББАПБ) и член на УС на Камара-
та на строителите в България 
по време на семинара „Проект 
RADAR – оценка и мерки за нама-
ляване на риска по пътищата по 
критерий „Пътна безопасност“. 
Визия за по-добра безопасност“. 
Събитието, организирано от 
ББАПБ, се проведе в Правец. 

Д-р Иванов обясни, че обслед-
ването може да се прави от спе-
циализирани автомобили, които 
да отчитат спецификите на 
пътя, а събраните данни да се 
анализират от специалисти. По 
думите му, изследване на пътна-
та инфраструктура е правено в 
България в периода 2012 – 2014 г. 
в рамките на проект SENSoR, 
който е изпълняван в 14 държави. 

Тогава са проучени 641 км, като 
70% от изследваните трасета 
са оценени по критерий „Пътна 
безопасност“ с под 3 звезди. 

Понастоящем в България се 
изпълнява проект RADAR, който 
е продължение на вече приклю-
чилия проект SENSoR. Срокът 
за реализация на RADAR е 36 
месеца – от юни 2018 г. до май 
2021 г. В него участват 11 стра-
ни от Дунавския регион, като по 
него отново части от пътната 
инфраструктура ще бъдат оце-
нявани по критерий „Пътна без-
опасност“. 

Д-р Николай Иванов обясни, 
че в пътната инфраструктура 
на България трябва да се инвес-
тират около 10,5 млрд. лв., за да 
отговаря на европейските стан-
дарти за безопасност. „Необхо-
димо е да се направи оценка на 
състоянието на цялата инфра-
структура, на рисковете и да се 
подготви план за ремонт и реха-
билитация на пътищата с визия 
за 10 – 15 години напред”, каза д-р 
Иванов.

Повече по темата четете в 
следващия брой на в. „Строител”.
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През месец октомври 2018 г. „Интерхолд“ ЕООД реализира пред-
срочно проект по административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0565-C01, „Повишаване 
на енергийната ефективност на „Интерхолд“ ЕООД, чрез инвестиции 
в ново високотехнологично оборудване“, осъществяван с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосо-
бност 2014 – 2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Евро-
пейски фонд за регионално развитие, процедура BG16RFOP002-3.001 
„Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. 

В процеса на реализация са постигнати общите и специфични цели 
на проекта, а именно повишаване на енергийната ефективност в про-
изводствения процес чрез въвеждане на енергоефективни машини 
и подобряване на организацията и управлението на енергийните ре-
сурси в дружеството чрез внедряване и сертифициране на система за 
енергиен мениджмънт, съгласно БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. 

Очаква се годишно в резултат на внедреното високотехнологич-
но оборудване и системата за енергиен мениджмънт в производ-
ствената дейност да бъдат реализирани енергийни спестявания от 
482 879 kWh/г., или 52,09% от тях ще бъдат постигнати енергийните 
спестявания от 55,71% и ще се понижат емисиите на парникови га-
зове в атмосферата. По този начин в следващите години ще намалее 
енергийната интензивност на производството, ще се създадат условия 
за устойчив растеж и за повишаване производствения капацитет на 
„Интерхолд“ ЕООД.

 Общата стойност на проекта е 940 728,76 лв., от които 567 806,91 лв. 
европейско и 100 201,22 лв. национално съфинансиране, и 272 720,63 лв. 
собствени средства на дружеството.

„Интерхолд“ ЕООД реализира 
предсрочно проект по ОПИК

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) стар-
тира тръжна процедура за 
изработването на техни-
чески проекти при основния 
ремонт на близо 111 км от 
републиканската мрежа. Въз 
основа на тях след това ще 
се рехабилитират 2,4 км от 
пътя Кърджали – Маказа в 
Кърджали, близо 33 км от 

Самоков – Ихтиман, около 54 
км от Бургас – Царево и над 
22 км от Рудозем – Смолян. 
Общата индикативна стой-
ност на поръчката е близо 
1,7 млн. лв. без ДДС, като 
средствата са осигурени 
от бюджета на АПИ.

Обществената поръч-
ка е в 4 обособени позиции 
(ОП). Първата е за път I-5 

Кърджали – Маказа от км. 
340+228 до км. 342+639,41. 
Тя е с обща дължина 2,411 км 
и индикативна стойност 
34 хил. лв. без ДДС. Втора-
та обособена позиция е за 
III-822 Самоков – Живково – 
Ихтиман от км. 2+100 до км. 
32+260 и от км. 33+007,77 до 
км. 35+700. Общата дължина 
е 32,853 км, а индикативна-

та стойност е 425 хил. лв. 
без ДДС. ОП 3 е за II-99 Бур-
гас – Созопол – Царево от 
км. 0+000 до км. 20+504, от 
км. 20+504 до км. 28+514 (ва-
риант Алепу) и от км. 32+934 
(съответства на км. 28+514) 
до км. 58+000. Трасето е с 
обща дължина 53,580 км, а 
индикативната стойност 
е 910 хил. лв. без ДДС. Чет-

въртата позиция е за път III-
868 Рудозем – Смолян от км. 
0+000 до км. 20+175 и от км. 
20+285 до км. 22+225, обща 
дължина 22,115 км. Индика-
тивната стойност е 290 
хил. лв. без ДДС.

Бъдещите изпълнители 
ще извършат инженерно-
геоложки проучвания и гео-
дезически замервания, кон-

структивно обследване на 
съоръженията и ще изгот-
вят технически проекти за 
основен ремонт на пътните 
отсечки, с които ще бъдат 
уточнени необходимите ре-
монтни дейности и тяхна-
та индикативна стойност. 
Кандидатите могат да по-
дават офертите си до 26 
ноември.

При изпълнението на тези обществени поръчки ще се приложи нова схема на плащане
Десислава Бакърджиева 

Стартираха тръжните про-
цедури за избор на изпълнители на 
строителството на 33 км от път 
I-1 между Мездра и Ботевград. 
Проектът, който е с индикативна 
стойност близо 302 млн. лв. без 
ДДС, ще се финансира със сред-
ства от републиканския бюджет. 
От Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) съобщиха, че при из-
пълнението на тези обществени 
поръчки ще се приложи нова схема 
на плащане. Тя предвижда цялата 
стойност на договора да се раз-
плати на съответния изпълнител 
след като бъде подписан Акт 16 
за завършване на обекта и има 
издадено разрешение за ползване. 
Целта е на обектите да се рабо-
ти максимално мобилизирано и те 
да бъдат завършени качествено и 
в кратък срок. 

Отсечката Мездра 
– Ботевград е една от 
най-сложните от на-
правлението Видин – Бо-
тевград и затова стро-
ителството ще започне 
имено от нея. Видин – 
Ботевград е с дължина 
167 км и е приоритетен 
проект в инвестицион-
ната програма на АПИ 
и Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
до 2022 г., тъй като с 
цялостното хомогени-
зиране и модернизация 
на трасето от Дунав 
мост 2 ще се осигури 
бърза и удобна връзка 
между автомагистра-
лите „Хемус”, „Тракия” и 
„Струма”.

Мездра – Ботевг-

рад е разделен в два лота, за да 
може на обекта да се работи 
едновременно и да завърши в кра-
тък срок. Лот 1 е от км. 174+800 
до км. 194+122. Индикативната 
стойност на поръчката за акту-
ализация на техническия проект 
и строителство е 123 000 000 лв. 
без ДДС, но тя не е пределна. Сро-
кът на изпълнение е 1096 дни, от 
които 180 дни за проектиране и 
916 дни за строителство. Канди-
датите могат да подават офер-
тите си до 3 декември 2018 г. Ин-
дикативната стойност на лот 2 
– от км. 161+367 до км. 174+800, е 
178 800 000 лв. без ДДС и също не 
е пределна. Срокът за реализация 
е 1096 дни, от които 180 дни за 
проектиране и 916 дни за строи-
телство. Офертите се приемат 
до 10 декември 2018 г.

Участъкът Мездра – Ботев-
град ще бъде с две платна с по 

две ленти за движение в посо-
ка с габарит 20 м. Трасето ще 
следва съществуващия път, 
като се развива по нов терен в 
участъците, обхождайки селата 
Люти дол, Типченица, Новачене 
и Скравена. Ще бъдат изграде-
ни и ремонтирани редица съоръ-
жения – над жп линията Мездра 
– София, мостове над р. Искър, 
Малата река, Калница, Бебреш, 
Рударка, както и пътен възел при 
с. Новачене. Пресичанията на 
републиканската и общинската 
мрежа ще се осъществяват чрез 
кръгови кръстовища „Мездра“, 
„Дърманци“, „Ребърково“, „Люти 
дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. 
Предвидено е построяването на 
селскостопански надлези, пло-
щадки за отдих и др. На обхода на 
с. Люти дол ще бъдат направени 
два тунела, с дължини съответно 
490 м и 340 м.
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Мирослав Еленков

„Ще настоявам по 
никакъв начин да не се 
промени координацията 
и работата между евро-
пейските и английските 
служби.“ Това заяви минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов пред журналисти 
в Брюксел преди начало-
то на обсъждане на Брек-
зит във формат ЕС-27, с 
което стартира редовно 
заседание на Европейския 
съвет. Премиерът посо-
чи, че английските служби 
са изключително добри в 
сферата на сигурността 
и даде за пример борбата 
с контрабандата, теро-

ризма и организираната 
престъпност. Той изрази 
надежда да не се стига 
до сценарий, при който 
Обединеното кралство 
да излезе от ЕС без спо-
разумение. „Изключително 
важно е за българските 
граждани, които живеят 
във Великобритания, и за 
английските, които живе-
ят в България, да намерим 
възможно най-добрия из-
ход за всички. Не бива да 
се подвеждаме по емоции-
те, защото след това ще 
страдат хиляди хора, а и 
със сигурност ще се от-
рази на финансите, иконо-
миката, на всичко в Евро-
па “, каза Борисов.

Десислава Бакърджиева
 
Правителството одобри допълнителни разходи по 

бюджета на Министерството на младежта и спорта 
за 2018 г. в размер на 3 663 000 лв. Със средствата ще 
бъде финансирано изграждането на многофункционална 
спортна зала в Кърджали, която да се използва основно, 
но не само, за тренировъчна и състезателна дейност 
по волейбол, баскетбол и футзал. 

Емил Христов

„Потенциалът на ту-
ризма в Дунавския регион 
е огромен и може да до-
несе много икономически 
ползи.“ Това каза евроко-
мисарят по регионална 
политика Корина Крецу на 
пресконференция в София, 
която се проведе в рам-
ките на Седмия годишен 
форум на Стратегията 
на ЕС за Дунавския реги-
он. На брифинга присъст-
ваха и вицепремиерът и 
министър на външните 
работи Екатерина За-
хариева, министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова и министърът 
на туризма Николина Ан-
гелкова.

 „Дунавската страте-
гия е създадена още през 
2010 г. и е отражение на 
европейското сътрудни-
чество“, отбеляза Крецу. 
Тя подчерта, че тазго-
дишният форум е свързан 
с опазването на Дунав-
ския регион, новите тех-
нологии, сигурността и 
мобилността. По думите 
й е важно да се преодоле-

ят и някои недостатъци 
в сектор „Туризъм“, като 
например несигурните 
работни места. Крецу ин-
формира присъстващите, 
че Европейската комисия 
ще отпусне помощ на по-
страдалите от природни 
бедствия Гърция, Полша, 
Литва и България. Тези 
държави ще получат общо 
34 млн. евро от Фонд „Со-
лидарност“ на ЕС, след 
като Парламентът и Съ-
ветът одобриха предло-
жението на Европейската 
комисия. От тях 2,2 млн. 
евро са за България, кои-
то ще са за щетите от 
бурите и обилните валежи 
през октомври 2017 г.

Вицепремиерът Екате-

рина Захариева припомни, 
че в Дунавската стра-
тегия взимат участие 
14 държави, от които 5 
не са членове на ЕС. „По 
време и на двете пред-
седателства на България 
– това на Съвета на ЕС 
и на Дунавската стра-
тегия, наши приоритети 
са стабилността, прос-
перитета, сигурността, 
сближаването и общото 
ни бъдеще. Това, което 
постигнахме като пред-
седател на Дунавската 
стратегия, е да се работи 
по-фокусирано върху всеки 
един от нейните стълбо-
ве. Разчитаме в бъдеще 
да има и по-голямо фи-
нансиране за проекти по 

Стратегията“, каза още 
Захариева.

Министър Петя Авра-
мова посочи, че през го-
дините приоритетите на 
Дунавската стратегия 
са се развили и те трябва 
да бъдат актуализирани и 
преобразувани спрямо но-
вите предизвикателства. 
„Нужна е силна политиче-
ска подкрепа от всички 
държави и институции, 
при познаване на основни-
те стратегически прио-
ритети и осигуряване на 
инвестиции за тяхното 
изпълнение чрез комбини-
ране на различни финан-
сови механизми. Трябва да 
търсим тази промяна за-
едно на европейско ниво“, 
каза министър Аврамова.

Николина Ангелкова 
съобщи, че е приета съв-
местна декларация на ми-
нистрите, отговарящи за 
туризма и културата от 
Дунавския регион. Тя цели 
да бъде насърчено пред-
ставянето му чрез общи 
инициативи в областта 
на културно-историческо-
то наследство, съвместни 
проекти, свързани с тра-
дициите, фестивалите, 
винопроизводството. 

Десислава Бакърджиева

На 27 октомври от 11:00 ч. на бул. 
„Черни връх“ в София, след традиционно-
то съботно бягане на 5kmrun.bg в Южния 
парк, което за втори път тази година 
ще е под мотото Run Green, участници и 
служители на ЧЕЗ в България ще засадят 
първите 10 дървета от предвидените за 
залесяване тази есен на територията на 
Западна България. Събитието ще даде 
старт на инициативата We Do GReen, 
включена в кампанията на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД - „Зареждаме Ви с енергия“, 
по време на която Дружеството органи-
зира и провежда мероприятия, свързани 
с грижата за околната среда и енергий-
ната ефективност. На 14 юли 2018 г. 
„ЧЕЗ Електро България“ АД и 5kmrun.bg 
проведоха съвместно Run Green – бягане 
за възрастни и деца, като броят на учас-
тниците определи и този на дърветата 

– 366, които да бъдат засадени през ес-
ента от доброволци. „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД, със съдействието на gorata.bg, 
увеличи броя и планираните за засаждане 
дървета вече са над 1500.

Следващото събитие от инициа-
тивата We Do Green е предвидено за 2 
ноември 2018 г., когато в землището на 
с. Росоман, община Божурище, със съдей-
ствието на gorata.bg, доброволци – служи-
тели на ЧЕЗ, ще засадят 1500 дървета. 
През ноември, съвместно със столичната 
Община „Възраждане“, „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД организира и засаждане на дър-
вета в парк „Възраждане“ от доброволци – 
жители на общината и служители на ЧЕЗ. 

Една от целите на инициативата We 
Do Green е да популяризира използването 
на електронната фактура като удобен, 
сигурен и модерен начин за получаване на 
месечните сметки, който дава възмож-
ност за личен принос към опазване на 
околната среда. До момента клиентите 
на „ЧЕЗ Електро България“ АД, използва-
щи по-модерния и екологичен електронен 
вариант на фактура, са повече от 400 хи-
ляди. Те дадоха своя принос в опазване на 
природата, като с избора си спасиха от 
изсичане над 3550 дървета, спестиха над 
32 млн. листа хартия, или приблизител-
но 273 тона хартия и 682 мегаватчаса 
електроенергия, необходима за производ-
ството им.

Елица Илчева

И з г р а жд а н е т о  н а 
Единната система за ту-
ристическа информация 
(ЕСТИ), която ще свърже 
в едно компютрите на хо-
телите с Националната 
агенцията за приходите и 
данъчните служби, върви 
в срок и най-вероятно ще 
заработи от декември или 
януари 2019 г. Това съобщи 

министърът на туризма 
Николина Ангелкова след 
среща с бранша за отчи-
тане на резултатите от 
летния сезон. Целта е 
приходите от нощувки да 
се отчитат точно. 

„По данни на НСИ за пе-
риода юни – август 2018 г. 
общият брой туристиче-
ски посещения на чужде-
нци е над 4,48 милиона“, 
съобщи министър Ангел-

кова и обясни, че ръстът 
спрямо периода юни – ав-
густ 2017 г. е 3,3%. „През 
първите два летни месеца 
– юни и юли, за които на 
този етап разполагаме с 
данни от БНБ, постъпле-
нията от чуждестранни 
туристи възлизат на 1,2 
млрд. евро, което е ръст 
от 6,4%. Класацията за 
входящ туризъм за пе-
риода от юни до август 

включително, 2018 г., се 
оглавява от Румъния. Вто-
ра позиция заема Германия, 
а на трето място се на-
режда Гърция“, съобщи още 
тя. 

Снимка в. „Строител“
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Сътрудничеството ни с КСБ е в името на гражданите

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

Росица Георгиева

Инж. Панов, проведе 

се 13-ата Годишна среща 

на местните власти. 

Какви са резултатите 

от най-големия общин-

ски форум за 2018 г.?

Годишната среща на 
местните власти е съби-
тие, чието значение да-
леч надхвърля измерени-
ята на местната власт 
– общини, градове, насе-
лени места. Мащабното 
по размерите си меро-
приятие има пряко отно-
шение към регионалното 
развитие, а оттам и към 
просперитета на цялата 
страна. Именно затова 
се радвам и същевремен-
но изказвам благодар-
ност на представители-
те на изпълнителната и 
законодателната власт, 
че уважиха нашия форум. 
Всеобщите ни намере-
ния за екипна работа, за 
партньорство в името 
на българските граждани 
от всеки град и населено 
място – това е един от 
важните резултати.

Обсъди хме  редица 
ключови въпроси и свър-
заните с тях варианти 
за решения – развитието 
на електронното управле-
ние, поддържането на об-
щинската инфраструкту-
ра, необходимостта от 
нов закон за местните 
данъци и такси, бъдещо-
то регионално развитие 
на страната. Обявихме 
и началото на общинска 
дискусия за развитие на 
местното самоуправле-
ние в България през след-
ващите десет години. 

По време на пленар-

ната сесия Вие постави-

хте акцент върху някол-

ко конкретни проблема 

пред местната власт - 

състоянието на общин-

ската пътна мрежа и 

трудностите, свързани 

със задържането на ка-

дри в общинските адми-

нистрации. Според Вас 

какво е решението им и 

срещнахте ли разбиране 

от централната власт в 

лицето на вицепремиера 

Томислав Дончев и пред-

седателя на 44-тото 

Народно събрание (НС) 

Цвета Караянчева? 

Както подчерта Цве-
та Караянчева, с взаим-
ната си подкрепа пар-
ламентът и местната 
власт трябва да дадат 
ясен сигнал към хората, 
че общите основни цели 
ще бъдат постигнати, а 
именно – гарантиране на 
благополучието и сигур-
ността на гражданите. 
Проблемите на общините 
са ангажимент както на 
местната власт, така и 
на законодателната, и на 

изпълнителната и едино-
мислието по този въпрос 
бе ясно забележимо по 
време на Годишната сре-
ща на местните власти. 
Всички, които бяхме там, 
усетихме това разбиране 
както от страна на пред-
седателя на 44-тото НС 
Цвета Караянчева, така 
и от вицепремиера То-
мислав Дончев, от мини-
стрите, които участва-
ха в различните сесии и 
дебати. 

Въпросите за състоя-
нието на общинската 
пътна мрежа и тези за 
привличането и задържа-
нето на кадри в общин-
ските администрации са 
свързани основно с необ-
ходимостта от допълни-
телно финансиране. 

Как  по -конкретно 

държавата може да Ви 

съдейства за преодоля-

ването на тези труднос-

ти? 

Състоянието на чет-
въртокласната пътна 
мрежа е един от най-голе-
мите проблеми за мест-
ните администрации. Тук 
влизат както общински-
те пътища между населе-
ните места, така и тези 
в тях. Както неведнъж е 
ставало ясно, при прибли-
зително еднаква дължина 
на републиканската и об-
щинската инфраструк-
тура местната власт 
получава много по-малка 
субсидия за поддръжка 
на пътищата, за които 
отговаря. Националното 
сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ) води разговори 

с министерствата на 
регионалното развитие 
и благоустройството и 
на финансите за следва-
щата година субсидията 
да бъде увеличена и да 
бъде поне 100 млн. лв. За 
сравнение сега тя е 50 
млн. лв. 

Искаме  финансова 
подкрепа от държава-
та, за да бъде осигурено 
това качество на об-
щинската пътна инфра-
структура, каквото е при 
републиканската мрежа. 
Ако разполагаме със ста-
билен и устойчив приход, 
всеки общински съвет и 
кмет ще бъде отговорен 
да гради нови или да ре-
хабилитира изцяло пътни 
трасета и ще може да 
планира по-дългосрочно.

Р а з ш и р я в а н е  н а 
собствените източници 
на приходи също би ре-
шило много от въпроси-
те, свързани с необходи-
мостта от допълнителни 
средства.

Бих искал да отбеле-
жа също, че държавата 
не трябва да се бои да 
овластява своите общи-
ни. Ние сме доказали във 
времето, че сме властта, 
която стои най-близо до 
хората, най-бързо научава 
за техните проблеми и е 
способна най-адекватно 
да ги реши. Но за целта 
трябва да разполагаме с 
необходимия инструмен-
тариум от законови пра-
вомощия и достатъчно 
ресурси. Когато общини-
те ги имат, то тогава и 
решаването на проблеми-
те на хората и бизнеса 
на място струва много 

по-малко, става доста 
по-бързо и се оценява по-
високо от гражданите. 

Когато ние, общини-
те, имаме ясни и устой-
чиви ангажименти – за-
бележете, не казвам с 
по-малко или с повече 
пари, а ясни и устойчи-
ви ангажименти, тогава 
можем да бъдем реален 
партньор на държавата 
и да гарантираме добро-
то качество на услуги-
те, които се очаква да 
предоставяме, ще имаме 
възможност да планираме 
и реализираме истински 
местни политики.

Вече се работи по 

Закона за държавния бю-

джет. Какво финанси-

ране ще иска местната 

власт от държавата и в 

какви направления?

Както вече споменах, 
водим разговори за уве-
личаване на субсидията 
за поддръжка на общин-
ската инфраструкту-
ра. Необходими са също 
значително по-активни 
действия по превенцията, 
по намаляване на риска 
за живота и имущество-
то на гражданите, както 
и за публичната инфра-
структура. Създадохме 
нужните предпоставки с 
промените в Закона за за-
щита при бедствия през 
2016 г., в които и по наше 
настояване бяха разви-
ти нормите,  касаещи 
превенцията. Вече има 
специални органи на на-
ционално, областно и об-
щинско ниво - съветите 
за намаляване на риска 
от бедствия. Определен е 

редът за дейностите по 
планиране. Ние от НСОРБ 
подпомагаме този процес, 
като провеждаме по наш 
проект безплатни обуче-
ния, в които вече са об-
хванати над 500 общин-
ски служители, експерти 
по „Превенция и защита 
при бедствия“. 

Що се отнася до фи-
нансирането на мерки 
за предотвратяване на 
възникването на аварии 
и опасни събития, наше-
то становище е, че те не 
са непредвидени – всич-
ки ние имаме достатъч-
но яснота за рисковите 
обекти на територията 
на общините ни, както 
и какви са необходимите 
дейности за превенция. 
За много от обектите 
имаме изготвени проек-
ти. Не е нормално да кан-
дидатстваме всяка годи-
на за такива средства. 
Смятаме, че в национален 
мащаб трябва да се въве-
де в действие механизъм 
за финансиране на мерки-
те по превенция, който 
да бъде заложен в Закона 
за държавния бюджет – 
като целева субсидия за 
общините, разпределе-
на по конкретни обекти. 
Междуведомствената 
комисия по възстановя-
ване и подпомагане към 
Министерски я  съвет 
разполага със 70 млн. лв. 
на година. А тези бю-
джетни средства за не-
предвидени разходи далеч 
не са насочени само за 
възстановяване на щети 
по инфраструктурата на 
общините и на централ-
ните ведомства. Преди 
значителна част от тях 
беше насочвана за обез-
щетения за епидемии по 
селскостопански живот-
ни, за строителство на 
ограда по границата и 
т.н. Реално ежегодно ос-
тават около 200 млн. лв. 
нефинансирани искания 
на общини и централни 
ведомства за подпомага-
не за възстановяване на 
щети. Направили сме ис-
кане до Министерството 
на финансите за увеличе-
ние на това перо с още 80 
млн. лв. за Бюджет 2019. 

На форума поста-

вихте въпроса за нов 

приходен закон за общи-

ните. Какво предвижда 

идеята на НСОРБ? Как 

ще се промени финансо-

вото състояние на об-

щините?

През последните годи-
ни ние максимално използ-
ваме инструментите на 
действащата данъчна 
политика, за да повиша-
ваме събираемостта на 
съществуващите местни 
налози и такси. Данъчни-
те ни служби укрепнаха. 

Вече прилагаме модерни 
практики както при фор-
мирането на размерите 
на местните данъци и 
такси, така и при съби-
рането им. Стараем се 
максимално да информи-
раме гражданите за какво 
и как разходваме ограни-
чените местни приходи, 
които те ни доверяват 
да управляваме. Наши-
ят данъчен нормативен 
акт - Законът за мест-
ните данъци и такси, на 
1 януари 2018 г. стана на 
20 г. Досега е изменян 65 
пъти – средно три пъти 
годишно. Икономическа-
та картина в страната 
се промени, измени се и 
държавната данъчна по-
литика. Затова счита-
ме, че за да бъдем още 
по-ефективни в събира-
нето и управлението на 
местните приходи, имаме 
необходимост от нов мо-
дерен Закон за местните 
данъци и такси – време 
е да спрем да кърпим се-
гашния. 

Какви са очаквания-

та Ви за изпълнението 

на проектите с финан-

сиране от ЕС през на-

стоящия период 2014 – 

2020 г.?

Ние, общините, сме 
най-големият отговорен 
и мотивиран бенефици-
ент по европейските 
програми. Реализацията 
им и последващото подо-
бряване на облика на ре-
дица градове и населени 
места са сериозен успех 
както на местните ад-
министрации, така и на 
Сдружението. Очаквам, 
че ще продължим да до-
казваме това, а изпълне-
нието на проектите ще 
бъде успешно. 

В рамките на фору-

ма се проведоха срещи 

с  представители  на 

ра з лич ни  ми нис т ер -

ства и агенции. Със-

тоя се и първата среща 

между НСОРБ и новия 

министър на регионал-

ното развитие и бла-

гоустройството Петя 

Аврамова, която пред-

стави своите приорите-

ти. Удовлетворен ли сте 

от чутото като предсе-

дател на УС на НСОРБ и 

като кмет на община от 

Северна България? Как 

местната власт може 

да съдейства на цен-

тралната за изпълнение 

на инфраструктурните 

приоритети, като на-

пример довършването 

на АМ „Хемус”? 

Смятам, че министър 
Петя Аврамова ще про-
дължи да работи с НСОРБ 
и с общините по същия 
добър диалогичен и пол-
зотворен начин, както го 
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правеше Николай Нанков. 
Впрочем, радващо е, че 
той остава зам.-минис-
тър. 

Ра з ви т ието  и  по -
добряването на инфра-
структурата в Северна 
България е въпрос, кой-
то е стратегически и 
би трябвало да стои на 
водещо място в дневния 
ред на всеки министър 
на регионалното разви-
тие, независимо кой е 
той. Местната власт 
познава най-добре нуж-
дите на всяка една об-
щина от развитие как-
то на стратегическата 
инфраструктура, така 
и на по-ниските по клас, 
но също много важни пъ-
тища. Можем да помог-
нем както с експертиза, 
така и с поставянето на 
приоритети върху най-на-
лежащите за подобряване 
шосета.

Министър Петя Авра-

мова акцентира върху 

предлаганите промени в 

Закона за регионалното 

развитие. Каква е Ваша-

та оценка за тези изме-

нения като председател 

на УС на НСОРБ?

Новото икономическо 
райониране на страната 
е много важен въпрос, 
свързан пряко с децентра-
лизацията, и който от ня-
колко месеца е подложен 
на сериозни експертни 
анализи и обсъждане как-
то от компетентните 
министерства, така и 
от НСОРБ. По-голямата 
част от общините на-
стояват да бъде приет 
вариант с пет района за 
планиране. В тази насока 
са и изпратените предло-
жения от много колеги. 

Районирането е свър-
зано и с планирането на 
инвестициите в следва-
щия програмен период. 
Вярвам, че ще намерим 
най-доброто решение 
както за общините, гра-
довете и населените 
места, така и за израв-
няването на развитието 
на различните региони, 
подобряване на облика 

им и на условията за ин-
вестиции, а оттам – и 
за повишаването на жиз-
нения стандарт и при-
влекателността им за 
хората.

А като кмет на об-

щина смятате ли,  че 

това ще спомогне за 

развитието на региона 

на Северна България, 

която се предвижда да 

бъде обособена в една 

териториална област?

С досегашните си 
действия изпълнителна-
та власт пое сериозен 
ангажимент за икономи-
ческото развитие на Се-
верна България. Вярвам, 
че и с финалното реше-
ние за районирането ще 
бъдат създадени условия, 
които да позволят обла-
стите и общините на 
север от Стара планина 
да настигнат Южна Бъл-

гария.

По време на срещата 

на НСОРБ с вицепреми-

ера Дончев се чу, че об-

щините трябва да рабо-

тят за ускоряването на 

процеса на електрониза-

ция. На какъв етап е той 

и как НСОРБ го подпома-

га?

Д и г и т а ли з а ц и я т а 
на административните 
услуги определено е ва-
жен приоритет както на 
НСОРБ, така и на общини-
те. Постигнатото през 
последните две години 
от администрациите 
съвместно със специали-
стите от Държавна аген-
ция „Електронно управле-
ние“ (ДАЕУ) дава своите 
положителни резултати. 
Регистровият обмен вече 
е факт и голяма част от 
общините активно полз-
ват този канал за получа-
ване на необходимите им 
данни - както във връзка 
с предоставяните от тях 
административни услуги, 
така и в процеса на при-
лагане на законовите им 
правомощия. 

Продължава включва-
нето на нови общини в 

средата за обмен на елек-
тронни документи, което 
ще улесни комуникацията 
както с органите на цен-
тралната власт, така и с 
техните изнесени струк-
тури. 

Администрациите мо-
гат да ползват поддържа-
ните от ДАЕУ системи 
за електронна автенти-
кация и среда за сигурно 
електронно връчване. 
Успешното преминаване 
от хартиени към елек-
тронни документи изис-
ква промени в действа-
щото законодателство. 
Те трябва да гарантират 
и наложат в практиката 
равнопоставена правна 
тежест на хартиения и 
електронния документ.

Лансирахте идеята, 

че предстоят пореди-

ца форуми,  свързани 

с теми от местното 

самоуправление. Вслед-

ствие на тях НСОРБ ще 

излезе с документ, по 

който представители-

те на местната власт 

в  следващия мандат 

и държавата ще тър-

сят съгласие. Какви са 

важните неща, които 

трябва да залегнат във 

финалния документ? 

Както вече споменах, 
по време на Годишната 
среща на местните вла-
сти обявихме и началото 
на общинска дискусия за 
развитие на местното 

самоуправление в стра-
ната през следващите 
десет години. 

Сдружението ще ор-
ганизира вътрешни фо-
руми с политическите 
ни лица – кметове и съ-
ветници. Ще обхванем 
всички основни сфери на 
общинската дейност. За-
едно ще очертаем какво 
е наложително да про-
меним – като обхват на 
правомощията ни, като 
източници на финансира-
не, като ресурси. Именно 
по резултатите от тази 
наша вътрешна дискусия 
органите на местното 
самоуправление ще тър-
сим съгласие с предста-
вителите на изпълнител-
ната и законодателната 
власт.

В края на строител-

ния сезон може ли да на-

правите обобщение за 

изпълнените обекти в 

община Велико Търново?

Реализираме амби-
циозна инвестиционна 
програма.  Значително 
напреднаха ремонтни-
те дейности по инфра-
структурата в старата 
част на Велико Търново. 
Обновяваме близо 40 ули-
ци и площади по всички 
правила – първо се под-
менят водопроводите, 
където е необходимо – 
се коригират трасета 
на оператори, после се 
рехабилитират настил-
ките, монтира се енер-
госпестяващо улично 
осветление, оформят се 
зелени кътове. Запазваме 
автентичния вид на Ста-
рия град – улиците с кал-
дъръм си остават с този 
тип настилка. 

Обновява се голяма 
част от инфраструкту-
рата в квартал „Чолако-
вци“, както и в цялата 
Западна промишлена зона. 
Текат основни ремонти 
на три училища и три 
детски градини. Пред-
стои изграждането на 
тренировъчен терен за 
футбол и на нова пътна 
връзка между натоваре-
ната улица „Магистрал-
на“ и най-големия квартал 
– „Бузлуджа“. Инвестиции-

те надхвърлят 30 млн. лв. 

Какви са плановете 

за следващата година? 

Ще продължим да об-
новяваме инфраструк-
турата в кварталите, 
надявам се да имаме 
добри новини от прави-
телството и за важния 
за града Северен пътен 
възел, който ще извежда 
4000 автомобила на ден 
от Стария град. Окачвам 
да започне реализация-
та на проекта на Велико 
Търново за интегриран 
градски транспорт – 
над 10 млн. лв. ще бъдат 
вложени в подобряване 
на организацията на об-
ществения транспорт, 
пускането на електри-
чески автобуси, създа-
ването на интелигентна 
информационна система 
за линиите, както и за 
паркирането, обособени 
ще бъдат и два буферни 
паркинга. Оттам всички 
гости на Велико Търново 
ще могат да достигат до 
Стария град, туристиче-

ските забележителности 
и паметниците на култу-
рата с електробуси. 

П л ан и р а ме  с т арт 
на строителството и 
на първия етап от най-
мащабния за града, а и 
един от най-големите за 
България проект – съз-
даването на нов градски 
център върху терито-
рията на Старото воен-
но училище. Тази фаза ще 
включи изграждането на 
съвременен експозицио-
нен център и прилежаща 
инфраструктура. Както 
знаете, проведохме го-
лям международен кон-
курс, а на първо място бе 
класирана разработката 
на известния италиан-
ски архитект Клаудио 
Нарди. Той получава въз-
можността да изготви 
инвестиционен проект 
за експоцентъра, с кой-
то ще кандидатстваме 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“.

Как ще продължи съв-

местната дейност меж-

ду Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и НСОРБ?

Съвместната дей-
ност между КСБ, НСОРБ 
и кметовете досега е 
успешна и имам всички 
основания да вярвам, че 
така ще бъде и през по-
следната година от уп-
равленския ни мандат. 
Впрочем, не бива да об-
вързваме това партньор-
ство с времетраенето 
на мандатите. Сътруд-
ничеството ни с КСБ е в 
името на гражданите и 
затова вярвам, че то ще 
продължи да бъде същото 
и в годините напред.

На форума бе обсъдено електронното управление

Инж. Даниел Панов постави проблемите на местните власти, 

свързани със състоянието на общинската пътна мрежа

Снимки авторът
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Беше приета програмата за работа за следващия период 

Мартин Славчев

Областното предста-
вителство на КСБ във 
Варна (ОП на КСБ - Варна) 
проведе Общо годишно 
отчетно събрание. Гости 
на събитието, което се 
състоя на 11 октомври във 
Фестивалния и конгресен 
център в морската сто-
лица, бяха председателят 
на УС на Камарата инж. 
Илиян Терзиев, зам.-пред-
седателят Владимир Жи-
тенски, зам.-кметът инж. 
Христо Иванов и главният 
архитект на общината 
Виктор Бузев. Присъст-
ваха още Стоян Гушлев, 
главен експерт в отдел 
„Организационна полити-
ка“, и Мартина Кръстева, 
експерт в дирекция „Ана-
лизи, строителство, про-
фесионална квалификация 
и мониторинг“ към КСБ.

С ъ б р ан и ет о  б е ш е 
открито от зам.-пред-
седателя на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ 
– Варна, инж. Христо Ди-
митров. В началото той 
даде думата за привет-
ствие на зам.-кмета инж. 
Христо Иванов и главния 
архитект Виктор Бузев. 

„Радвам се, че за по-
реден път бях поканен да 
присъствам на Общото 
годишно отчетно събра-
ние на ОП на КСБ – Варна. 
Бих искал да Ви поздравя и 
да Ви пожелая да завърши-
те успешно всички обек-
ти, които изпълнявате 
в момента. Именно чрез 
реализацията на строи-
телните проекти градът 
ще стане още по-привле-
кателен както за жители-
те му, така и за гостите. 
Вярвам, че с общи усилия 
ще постигнем тази цел“, 
каза зам.-кметът на об-
щина Варна инж. Христо 
Иванов. 

„Присъединявам се към 
позицията на инж. Иванов. 
Винаги сме си партнира-
ли успешно с Областно-
то представителство на 
Камарата. Вратите на 
община Варна винаги са 
отворени за Вас, за да дис-
кутираме актуални въпро-
си и проблеми и все така 
успешно да ги решаваме 
заедно. Поздравявам Ви и 
по случай наближаващия 
професионален празник на 
бранша – Деня на строи-
теля“, заяви арх. Виктор 
Бузев. 

Последваха изказвания 
на Стоян Гушлев, главен 
експерт в отдел „Орга-
низационна политика“, и 
на Мартина Кръстева, 
експерт в дирекция „Ана-
лизи, строителство, про-
фесионална квалификация 
и мониторинг“ към КСБ. Те 
предадоха на участниците 
в събранието поздрави от 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев 

и представиха кратък до-
клад за инициативите на 
новото ръководство на 
Камарата. 

Зам.-председателят на 
УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Варна, инж. 
Христо Димитров изнесе 
отчетен доклад за дей-
ността на ОП за периода 
1.09.2017 г. - 31.08.2018 г. 

„Уважаеми дами и гос-
пода, колеги, ръководство-
то на ОП на КСБ – Варна, 
продължи работата си с 
убеждението, че на реги-
онално ниво структурата 
ни трябва да изпълнява 
ролята на широко отворен 
форум за обсъждане на на-
болели за строителните 
фирми проблеми и да бъде 
техен проводник към цен-
тралната администрация 
на Камарата. Като бран-
шова организация усилия-
та ни бяха насочени и към 
преодоляване на дистан-
цията, а и понякога липса-
та на диалог между секто-
ра и другите обществени 
структури. В тази връзка 
трябва да отбележа, че 
приетата на миналото 
отчетно събрание програ-
ма за дейността бе изцяло 
изпълнена, а на Областно-
то представителство от 
централното ръководство 
бяха възложени и допълни-
телни обучителни меро-
приятия, които премина-
ха успешно“, сподели инж. 
Димитров. Той отбеляза, 
че през периода ОП на 
КСБ – Варна, е работило 

по три основни направ-
ления - преодоляване на 
липсата на квалифицира-
ни кадри, подобряване на 
комуникацията на бранша 
с държавните и общински 
административни струк-
тури, както и поддържа-
нето на регистрацията 
на регионалните фирми в 
Централния професиона-
лен регистър на строите-
ля (ЦПРС) и членуването 
им в КСБ. 

„За пореден път иден-
тифицираме тревожната 
тенденция за липса на 
квалифициран персонал 
– както работнически, 
така и инженерно-тех-
нически. Проблемът бе 
дискутиран и получи по-
широк отзвук, като ОП на 
КСБ – Варна, зае активна 
позиция при търсенето 
на решения. За съжаление 
усилията ни не могат да 
преодолеят последствия-
та от една дългогодишна 
политика на неглижиране 
на професионалното обу-
чение в България, нераз-
бирането от страна на 
държавата за нуждите на 
бизнеса от подготвени 
производствени кадри и 
занижаването на крите-
риите към завършващите 
висше образование инже-
нери. Анализът показва, 
че при инженерните кадри 
се отчита липса на пър-
воначални практически 
умения, които правят пе-
риода им на адаптация на 
работното място дълъг и 

неефективен за фирмата 
работодател. От друга 
страна, строителните 
компании не желаят да се 
ангажират с наставни-
чески или менторски про-
грами, тъй като нямат 
гаранции, че обучените 
студенти след завършва-
нето си ще работят при 
тях. Затова е необходимо 
създаване на нова норма-
тивна регулационна рамка 
„университет – студент - 
работодател“ като всяка 
от страните поеме свои-
те отговорности.

Във връзка с казаното 
вече няколко години ОП 
на КСБ – Варна, изгражда 
трайни партньорски взаи-
моотношения с преподава-
телите от катедра „Архи-
тектура и строителство” 
на Варненския свободен 
университет „Черноризец 
Храбър”, който е естест-
веният източник за инже-
нерни кадри за строител-
ни фирми от региона“, каза 
председателят на ОП на 
КСБ – Варна. 

По второто направ-
ление -  комуникация с 
държавните администра-
тивни структури, инж. Ди-
митров припомни, че през 
2018 г. за втори път се 
организира работна сре-
ща между ръководство-
то на общината и фирми 
от бранша. „Събитието 
се проведе с медийното 
партньорство на в. „Стро-
ител”. Дневният ред на 
форума включваше обсъж-

дане на строителната 
програма на община Варна, 
в това число и за енергий-
ната ефективност, регла-
ментиране на движението 
на машини и транспортни 
средства на територия-
та на общината, както и 
дискусия по други актуал-
ни въпроси. Без излишна 
скромност бихме оцени-
ли мероприятието като 
взаимно полезно и успеш-
но за компаниите, които 
научиха подробности от 
строителната програма 
на общината. То беше ши-
роко и подробно отразено 

от в. „Строител“, заяви 
председателят на ОП на 
КСБ – Варна. 

„Трето направление, 
по което се работи през 
последния отчетен пери-
од, бе поддържането на 
регистрацията на регио-
налните строителни фир-
ми в ЦПРС и членуването 
им в КСБ, както и тяхно-
то административно об-
служване. Без съмнение 
вписването в ЦПРС е ва-
жно условие компаниите 
да участват легитимно 
на строителния пазар 
в България. Освен това 
електронният регистър 
бе създаден с цел да на-
мали документацията 
във връзка с доказване на 
опит при кандидатства-
не по обществени поръч-
ки. Затова е необходимо 
да се спазват норматив-
но подадените срокове 
за потвърждаване по чл. 
20, ал. 2 от ЗКС, както и 
14-дневният срок за от-
разяване на променените 
обстоятелства“, споде-
ли инж. Димитров. Той 
обяви, че вписаните към 
момента фирми в ЦПРС 
от Варненска област са 
462, като новорегистри-
раните от 30 септември 
2018 г. до сега са 47. Чле-
новете на ОП на КСБ – Ва-
рна, са 140. 

„В  заключение  би х 
искал да отбележа още 
веднъж, че ролята на КСБ 
като браншова структура 
е да създава общност от 
фирми, организации, спе-
циалисти, експерти, анга-
жирани в строителния биз-
нес, да защитава техните 
интереси и в същото вре-
ме да гарантира, че ней-
ните членове са коректни 

делови партньори. Важна е 
задачата на Камарата да 
идентифицира наболели-
те за бизнеса проблеми и 
да ги подлага на дискусии 
с държавните, общест-
вените и гражданските 
структури, да търси ре-
шения с цел намаляване на 
бюрократичната конюнк-
тура пред строително-
инвестиционния процес. 
В тази връзка смятам, че 
ОП на КСБ – Варна, има 
важен принос в работата 
на Камарата по посочени-
те приоритети“, каза още 
инж. Христо Димитров.

Събранието продължи 
с обсъждане и приемане на 
предложения за промени в 
Устава на КСБ. След дис-
кусия беше гласувано пред-
ложението да не могат да 
бъдат избирани за предсе-
датели лица, които вече са 
били два пъти на тази пози-
ция, като в особени случаи 
могат да се правят съот-
ветни изключения. 

Бяха приети отчет за 
дейността на Областния 
съвет (ОС) на ОП Варна 
и такъв за изпълнение на 
плана за приходи и раз-
ходи за периода, доклад 
на Контролния съвет за 
дейността на ОС, реше-
ние за освобождаване от 
отговорност на ОС, план-
сметката за следваща-
та година. Гласуваха се и 
предложения за промени в 
Кодекса за професионална 
етика на строителя. 

Приета бе и програма-
та за дейността на ОП на 
КСБ – Варна, за следващия 
отчетен период. Тя включ-
ва провеждане на конкурса 
„Златен отвес“ и изложба-
та „Строителна седмица“, 
обучение по ЗБУТ, органи-
зиране на тристранна 
среща на ОП с регионал-
ните колегии на Камарата 
на инженерите в инвести-
ционното проектиране и 
Камарата на архитекти-
те в България, провеждане 
на традиционната работ-
на среща с ръководството 
на община Варна с участи-
ето на в. „Строител“, дис-
кусии с ръководствата на 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
и ПГСАГ „Васил Левски“ 
по проблемите с липсата 
на квалифицирани кадри, 
ежегодното събитие в кк 
„Камчия“ и др. 

Снимки авторът
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Недялка 
Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

ОП на КСБ – Смолян, 
проведе своето редовно 
Общо годишно отчетно 
събрание на 9 октомври 
2018 г. Гости на засе-
данието бяха арх. Лидия 
Станкова, началник-отдел 
„Анализи, строителство, 
професионална квалифика-
ция и мониторинг“ в КСБ, 
и инж. Петя Димитрова, 
експерт УЧР в КСБ. Съ-
битието бе открито от 
Владимир Кехайов, пред-
седател на ОП на КСБ 
– Смолян, който направи 
отчет за дейността през 
изминалия период. „Всички 
новорегистрирани фирми 
в ЦПРС подават заявления 
за членство в Камарата, 
което се утвърди като 
трайна тенденция и обу-
славя високата браншова 
представителност на ре-
гионалната структура“, 
изтъкна той. 

Председателят на ОП 
на КСБ – Смолян, заяви, че 
над 260 представители на 
местните фирми са обуче-
ни в съвместно организи-
раните курсове със „Стро-
ителна квалификация“ ЕАД 
- „Длъжностни лица по 
здраве и безопасност при 

работа“, „Координатори 
по здраве и безопасност“ 
и „ЗБУТ за контрол върху 
качеството на изпълне-
ние на строителството 
и за съответствие на 
влаганите в строежите 
строителни продукти 
със съществените изи-
сквания за безопасност“. 
Беше обявено, че ОП на 
КСБ – Смолян, продължава 
да организира тематични 
информационни инициати-
ви, сред които е предста-
вянето на специализиран 
софтуер за управление на 
строителни проекти, це-
нообразуване и офериране. 

„Безспорно една от 

най-успешните ни ини-
циативи бе издаването 
на брошурата „10 добри 
причини да изберем стро-
ителната професия“, насо-
чена към ученици, на кои-
то предстои да направят 
своя избор на учебно заве-
дение и професия. Тя съ-
държа материали, с които 
се изтъкват предимства-
та на бранша, интервюта 
със студенти във ВУЗ и 
млади специалисти, рабо-
тещи в местните фирми. 
Изданието, което беше 
изработено от в. „Строи-
тел“, бе разпространено 
не само в Смолян, но и в 
Рудозем, Мадан, Баните и 

Девин. Тази година с голя-
мо удовлетворение можем 
да заявим, че след 6 години 
прекъсване бе формирана 
отново строителна пара-
лелка в Смолянската про-
фесионална гимназия по 
туризъм и строителство 
„Никола Й. Вапцаров“. Въз-
намеряваме да продължим 
усилията си в тази посо-
ка, защото възстановя-
ването на традицията в 
професионалното образо-
вание е част от решение-
то на проблема с липсата 
на квалифицирани кадри“, 
заяви Владимир Кехайов. 
Председателят на ОП на 
КСБ – Смолян, благода-

ри на всички строители, 
които се включиха в бла-
готворителната инициа-
тива в помощ на седемте 
семейства, чиято къща 
изгоря в края на миналата 
година в с. Момчиловци. 

Арх. Лидия Станкова 
приветства строители-
те и представи основните 
приоритети в работата 
на КСБ. В отговор членове-
те на ОП изложиха своите 
проблеми, свързани с не-
възможността на много 
от малките фирми въпреки 
дългогодишния им опит да 
отговорят на изисквания-
та за вписване в съответ-
ните групи и категории. 
Факт е, че към датата 
на Общото събрание бли-
зо 20% от дружествата, 
регистрирани в ЦПРС от 
Смолянския регион, са със 
свит обхват. Това води 
до порочната практика 
фирмите да преминават в 
сивия сектор и да работят 
като необявени подизпъл-
нители. Присъстващите 
се обединиха около тезата, 
че строителството е ди-
намичен отрасъл, в който 
заетостта не е постоянна 
величина, поради което не е 
възможно поддържането на 
определена численост на 
персонала или гарантира-
нето на обем на нетните 

приходи от продажби вся-
ка година. Общото мнение 
бе, че е наложително реви-
зирането на изискванията 
за съответните групи и 
категории. 

При обсъждането на 
промените в Устава на 
КСБ бяха формулирани 
три основни предложения. 
Първото бе да отпадне 
ограничението в броя на 
мандатите на председа-
телите на Областните 
представителства. Вто-
рото - всички председа-
тели на Областни пред-
ставителства да бъдат 
членове на Управителния 
съвет на КСБ и да участ-
ват във всичките му засе-
дания, а не както досега 
само в разширените УС. 
Във връзка с избора на 
делегати от страна на 
Областните представи-
телства се изтъкна не-
обходимостта това да се 
случва ежегодно, а не само 
на изборните събрания.

Общото събрание прие 
отчета на Областния съ-
вет за изминалия период, 
доклада на председателя 
на Контролния съвет, фи-
нансовия отчет и план-
програмата за дейност-
та през 2019 г., заедно с 
план-сметката на ОП на 
КСБ - Смолян. 

Инж. Елена Симеонова,
ОП на КСБ - Перник

ОП на КСБ – Перник, също проведе Общо го-
дишно отчетно събрание на 10 октомври. Гости 
на събитието бяха Димитър Копаров, директор 
Дирекция „Организационна политика” в КСБ, инж. 
Димитър Панов, председател на НКСВ – Перник, и 
инж. Валентина Златева, член на ръководството 
на НКСВ - Перник.

Дневният ред на заседанието включваше при-
емане на отчет за дейността на Областния съ-
вет и на председателя за изминалия период, такъв 
за изпълнение на плана за приходите и разходите, 
доклад на Контролния съвет, както и на план за 
дейността на ОП. 

Председателят на ОП на КСБ - Перник, инж. 
Таня Каменова подчерта, че основната дейност 
на организацията е да защитава правата и инте-
ресите на своите членове. Показателен е фактът, 
че вписаните фирми в ЦПРС за област Перник са 
79, а 65 от тях са членове на Камарата. 

Инж. Каменова запозна присъстващите с ос-
новните промени в Устава на КСБ и Етичния ко-
декс. Дебатите бяха за това да се гарантира 
приемственост при обновяване на ръководните 

длъжности. Председателят на ОП на КСБ – Перник, 
покани фирмите да бъдат по-активни в мероприя-
тията на Камарата, да изразяват своите мнения 
и предложения в инициативите на организацията, 
при промяната на нормативните документи и зако-
ни, касаещи бранша. При разискванията бяха обсъ-
дени обстойно липсата на квалифицирана работна 
ръка и борбата със сивия сектор.

Събранието приключи с вземането на решение 
за предстоящия Ден на строителя, който да бъде 
отпразнуван съвместно със строителите вете-
рани. 

Анелия Кулинова,
ОП на КСБ - Пазарджик

На 10 октомври се състоя 
Общо годишно отчетно събра-
ние на ОП на КСБ. Заседанието 
бе открито от председателя 
на ОП на КСБ – Пазарджик, инж. 
Любомир Келчев. Гости на съ-
битието бяха арх. Лидия Стан-
кова, началник-отдел „Анализи, 
строителство, професионална 
квалификация и мониторинг“, и 
инж. Петя Димитрова, експерт 
УЧР в КСБ. Арх. Станкова пред-
стави дейността на новото ръ-
ководство на Камарата, която 
включва инициативи за промяна 
на нормативната база, срещи с 
институциите и др. 

Събранието прие изгот-
вения отчет за дейността 
на Областния съвет на ОП 
Пазарджик от 1.09.2017 г. до 
31.08.2018 г., този за изпълне-

ние на плана за приходите и 
разходите, доклада на КС, план-
сметката за следващата годи-
на и програмата за дейността 
за 2019 г. Във връзка с пред-
стоящите промени в Устава на 
КСБ постъпиха следните пред-
ложения - областните предсе-
датели по право да са членове 
на УС на КСБ и да се запази 
досега действащият текст в 
Устава, а именно: „Председате-
лят на ОП се избира от Общо-
то събрание на ОП за срок от 
три години и за не повече от 
два последователни мандата“. 
Общото събрание на ОП на КСБ 
– Пазарджик, прие направените 
предложения за промени в Коде-
кса по професионална етика на 
строителя. Присъстващите на 
Общото събрание решиха Деня 
на строителя – Димитровден, 
да се отбележи на 25 октомври 
2018 г.

Анелия Кулинова,
ОП на КСБ - Пазарджик

В Пазарджик „Строителна 
квалификация“ ЕАД проведе обу-
чение за длъжностни лица по 
безопасност и здраве при рабо-
та, за контрол върху качество-
то на изпълнение и за съответ-
ствие на влаганите продукти. 
Събитието се състоя под фор-
мата на презентация от доц. 
д-р инж. Венцислав Стоянов, 
преподавател във ВСУ „Л. Кара-
велов“. Имаше и възможност за 

дискусии по учебните теми и по 
проблеми, повдигнати от учас-
тниците. Коментирани бяха 
основни нормативни изисквания 
и задължения за осигуряване на 
безопасност и здраве при рабо-
та в строителството, основни-
те задължения и многобройните 
нормативни документи, свърза-
ни с по-високото качество на 
работната среда. Удостове-
рения, съгласно нормативните 
изисквания, получиха 65 строи-
тели от областта, преминали 
обучение на 5 октомври 2018 г.

Белла Сиракова,
ОП на КСБ - Враца

На 12 октомври 2018 г. 
ОП на КСБ – Враца, и 
„Строителна квалифи-
кация“  ЕАД проведоха 
еднодневен обучителен 
семинар по темите „Здра-
вословни и безопасни ус-
ловия на труд“ и „Контрол 
върху качеството на из-
пълнение на строителството и съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти“.

Лектор на семинара бе доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ 

„Любен Каравелов“.
Обучението се проведе в кон-

ферентната зала на Областното 
представителство на Камарата 
във Враца при засилен интерес от 
фирмите. Това бе поредна възмож-
ност за дружествата да обучат 
своите кадри. По време на се-
минара строителните компании 
попълниха анкета във връзка с 
нуждите от участие в курсове и 
обучения за повишаване на профе-

сионалната квалификация, организирани от КСБ, 
и заявиха интереса си към конкретни обучения, 
които да бъдат инициирани от Областното пред-
ставителство.
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Роза Никова,
ОП на КСБ – Кюстендил,
Мартин Славчев

Инж. Борисов, Вие 

сте председател на ОП 

на КСБ – Кюстендил. Раз-

кажете малко повече за 

себе си, как се ориенти-

рахте към строителния 

бранш?

Роден съм на 10 август 
1978 г. в Кюстендил, къде-
то завърших ПМГ „Проф. 
Емануил Иванов“, а висше 
образование получих в Уни-
верситета по архитекту-
ра, строителство и геоде-
зия (УАСГ) в София. Имам 
степен магистър по спе-
циалност „Строителство 
на сгради и съоръжения“, 
профил „Конструкции“. От 
2007 г. до днес работя в 
семейната компания „Ай 
Ди Ес Билдинг” ЕООД като 
управител. Дейността на 
фирмата е насочена към 
жилищното строител-
ство. Досега сме изгради-
ли 5 блока в София.

Какво е състоянието 

на строителния сектор в 

област Кюстендил? Кол-

ко са фирмите, вписани 

в ЦПРС, колко са членове 

на Камарата? Как осъ-

ществявате диалога и 

обратната връзка със 

строителните фирми от 

региона?

Състоянието на сек-
тор „Строителство“ в 
Кюстендил е добро. Ра-
боти се предимно по об-
ществени поръчки. Обяве-
ните търгове за област 
Кюстендил до септем-
ври 2018 г. са 38 на обща 
стойност 12 964 835,54 лв. 
Сключените договори са 
за 8 840 223,08 лв. Изпла-
тени по различни контра-
кти са 13 621 804,26 лв. 
За съжаление, жилищно-
то строителство почти 
отпадна като сегмент в 
последните години и се 
реализира само под форма-
та на еднофамилни къщи, 
стопански постройки и 
малки ремонти.

В Кюстендил картини-
те на по-сериознато из-
граждане изпъкват около 
проекта по поречието на 
р. Банщица в центъра на 
града, както и в простран-
ството пред художестве-
ната галерия „Владимир 
Димитров – Майстора“, 
санирането на сградите 
на общината и полицията, 
както и ремонти в някои 
училища и детски гради-
ни. Но на фона на общата 
ситуация и това е успех. 
Жалкото е, че тук никой 
дори не говори за мащаб-
ни обекти от пътната 
инфраструктура, както в 
близката Благоевградска 
област. Членовете на Об-

ластното представител-
ство на КСБ в Кюстендил 
са общо 36 фирми. В Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС) са вписани 49 ком-
пании.

Диалогът и обратната 
връзка с фирмите се осъ-
ществяват по време на 
работни срещи, на които 
се обсъждат проблемите 
на членовете. Продължа-
ваме да работим усилено 
в тази посока. ОП на КСБ 
– Кюстендил е с отворе-
ни врати за диалог с всяка 
строителна компания в 
нашия регион.

Кои са най-значимите 

обекти, които се изпъл-

няват на територията 

на ОП? Кои са проекти-

те, които се очаква да 

бъдат реализирани? 

Вече се завършват 
някои проекти за подо-
бряване на енергийната 
инфраструктура в публич-
ния сектор – учреждения, 
училища, жилищни сгради 
и др. Един от значимите и 
забележими обекти е този 
по по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
– 2020“, за облагородяване 
на поречието на р. Банщи-
ца на стойност 976 000 лв. 
Приключен е и сериозният 
проект за изграждане и 
възстановяване на зона за 
отдих около парк „Галерия-
та“ за около 2 348 000 лв., 
както и на Дневен цен-
тър за деца с увреждания 
по „ОПРР 2014 – 2020“ за 
133 145,20 лв. Приключен е 
и текущ ремонт на пъти-
щата и уличната мрежа в 
община Кюстендил чрез 
прилагането на „инжекцио-
нен метод“, без рязане и 
фрезоване, с използване на 
смес от фракция и катион-
на емулсия по технология 
„печматик“ за 270 000 лв. 
В момента се работи 
по административната 
сграда на общината по 
„ОПРР 2014 – 2020“, като 
проектът е на стойност 
1 188 000 лв. Изгражда се 
Център за работа с деца 
за 661 979 лв. Преустрой-
ва се общинска сграда в 
Център за временно нас-
таняване в с. Лозно за 
250 052 лв. Пак по „ОПРР 
2014 – 2020“ за 360 099 лв. 
се подобрява социалната 
инфраструктура в община 
Кюстендил. 

В съседните общини 
в момента също се рабо-
ти по няколко обекта. За 
79 821 лв. се реставрира 
„Ески Джамия” в Дупница. 
Завършени са и проекти 
за подобряване на енер-
гийната инфраструкту-
ра в публичния сектор 
– учреждения, училища, 
жилищни сгради и др. Ре-
хабилитира се вътрешна 

улична мрежа в Дупница 
за 344 802 лв. Подменена 
е канализационна мрежа 
в отделни участъци за 
794 788 лв. Извършват 
се монтажни работи по 
проекти „Главни канали-
зационни клонове 2 и 3 и 
прилежащите им мрежи“ и 
„Канализационни клонове 
4 и прилежащите им мре-
жи“ в ж.к. „Бистрица“ за 
1 957 058,93 лв.

По проект „Дом и се-
мейство за всяко дете 
от община Дупница” от 
„ОПРР 2014 – 2020“ в мо-
мента се изгражда Цен-
тър за настаняване от 
семеен тип за деца, на 
стойност 289 000 лв. 

В момента се извърш-
ват аварийно-възста-
новителни мероприятия 
на ул. „Хан Аспарух“, село 
Сапарево, община Сапа-
рева баня, за 177 321 лв., 
и направа на резервоар за 
минерална вода и довеж-
дащ и отвеждащ водопро-
вод в град Сапарева баня 
за 663 511 лв. Извършва 
се реконструкция, обо-
рудване и обзавеждане на 
сградата на ОДЗ „Дружба“ 
в Бобов дол по проект за 
1 324 033 лв. Извършва се 
СМР на обект „Ремонт на 
общинска образователна 
инфраструктура – ОДГ 
„Д-р Тодора Миладинова“, 
град Рила, финансиран 
по „ПРСР 2014 – 2020“ за 
225 055,86 лв. Изпълняват 
се строително-ремонт-
ни работи на общински 
пътища, асфалтиране на 
общински път в с. Средо-
рек и с. Метохия, и пола-
гане на натрошен камък 
на улици в с. Трекляно за 
186 126 лв.

На какво  разчита 

браншът за работа през 

настоящата година? 

Строителният бранш 
разчита на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилни жилищни сгради. 
През февруари секторът 
отчете нови поръчки, кое-
то е съпроводено и с по-
оптимистични очаквания 
за дейността през идни-
те месеци. Възлагат се 
надежди и за нови проекти 
за жилища. Нагласите са и 
за повече инфраструктур-
ни поръчки с еврофондове.

Около 2,5 млрд. лв. се 
очаква да бъдат отпус-
нати по търгове от евро-
пейски програми до края на 
програмния период. Една 
голяма част от тях са 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“. Предстоят големи 
проекти в жп инфраструк-
турата, финансирани от 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“, 
а Министерството на 
околната среда и водите 
би трябвало да обяви по-
ръчки за над 1 млрд. лв. в 
сектор „Води“. 

Как оценявате взаи-

модействието с мест-

ната власт и с регио-

налните структури на 

останалите браншови 

организации? 

ОП на КСБ – Кюстен-
дил, си сътрудничи много 
добре с местната власт 
и с регионалните струк-
тури на останалите бран-
шови организации. Пред-
ставители на Съюза на 
архитектите в България 
и Камарата на инженери-

те в инвестиционното 
проектиране винаги са 
присъствали на срещи и 
форуми, провеждани от 
Областното предста-
вителство. Аз съм зам.-
председател на Общест-
вени я  консултативен 
съвет към областния уп-
равител на Кюстендил. На 
тези съвети управителят 
на Областния информа-
ционен център – Кюстен-
дил, Любомира Велинова, 
ни запознава с напредъка 
по оперативните програ-
ми. Обсъждат се и пробле-
ми, свързани с развитие-
то на района, сформира 
се работна комисия за ре-
гионална програма за зае-
тост и обучение, и много 
други. Сега съм включен в 
състава на работна група 
със задача да организира, 
координира и проведе на-
бирането на информация 
от формираната статис-
тическа извадка от рабо-
тодателите в областта 
за необходимостта на 
бизнеса от професионално 
подготвени кадри. 

Кои са най-честите 

проблеми, с които мест-

ните фирми се сблъск-

ват, и как виждате ро-

лята на Камарата за 

тяхното решаване?

Най-големият проблем 
е липсата на кадри, която 
е осезаема. Няма техни-
чески ръководители за 
обектите, нито работ-
ници на майсторско ниво. 
Знаете, че за да реагира-
ме, през 2015 г. създадохме 
специално дружество към 
Камарата – „Строителна 
квалификация” ЕАД. Нали-
чието на обучени хора е в 

пряка връзка с качеството 
на изпълнение на обекти-
те. За да имаме квали-
фицирани работници, ние 
трябва да им плащаме, а 
за да го правим, трябва да 
имаме нормални тръжни 
цени. Обучението е важно 
и за задържането на тези 
хора в България. Строи-
телството не е само ма-
шини и съоръжения, важно 
е и как се използват те. 
Тоест необходими са по-
добро възнаграждение и 
отделяне на средства за 
обучение и квалификация 
на персонала.

Въпреки кризата за 
кадри в строителството 
и индустрията през по-
следните години, масово 
се закриват паралелки в 
професионалните гимна-
зии. Причината може би е 
в липсата на информация 
за учебните планове. Не 
се знае и това, че в стро-
ителните училища също 
се изучава достатъчно 
разширено чужд език. Ос-
таналите във времето об-
ществени нагласи са една 
от причините родители-
те, и основно децата, да 
се насочват към общооб-
разователната подготов-
ка. Трябва да се възстано-
ви средното техническо 
образование в областта 
на строителството. Да 
се привлекат млади спе-
циалисти. 

Необходимо е да се 
съкратят и направят по-
малко бюрократични ета-
пите от проектирането 
до въвеждането на обек-
тите в експлоатация. 
Нужни са строги санкции 
за неспазване на трудови-
те правоотношения и при 

Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

След учредяването на Камарата най-доброто нещо, което се случи на бранша, е създаването на вестник „Строител“

Ñ òî èåòî å òîð



11ОП НА КСБпетък, 19 октомври 2018 Ñòðîèòåë

Ê òå èë å î ðî
работа без подписан дого-
вор за СМР.

Сивият сектор също е 
голям проблем. Още пове-
че когато администраци-
ята е неефективна срещу 
него.

А болезненият проблем 
с квалификацията на ка-
дрите вече дава своето 
отражение в работата на 
всички ни. За съжаление, 
през последните години 
бе проявено пренебреже-
ние от отговорните за 
образованието на сред-
ните технически кадри 
институции. Строител-
ството стана нежелано 
за младите хора като про-
фесия и се разглежда като 
алтернатива за трудова 
заетост на по-ниско обра-
зовани хора. Виждам изход 
от тази ситуация само 
чрез целенасочени дейст-
вия за това, професията 
да заеме своето достойно 
място, да бъде уважавана, 
добре заплатена, да се 
превърне в привлекателен 
поминък с добри условия 
на труд, с осигурена мак-
симална безопасност при 
работа.

Проведохте Общо 

годишно събрание на 

структурата. Какво от-

четохте за изминалия пе-

риод и какво предстои в 

работата на ОП на КСБ 

– Кюстендил?

Оценявам годината 
като успешна. През 2017 
– 2018 г. усилията на Об-
ластното представител-
ство бяха насочени към 
реализацията на приети-
те насоки за дейността, 
както и към осъществя-
ването на основната си 
функция – да защитава 
правата и интересите 
на своите членове, на 
потребителите на стро-
ителни услуги и на бран-
ша като цяло. За поредна 
година ОП на КСБ – Кюс-
тендил, отчете изключи-
телна динамика в своето 
развитие. Много беше 
сторено, но много повече 
има да се върши – най-
вече за необходимостта 
от промяна на мислене-
то в посока комуникация 
с общинските власти и 
с учебните заведения, 
предлагащи висше или 
средно техническо стро-
ително образование. 

Областното предста-
вителство продължава 
успешно дейността си по 
изготвяне на статисти-
чески анализи и прогно-
зи по макроикономически 
показатели на отрасъла. 
През 2018 г. организирахме 
и задължителните обуче-
ния по безопасност и здра-
ве в строителството. Те 
са и възможност за коле-
гите да обсъдят полезни 
въпроси от практиката. 
Планираме и две работ-
ни срещи – „Състояние и 

развитие на строителния 
бранш в област Кюстен-
дил“ и „Стратегическа 
координационна дискусия 
с представители на раз-
лични институции”.

КСБ предприе промяна 

във връзка с изготвяне-

то на бюджетите на ОП 

на КСБ, как гледате на но-

вия модел, по-добър ли е 

за ОП и за Организацията 

като цяло?

Оценявам новия модел 
за бюджетиране на дей-
ностите на ОП като по-
детайлизиран и взискате-
лен. Ще бъде ясно как се 
използват средствата в 
различните направления 
и в същото време пред-
седателите на ОП ще 
имат известна свобода 
в решенията си за раз-
ходната част с оглед на 
спецификата на всяка ре-
гионална структура. Това 
ще направи финансиране-
то на дейностите много 
по-гъвкаво, но в същото 
време ще се следи и за 
ефективността. Разби-
ра се, оценка дали този 
модел е работещ, можем 
да дадем едва следваща-
та година, но аз смятам, 
че приетият образец на 
план-сметка на ОП ще по-
добри финансовата дисци-
плина и отчетност.

Кои според Вас в се-

гашния момент са най-

важните приоритети 

на КСБ, накъде трябва 

да насочи усилията си 

браншовата организация, 

така че да е най-полезна 

на своите членове?

Един от важните при-
оритети на Камарата 
трябва да бъде търсенето 
на оптимални пътища за 
решаване на проблемите в 
строителния бранш. Тряб-
ва да работим за органи-
зирането и изпълнението 
на тръжните процедури по 
прозрачен и конкурентен 
начин. Да има ясни пра-
вила, които да важат за 
всички участници, както и 
равни права и възможнос-
ти за работа. 

Трябва да обединим 

усилия, да успеем да съз-
дадем условия на хората и 
специалистите в бранша 
да останат в България. 
По обясними причини ква-
лифицираните работници 
заминаха в чужбина и ние 
трябва да направим всичко 
възможно, за да ги върнем.

Необходимо е активи-
ране на дейността на ръ-
ководството на Kамарата 
в Oбластните представи-
телства. Да се провеждат 
периодично срещи на чле-
нове на УС с общинските 
власти по места и да се 
обсъждат проблемите. 
От такива срещи опреде-
лено има ефект. Редно е 
да осъзнаем нуждата от 
тези мерки, тъй като сек-
торът ни се нарежда на 
едно от последните мес-
та по отношение размера 
на работната заплата 
за страната, и повечето 
строителни фирми се бо-
рят да оцеляват, вместо 
да увеличават активите 
си.

Как виждате на мест-

но ниво реализацията на 

основните политики на 

КСБ през настоящата 

година? 

На местно ниво ос-
новен приоритет през 
2019 г. ще бъде органи-
зационната политика на 

Областното представи-
телство, подчинена на ця-
лата дейност в интерес 
на строителните фирми, 
и формиране на активна 
позиция по привличане на 
нови членове, като се из-
ползват възможностите, 
които предоставя Устава 
на КСБ.

ОП на КСБ – Кюстен-
дил, трябва да спомага за 
решаването на конкретни 
и реални проблеми на чле-
новете, а също така да 
разяснява и популяризира 
постигнатото от КСБ в 
различните области на 
нормативната база и об-
ществения живот на на-

ционално, областно и об-
щинско ниво.

Смятам, че моят най-
голям принос би могъл да 
бъде в засилване ролята 
и мястото на ОП на КСБ 
– Кюстендил, и развитие-
то на политиката за про-
фесионална квалификация 
на работещите в бранша. 
Колкото повече фирми са 
членове на Камарата, об-
хванати от Областните 
представителства, тол-
кова по-достоверна и от-
разяваща реалната ситуа-
ция в строителството ще 
бъде обратната връзка от 
сектора. Така ще могат да 
се вземат адекватни ре-
шения от ръководството 
на КСБ в интерес и на най-
малките фирми. Затова е 
важно да се активизират 
представителствата по 
места. В тази връзка ще 
работя активно за разши-
ряване дейността на ОП 
на КСБ - Кюстендил.

Какво е мнението Ви 

за вестник „Строител“, 

имате ли препоръки към 

изданието?

След учредяването на 
Камарата на строители-
те в България най-добро-
то нещо, което се случи 
на бранша, е именно създа-
ването на в. „Строител”. 

Чрез вестника предста-
вяме нашите идеи и от-
стояваме интересите на 
отрасъла. Провежданите с 
помощта на в. „Строител“ 
конференции и кръгли маси 
намират все по-голям от-
звук сред обществото и 
утвърждават авторитета 
и влиянието на Камарата 
в него. Задача на КСБ е да 
бъде изразител на инте-
ресите на бранша в обще-
ството и това може да се 
получи чрез активна ме-
дийна политика. Вестник 
„Строител“ и електронни-
ят му вариант са мощен 
инструмент за това.

Основната препоръка, 
която мога да дам, е да се 
популяризира работата 
на техническия персонал 
на строителните фирми, 
да се обърне внимание на 
неговите отговорности и 
принос в нашата работа. 
Трябва да показваме на 
младите хора, че строи-
телството е една достой-
на и отговорна професия, в 
която има място за добра 
реализация. 

Мога да Ви пожелая да 
продължавате да бъдете 
обективни и търсещи, и 
да се развивате все така 
в съзвучие със съвремен-
ните средства за масова 
комуникация!Облагородяване на поречието на р. Банщица е сред значимите и забележими обекти в Кюстендил

Снимки Роза Никова, ОП на КСБ – Кюстендил

Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“
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Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет:

Не за първи път сме свидетели на това един незавършен обект да бъде използван като политически катализатор

Росица Георгиева

Г-н Герджиков, навлиза-

ме в последната година от 

този състав на Столичния 

общински съвет (СОС). 

Като се обърнете назад, 

каква е равносметката, 

която можете да направи-

те за периода от 2015 г. до 

сега?

През последните години 
постигнахме много успехи, 
които - надявам се - са ви-
дими за всички. Реализирах-
ме мащабни обновления в 
градската инфраструктура, 
създадохме условия за по-
добър и удобен обществен 
транспорт, инвестирахме 
в строителството на нови 
детски градини и ренови-
рането на училищни бази. 
Изключително важно нещо, 
което направихме в сферата 
на екологията, е, че приехме 
цялостната програма за 
управление на отпадъците. 
Обновихме паркови прос-
транства и създадохме нови 
такива. 

През първите шест 
месеца на 2018 г. София се 
представи като отличен 
домакин на председател-
ството на Съвета на ЕС, 
което беше и много успеш-
но за България. През цялата 
2018 г. градът ни е и Евро-
пейска столица на спорта 
с изключително богат съб-
итиен календар и с акцент 
върху развитието на спорт-
ната инфраструктура. 

Трябва да отчетем, че 
съвсем наскоро София зае 
второ място в Европа по 
ръст на чуждестранните 
гости в класацията на най-
посещаваните градове на 
Mastercard. Всички тези 
успехи обаче не бива да ни 
пречат да виждаме и про-
блемите, които неминуемо 
съществуват като във все-
ки един голям град. Нашата 
основна цел е да се фокуси-
раме върху тях и да рабо-
тим заедно с гражданите 
за решаването им, защото 
искаме столицата ни да се 
променя към това да бъде по-
чист, по-зелен, по-достъпен 
и по-технологичен град.

За какво няма да Ви 

стигне мандатът?

Времето обикновено 
не стига, когато човек си 
поставя повече цели и за-
дачи. Но от друга страна, 
амбицията е нещо положи-
телно и мотивиращо. Пра-
вим всичко възможно, за да 
завършим плановете си. В 
момента продължава усиле-
ната работа по мащабните 
ремонти, които заложихме 
за 2018 г. Давам си сметка, 
че затрудненото движение, 
което предизвикват стро-
ителните дейности, допъл-
нително изнервя хората, но 
нека се съгласим, че всички 

тези обновления са необхо-
дими и с подобряването на 
инфраструктурата се съз-
дава една по-уютна градска 
среда.

В последните дни уси-

лено се говори за ремонта 

на ул. „Граф Игнатиев” и 

прилежащите територии 

(визирам градината пред 

храм „Свети Седмочисле-

ници”). Правят се оценки 

на използваните матери-

али, проведе се дори про-

тест, на който бяха по-

искани и оставки. Според 

Вас справедливо ли е недо-

волството на гражданите 

на София и каква е Вашата 

оценка на извършеното до 

момента?

Вижте, не за първи път 
сме свидетели на това един 
незавършен обект да бъде 
използван като политически 
катализатор, за да могат 
някои партии да привлекат 
внимание върху себе си. На-
ясно съм, че голяма част от 
тях вече започнаха предиз-
борната си кампания и този 
път използваха ремонта 
на улица „Граф Игнатиев“. 
Много е лесно по време на 
строителни дейности да се 
отиде и да се покажат де-
фектите. Да не забравяме, 
че същото се случи и преди 
години със Завода за битови 

отпадъци, когато една пар-
тия тръгна да сади макове 
при село Яна и да твърди, че 
там друго няма да има. Съ-
щият сценарий гледахме и 
на „Руски паметник“, после 
и на бул. „Цариградско шосе“. 
Но обвиненията на опозици-
ята в корупция и искането 
на оставки са напълно не-
състоятелни. 

Когато има подобни се-
риозни твърдения, трябва 
да има и доказателства 
за това, а не да се сипят 
просто ей-така, защото на 
някой нещо не му харесва. 
Да, разбирам гражданското 
недоволство. Когато видях 
за първи път направеното 
пред църквата „Св. Седмочи-
сленици“, и моята реакция не 
беше по-различна, но имам 
уверението, че във финалния 
вариант и градинката, и ця-
лото пространство в района 
на ул. „Граф Игнатиев“ ще из-
глеждат по подходящ начин. 
Гражданите могат да са 
сигурни, че контрол се осъ-
ществява непрекъснато и че 
при най-малкото нарушение 
се налагат безпрецедентни 
санкции. Такива никога не са 
били записвани в договори-
те за строителство. Само 
в последните дни е наложе-
на глоба от 100 хил. лв. на 
строителния надзор, който 
трябва да следи ремонта. 

Категоричен съм, че един 
лев няма да бъде изплатен 
за немарлива работа.

През тази година Сто-

личната община разполага 

с рекорден бюджет, из-

пълняват се поредица ма-

щабни проекти. В края на 

строителния сезон каква е 

Вашата оценка за свърше-

ната работа?

Всеки един ремонт на 
булевард, улица, тротоар е 
от съществено значение за 
града ни. След обновленията 
виждаме значително подо-
брение на градската среда 
и качеството на живот в 
столицата. В края на стро-
ителния сезон се надявам 
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всички проекти да бъдат 
завършени в срок и с обеща-
ното качество. Пак искам да 
подчертая, че гражданите 
трябва да са спокойни, тъй 
като нито един лев няма да 
бъде похарчен за недобро из-
пълнение на даден ремонт. 
Политиката на Столична-
та община е, че просто не 
се плаща за некачествена 
работа и изпълнителят ще 
бъде връщан толкова пъти, 
колкото е необходимо до от-
страняване на всички допус-
нати грешки.

Има ли вече яснота за 

това какво се предвижда в 

столицата като инвести-

ции и реализация на проек-

ти през 2019 г. ?

В момента колегите уси-
лено работят по изготвяне-
то на проектобюджета за 
догодина и на инвестицион-
ната програма към него. В 
тях основните приоритети 
ще се запазят и това, разби-
ра се, са екологията, транс-
портът и транспортната 
инфраструктура, образова-
нието. Проектобюджетът 
предстои да бъде предложен, 
обсъждан и приет. Това е 
най-важната ни задача през 
следващите месеци.

Изграждането на ме-

трото е най-мащабният 

проект в София в последни-

те години. Ще има ли друг 

с подобни обеми, който да 

се изпълнява в столицата в 

следващите години?

За последните десет го-
дини се направиха над 30 км 
нови линии, сега изгражда-
ме още 12 км. Догодина ще 
са готови първите 8 км. По 
този начин метрото ще 
свърже кварталите „Хаджи 
Димитър“ и „Красно село“ с 
центъра. През 2020 г. съот-

ветно ще е готов и участъ-
кът през жк „Овча купел“ до 
Околовръстния път при „Гор-
на баня“. Там ще има буферен 
паркинг и връзка с жп линия-
та София – Перник. 

Относно продължение на 
този проект – след завърш-
ването на третата линия 
на метрото се планира из-
граждане на нови 9 станции 
и още 9 км трасе. Идеята 

е подземната железница да 
обхване и кварталите „Гео 
Милев“ и „Слатина“, от там 
към зала „Арена Армеец“ и 
бул. „Цариградско шосе“.

Какви са резултатите 

от инициативата София 

- Европейска столица на 

спорта?

Оценката, която полу-
чихме от Асоциацията на 
европейските столици на 
спорта - София да продължи 
да използва бранда и след 
2018 г., говори за това, че се 
справяме отлично като до-
макин на инициативата. За 
нас това означава не само 
че сме постигнали успех със 
спечелването на титлата, 
но и че сме показали жела-
нието си да продължим да 
акцентираме и инвестира-
ме в спортна инфраструк-
тура и мероприятия и зана-
пред. 

Реално спортът се пре-
върна в основен приоритет 
в управлението на столица-
та и мисля, че създадохме 
устойчив модел, по който да 
вървим и след края на тази 
година.

Докъде стигна рабо-

тата на Специалната вре-

менна комисия към СОС за 

Природен парк „Витоша“, 

на която Вие сте председа-

тел? Какви са резултати-

те дотук?

 Наскоро заедно с вице-
премиера Валери Симеонов 
и министъра на околната 
среда и водите Нено Димов 
проверихме лифт „Драгале-
вци“. Безспорно е необходи-
ма подмяна на съоръжени-
ята. Софиянци се нуждаят 
от удобен, бърз и екологи-
чен достъп до планината. 
Действащият план за уп-
равление на Природен парк 

„Витоша” обаче не позволява 
подмяната на съоръженията 
с по-модерни. Това е един 
омагьосан кръг, в който се 
въртим от години. Работна 
междуведомствена група 
вече изготви промени в пла-
на и очаквам тяхното внася-
не. Мога да кажа, че сме на 
финала на тази дълга проце-
дура, но очаквам отново тя 
да бъде политизирана.

Елен Герджиков се включи в представянето на проекта за втори етап на парк „Възраждане“

Снимка Румен Добрев
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До 2020 г. над 80% от 
съществуващата образо-
вателна инфраструктура 
в страната - детски ясли 
и градини, училища, гимна-
зии и университети, ще 
бъдат изцяло обновени. 
За целта се инвестират 
над 624 млн. лв. по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ 
( „ОПРР 2014 – 2020“ ) . 
Това съобщи в Казанлък 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Де-
ница Николова. Тя заедно 
със зам.-кмета на общи-
ната Цветелина Симеоно-
ва откри преобразената 
детска градина „Слънце“. 
Обектът е част от ма-
щабен проект на Казанлък 
по „ОПРР 2014 – 2020“ за 
3 забавачки и 5 училища. 
Той е на обща стойност 

над 9,5 млн. лв. 
ДГ „Слънце“ е постро-

ена преди 30 години и 
оттогава не е ремонти-
рана. По оперативната 
програма освен сграда-
та са обновени дворното 
пространство, направени 
са спортни площадки, ат-
ракциони. Подменена е и 

системата за отопление, 
създадени са нови зелени и 
цветни зони. 

В рамките на посеще-
нието си в Казанлък Дени-
ца Николова инспектира и 
реконструираното меж-
дублоково пространство в 
кв. „Изток“, което е част 
от друг проект по „ОПРР 

2014 – 2020“ за обновяване 
на градската среда. Тук 
вложенията са 5,6 млн. лв. 
и са за реконструкция и 
рехабилитация на четири 
улици и прилежащите им 
тротоари и възстановя-
ване на две междублокови 
пространства. 

При посещението си в 

Казанлък зам.-министърът 
участва и в информацио-
нен ден за популяризиране 
на инвестициите в ту-
ризма и градската среда, 
предоставяни чрез фи-
нансови инструменти по 
„ОПРР 2014 – 2020“, в който 
се включиха представите-
ли на министерствата на 
туризма и културата. Ни-
колова обясни, че за Южна 
България предоставеният 
ресурс е 220,5 млн. лв., от 
които 135,5 млн. лв. са от 
оперативната програма, 
а останалите 85 млн. лв. 
- съфинансиране от обе-
динението ДЗЗД „Фонд за 
устойчиви градове“, което 
включва ОББ, Фонд ФЛАГ, 

Фонд за устойчиво град-
ско развитие и Българска 
консултантска организа-
ция. 

„ За  инвестициите 
в туристически забе-
лежителности и обек-
ти - културна ценност с 
национално и световно 
значение, са предвидени 
финансови инструменти, 
като има възможност ня-
кои проекти да получат 
и безвъзмездна помощ. 
Целта е да стимулираме 
частни инвеститори, не-
правителствен сектор, 
граждански организации, 
които имат желание да се 
включат“, разясни Деница 
Николова.

Детска градина „Слънце“

Зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Дени-
ца Николова представи във 
Видин новото райониране 
на страната до 2027 г. и 
реформата на регионална-
та политика. Тя се спря на 
възможностите, които ще 
се открият пред общините 
от бъдещия Дунавски реги-
он, където попада и Видин. 
Посещението на Николова 
бе във връзка с откриване-
то на граждански диалог на 
тема „Бъдеще на Кохезион-
ната политика - визия за 
развитие на област Видин“, 
който е част от национал-
ната инициатива на мре-
жата от 28 информацион-

ни центъра, посветена на 
дебатите за Многогодиш-
ната финансова рамка 2021 
- 2027 г. и регламентите за 
новия програмен период.

Кметът Огнян Ценков 
подчерта, че община Видин 
е най-големият бенефици-
ент на европейски сред-
ства в областта и през на-

стоящия, и през изминалия 
програмен период. Сред го-
лемите инфраструктурни 
проекти, които той открои, 
бяха този за нова визия на 
площад „Бдинци“, ренова-
цията на СУ „Цар Симеон 
Велики“ и профилираната 
Природо-математическа 
гимназия „Екзарх Антим I“.

„За следващия период 
2021 - 2027 г. акцентът ще 
бъде поставен върху тран-
сформацията на икономика-
та в по-иновативна. Фоку-
сът и приоритетите обаче 
трябва да се определят от 
местните власти - образо-
вание, инфраструктура или 
социални дейности“, комен-
тира Ценков.

Процедурата за избор на изпълнител за санирането 
на II САГБАЛ „Шейново”, където Столичната община ще 
инвестира 180 хил. лв., е на финален етап. Това съобщи 
кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на 
ДКЦ 11 в район „Възраждане”. Там с над 197 хил. лв. вече 
е направено енергийно обновяване и ремонт на покрива. 

„Знаете, че насочваме средствата от продажбата 
на дела ни от „Общинска банка“ към инвестиции, които 
осигуряват по-добри условия в публични учреждения. 
Политиката ни е да не очакваме приходи и печалби от 
болници и медицински центрове, на които сме принси-
пал, за да може те да правят вложения в нова апара-
тура и гражданите да получават по-добра грижа като 
в ДКЦ 11“, каза кметът. Тя припомни, че през минала-
та година в ДКЦ 12 в жк „Люлин“ са въведени мерки за 
енергийна ефективност, а тази се ремонтират още 
няколко лечебни заведения. „За нас обновяването на 
сградите, в които хората получават здравна грижа, е 
приоритет, затова и ние помагаме и насърчаваме упра-
вителите да кандидатстват по програми за енергийна 
ефективност“, съобщи още Фандъкова.

В Луковит започва укрепването 
на свлачище - откос на пътя за Реги-
оналното депо за твърди битови от-
падъци, съобщават от общинската 
администрация. Избраният изпълни-
тел е „Хидрострой“ АД. Стойността 
на договора за строителство е над 
577 000 лв., а срокът за изпълнение е 
три месеца. 

Основно ще бъдат реализирани гео-
защитни мерки и дейности в свлачищ-
ния район чрез изграждане на силова 

укрепителна пилотно-анкерна система, 
възстановяване и подобряване на транс-
портно-експлоатационните качества на 
засегнатия пътен участък, включител-
но отводняване и изграждане на кон-
тролно-измервателна система.

Проектът се реализира по оператив-
на програма „Околна среда 2014 - 2020“, 
като общата му стойност е близо 650 
хил. лв., от които 552 хил. лв. са от ЕС, 
а над 97 хил. лв. са национално съфинан-
сиране.

С първа копка започна изграждането 
на нова детска градина в Банско. Тя е 
проектирана съгласно всички съвременни 
изисквания за строеж на подобни сгради. 
Планирана е за четири групи по 25 деца с 
мултифункционална зала за занимания по 
физкултура, музика, танци и други. Обек-
тът ще разполага с асансьор за лица в 
неравностойно положение, а отопление-
то ще бъде локално – с котел на пелети.

Архитектурно сградата, която ще е в 
един от новите квартали, е проектирана 
в унисон с хотелите, изградени в алпий-
ски стил. 

Общинският обект ще се изпълнява 
от ДЗЗД „Корект Строй Банско”. Инвес-
тицията е 1 200 000 лв., осигурени ока-
то целева помощ от държавния бюджет. 
Строителство трябва да приключи до 
края на 2019 г.

Преустройват бивша детска ясла в квартал 
„Колю Фичето“ във Велико Търново в комплекс 
за социални услуги. Стойността на проекта е 
820 000 лв. и се изпълнява по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ (ОПРР). Това съобщи на 
пресконференция Росица Димитрова, директор 
на Дирекция „Социални дейности и здравеопаз-
ване“ в община Велико Търново. 

Обектът трябва да е готов до две години. 
Комплексът ще е за деца с увреждания и техните 
родители. 

Община Бургас изгражда близо 200 нови паркомес-
та, съобщиха от пресцентъра. За целта обособява 
пространство в жк „Славейков“, което ще поеме 50 ав-
томобила. То ще бъде оформено с т.нар. тревна фуга. 
Финансирането е от общинския бюджет и не предвижда 
платена услуга. Отделено паркинг по булевард „Мария 
Луиза“ ще осигури 150 места. В района има много жи-
лищни сгради и търговски обекти.

От общината допълват, че за 2019 г. са предложени 
за одобрение от местния парламент и нови локации за 
строителство на паркинги.
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С помощта на КСБ 10 семейства вече живеят в нови домове

Мирослав Еленков

На 10 декември 2016 г. 
около 5,40 ч. товарен влак 
с пропан-бутан и пропи-
лен, пътуващ от Бургас 
към Русе, дерайлира при 
навлизане в гара Хитрино. 
В резултат на това се по-
лучава теч от два вагона, 
който предизвиква пожар. 
Огънят и ударната вълна, 
образувана при възпла-
меняването, разрушават 
околните сгради. Налага 
се евакуация на живущите 
от селото, а 150 пожарни-
кари се борят с пламъците 
и търсят оцелели. Разру-
шена е сградата на гара-
та, близките постройки 
и превозни средства. При 
инцидента загиват седем 
души, а десетки други би-
ват ранени, нанесени са 
щети на над 20 къщи. 

Трагедията сплотява 
България и много граж-
дани и организации се 
включват, за да помогнат 
на хората от селото. Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) е сред 
първите организации, реа-
гирали и предложили помощ 
след инцидента. Пре ми е-
рът Бойко Борисов и ръко-
водството на Камарата 
инспектират хода на про-
вежданите в евакуираното 
с. Хитрино спасителни и 
неотложни аварийно-въз-
становителни работи, за 
да проверят на място как 
браншът може да бъде от 
полза.

След трагедията на 

извънредно заседание на 
Изпълнителното бюро на 
КСБ браншовата органи-
зация решава да се вклю-
чи във възстановяването 
на опожареното селище. 
КСБ открива дарителска 
сметка за набиране на 
средства, като внася в нея 
първите 50 хил. лв. По ини-
циатива на Камарата фир-
ми, нейни членове, поемат 
ангажимент безвъзмездно 
да изградят 10 къщи. Да-
рителите са: „Главболгар-
строй Холдинг“ АД, „Джи 
Пи Груп“ АД, „АТ Инжене-
ринг 2000“ ООД, „Планекс“ 
ЕООД, „Билдникс“ ООД, 
„Мидия Груп Холдинг“ АД, 
„Трейс Груп Холд“ АД, „Хид-

рострой“ АД, „Геострой“ 
АД, „Автомагистрали - 
Черно Море“ АД.

За по-малко от година 
след трагедията в с. Хи-
трино къщите, дарени от 
КСБ, са построени и хора-
та са в новите си домове. 
Екип на вестник „Стро-
ител“ посети селото, за 
да се срещне с тях и да 
разбере как се възстано-
вяват след трагедията. 
За преодоляването на по-
следствията разговаряхме 
и с ръководството на об-
щината в лицето на Нури-
дин Исмаил, кмет на с. Хи-
трино, и зам.-кмета Илхан 
Ахмед, който бе и наш гид 
по време на обиколката.

Първата ни среща е с 
Шенай Юнузова - жената, 
която пострада най-тежко 
при трагедията, губейки 
сина и съпруга си. Нейната 
къща изгаря напълно. Нова-
та е изградена благодаре-
ние на „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД. Нямаме много 
време за разговор с жена-
та, тъй като е на работа 
и ни отделя специално вни-
мание през обедната си 
почивка. При срещата си с 
нас Шенай споделя, че няма 
как да превъзмогне болка-
та от трагедията, 

но е благодарна на  

строителите. 

Тя подчертава, че по-
мощта, която са й оказа-
ли с изграждането на къ-
щата й, няма как да бъде 
забравена. „Сградата бе 
построена много бързо. 
Благодаря на всички, които 
участваха във възстановя-
ването на дома ми“, отбе-
лязва с признателност тя.

След като видяхме в 
какви условия живее Шенай, 
се отправяме към следва-
щите къщи, построени от 
фирми, членове на КСБ. По 
време на разходката из 
селото минаваме и покрай 
общинските сгради, по-
страдали от взрива. Тях-
ното възстановяване не 

е започнало, като това ни 
накара да попитаме зам.-
кмета на селото Илхан 
Ахмед защо дейностите не 
са стартирали. „В момента 
сме подготвили документа-
ция, за да кандидатстваме 
с проект по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Надяваме се да полу-
чим финансиране от ЕС, за 
да можем да възстановим 
сградата на общината. 
Със средства от бюдже-
та ни закупихме здание-
то на бившия ресторант, 
който също бе разрушен 
от взривната вълна през 
2016 г. Идеята ни е да го 

направим заседателна зала 
за Общинския съвет. Ще 
има топла връзка между 
кметството и тази сгра-
да“, обясни той. От думите 
му стана ясно, че 

приоритет на местната 

администрация е било 

бързото възстановяване на 

всички пострадали частни 

имоти и чак след това на 

общинските, 

поради което тези 
обекти все още не са ре-
монтирани и припомнят за 
трагичния инцидент.

Не след дълго стигаме 
до къщата на Георги Госпо-
динов. Срещаме го, докато 
обработва градината пред 
дома си. Сградата е въз-

становена благодарение 
на „Мидия Груп Холдинг“ АД 
и „Билдникс“ ООД. Първа-
та реакция на възрастния 
мъж, след като разбира 
откъде идваме, е да ни 
покани в жилището си и с 
гордост да ни покаже как-
во са направили фирмите 
дарители. 

„Бог да благослови хората, 

помогнали ми отново да 

имам дом“, с вълнение 

казва дядо Георги. 

Той сподели, че стари-
ят му имот е бил изпепелен 
напълно след взривната 
вълна, тъй като къщата му 
се намира непосредствено 
пред релсовия път, където 
става инцидентът. „Всич-
ко беше изравнено със зе-
мята“, каза той и ни пове-
де, за да видим всяко кътче 
от новия му имот. „Задъл-

жително искам да огледа-
те, за да се убедите сами, 
че строителите нямат 
грешка. Момчетата, кои-
то работиха по къщата, 
трябва да ги позлатят“, 
не крие задоволството си 
Георги Господинов. 

Съседната къща, близ-
нак с тази на дядо Георги, 
е на Цветан Цветков и е 
дарение от „АТ Инженеринг 
2000“ ООД. „Изключително 
удовлетворен съм от свър-
шената работа“, споделя 
Цветан и допълва, че всич-
ко е изпълнено в срок, дори 
и по-рано. „Съобразиха се с 
някои мои изисквания, като 
това да направят допълни-
телен прозорец в мазето, 
което не беше предвари-
телно заложено в проек-

та. Високото 
качество  е 
налице и няма 
как да имам 
каквито и да 
е претенции. 
Съдействах 
и помагах на 
строителите 
по всички въз-
можни начини, 
за да завър-
шат по-рано 
от предвиде-
ното. Много 
съм им благо-

дарен!“, развълнувано за-
вършва новодомецът Цве-
тан Цветков.

Преди да се върнем в 
общината и да разгова-
ряме с кмета Нуредин Ис-
маил, неговият заместник 
ни разведе и из улиците 
на населеното място, за 
да ни покаже и къщите, 
построени със средства-
та от Фонд „Социална 
закрила“. Много от тях 
са завършени, други са в 
процес на изграждане, но 
е видно, че до една са на-
правени качествено и се 
работи според високите 
изисквания на съвремен-
ното строителство. Пра-
ви ни впечатление, че по-
кривите на почти всички 
къщи в селото са сменени. 
Зам.-кметът Илхан Ахмед 
подчертава, че никъде не 
са правени компромиси от-
към материали.

Снимки авторът

Къщата, построена от 

„Джи Пи Груп“ АД

Къщата близнак, изградена  

от „Мидия Груп Холдинг“ АД 

в партньорство с „Билдникс“ ООД

Георги Георгиев е дълбоко признателен на 

строителите

Шенай Юнузова се радва на красивия си дом, дело на 

„Главболгарстрой Холдинг“ АД

Обектите дарени от ПП ГЕРБ

Къщата дарение от  

„АТ Инженеринг 2000“ ООД
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Г-н Исмаил,  как се 

справя с. Хитрино 2 го-

дини след трагедията? 

Продължават ли ремонт-

ните дейности за прео-

доляване на щетите?

Знаете, че още в само-
то начало при подготовка-
та за възстановяването 
на селото след инцидента 
поставихме приоритет на 
изграждането на част-
ните имоти и тяхната 
по-бърза рехабилитация. 
Благодарение на местна-
та администрация и на 
държавата, която реагира 
адекватно, нещата вече 
вървят към успешен край. 
Трагедията беше изклю-
чително голяма. Направи 
впечатление, че обще-

ството усети това и се 
обедини. Хора от цяла Бъл-
гария бяха готови да по-
могнат с каквото могат. 
Така и стана – граждани 
се включиха финансово, с 
материали, дрехи, храна, 
както и морално. Призна-
телен съм на държавата, 
институциите, българ-
ските граждани и бизнеса. 
Общинската администра-
ция положи много сериозни 
усилия в подготовката на 
документацията за осигу-
ряване на средствата, не-
обходими за възстановя-
ването на къщите. Мога 
да кажа, че сме в края на 
ремонтните дейности на 
частните имоти и с чис-
та съвест ще посоча, че 
щетите, които нанесе 
трагедията на селото, 

ще бъдат възстановени 
на 100%. 

Нарочно оставих на-
края на този въпрос да 
изразя голямата си бла-
годарност на КСБ за по-
мощта и безвъзмездно-
то строителство на 10 
къщи в селото, които се 
превърнаха в знакови. Те 
определено изпъкват на 
фона на сградите, които 
направихме с помощта на 
държавата и Фонд „Соци-
ална закрила“. Фирмите 
- членове на КСБ, които 
се ангажираха със стро-
ителството, заделиха 
сериозни средства. Така 
се придаде и друг облик на 
селото. Ще припомня, че 
с решение на местния об-

ществен съвет ние опре-
делихме кои хора да бъдат 
избрани, за да им бъдат 
построени нови домове 
от фирмите от КСБ. Днес 
най-тежко пострадалите 
семейства - с жертви и с 
напълно разрушени къщи, 
се радват на уюта на 
своите нови домове. Бла-
годаря и на всички оста-
нали браншови организа-
ции, които се включиха в 
процеса на възстановява-
не на Хитрино.

Колко къщи се ремон-

тират все още?

Останаха много малко 
– изпълняват се дейности 
на около 15 здания. Стро-
ителните работи при ня-

кои от тях са на финален 
етап, а други ще бъдат 
изпълнени в най-кратки 
срокове. На фона на над 
130 сключени договора за 
възстановяване на щети-
те тази бройка опреде-
лено е малка. Вярвам, че 
в най-скоро време и тези 
обекти ще бъдат готови.

Работи се и  по  30 
къщи, на които сменяме 
само дограмата.

Какви предизвикател-

ства срещнахте през 

целия процес на работа. 

Трудни ли бяха за преодо-

ляване?

Предизвикателствата 
бяха от различен аспект. 
Някои от хората нямаха 
документи за собстве-
ност. Част от имотите 
бяха на места, които са 
в устройствения план за 
залесяване и трябваше да 
се търсят терени, къде-
то да ги изместим. Има-
ше собственици, които 
претендираха за по-голе-
ми имоти, но тези иска-
ния бяха без основания. 
Трябваше да се справяме с 
много различни ситуации. 

Това, че няколко къщи 
все още се довършват, си 
има своето обяснение. Ре-
монтите им неслучайно са 
закъснели. В началото се 
забавихме много и с про-

ектирането. 
Имаше нападки, като 

това, че вече три зими 
се строят къщите. За 
мен е непонятно как се 
изчислява този период. На 
всички е ясно, че не може 
да възстановим селото с 
магическа пръчка веднага. 
Общината направи всич-
ко възможно, за да бъдат 
посрещнати нуждите на 
хората. Не сме оставили 
никого без покрив над гла-
вата. Имаше и обвинения, 
че няма отчетност и про-
зрачност на договорите и 
разходваните средства. 
Не е редно водещи фигури 
в определени институции 
да говорят наизуст. Това 
не са мои пари, за да ги 
харча безотчетно. Имаме 
всички документи, които 
сме представили и на Бъл-
гарския червен кръст, и 
те нямат съмнения и пре-
тенции към разходваните 
средства. 

Благодаря и на Фонд 
„Социална закрила“, за-
щото експертите от 
него, които извършваха 
ежемесечни проверки и 
след това нееднократно 
даваха регулярно стано-
вище, че нямат никакви 
съмнения за злоупотреби. 
Всичко беше направено по 
поставени от тях прави-
ла и примерни договори, 

така че за безотчетност 
не може да става и дума. 

Чуха се и изказвания, 
че средства от дарител-
ската сметка се ползват 
от кметството, а това 
не може да се случва без 
решение на Общинския 
съвет. Няма институция, 
пред която да не сме се 
отчели, когато това е 
било поискано от нас. 

Д а  В и  в ърн а  к ъм 

строителството, на-

блюдавали сте целия про-

цес по изграждането на 

къщите. Останахте ли 

Вие и хората доволни от 

видяното?

По време на строител-
ството се убедих, и то 
неведнъж, че се работи 
на много високо профе-
сионално ниво. Не мога да 
не отбележа, че наисти-
на при изграждането на 
къщите бяха приложени 
най-иновативни строи-
телни технологии. Това 
се видя и от хората, и от 
мен, поради което няма 
как да не сме доволни. Ис-
кам още веднъж да изразя 
благодарността си към 
ръководството на КСБ и 
към фирмите, които да-
риха къщите. Всички ние 
харесваме и сме доволни 
от строителството на 
обектите. Проектите за 
тях бяха направени заедно 
със собствениците, кои-
то следяха целия процес 
на изграждането им. 

Продължават ли кон-

тактите Ви с ръковод-

ството на КСБ? Смя-

тате ли да задълбочите 

сътрудничеството си?

Да,  разбира се,  че 
контактувам с ръковод-
ството на Камарата на 
строителите в България. 
Дори мога да кажа, че с 
част от тях взаимоотно-
шенията ни прераснаха в 
приятелства. И се надя-
вам в бъдеще тези добри 
контакти да продължат, 
защото ние им дължим го-
леми благодарности зара-
ди това, което направиха, 
от чисто човешка гледна 
точка.

Нуридин Исмаил, кмет на с. Хитрино: 

Щетите, които нанесе опустошителният 
пожар, ще бъдат възстановени на 100%

Сменените покриви

Домове, построени със средства от Фонд „Социална закрила“
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Проведе се 16-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете

Емил Христов, 
Брюксел

„Бъдещето на Европа 
е в младежта, регионите 
и градовете – бъдеще-
то на Европа е в един-
ството и сближаването“. 
Това беше посланието 
на 16-ото издание на Ев-
ропейската седмица на 
регионите и градовете 
(#EURegionsWeek), като 
акцентът беше поставен 
на необходимостта от 
силна политика на сближа-
ване след 2020 г. Ежегод-
ната конференция, която 
се провежда в Брюксел, 
се организира съвместно 
от Европейския комитет 
на регионите и ЕК. Това е 
най-мащабната проява в 
света, посветена на ре-
гионалното развитие.

Политиката на сбли-
жаване на ЕС е създадена 
през 1988 г. С времето тя 
се превърна в основен ин-
вестиционен инструмент, 
помагащ на градовете и 
регионите да създават 
работни места и иконо-
мически растеж, да на-
сърчават конкурентоспо-
собността и устойчивото 
развитие и да подобряват 
качеството на живот на 
гражданите. Основната й 
цел е да спомогне за пре-
одоляването на неравен-
ствата между и в регио-
ните на ЕС и да допринесе 
за хармоничното му разви-
тие и благоденствието на 
европейците. Всяка годи-
на #EURegionsWeek събира 
близо 6000 участници от 
местните, регионалните 
и европейските админи-
страции, учени и експер-
ти, за да обсъдят и обме-
нят мнения по различните 
аспекти на политиката 
на сближаване в рамките 
на повече от 170 работни 
групи, семинари, дискусии 
и срещи в течение на че-

тири дни. Програмата се 
адаптира в зависимост 
от конкретния дневен ред 
на ЕС, като сега в центъ-
ра му беше бъдещето на 
кохезионната политика.

Форумът беше открит 
на 8 октомври от предсе-
дателя на Европейския 
комитет на регионите 
Карл-Хайнц Ламберц. В из-
казването си той посочи, 
че бъдещето на политика-
та на сближаване е много 
повече от финансов въ-
прос. За него то е отраже-
ние на основни европейски 
ценности. По думите му 
само чрез сътрудничест-
вото между европейските, 
националните, регионал-
ните и местните органи 

политиката на сближаване 

може да помогне за преодо-

ляването на сериозните 

проблеми на 21-ви век. 

„Орязването на този 
ресурс е в разрез с целите 
на ЕС за териториално, 

икономическо и социално 
сближаване. Днес повече 
отвсякога се нуждаем от 
силна кохезионна полити-
ка, за да може ЕС да спече-
ли сърцата и умовете на 

гражданите, на които слу-
жи. Не може да има Съюз 
без сближаване“, допълни 
Ламберц.

„Днес говорим за бъде-
щето на нашите региони 

и градове – но всъщност 
говорим за бъдещето на 
Съюза, тъй като двете 
неща са неразривно свър-
зани. През следващото 
десетилетие Комисията 
ще продължи да подкрепя 
усилията на регионите и 
градовете да осъществят 
преход към по-иновативна 
и по-зелена икономика в 
интерес на работните 
места, растежа и соци-
алния прогрес“, заяви пред 
гостите на форума пред-
седателят на ЕК Жан-
Клод Юнкер. Според него 
политиката на сближава-
не, която е един от най-
конкретните примери за 
европейска солидарност, 
ще играе основна роля в 
този преход. Същото се 
отнася и за програмите 
„Хоризонт Европа“, „Ера-
зъм +“, InvestEU и всички 

други инициативи, вклю-
чени в предложението за 
бъдещия бюджет на ЕС. 
„За да може тази подкрепа 
да достигне навреме до 
регионите и градовете, 
е изключително важно да 
се постигне споразумение 
за следващия дългосрочен 
бюджет на ЕС преди избо-
рите за Европейски парла-
мент“, каза още Юнкер.

Темата продължи евро-
комисарят по регионално 
развитие Корина Крецу, 
която посочи, че се гордее 
с идеята за нова, по-мо-
дерна, гъвкава и опросте-
на политика на сближава-
не. „Предстои обаче още 
работа. За да може инвес-
тициите да стартират 
реално през 2021 г.“, заяви 
тя и подчерта, 

че планирането на следва-

щите програми трябва да 

започне отсега. 

Крецу отчете, че Ев-
ропейската комисия е 
предложила кохезионна 
политика, в която няма да 
има неравнопоставеност 
на регионите. Тя обясни, 
че дори развитите евро-
пейски държави имат раз-
лични специфични нужди, 

на които трябва да се от-
говори, за да има модерна 
икономика в целия Съюз. 
„Целим да водим по-проста 
и по-гъвкава кохезионна 
политика чрез намаляване 
на бюрокрацията и ускоря-
ване на изпълнението. За 
периода 2021 – 2027 г. за-
ложените цели са да бъде 
постигната по-зелена 
Европа чрез иновации, ци-
фровизация, икономически 
растеж и подкрепа на мал-
ките и средните предпри-
ятия“, заяви Корина Крецу.

По време на открива-
нето думата взе и зам.-
председателят на Евро-
пейския парламент Павел 
Теличка, който отбеляза, 
че политиката на сближа-
ване е най-силният израз 
на солидарност в ЕС. „Ин-
вестициите по тази линия 
постигат дългосрочните 
цели на Съюза. Затова е 
важно да повишим макси-
мално потенциала й след 
2020 г., като увеличим 
нейната гъвкавост и до-
бавена стойност, както 
и последователността и 
съгласуваността на по-
литиката с процеса на 
европейския семестър“, 
каза той. Според него е 
необходимо да има по-го-
ляма целенасоченост на 
разходите, основана на 
обективна оценка. „Евро-
пейската седмица на реги-
оните и градовете пред-
лага отлична възможност 
да обсъдим бъдещето с 
хората, които имат екс-
пертен опит по места“, 
завърши той.

Темата за 

насочване на ресурсите 

там, където те са най-

необходими,

бе продължена от екс-
пертите на #EURegions-
Week.

Бъдещата политика на 
сближаване е съсредото-
чена върху резултатите 
и насочва допълнителни 
ресурси към най-изоста-
ващите региони в ЕС, за 
да се гарантира сближа-
ване и справедливо тре-
тиране на всички. Мето-
дът за разпределяне на 
средствата се основава 
предимно на БВП на глава 
от населението, като се 
използва „формулата от 
Берлин“, приета от Евро-
пейския съвет през 1999 г. 
ЕК предлага изменение на 
метода, за да се насочат 
повече средства към по-
слабо развитите държави 
членки и да се предоста-
ви по-голяма финансова 
помощ на регионите, из-
правени пред индустри-
ален преход. Включват 
се също нови критерии 
за всички категории ре-
гиони, за да се отрази 
по-добре социално-ико-
номическото положение 
по места - младежката 
безработица, ниските 
равнища на образование, 

Еврокомисар Корина Крецу и председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц  

Ламберц откриха 16-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер взе активно участие във форума
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По време на 16-ата Европейска сед-
мица на регионите и градовете пред-
ставители на Комисията по регионално 
развитие на Европейския парламент се 
срещнаха с техни колеги от Комисията 
по политика на териториално сближава-
не и бюджет на ЕС. Основната тема на 
разговорите между двете страни беше 
за начините на защита и подобряване 
на кохезионната политика след 2020 г.

Членовете на ЕП и регионалните ли-
дери се обединиха около общото мнение, 
че следващото поколение инвестицион-
ни планове, подкрепени от политиката 
на сближаване на ЕС, трябва да бъдат 
адекватно финансирани, добре коорди-
нирани, съсредоточени върху конкретни 
регионални приоритети и достатъчно 
гъвкави, за да отговорят на предизвика-
телства, като миграционните потоци, 
демографските промени и рисковете 
от природни бедствия. Те се противо-
поставят и на намалението от 10%, 
предложено от Европейската комисия за 

политиката на сближаване за периода 
2021 - 2027 г., и настояват, че Европей-
ският социален фонд и Европейският зе-
меделски фонд за развитие на селските 
райони трябва да бъдат интегрирани в 
обща рамка. 

 „Убедена съм, че ние като полити-
ци имаме голяма отговорност да се 
справим с предизвикателствата, пред 
които сме изправени сега, и да офор-
мим една наистина модернизирана ре-
формирана политика на сближаване след 
2020 г. Радвам се, че опростяването и 
гъвкавостта са ключовите думи в но-
вото предложение“, каза по време на 
срещата председателят на Комисията 
по регионално развитие в Европейския 
парламент Искра Михайлова. Тя допълни, 
че чрез гъвкавостта между програмите 
и инструментите на Съюза, по-силните 
взаимодействия и взаимното допълване 
могат да се получат по-бързи резулта-
ти и добавена стойност на инвестици-
ите в политиките.

изменението на климата 
и приемът и интеграция-
та на мигрантите. Освен 
това Комисията предлага 
предпазни мерки, за да се 
избегнат твърде резките 
промени в разпределените 
между държавите членки 
бюджетни средства. По 
отношение на Кохезион-
ния фонд методът остава 
непроменен - държавите 
членки, чийто брутен на-
ционален доход на глава 
от населението е под 90% 
от средния за ЕС, ще мо-
гат да използват сред-
ства от него.

Страните в ЕС счи-
тат, че е необходимо да 
има 

по-индивидуализиран под-

ход към регионалното 

развитие, 

тъй като разпределе-
нието на средствата от 
фондовете все още до го-
ляма степен се основава 
на БВП на глава от насе-
лението. В бъдеще поли-
тиката на сближаване 
ще продължи да подкрепя 
стратегиите за местно 
развитие и овластяване 
на местните органи при 
управлението на сред-
ствата.

Друга основна характери-

стика е опростяването.

Идеята е да има по-

кратки и по-ясни правила 
за предприятията и пред-
приемачите в ЕС. Новата 
рамка предлага по-малко 
бюрокрация и по-прости 
начини за искане на пла-
щанията, като се използ-
ват опростени варианти 
за разходите. За да се 
улесни взаимодействи-
ето, е въведена единна 
нормативна уредба, която 
обхваща 7 фонда на ЕС, 
които се реализират в съ-
трудничество с държави-
те членки. Европейската 
комисия предлага и по-леки 
проверки за програмите с 
добри резултати, като 
все повече се разчита на 
националните системи и 
се разширява принципът 
на „единния одит“, за да се 
избегне дублирането на 
проверки.

Регионалното разви-
тие и сближаването на 
Съюза зависят и от 

гъвкавостта на кохезион-

ната политика, 

която е необходима, 
за да внесе стабилност 
при планирането на ин-
вестициите. Един от на-
чините това да се случи 
е чрез междинен преглед, 
който ще определи дали 
са необходими промени в 
програмите за последни-
те две години от периода 
на финансиране. Анализът 
ще се направи, като се 

вземат предвид нововъз-
никващите приоритети, 
напредъкът по програми-
те и най-актуалните спе-
цифични за всяка държава 
препоръки. В определени 
граници ще бъдат възмож-
ни трансфери на средства 
в рамките на програмите 
на ЕС, без да е необходимо 
официално одобрение от 
Комисията. 

Друг важен елемент в 
бъдещото развитие на по-
литиката за сближаване е 
свързан с 

премахването на транс-

граничните препятствия 

и подкрепа за междуре-

гионалните иновационни 

проекти.

В заложените промени 
в кохезионната политика 
се предвижда междуреги-
оналното и трансгранич-
ното сътрудничество да 
бъде улеснено от новата 
възможност даден регион 
да използва част от свои-
те собствени средства за 
финансиране на проекти 
навсякъде в Европа съв-
местно с други региони. 
Това ще помогне на дър-
жавите членки да се спра-
вят с трансграничните 
пречки и да разработват 
съвместни услуги. Комиси-
ята предлага нов инстру-
мент за граничните реги-
они и страните, желаещи 
да хармонизират своите 
правни рамки - Европейски 
трансграничен механизъм. 

За да бъде Европа по-
близо до гражданите, се 
отделя все повече внима-
ние и на необходимостта 
от по-добро разясняване 
на положителните резул-
тати на политиката на 
сближаване. Държавите 
членки вече имат по-ви-
соки изисквания по отно-
шение на комуникацията, 
като например организи-
рането на прояви при за-
почването на големи фи-

нансирани от ЕС проекти 
и разработването на пла-
нове в социалните медии. 
В същото време обменът 
на информация по финан-
сираните от ЕС проекти 
се опростява, като на-
пример единен портал ще 
предоставя информация за 
всички налични финансови 
средства за предприятия-
та, въвежда се база данни 
за проекти, управлявана 
от Комисията, и др.

Във втория ден на фо-
рума Карл-Хайнц Ламберц 
участва в дебат за раз-
витието на регионите и 
градовете през следващия 
програмен период 2021 
– 2027 г., в който актив-
но участие взе и предсе-
дателят на Европейския 
парламент Антонио Тая-
ни. Ламберц подчерта, че 
кохезионната политика не 
трябва да се представя 
сред обществото като 
отживелица и младите 
хора трябва да бъдат 
включени по-активно в 
процеса на реализиране-
то й. Той изрази позиция, 
че единственият начин 
ЕС да се развие през след-
ващия програмен период 
е, ако всички се обеди-
нят и имат единна визия. 

„Както неведнъж съм за-
явявал - сближаването е 
политика за бъдещето, 
която е предназначена, за 
да се справим с големите 
предизвикателства на на-
шето време, като съще-
временно задоволяваме и 
ежедневните изисквания 
на хората и регионите“, 
допълни той.

В словото си Карл-
Хайнц Ламберц акцентира 
и върху 

необходимостта да се под-

сили ролята на градовете и 

регионите, 

като се премахне цен-
трализирането на упра-
вленските договорености, 
Според него това е нужно 
да остане в миналото. 
„Трябва да се стремим на-
далече, защото времето 
е кратко. Така че стра-
ните членки не трябва 
да отлагат работата по 
съгласуване на европей-
ския бюджет. Губенето на 
време създава голяма не-
сигурност точно когато 
европейците имат нужда 
от перспектива за бъде-
щето“, сподели още той.

Ламберц подчерта и 
значението на Европей-

ската седмица на реги-
оните и градовете като 
платформа, която има ре-
ално въздействие, особено 
за силна политика на сбли-
жаване. „Ключовият капа-
цитет на това събитие е 
да мобилизираме региони-
те и градовете. Да тръг-
нем по-големи и по-силни 
през следващата година, 
особено с оглед на новия 
Европейски парламент“, 
заяви председателят на 
Ламберц. 

На свой ред Антонио 
Таяни акцентира, че граж-
даните на Европейския 
съюз очакват от инсти-
туциите конкретни отго-
вори и 

по-ефективна и справедли-

ва политика на сближаване. 

„Важно е да получим 
истинска обратна връзка 
относно политиките на 
ЕС. Слушането не е дос-
татъчно, диалогът между 
хората трябва да бъде ор-
ганизиран и да се предпри-
емат последващи мерки за 
подобряване на действия-
та на Съюза в определени 
области. Ето защо предло-
жих да очертаем постоя-
нен европейски механизъм 
за диалог с гражданите“, 
допълни още Таяни.

Друг важен елемент 
от 16-ото издание на Ев-
ропейската седмица на 
регионите и градовете бе 
участието на младите. За 
първи път тази година в 
рамките на инициативата 
Youth4Regions на форума 
присъстват млади журна-
листи, които са спечелили 
конкурс, свързан с мате-
риал за успешен проект, 
осъществен с европейски 
средства в конкретната 
държава.
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Петзвездният хотел-
ски комплекс „Сол Несебър 
Палас“ в Несебър беше 
домакин на XI Национална 
конференция по транс-
портна инфраструктура 
с международно участие. 
Тя беше организирана 
от катедра „Пътища и 
транспортни съоръжения” 
на Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) под па-
тронажа на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и Министерство-
то на транспорта, инфор-
мационните технологии и 
съобщенията. 

В о д е щ и я т  м о т и в 
на форума тази годи-
на бе „Управлението на 
финансовия ресурс на 
транспортната инфра-
структура“,  а самата 
конференция стартира 
с темата „Мисия Пътна 
безопасност”.

Сред гостите на съби-
тието бяха Малина Кру-
мова, съветник на минис-
тър-председателя, инж. 
Светослав Глосов, пред-
седател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ), Саверио Палче-
ти, председател на На-
ционалните комитети 
към световната пътна 
асоциация (PIARC), инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), д.ик.н. Николай Ива-
нов, председател на УС на 
Българска браншова асо-
циация по пътна безопас-
ност (ББАПБ) и член на УС 
на КСБ и др.

„През годините ние 
сме  инициаторите  и 
двигателите, които про-
мени хме  дневни я  ред 
на инфраструктурното 
строителство. Фокуси-
рахме се върху проблеми, 
които са важни за всеки 
човек. В открит диалог 
между представители на 
науката и бизнеса, изпъл-
нителната и местната 
власт даваме най-добри-
те и работещи решения, 
стартираме създава-
нето на правила и нор-
ми в проектирането на 
транспортната инфра-
структура“, сподели във 
встъпителното си слово 
проф. д.ик.н. инж. Николай 

Михайлов, ръководител 
на катедра „Пътища и 
транспортни съоръже-
ния” в УАСГ и председател 
на сдружение „Български 
форум за транспортна 
инфраструктура” (БФТИ). 

„Библи ята на  един 
добър път е заданието. 
Ако е добре изготвено, 
то ограничава възмож-
ностите за каквито и да 
е грешки. Едно задание 
трябва в своята основа 
да бъде изградено около 
идеята за пътната без-
опасност“,  коментира 
проф. д.ик.н. инж. Михай-
лов. 

В работните сесии на 
конференцията бяха пред-
ставени 35 доклада и пре-
зентации. В модула „Уп-
равление на финансовия 
ресурс на транспортната 
инфраструктура” бе дис-
кутирана възможността 
за сравнителен анализ 
и оценка на моделите за 
финансиране, както и оп-
итът в реализирането на 
обекти в Сърбия, Слова-

кия и България. Сесия „Съ-
временни технологии на 
транспортната инфра-
структура” стартира с 
презентацията „Сигур-
ност от гледна точка на 
инфраструктурата” от 
Саверио Палчети, пред-
седател на PIARC. С осо-
бен интерес бе обсъждан 
и модулът „Проектиране, 
строителство и поддър-
жане на транспортната 
инфраструктура”, където 
бяха разгледани различ-
ни европейски практики, 
сравнение между чужди 
и български методики 
за оразмеряване на път-
ни асфалтови настилки, 
за ролята и значението 
на пътната маркировка, 

пътните знаци и ограни-
чителни системи, както 
и начините за повишаване 
безопасността на движе-
нието.

До участниците във 
форума бяха изпратени 
и няколко поздравителни 
телеграми. „Темата на 
Вашата конференция е 
от изключително важно 
социално значение“, се 
казва в текста на зам. 
министър-председателя 
Томислав Дончев. „Успеш-
ната комуникация между 
различните институции 
в сектора е основопо-
лагаща за ефективното 
водене по политиките, 
включително и на пътна-
та безопасност. Вашите 
концепции и идеи ще бъ-
дат от първостепенно 
значение за реализиране-
то на приоритетите на 
българското правител-
ство и по-конкретно – за 
устойчивата пътна безо-
пасност и развитието на 
транспортната инфра-
структура”.

В  по з д рави телн и я 
адрес от председателя 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, прочетен от изп. 
директор на Камарата 
инж. Мирослав Мазнев, се 
казва: „Форумът се ут-
върди като средище за 
дискусии и предложения 
между науката, бизнеса, 
общините и централна-
та власт. За КСБ пътна-
та безопасност е особен 
приоритет, на който ние 
отделяме специално вни-
мание. За съжаление Бъл-
гария остава в челните 
редици на страните с 
най-много пътнотранс-
портни произшествия и с 
най-много човешки жерт-
ви. Ситуацията може да 

Проф. Ми-

хайлов, каква е 

Вашата оценка 

за форума? 

Тазгодишна-
та конференция 
спрямо досегаш-
ните беше мно-
го силна. Една 
от причините е 
големият брой 
б ъ л г а р с к и  и 
чуждестранни 

специалисти с международно признание, 
които взеха участие. А другата е задъл-
боченото разглеждане и коментиране на 
нови тенденции и виждания в областта 
на проектирането и строителството 
на пътища и пътни съоръжения и особе-
но на пътната безопасност. 

Разширихме тематиката на форума, 
в която вече влизат пътищата, пътни-
те съоръжения, метрото, магистралите, 
мостовете, въобще цялото съдържание 
на понятието „транспортна инфра-
структура”. В последните 2 - 3 години 
съгласно програмите на Европейския 
съюз включихме и панел за пътната без-
опасност.  

Автомобилите се развиха много 

бързо, обаче пътищата май останаха 

на старото ниво? 

Ето откъде се появи голямата тема 
за безопасността на движението. Не 
можем да накараме хората да управля-
ват леката си кола с 40 км/ч, след като 
тя е произведена да се движи с 200 км/ч. 
Тук е голямото противоречие. В цял свят 
това е налице. И колкото по-рано хора-
та разберат, че развитието на автомо-
билостроенето е с частни капитали, а 
строителството на пътища е държавна 
функция, толкова по-добре. Общество-
то трябва да възложи на нас като екс-
перти да направим технически предло-
жения по темата. 

Инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на АПИ:

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов:

 

Хроничното недофинансиране на път-
ния сектор в продължение на десетилетия 
е основна причина за недоброто състояние 
на част от мрежата и особено на трето-
класните трасета. Има съоръжения, които 
не са ремонтирани от построяването им 
преди 30 - 40 години. Липсват интелигент-
ни транспортни системи за управление 
на трафика, за бързо предупреждение на 
шофьорите с електронни информационни 
табели. Те трябва да предоставят надежд-
ни и високотехнологични възможности за 
уведомяване за състоянието на пътната 
обстановка, за ограничения и маршрути.

 От 1 януари 2019 г. ще въведем елек-
тронните винетки за леки автомобили, а 
от 16 август 2019 г. - и ТОЛ системата за 
товарни автомобили над 3,5 т. Успешното 
й внедряване е кауза на целия екип на АПИ. 
За разлика от винетните такси средства-
та от ТОЛ системата ще могат да се из-
ползват и за ново строителство.

Ключови обекти са завършването на 
автомагистралите „Струма” и „Хемус”, 
изграждането на скоростните трасета 
към двата моста на р. Дунав, на отсечка-
та София – Калотина. В плановете на АПИ 
влизат и магистралният пръстен около Со-
фия, участъци от Околовръстното шосе 
на столицата, а следващите проекти, ча-
кащи своята реализация, са тунелите под 
в. Шипка и пр. Петрохан и изграждането на 
АМ „Черно море.”

се промени само с обе-
диняване на усилията на 
държавата, отговорните 
институции, неправител-
ствения сектор, медии-
те и цялото общество. 
Ето защо включените 
в дневния ред на форума 
насоки за подобряването 
на пътната безопасност 
са изключително важни 
и навременни. В послед-
но време КСБ констати-
ра едно ескалиране към 
стремеж за дискредити-
ране на българския стро-
ителен сектор. Все още 
има хора, които не могат 

да приемат, че за разлика 
от други източноевропей-
ски страни България не 
само запази своя строи-
телен сектор, но го разви 
и фирмите станаха силно 
конкурентни на утвърде-
ни мощни чужди компании 
при проектирането и из-
граждането на сложни съ-
временни обекти. Затова 
вярвам, че събития като 
този форум ще дадат 
ясен отговор за достойн-
ствата и възможностите 
на българския строите-
лен бизнес”.

„Когато разсъждаваме 

по проблематиката на на-
учната конференция, ние 
трябва да акцентираме 
върху иновациите, върху 
новите технологии и да 
мислим с години напред. 
Да въвеждаме и внедря-
ваме тези нови техноло-
гии при проектирането, 
при изграждането и при 
контрола на пътнотранс-
портната инфраструкту-
ра. Пътната безопасност 
е комплексна политика“, 
посочи в своето изказ-
ване на конференцията 
Малина Крумова, съвет-
ник на министър-предсе-
дателя. 

Участниците във фо-
рума се обединиха около 
разбирането, че връзка-
та между науката и поли-
тиката е особено важна. 
Една политика може да 
бъде успешна само ако е 
базирана на обективна 
статистика, обективни 
данни и техния обективен 
научен анализ, за да може 
реално да се оцени ефек-
тът от мерките, които 
се прилагат, и те да мо-
гат да постигнат резул-
татите и целите, които 
очаква обществото.

Снимки авторът
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Доц. д-р инж. Веселин  Славчев, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”:

Георги Сотиров

Доц. Славчев, какво може-

те да ни кажете за младите в 

науката?

В преподаването и в науката 
няма млади и стари, а такива, 
които непрестанно се учат и 
се стремят да се усъвършен-
стват. За да си в крак с време-
то, не трябва просто да ходиш, 
а да тичаш, за да имаш шанса 
поне да се доближиш до там, 
накъдето си тръгнал. Аз имам 
късмет да съм част от един 
сплотен колектив, състоящ се 
предимно от млади хора. Дори да 
изгубя инерция по една или друга 
причина, той ме връща обратно 
в ритъма. 

Традиция е Висшето строи-
телно училище „Любен Караве-
лов“ да дава път на перспектив-
ните младежи и това е нещо, в 
което всеки сам се убеждава, 
срещайки се с преподаватели, с 
представители на администра-
цията и ръководството. ВСУ се 
гордее изключително с техните 
научни постижения. Младите 
учени и изявени студенти са ос-
новни участници във всички зна-
чими научни проекти на нашето 
училище. И в момента такива 
хора заедно с докторантите са 
част от колектив, разработващ 
проект по Фонд „Научни изслед-
вания” с актуална тема: „Анализ 
на сеизмичния риск на подземни 
тръбопроводи в гр. Перник”. Въ-
просите, свързани със сеизмич-
ното инженерство и оценката 
на риска при земетръс, са от 
глобално значение за инфра-
структурата и икономиката на 
страната. Затова и тези теми 
са залегнали в учебните ни про-
грами и са обект на научни из-
следвания.

Във ВСУ „Любен Каравелов“ 
са реализирани и се подготвят 
редица дипломни работи с на-
учна и приложна за практиката 
насоченост. Наши докторанти 
и студенти имат завоювани ре-
дица награди.

Разкажете ни повече за 

професионалния Ви път.

Още от дете често взимах 
теслата и вадих криви пирони, 
които изправях, за да ги накова 
отново в столчета и маси. И аз 

не знам как и защо, но строи-
телството явно ми е в кръвта. 
Без колебания единственото ми 
желание бе да уча в Строител-
ния техникум „Христо Ботев” 
в столицата (сега Софийска 
гимназия по строителство, ар-
хитектура и геодезия), както и 
стана. След това съдбата ме 
доведе във ВСУ, тогава Висше 
военно инженерно строително 
училище (ВВИСУ). Всъщност аз 
бях от свидетелите, лично из-
питали една от метаморфози-
те на ВВИСУ във ВСУ. Постъпих 
като курсант, завърших като 
студент. После имах шанса да 
започна работа по специалност-
та си като проектант. В онези 
години имаше страхотен бум 
в строителството и пред мен 
се откри възможност с летящ 
старт да се включа в проекти-
рането на големи обекти, като 
сградата на „Маркан” в София, 
хотел „Лион” в Банско, още ня-
колко по Черноморието и др.

След по-малко от година 
от дипломирането ми се явих и 
спечелих конкурс за докторант 
и бях от първите редовни в ис-
торията на ВСУ. След това ста-
нах преподавател към катедра 
„Строителни конструкции”. От 
1997 г. до днес, повече от 20 го-
дини, съм част от общността 
на ВСУ. Не само аз, а и колегите 
ми работим активно и сме инже-
нери и архитекти от практика-
та. Можем и даваме примери от 
реално изпълнени обекти и това 
се цени от студентите ни.

В катедра „Строителни 

конструкции“ работите с ав-

торитетни фигури като доц. 

д-р инж. Тодор Георгиев и доц. 

д-р инж. Димо Кисов.

Доц. Тодор Георгиев ми е бил 
преподавател. Като докторант 
съм участвал в научни експери-
менти, които е ръководил, а сега 
сме колеги. Гордеем се с пре-
подавателите си, които също 
така са и изявени проектанти 
от практиката. Всеки от нас е 
участвал и продължава да рабо-
ти по редица проекти на инвес-
тиционното проектиране. 

Това, че всеки от нас може 
да подплати и допълни препода-
ването си с реални примери от 
практиката, се оценява от на-
шите студенти и ги мотивира 
допълнително. Мисля, че това 
е и една от причините нашите 
студенти бакалаври убедено 
да продължават в магистърски 
програми отново във ВСУ. Нещо 
повече, във всеки випуск на на-
шите магистърски програми 

обучаваме и студенти, завър-
шили други университети.

Имате девет електронни 

учебни помагала за студенти и 

над 30 научни публикации. Кое 

е най-новото на десктопа на 

доц. Славчев?

Още като асистент започ-
нах да оформям упражненията,  
които водех, във вид на презен-
тации. Тогава подобно нещо не 
беше утвърдена практика и се е 
случвало да бъда критикуван от 
някои колеги, че според тях това 
не е най-подходящият начин за 
обучение. Времето показа, че не 
съм се лъгал. Будни студенти с 
въпросите и провокациите си 
ми помагаха и ми помагат да по-
добрявам учебните материали. 
Мисля, че приключи времето на 
диктовките и преписването в 
тетрадки. В час се опитвам да 
провокирам интерес и дискусии 
по материала, който предоста-
вям на студентите в електро-
нен вид.

Относно публикациите с 
разработването на дисерта-
ционния труд идеите валяха 
една след друга. След това част 
от тях изкристализираха с нат-
рупване на опита. С колегите 
от ВСУ можем да се похвалим, 
че сме участвали и участваме 
в редица разработки за прила-
гане на системата „Еврокод” у 
нас. Има редица ръководства и 
помагала за практическото при-
лагане на еврокодовете, издаде-
ни с логото на ВСУ. С колеги сме 
автори и на ръководства, изда-
дени от други институции, като 
Научноизследователския строи-
телен институт – НИСИ, с над 
100-годишна история например. 
Гордо можем да заявим, че те се 
ползват не само от студенти-
те, а са ценни помагала на про-
ектантите от практиката.

Публикациите са отражение 
и атестация за постиженията 
в научната област, работата 
в която е непрестанен процес. 
Придвижва ни напред и ни води 
към устойчиво професионално 
и академично израстване. Идеи 
не липсват, но за жалост по от-
ношение на строителството за 

разработването и реализиране-
то им в практиката трябва да 
се извършват скъпо струващи 
експерименти, а у нас парите за 
наука по мое мнение са недос-
татъчни. Относно най-новото 
на десктопа ми засега остава 
в тайна.

Имате интересни специа-

лизации в Русия, Чехия, Герма-

ния. Каква е гледната Ви точка 

относно българската наука в 

глобалния свят?

Много млади хора „бягат”, 
за да се реализират успешно 
извън България. Постоянно на-
учаваме за наши сънародници 
с постижения извън страната. 
Развитието на техническите 
науки е свързано с нуждите на 
индустрията и строителство-
то. Според мен у нас се къса 
връзката между бизнеса и наука-
та. Бизнесът следва да поставя 
задачите (какво му е необходи-
мо) и да инвестира в разработ-
ването им.

По време на специализаци-
ите ми и на много други пъту-
вания по различни програми на 
Министерството на образова-
нието и науката съм бил свиде-
тел как в университетите се 
решават конкретни практичес-
ки задачи, финансирани частич-
но или изцяло от бизнеса. Не съм 
компетентен за други области, 
но мое лично мнение е, че твър-
де малко се инвестира за разви-
тие на науката в областта на 
строителството и архитекту-
рата.

На какво ниво идват първо-

курсниците? 

Наблюденията ми са, че 
професионалните гимназии по 
строителство държат добро 
ниво, но от обичайните гимна-
зии идват младежи с недоста-
тъчна подготовка. Налага се 
понякога да обясняваме дори 
елементарни неща. Ще ми се 
студенти първи курс да не пи-
тат google за Питагоровата 
теорема, но пък може би по-ва-
жно е да ги научим, като я от-
крият, да могат да я използват 
правилно по предназначение.

Веселин  Славчев е роден през 1979 г. в 

София. Завършва Строителния техникум 

„Христо Ботев” (сега СГСАГ) и ВСУ 

„Любен Каравелов с отличен успех през 

2002 г.

В периода 2003 - 2006 г. е  редовен 

докторант към катедра „Строителни 

конструкции” на ВСУ. Защитава 

дисертационния си труд на тема 

„Усилване на стоманобетонни 

конструкции” през 2012 г.

От 2006 г. е преподавател в училището, 

а от 2015 г. е доцент.  Преподава 

„Строителни конструкции” във 

факултета по „Пожарна безопасност и 

защита на населението” към Академията 

на МВР. Води дисциплините „Мостово 

строителство” и „Стоманобетон” в 

Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Снимки авторът
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Елица Илчева

Тази есен Американски-
ят колеж в София посрещна 
възпитаниците си в изцяло 
реновиран учебен комплекс. 
Когато преди две години 
предприема реконструкци-
ята, Настоятелството се 
ръководи от легендарната 
фраза на Уинстън Чълчил: 
„Ние оформяме своите сгра-
ди, след което те оформят 
нас“. Това не е изненадващо, 
предвид факта, че реноми-
раното средно училище е 
проектирано с тази мисъл. 
Няма друго в България с тол-
кова добре подредена база 
– в едно от най-красивите 
места в покрайнините на 
София и в полите на Витоша. 
И макар да е имало своите 
трудни моменти, дори да е 
било заличавано от регис-
трите, днес то се радва на 
извоюваната си слава благо-
дарение на условията, които 
предлага. 

В момента колежът 
разполага с осем класиче-
ски сгради, в които има 62 
класни стаи, 4 компютърни 
и 3 научни лаборатории, те-
атрален салон с 435 места, 
концертен за 180 души, об-
щежитие, закрита мулти-
функционална спортна зала 
с надуваема конструкция 
на площ 1276 кв. м, няколко 

вътрешни съоръжения за 
различни активности, като 
стена за катерене, студио 
за танци, фитнес център, 
както и открити тенис кор-
тове, баскетболни игрища 
и др.

Началото е поставено  

в далечната 1860 г.

Училището в София е 
най-старата американска 
образователна институция 
извън границите на САЩ. Тя 
е основана от американски 
мисионери във Филипополис 
през 1860 – 1861 г. Три години 
по-късно, под ръководство-
то на д-р Джеймс Кларк, те 
отиват в Стара Загора, а 
през 1871 г. двете училища 
прерастват в едно – Амери-
кански колеж, който се пре-
мества в Самоков и остава 
там близо половин век.

След Първата светов-
на война финансиращата 
организация решава да пре-
крати дейността си в Бъл-
гария, но възпитаниците 
започват протест и през 
1926 г. под ръководството 
на новосформираната фон-
дация Sofia American Schools 
започва строителство на 
сграда в землището на село 
Симеоново (сега квартал на 
София). Там е закупен пар-
цел от 114 акра (460 дка) за 

самото училище и 52 акра 
(210 дка) „за нуждите на 
фермата за снабдяване с 
продукти“. Средствата са 
набрани от продажбата на 
собствеността в Самоков, 
от дарения на американци 
и на българския парламент, 
който дава дървен материал 
за 50 000 долара. Строежът 
продължава през 30-те го-
дини, като в края на десе-
тилетието са изградени 
достатъчно помещения за 
настаняването на 500 уче-
ници и на по-голяма част от 
преподавателите в пансион. 
Възпитаниците сами про-
извеждат мебели, строят 
плувен басейн и садят сто-
тиците дървета, които днес 
оформят красива гора. 

За архитектурния про-
ект тогава е нает арх. Геор-
ги Апостолов, който работи 
съвместно с Георги Фингов и 
Кирил Маричков. 

Строителството е 

възложено на фирмата на 

братя Киселинчеви

Те са славни войводи 
от стария български град 
Костур (днес Кастория в 
Гърция). Пандо, Лазар и Ге-
орги (архитект, строител 
и скулптор) се ползвали с 
голям авторитет заради 
почтеността и професио-
нализма си. Лазар и Георги  
участват и в създаването 

на каменните облицовки 
на храм-паметника „Свети 
Александър Невски“, стро-
ителството на руската 
църква „Свети Николай“, Во-
енното книгоиздателство, 
Халите, Градската баня, 
Дюлгерския дом (1910 г.), 
Синодалната палата. 

С настъпването на Вто-
рата световна война запаз-
ването на училището става 
невъзможно, тъй като Бълга-
рия обявява война на САЩ и 
постепенно от 1941 г. аме-
риканските преподаватели 
си тръгват. Новата власт 
след 1944 г. конфискува иму-
ществото и превръща обек-
та в щаб на българската 
милиция, която се помещава 
в някои от сградите и при-
строява други.

През лятото на 1992 г. 
фондация Sofia American 
Schools изпраща д-р Роджър 
Уитакър в София, за да от-
вори отново учебното заве-
дение. Той получава достъп 
до едно от зданията едва 
шест седмици преди нача-
лото на учебната година и 
заедно с бивши възпитани-
ци и приятели започва чис-
тене и дребни кърпежи. На 
официалния сайт на колежа 
е записано, че от 1992 г. на-
сам фондацията е похарчила 
повече от 2 млн. долара за 
ремонт, учители и оборудва-
не, а USAID (Американската 
агенция за международно 
развитие) е осигурила по-
вече от 2,5 млн. долара за 
възстановяване на района. 
През 2011 г. е завършен го-
лям ремонт на основната 
сграда – „Острандър Хол“, и 
на алеите в парка. 

Последната реконструк-

ция струва 10,6 млн. 

долара.
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Старо и ново строителство са интегрирани по забележителен начин 
в уникалния архитектурен комплекс на Американския колеж в София 

Новопостроеният център обединява 

„Острандър Хол“, аудиторията „Уитакър“, 

библиотека „Гипсън“ и Център за писане 

„Джим Клейтън“, а също трапезарията 

и кафенето, Учебния център „Америка 

за България“, фитнес център, кухня и др. 

Приземният етаж разполага с много открити 

пространства за ученически дейности

В „Джераси Хол“ е Катедрата по природни науки, както и 

лабораториите по химия, физика и биология. Тук се намират 

лекарският кабинет, две от спортните зали с оборудване за 

катерене, вдигане на тежести и гимнастика. Носи името на проф. 

Карл Джераси, световноизвестнен учен, писател и меценат

Сграда №5 приютява Катедрата по математика и 

компютърни науки, Катедрата по чужди езици, кабинетите по 

изящни изкуства и стаята за репетиции на групите, както и 

Концертната зала със своите 180 места.

„Острандър Хол“ е мястото за администрацията, кабинета 

на декана, на училищните лекар и психолог, офиса на 

академичните съветници. Тук са и Ученическият институт за 

компютърни иновации и производства и аудитория „Уитакър” 

с 415 места, на името на първия президент след повторното 

отваряне

В „Сандърс Хол“ се помещават класните стаи и офисите 

на Катедрата по английски език за осми клас и Катедрата 

по английски език и литература, конферентната зала и 

художествената галерия. Носи името на д-р Ъруин Т. Сандърс, 

декан в училището преди войната

„Абът Хол“ носи името на Айнийз Абът, отговаряла за 

обучението на момичетата през годините, когато колежът се е 

намирал в Самоков. В тази сграда е Катедрата по хуманитарни 

науки и изящни изкуства, офисите на преподавателите по 

информатика и компютърните лаборатории, зала за прожекции, 

кабинетите на Катедрата по спорт и др.

В сградата на Катедрата по български език и литература се 

намира и отдел „Външни програми”

Тя е първата цялостна 
реконструкция от 30-те 
години на XX век и се осъ-
ществява с 10,6 млн. долара, 
като 8,6 млн. долара от тях 
са осигурени от фондация 
„Америка за България“. Ос-
таналата част от сумата 
е събрана с подкрепата на 
програмата ASHA („Амери-
кански училища и болници в 
чужбина“) на Американската 
асоциация за международ-
но развитие USAID и други 
частни и институционални 
дарители.

Идейният проект за 
ремонт и строителство е 
дело на „Чели-Флин Бренан 
Аркитектс енд Планерс“, а 
работният – на арх. Димчо 
Тилев. Строителните дей-
ности са извършени от „Ге-
острой“ АД, избрана с мно-
гостепенен конкурс. След 
преустройствата базата 
вече е на 8000 кв. м разгър-
ната застроена площ. 

Това е първото същест-
вено строителство в кам-
пуса на колежа от неговото 
създаване. Премахната е 
постройка, долепена през 
70-те години на ХХ в. до ори-
гиналните сгради на колежа, 

направен е основен ремонт 
и реконструкция на „Остран-
дър Хол“ и на „Уитакър Ауди-
ториум“, построено е ново 
здание, което е свързано с 
две крила към съществува-
щите.

Екстериорният дизайн на 

новата сграда се основа-

ва на принципа за прием-

ственост. 

Тя се интегрира по за-
бележителен начин към съ-
ществуващите, като заедно 
с тях създава среда с харак-
теристиките на единен ком-
плекс. В нея са заимствани 
пропорции, материали и 
композиционни принципи от 
тези, изградени в миналото, 
като в същото време на от-
делни места са предвидени 
по-големи остъклени еле-
менти за максимално количе-
ство естествена светлина. 

И ако всичко тук е ми-
слена архитектура, то е за-
ради съзнаването, че прос-
транството въздейства на 
образователния процес, че 
променя начина, по който 
учителите преподават и 
учениците учат. 
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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:

20 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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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.

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 30 септември 2018 г. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Определяне на изпълнител за допълнително проек-
тиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ 
Лот 2 от км. 161+367 до км. 174+800“

Наименование: „Ремонтни дейности по тротоарна настилка и 
облицовка на подпорни стени и стълбищни подходи по ул. „Хан Крум“, 
гр. Несебър“

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мре-
жа на територията на Община Бойчиновци“

Наименование: „Строително-монтажни работи за изпълнение на 
проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ 
II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 
по плана ...“

Наименование: „Ремонт и рехабилитация на улици в села от Об-
щина Гоце Делчев по обособени позиции“

Наименование: Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация 
на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на 
„Столичен автотранспорт“ ЕАД

Наименование: Изграждане на дъждовна канализация в района на кръс-
товището на ул. „България“ и ул. „Стефан Караджа“ в гр. Мартен за отводня-
ване на общински терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване

Наименование: Възстановителни работи на настилки на терито-
рията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД

Наименование: „Реконструкция на част от уличната мрежа в 
Община Раковски, област Пловдив, по девет обособени позиции"

Наименование: „Рехабилитация на водопроводи в населени места 
на територията на Община Каолиново”

Наименование: Изпълнение на СМР за ремонт и преустройство 
на сградата на бивше общежитие на Строителен техн. в многофамилна 
жилищна сграда със социални жилища по проект „Изграждане на соци-
ални жилища в град Кърджали ...“

Наименование: „Проектиране, строителство и осъществяване 
на авторски надзор на обект „Локална обезманганителна инсталация 
на вода за питейно-битови цели в м. Орманя, гр. Свиленград”

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

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233110
Прогнозна стойност: 178 800 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 1096
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 10/12/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония" №3, административната сграда 
на Агенция „Пътна инфраструктура”

Дата: 11/12/2018  Местно време: 14:00 

За контакти: Бисерка Борисова/инж. Петя 
Йочева
Факс: +359 29173398
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173396
E-mail: b.s.borisova@api.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872444&mode=view

Възложител: „Софийска вода” АД
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 2 400 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/11/2018    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: „Софийска вода” 
АД, град София 1766, район „Младост”, жк 
„Младост IV”, ул. „Бизнес парк” №1, сграда 2А

Дата: 15/11/2018   Местно време: 10:30 
За контакти: Иван Къчев
Факс: +359 28122588
Адрес: жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” №1, 
сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122455
E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=872740&mode=view

Възложител: Община Раковски
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 169 858.09 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/11/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Раковски, находяща се на адрес в гр. Ра-
ковски, пл. „България“ №1, заседателна зала, 
етаж II, стая №3

Дата: 13/11/2018    Местно време: 09:30 

За контакти: Мариета Димитрова - гл. 
юрисконсулт на Община Раковски
Факс: +359 31512361
Адрес: пл. „България“ №1
Адрес на възложителя: www.rakovski.bg
Телефон: +359 31512369
E-mail: oa@rakovski.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872708&mode=view

Възложител: Община Каолиново
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 2 149 986.61 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/11/2018    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на Община Каолиново, гр. Каолино-
во, пл. „Украйна” №4, ритуална зала

Дата: 15/11/2018  Местно време: 10:30 
За контакти: Румяна Тотева - директор ди-
рекция СА
Факс: +359 53612111
Адрес: пл. „Украйна“ №4
Адрес на възложителя: www.kaolinovo.bg.
Телефон: +359 53612210
E-mail: kaolinovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872485&mode=view

Възложител: Община Кърджали
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 585 558 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
10/04/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  14/11/2018    Местно време: 17:00  
Отваряне на офертите: гр. Кърджали, сгра-
дата на Община Кърджали, етаж 2, стая 211

Дата: 15/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Беркант Барзат
Факс: +359 36162-968
Адрес: бул. „България“ №41
Адрес на възложителя: www.kardjali.bg
Телефон: +359 36167-330
E-mail: bbarzat@kardjali.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872303&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 420 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/11/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в Общинска администрация Сви-
ленград, бул. „България” №32, ет. 2

Дата: 15/11/2018    Местно време: 10:30 

За контакти: Мария Димитрова
Факс: +359 37974-371
Адрес: бул. „България” №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 37974-302
E-mail: obshtina@svilengrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872768&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 300 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/11/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Несебър, ул. 
„Еделвайс” №10, заседателна зала

Дата: 08/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429399
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nesebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872401&mode=view

Възложител: Община Бойчиновци
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 1 133 903.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/11/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щина Бойчиновци

Дата: 09/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Петър Винешки
Факс: +359 9513-2236
Адрес: ул. „Гаврил Генов“ №2
Адрес на възложителя: http://boychinovtsi.bg/
home.html
Телефон: +359 9513-2236/ +359 88210-4724
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872390&mode=view

Възложител: Община Стамболово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 663 010.68 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/11/2018    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Общинска адми-
нистрация Стамболово - заседателна зала

Дата: 13/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Осман Азиз Идриз - главен спе-
циалист общинска собственост
Факс: +359 3720-7001
Адрес на възложителя: www.stambolovo.bg
Телефон: +359 3720-7000
E-mail: osmanidriz@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872551&mode=view

Възложител: Община Гоце Делчев
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 492 886.07 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/11/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Гоце Делчев, ул. 
„Царица Йоанна“ №2, зала партерен етаж

Дата: 13/11/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Марина Герова – нач.-отдел 
„Обществени поръчки“
Факс: +359 888006080
Адрес: ул. „Царица Йоанна“ №2
Адрес на възложителя: www.gotsedelchev.bg
Телефон: +359 888006080
E-mail: oba@gocenet.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872608&mode=view

Възложител: „Столичен автотранспорт” ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 484 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/11/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: В сградата на „Сто-
личен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, 
ул. „Житница” № 21, 3 етаж, заседателна зала

Дата: 15/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Весела Карамелска, инж. Сте-
фан Арагон
Факс: +359 29554067
Адрес: ул. „Житница“ №21
Адрес на възложителя: www.sofiabus.bg
Телефон: +359 29554132
E-mail: s.aragon@sofiabus.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=872357&mode=view

Възложител: Община Русе
Oсн. предмет: 45232130
Прогнозна стойност: 350 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/11/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Русе, ет. 
3, заседателна зала

Дата: 09/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Мая Кръстева - директор ди-
рекция УТКС, Община Русе
Факс: +359 82834413
Адрес: пл. „Свобода“ №6
Адрес на възложителя: http://www.ruse-bg.eu.
Телефон: +359 82881786
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=872643&mode=view
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Сюрреалист и провокатор, италианецът разказва приказки за всеки свой проект 

Елица Илчева

Италиански ят ди -
зайнер Фабио Новембре 
изненадва целия свят с 
неприлични предмети, 
очарователни бутици и 
инсталации, в които идеи-
те буквално експлодират. 
Той е роден през 1966 г. в 
многодетно семейство в 
град Лече – Южна Италия, 
и в живота се наложило да 
си пробива сам пътя. По 
думите му съвсем случай-
но постъпил в Миланска-
та политехника, защото 
трябвало да запише нещо, 
за да остане в града, кой-
то харесал, след като гос-
тувал на брат си. През 
1992 г. излиза с диплома по 
архитектура, но твърди, 
че така и не се е научил да 
рисува. След това отива 
в Ню Йорк, за да учи кино-
режисура, и среща модния 
дизайнер и основател на 
Blumarine Анна Молинари, 
която забелязва таланта 
му. Макар да е много млад, 
напълно непознат и с вид 
на бохем, тя му доверява 
интериора на бутика си 
в Хонконг. Резултатът е 
нещо

„невероятно бляскаво, 

блестящо и леко отка-

чено“. 

На Анна обаче й харес-

ва и Фабио получава нова 
поръчка – да оформи мага-
зина й в Лондон. Той реша-
ва тази деликатна задача 
по неделикатен начин – на 
входа поставя гигантски 
женски крака, което, раз-
бира се, прилича на шамар 
в лицето на публичния вкус 
на „Пър Бонд Стрийт“. 
Но пък именно така идва 
славата. През 1994 г. той 
открива собствено дизай-
нерско студио в Милано и 
казва, че е намерил себе си.

На сцената на между-
народния промишлен ди-
зайн той се появява едва 
през 2001 г., когато прави 
за Cappellini масата ORG. 
Плотът от стъкло, легнал 
върху безброй тънки черве-
ни крака, подобни на спаге-
ти, не остава незабелязан. 
След това допълва с други 
предмети,

запомнящи се със създа-

дените образи в тях, 

като шезлонга S.O.S., 
ландшафтния диван And 
за Cappellini с формата 
на усукана лента, наподо-
бяваща молекула ДНК, и 

онези Him & Her столове за 
Casamania - като извест-
ните пантонски кресла, но 
с отпечатъка на мъжки и 
женски тела.

През 2000 – 2003 г. 
Фабио Новембре е худо-
жествен ръководител на 
Bisazza и проектира шоуру-
мите на марката по целия 
свят. След това популяр-
ните компании започват 
все по-често да го канят 
за рекламни презентации 
– автор е на ярки и неза-
бравими изложби за Pepsi, 
Lavazza, Phil ips, BMW и 
Mercedes.

През 2009 г. по улиците 
на Милано се появяват 500 
„паркирани“ малки фиат-
чета – с по едно израсна-
ло дърво от всяко от тях. 
Всъщност това се оказва 
изложбата „Засади дърво“, 
създадена съвместно от 
Градската служба по мода 
и дизайн и FIAT, с идеята 
да се провокират хората 
да пазят зелените площи. 
Дърветата били от фи-
бростъкло, но изглеждали 
като истински. Миланци 
така харесали проекта, че 
през 2015 г. той е повто-
рен на EXPO, където впро-
чем Новембре е избран за 
посланик на добрите идеи.

Следващата година 

италианецът прави ин-

сталация за Московска-

та седмица на дизайна, 

като „маскира” в черно 
40 от своите колоритни 
столове Nemo, създадени за 
Driade, символизиращи 40-
те разбойници от „Хиляда и 
една нощ“. Своите работи 
той често представя чрез 
истории, които приличат 
на странни приказки. Чрез 
„историята” на инстала-
цията в Москва разказва, 
че „маскираните“ искали да 
отвлекат дъга, да я скрият 
в съкровищница и да ста-
нат част от нея.

Когато през 2013 г. 
прави черепните кресла за 
Gufram, наричайки ги Jolly 
Roger (веселият Роджър), 
той казва, че това е по-
чит към паметта на дядо 
му, който е пират. „Струва 
ми се, че аз самият запо-
чнах да вярвам в това, че 
във всяко семейство тряб-
ва да има поне един дядо 
пират, за да просперира“, 
шегува се той. Новембре 

определно обича думите – 
в своя блог, в който описва 
проектите си, текстове-
те заемат повече място 
от картинките. 

Стилът му е  

ексцентричен,

и то не само в твор-

чеството, а и в живота – 
появява се на рекламни пла-
кати в образа на Христос, 
в костюм на Адам (т.е. 
гол) и с маската на горила 
и казва, че обича да ходи 
така из къщи. На дъщери-
те, които аржентинската 
красавица Кандела му раж-
да, той не позволява да се 

слагат банални имена. На-
рича ги Селесте и Верде.

„Доброто произведе-
ние е мощно индивиду-
ално усилие. Не вярвам в 
тенденциите, но вярвам 
в хора гении. Такива като 
Марк Нюсън, Рон Арад, 
Том Диксън. От различни 
държави, те живеят в Ан-
глия и работят по целия 
свят. Те и аз разказваме 
истории с нашите неща, 
емоционални и вълнуващи. 
Когато специални „исто-
рии“ завладеят умовете 
на мнозина, се раждат 
нови тенденции. През 60-
те, 70-те и 80-те години 
на миналия век се създа-
доха скандални креативни 
групи, като Superstudio, 
Archizoom, Pentagram, кои-
то вярваха, че могат да 
променят света. Нищо 
не се случи. Високият ди-
зайн се формира от ин-
дивидуални личности“, не 
скромничи дизайнерът и 
продължава веруюто си: 
„За мен непрекъснатост-
та на творческите прин-
ципи е важна. Например 
аз наистина оценявам 
наследството на Вернер 
Пантон. И столът ми Him 
& Her е посветен на него. 
Бях запленен от големите 
инсталации на Кристо – 
от Новия мост в Париж до 
Райхстага в Берлин. Под 
негово влияние исках да 
направя бутик във форма-
та на кутия за подаръци. 
Смисълът на живота за 
индивидуалиста дизайнер 
е в комуникацията с други-
те. Вие купувате не само 
обувки, но и красиви кутии, 
и най-важното – опит. 
Обичам да проектирам 
пространства, където се 
събират много хора – мес-
та на безброй срещи“, спо-
деля още той. „Чувствам, 
че колкото повече живея, 
толкова повече ставам 
технократ. И колкото по-
вече попадам под властта 
на технологиите, толкова 
повече моите проекти се 
свързват със сетивата и 
инстинктите ми. С усъ-
вършенстването на света 
около мен аз се опитвам да 
опростявам максимално 
всичко и изобретяването 
на нещата става много 
лесно“, признава още „не-
приличният“ дизайнер Фа-
био Новембре.

Кресло Nemo, Driade. 2010. Вдъхновено от маските на 

древногръцкия театър, странстванията на Одисей и 

приключенията на капитан Немо

Cистемата пейки And, за Vondom

Бутикът HIT Gallery, Хонг Конг, 2012

Масата ORG, Cappellini. 2001

Магазинът Who’s Who, Милано, 2013

Инсталация за Tommy Hilfiger, 2013

Креслата Jolly Roger, Gufram. 2013

Кресла Him & Her, 2008. Формата е реплика към известния 

пластмасов стол на Verner Panton, а дизайнерът припомня 

библейската легенда за създаването на Адам и Ева

Интериорът на офис центъра Casa Milan, 2014 г., създаден по 

поръчка на футболния „Милан“
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Вертикалната структура ще е най-високата сграда в Австралия

Страницата 
изготви 
Емил Христов

В центъра на Мелбърн, 
Австралия, ще се издигне 
вертикална структура 
от два усукани небос-
търгача с различна ви-
сочина. Едната кула ще е 
356 м, а другата - 252 м. 
Обектът ще носи името 
Green Spine и ще е с 50 м 
над Eureka Tower, която 
в момента е най-висока-
та в Мелбърн, а и ще има 
30 м повече от първенеца 
в Австралия - 322,5-ме-
тровата кула Q1 в Голд 

Редица международни компании и държавни струк-
тури са се заели с реализирането на футуристична-
та идея за разработването на концепции за живот 
на Марс. С всеки изминал ден колонизирането на 
Червената планета изглежда все по-реално и това 
провокира китайското бюро Open Architecture и тех-
нологичният гигант Xiaomi да се включат в предиз-
викателството. Те представиха прототип на мар-
сиански дом в реален размер, който носи името Mars 
Case.

Водещата идея при създаването му е била, че при 
заселването на близката до Земята планета хората 
ще трябва да разчитат на технологии, които пес-
тят максимално ресурси. Постройката има и затво-
рена система, която преработва всички отпадъци 
за производство на енергия. Всички системи в дома 
могат да се управляват посредством смартфон.

Според авторите на проекта със сигурност жи-
вотът на Марс в подобно жилище ще е труден и няма 
да има нищо общо с удобствата на Земята. Затова 
подобряването на битовите условия в бъдещите ко-
лонии на Червената планета ще е следващото пре-
дизвикателство пред специалистите.

Калифорнийската стартъп компания Hyperloop 
Transportation Technologies Inc. показа първата кап-
сула за пътническия вакуумен влак Hyperloop. Тя е 
дълга е 32 м, от които 15 м са за пътниците, като 
техният брой може да достига до 40. Превозното 
средство е направено изцяло от преработени ма-
териали. Максималната скорост, която ще развива, 
е 1200 км в час. 

Наречена е Quintero One в чест на производителя 
- компанията Carbures в Ел Пуерто де Санта Ма-
рия в испанската провинция Кадис. Скоро капсулата 
ще бъде преместена в Тулуза, Франция, където е 
европейската централа на Hyperloop Transportation 
Technologies Inc. Там ще продължи оборудването на 
Quintero One. Очаква се тя да е напълно готова до 
края на 2019 г., когато във Франция трябва да е из-
градена тестова линия. 

Идеята за Hyperloop е на милиардера Илон Мъск, 
който я представи официално преди 5 години. През 
юли калифорнийската компания договори строеж на 
тестови линии и в югозападната част на Китай. 

Mюнхенската стар-
тъп компания Sono Motors 
приключи тестовете 
на последните подобре-
ния по системата за за-
реждане на автомобила 
Sion, който разработва. 
Превозното средство се 
задвижва изцяло от слън-
чева енергия. Има вгра-
дени 330 соларни клет-
ки на покрива, капака на 

Островните общности все по-
вече се интересуват от решения 
за чиста енергия, добивана локално. 
Това е породено от различни причи-
ни, като изменението на климата, 
предизвикателствата на устойчи-
вото развитие и обстоятелството, 
че островите са изолирани, което 
предполага тежка зависимост от 
изкопаемите горива и вноса на 
енергия. Проект, финансиран от 
Европейския съюз, цели да превърне 
гръцкия остров Тилос в енергонеза-
висим. Той ще е първият в Средизем-
но море остров, който ще се захран-
ва изключително от възобновяема 
енергия. 

Островът е с население от 
около 500 души, но през лятото то 
нараства два пъти. Тилос разчита 
на изкопаеми горива, за да покрива 
енергийните си нужди. Мястото е 
свързано с дизелова електроцен-
трала на близкия остров Кос чрез 
подводен кабел. Доставките оба-
че не са надеждни поради честото 
възникване на неизправности, во-
дещи до прекъсвания на електро-
захранването. Тези затруднения 
засягат бизнеса на Тилос, където 
туризмът е основният източник на 
приходи. Освен това при сериозни 
прекъсвания аварийните дизелови 
генератори на острова се задей-
стват ръчно, което е трудоемко и 
допълнително увеличава въглерод-
ния отпечатък.

Всичко това ще се промени с 
реализирането на проекта Tilos. Той 
включва изграждането на инова-
тивно съоръжение за производство 
и съхранение на електроенергия, 

което ще се състои от вятърна 
турбина с капацитет 800 kW, ма-
лък фотоволтаичен парк и система 
за съхранение с батерии с полезна 
енергийна мощност от 2,4 MWh. Ос-
вен хибридната електроцентрала в 
проекта са включени интелигентни 
измервателни уреди и устройства 
за управление спрямо търсенето. 
Чрез всичко това би трябвало да се 

постигне възможно най-висока елек-
трическа автономност. Системата 
може да покрие приблизително 70% 
от местните електрически нужди, 
като целта е в близко бъдеще да се 
достигне до 100%.

„Енергията, произведена от вя-
търните турбини и фотоволтаици-
те, ще се съхранява в батерии, така 
че да може да се използва, когато има 

търсене”, е коментирал 
мениджърът на проекта 
Спирос Алиферис.

Очаква се Tilos да 
постави основите на 
бъдещото развитие и 
възпроизвеждане на по-
добни хибридни системи 
в островните региони 
и отдалечените общ-
ности, изправени пред 
проблеми, свързани с 
енергетиката.

Коуст. Архитектурният 
проект е на холандското 
UNStudio и австралийска-
та фирма Cox Architecture. 
Той бе избран от между-
народно жури, което оце-
няваше предложенията в 
конкурс, продължил цели 
шест месеца. Проектът 
отговаря на изискването 
на общината за интегра-
ция на комплекса в зеле-
ния пейзаж на Мелбърн, 
в който има много пар-
кове, градини и площади. 
Очаква се инвестицията 
в Green Spine да възлезе 
на 2 млрд. австралийски 
долара. 

Сложната геометрия 
на двете здания включва 
спираловидни стъклени 
фасади и венец от зелени 
стъпаловидни тераси, къ-
дето ще бъдат засадени 
дръвчета и лози, оформя-
щи градини в небето. В 

първата сграда ще има 
жилища, кино, училище, 
детска градина, общин-
ска библиотека, пилотен 
сервизен център на БМВ 
и др. Във втория небос-
търгач ще има офиси и 
хотел. Двете здания ще 
са свързани с 30-метров 
булевард, издигнат над зе-
мята, който ще е богато 
озеленен.

В проекта е заложено 
да се използват естест-
вени материали като дър-
во и енергоспестяващи 
слънцезащитни прозорци. 
Както в повечето сгради 
от този тип, по-голямата 
част от фасадата ще е 
остъклена площ. Изборът 
на стъклопакет за про-
зорците ще е съобразен 
с променливия климат на 
Мелбърн, както и с въз-
можността за възникване 
на силен вятър.

предницата и отстрани. 
То може да се зарежда 
в движение, както и от 
електрическата мрежа 
и други електромобили. 
Акумулаторната систе-
ма позволява изминаване-
то на около 250 км, преди 
да е необходимо ново за-
реждане.

 „Имаме подгряване на 
седалката, климатик и 
информационна система, 
с която може да се свърз-
ва мобилен телефон. 

Имаме един цялостен ав-
томобил, който е много 
опростен, без излишен 
лукс“, е казал главният 
изпълнителен директор 
и съосновател на Sono 
Motors Лаурин Хан. 

Компанията плани-
ра да започне производ-
ството на Sion през вто-
рата половина на 2019 г. 
Вече са направени около 
5000 поръчки. Цената на 
превозното средство ще 
е 16 хил. евро.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Филмът на режисьора 
Петър Попзлатев „Вре-
мето е наше“ ще открие 
тазгодишното издание на 
Киномания, което ще се 
проведе между 15 и 29 ноем-
ври. Продукцията е вдъхно-
вена от романа „Разруха“ 
на Владимир Зарев, който 
според Попзлатев си оста-
ва „най-пълноценният худо-
жествен образ на прехода“. 
Затова и „Времето е наше“ 
е за паметта, уроците на 
миналото, които не бива 
да бъдат забравени. Кри-
миналната нишка пък е по 
мотиви от разкази на Ди-
митър Шумналиев.

„Този филм има своя по-
требност да бъде докумен-
тално приближен към най-
важното събитие в новата 
българска история – чрез 
технологията на промяна-

та да зададе няколко въпро-
са от философски порядък, 
да провокира всеки един 
българин да открие и про-
дължи историята, която се 
опитах да разкажа. Много 
трудно се прави филм от 
историческа значимост, 
в който се казват доста 
смели неща“, е коментирал 
Попзлатев.

Единствената прожек-
ция на „Времето е наше“ в 
рамките на Киномания ще 
бъде на 15 ноември в зала 

1 на НДК. 
Тази година събитието 

ще премине под мотото 
„Големите филми преди го-
лемите награди“, с което 
организаторите искат да 
подчертаят добрата се-
лекция от заглавия, които 
зрителите ще видят.

Програматорът на фо-
рума – Владимир Трифонов, 
разкри и премиерните ки-
ноленти в зала 1 на НДК, 
които дават заявка да се 
превърнат в потенциал-

ни хитове: откриващият 
филм на кинофестивала 
в Кан „Всички знаят“ (17 
ноември); „Рудолф Нуреев: 
Бялата врана“ (23 ноември) 
– третият режисьорски 
опит на Ралф Файнс; „Папа 
Франциск: Човек на думата 
си“ (24 ноември) – най-нови-
ят документален филм на 
Вим Вендерс; както и „Лоро“ 
(25 ноември) на италиан-
ския майстор Паоло Сорен-
тино за Силвио Берлускони.

Посетителите ще 
имат възможност да се 
насладят и на селекция от 
заглавия на легендарния 
режисьор Ингмар Бергман, 
които ще бъдат показани 
преди официалната про-
грама в периода 8 – 14 но-
ември.

Билети за прожекциите 
в зала 1, както и за ретрос-
пективите на Бергман, 
вече са в продажба на ка-
сите на НДК и на tickets.
ndk.bg.
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През 1894 г. прочутият френски живописец, 
скулптор и график Пол Гоген изоставя буржоазна 
Европа, за да осъществи стара мечта на Ван Гог 
– да заживее в тропическия рай на Таити. Там той 
открива един различен свят, необвързан с условнос-
ти – непокътнати острови, диви обичаи и изцяло 
нова култура, която завинаги променя начина му на 
мислене. Освен серия от най-прочутите си картини, 
в Таити Гоген създава и „Ноа Ноа“ – впечатляващия 
дневник на една артистична мисия. 

В тази приказка за рая се преплитат поезия и 
проза, сън и действителност. Гоген запечатва спо-
мените си в десетки картини и книга, посветени на 
мястото, което е бил заставен да напусне, но то 
завинаги остава негов дом.

Самият ръкопис има не по-малко любопитна 
съдба от тази на прочутия си създател. Първо-
начално Гоген го предава на поета Чарлз Морис 
(1860 – 1919 г.), който го пази до 1908 г., след кое-
то го дава на издателя Едмънд Сагот за уреждане 
на дълговете си. Поради последвалата смърт на 
Гоген, финансовите неуредици между семейство-
то му и издателството и избухването на Първата 
световна война ръкописът на „Ноа Ноа“ е забравен 
за близо четиридесет години и е публикуван едва 
през 1924 г.

Зрителите ще имат възможност да се насладят и на селекция 
от филми на легендарния режисьор Ингмар Бергман

Walls е посветен  на каузите, за които 
легендата се бори от десетилетия

Новият студиен 
албум на музикална-
та легенда Барбара 
Стрейзънд ще бъде 
издаден на 2 ноем-
ври. Walls e първият 
диск на певицата, 
който  излиза  от 
2005 г. насам, с пре-
димно нови авторски 
песни. Сингълът Don’t 
Lie To Me е емоцио-
нално-социален химн 
в подкрепа на каузи-
те, които певицата активно отстоява от десетиле-
тия. Това е и песента, с която Барбара Стрейзънд за-
дава посоката на целия проект. В Walls тя прокламира 
принципите и ценностите, в които вярва, говори за тях 
и се бори през целия си живот.

Чрез красиви мелодии и подтикващи към размисъл 
текстове албумът синтезира притесненията, стреме-
жите и надеждите на Барбара Стрейзънд за общество-
то, в което живеем, за човешките взаимотношения и 
бъдещето. 

В допълнение към новите парчета отличената с на-
града „Оскар”певица и композитор записва песни, които 
са особено близки до сърцето й. Тя дава нова, свежа 
перспектива на класики като Imagine, What A Wonderful 
World и други. Предпоследната, която Барбара записва 
за албума, е неостаряващата Take Care Of This House, 
създадена от американския пианист, диригент и ком-
позитор Ленард Бърнстейн и поета Алан Джей Лернер.

Барбара Стрейзънд е единствената жена във ве-
чната класация Топ 10 на най-продаваните артисти с 
продажби от над 72 милиона копия. Освен като певица, 
тя се изявява и като филмова и театрална актриса, 
режисьор, продуцент, сценарист, композитор, дизайнер, 
фотограф, писател, хуманитарен активист и филан-
троп.

Януари, 1969 г. Ричард Никсън 
встъпва в длъжност като 37-мия 
президент на САЩ. Започва ново 
десетилетие. А седем много раз-
лични, но напълно изгубени души, се 
събират в „Ел Роял“ – някога прочут 
хотел, чиято слава e доста позапа-
днала. Точно както и на посетите-
лите му…

Разположен на границата между 
Калифорния и Невада, „Ел Роял“ съче-
тава топлината и слънчевите лъчи 
на Запада и надеждите и възмож-
ностите на Изтока. Именно тук се 
сблъскват миналото и настоящето. 
Но вече отдавна е забравено, че ня-
кога това е било най-посещаваното 
място в Тахо, където най-прочутите 
звезди и политици в страната са се 
срещали в местното казино, бара, 
вилите и басейна.

Сега в лобито на „Ел Роял“, къде-
то блясъкът е избледнял, а смехът е 
заглъхнал, се събират отец Даниел 
Флин (Джеф Бриджис), соул певица-
та Дарлин Суит (Синтия Ериво), 
търговският пътник Ларами Сиймур 
Съливан (Джон Хам), хипарката Еми-
ли Съмърспринг (Дакота Джонсън), 
нейната сестра Роуз (Кайли Спей-
ни), мениджърът на хотела Майлс 
Милър (Луис Пулман) и 
енигматичният Били 
Лий (Крис Хемсуърт). 
В продължение на една 
съдбовна нощ всеки от 
тях ще има своя после-
ден шанс за изкупление... 
преди всичко да отиде 
по дяволите.

Режисьорът Дрю Го-
дард споделя, че „Тежки 
времена в Ел Роял“ е ис-
тински проект от сър-
це. „Написах го за себе 
си. Работих върху много 
филми с голям бюджет, 
неща с много сложни 
визуални ефекти и се 

оплаквах на жена ми една вечер. Ка-
зах й: Толкова съм изморен от всичко 
това. Следващият ми филм ще бъде 
за група актьори, които си говорят 
в една стая. Първоначално се шегу-
вах, но поставянето на ограничения 
може да е полезно. Затова се пре-
дизвиках да създам конструкция, в 
която имаме няколко души, ограни-
чени в едно пространство. Как да 

направиш този сюжет интересен? 
Как да развиеш историята, макар че 
по-голямата й част е само на едно 
място? Как локацията ще се проме-
ни с течение на времето? Всички 
тези въпроси направиха писането 
трудно, но и истински забавно. А и 
аз обожавам хотели. Харесва ми, че 
те са места, в които хората идват 
за кратко и се срещат случайно. 

Исках да разработя 
тази идея, че една ве-
чер в един хотел може 
да промени живота на 
всички“, казва още Го-
дард.

Филмът е вдъх-
новен от ноар и кри-
миналните филми, 
както и от класиче-
ските ленти, в които 
не е съвсем ясно кой 
всъщност е главният 
герой и в които може 
да видиш куп звездни 
актьори в едно огра-
ничено  простран-
ство.
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Светослав Загорски

Париж е един от най-красиви-
те градове в света, но все пак не 
е единствената дестинация във 
Франция, която си заслужава да се 
види. Близките населени места са 
не по-малко царствени и вълнува-
щи, като например Шартр, който 
ще Ви очарова с тишината и спо-
койствието си, със спретнатите 
си къщи и живописни пейзажи. Гра-
дът буквално е пропит с духа на 
Средновековието.

Шартр се намира в самото 
сърце на Франция, само на около 
100 км от столицата. Той е пре-
фектура на департамент Йор е 
Лоар. Разположен е в долината Бос 
по протежението на североизточ-
ния склон на река Йор, поради кое-
то малко напомня на Венеция, само 
липсват многобройните гондоли.

Градът има 

древно и богато минало. 

Първоначалните заселници на 
тази територия били от племе-
то карнути, но при норманските 
нашествия селището било почти 
напълно разрушено. След възста-
новяването му и по време на Сред-
новековието то става админи-
стративен център на Бос и играе 
важна роля в доста исторически 
събития. За кратък период от вре-
ме градът минава под контрола на 
англичани и германци, но бързо се 
връща към френските си корени.

През Втората световна война 
Шартр е бомбардиран. Чрез то-
гавашния префект на Йор е Лоар 
- Жан Мулен, градът се превръща 
в символ на съпротивата. Мулен 
е сподвижник на генерал Дьо Гол. 
В Шартр е издигнат паметник в 
чест на Жан Мулен, а много от 
по-старите му жители все още 
помнят 

знаменитата реч на генерал 

Дьо Гол,

произнесена на стълбите на 
днешната поща след победата във 
Втората световна война.

Въпреки нападенията и бом-
бардировките символът на града 
– величествената му катедрала, 
остава непокътнат. Това се дължи 
на американски войник, който не 
изпълнил нареждане да я разруши, 
понеже се предполагало, че в нея се 
крият немски части, което не се 
оказало истина. Така благодарение 
на смелостта му да не се подчини 
на заповед великолепният храм е 
запазен за следващите поколения.

Катедралата  

„Нотр Дам дьо Шартр”

се издига на хълм над пре-
красния център на града. Още 
през 1979 г. тя влиза в списъка 
на ЮНЕСКО за световно наслед-
ство. Има формата на латински 
кръст, като всяка нейна страна 
разполага с три огромни порта-
ла, богато украсени с декорации 
и скулптури. Разбира се, погледът 
на туристите се спира първо на 
двете й контрастни кули. Едната 
е 105-метрова обикновена пирами-

да, датираща от XII в. Другата е 
115 метра и островръха, надстро-
ена през XVI върху по-стара кула. 
И двете са пример за стила плам-
тяща готика. Те се извисяват над 
бледозеления покрив, докато на-
всякъде от външната страна има 
сложни подпорни арки - аркбутан. 
Катедралата е с много интересна 
история. Построена е през 876 г. 
по нареждане на краля на Франция 
Луи Втори. Под ръководството на 
Жофроа дьо Лев се изгражда рим-
ска базилика, която е разполагала 
с масивна крипта. През периода 
1142 - 1150 г. започва работата по 
известния Кралски портал. През 
1194 г. храмът е ударен от мъл-
ния, избухва огромен пожар, който 
засяга дори и близките постройки. 
Тогавашният епископ на града Ре-
нодьо Моко казва, че огънят е знак 
от Богородица, която искала да й 

бъде построен по-нов молитвен 
дом. Той се заклел, че ще издигне 
най-високата катедрала в света. 
Така започва строежът на сегаш-
ния храм, който е сред най-посе-
щаваните във Франция. Обектът 
е завършен и осветен на 24 октом-
ври 1260 г. в присъствието на крал 
Луи IX. И днес той продължава да 
е седалище на епископа на Шартр 
и е спирка от поклонническия път 
на свети Яков, водещ до катедрала 
„Свети Яков” в Сантяго де Компо-
стела.

Древното минало и историче-
ският дух на града могат да бъдат 
усетени още по-добре и цялостно 
с разходка из павираните му улици, 
обрамчени с многобройни средно-
вековни църкви и постройки, както 
и жилищни сгради, датиращи още 
от XVI век. Особен чар на Шартр 
придават тесните криволичещи 

улички, над които се издигат ка-
менни фасади. Зад много от тях се 
крият живописни зелени дворове. 

На изток от „Нотр Дам дьо 
Шартр” се намира старият квар-
тал „Сент Андре“, където могат 
да се видят сгради с интересни де-
тайли. Повечето датират XVIII век 
и са известни със своите врати, 
короновани със стъкло. 

Имението Пикасиет

също привлича като магнит 
любителите на ексцентричната 
архитектура. Ремон Изидор пос-
вещава целия си живот на укра-
сяването на всяка повърхност и 
предмет от комплекса с парчета 
порцелан или стъкло. Крайният 
ефект е уникален.

Всъщност стъклото е запазе-
на марка за Шартр и в града даже 
има Музей на витражите. Той се 
намира на първия етаж на стара 
дървена постройка. В него можете 
да се запознаете с невероятното 
изкуство на стъклописа от въз-
никването му до днес. Този малък 
частен музей е единствен по рода 
си в Европа.

Друг любопитен обект е църк-
вата „Сейнт Пиер”, която е била 
към едноименното бенедиктинско 
абатство. То е основано през XII в,, 
но се е помещавало извън града. В 
него са се пазили фини стъклени 
витрини, както и известният ан-
самбъл на Дванадесетте апосто-
ла, направен от емайл през 1547 г. 
от Леонард Лимосин. Днес те мо-
гат да се видят в 

Музея на изящните  

изкуства,

разположен в бившия епископ-

ски дворец, датиращ от началото 
на VXII в. Сградата се съревновава 
по красота със собствените си ко-
лекции. Изложбата обхваща твор-
би от XVI до XX в. и включва про-
изведения на Сурбаран и Сутина.

Интересен е и Музеят на во-
съка, който работи само през пе-
риода май - септември. В него има 
различни фигури и предмети, пред-
ставящи събития от древността 
до наши дни. Най-голямо впечат-
ление правят различните оръжия, 
използвани през вековете. 

След обиколка на Шартр може 
да отдъхнете в някой от многото 
ресторанти и заведения, където 
е задължително да опитате пала-
чинките, приготвяни от елда. Те се 
считат за местен специалитет и 
се предлагат с разнообразен пъл-
неж.

Ако посетите това френско 
градче между 11 април и края на 
септември, ще можете да видите 
как историческите сгради заблес-
тяват през нощта. Причина за 
това е провежданият празник на 
светлината.

Паметникът на Жан Мулен Абатството „Сейнт Пиер”

Зад катедралата има красива градина

Известният Кралски портал на 

катедралата

Величествената 

„Нотр Дам дьо Шартр”

Мелница на реката
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LADIES AND GENTLEMEN,
We address to you aiming to ex-

press our enormous anxiety and our 
explicit non-acceptance in respect 
to the ongoing process during the 
last year, and yet more distinctive 
in the last months, when the con-
struction branch was exposed to an 
unprecedented and malign attacks, 
behind which are visible political in-
terests.

The accusations against con-
struction companies for poor quality 
and lack of transparency in public 
procurements have grown into accu-
sations of misappropriate usage of 
EU funds, they have gone beyond all 
limits and have even get to an omi-
nous manipulation for connection 
with the murder of a young woman, 
a television presenter. Despite the 
rapid work of the investigating au-
thorities, which resulted with uncov-
ering the crime, in international as-
pect the negative reaction towards 
our country was enormous.

The unfair accusations do not 
stop, that Bulgarian companies are 
building at „high prices, but with aw-
ful quality“.

These attacks have a grave im-
pact on the prestige and work of 
construction business, that because 
of the publicly spread allegations, 
receives insulting labels. Bulgarian 
constructors are referred to as „oli-
garchs, thieves, liars and killers“.

Since its establishment and 
until today, the Bulgarian Construc-
tion Chamber and the companies 
that are its members have always 
worked, while strictly observing the 
laws of the Republic of Bulgaria, 
and our efforts have been directed 
towards creating a fair and trans-
parent competitive environment and 
clear rules in our industry. The con-
tests and public procurement proce-
dures are carried out in accordance 
with the legislative regulations and 
we do believe that there are enough 
institutions in our country that can 
guarantee their legality and trans-
parency. 

We think that it is unacceptable 
on the basis of publications without 
evidence, without having the official 
opinion of the relevant authorities, 
to publicly stigmatize leading con-
struction companies, that have built 

some of most significant infrastruc-
ture projects, that are big employers 
and taxpayers, and to be suspended 
their participation in public procure-
ment to be suspended.

This situation not only creates 
the tense in the industry, but also it is 
an exceptionally bad sign for the all 
potential foreign investor, who would 
wish to do business in Bulgaria.

LADIES AND GENTLEMEN,
Constructors of Bulgaria are not 

criminals! We are more than 250 
thousand people, who want to work 
and live in Bulgaria. We want to raise 
our children here! We want to build, 
not to destroy. We do not wish to be 
used for political purposes and for 
pre-election agitation! So we say 
that is ENOUGH!

BCC will insist for urgent meet-
ings with the President Mr. Rumen 
Radev, with the President of the 
National Assembly – Mrs. Tsveta 
Karayancheva, with the Prime Minis-
ter Mr. Boyko Borisov, with the lead-
ers of the parliamentary represented 
political forces.

At these meetings we would 

want, face to face with Bulgarian 
state and public, to confute all in-
sinuations and allegations that have 
been made until now in statements 
and pronouncements by institutions. 
The high institutional level always 
assures wide media coverage, while 
the systematic accusations propa-
gate within the society a negative 
attitude to the entire branch. We will 
express our categorical disagree-
ment with such propaganda and 
the use of destiny of over 250 thou-
sand builders and their families to 
accumulate political dividends. We 
are convinced that a fair political 
dividend can be obtained only if the 
state openly talks with us, if it hears 
and understands our problems and 
when we together formulate the poli-
tics for their resolution, like we had 
been doing it up to now. 

In the same way that we bear 
our responsibility before the pub-
lic, the controlling and jurisdiction 
authorities, those who originate 
and disseminate false and untrue 
information should be responsible 
as well. This is to be achieved by 
changes in legislation and effective 

and rapid legal proceedings. Cur-
rently, the damage caused to the 
commercial prestige and the reputa-
tion of companies, that are pillars for 
the Bulgarian economy, is not pun-
ishable in any way. This fact widely 
opens the space for manipulations, 
which is not of interest to those, who 
are employed in the industry, their 
families, as well as for their employ-
ers. 

We hope that our message will 
be heard. If it does not happen, our 
next move would be to defend our 
rights in all legitimate ways, including 
national protest actions.

We expect the responsible in-
stitutions to initiate a categorical 
intervention in order to preserve the 
calmness and predictableness in 
the industry and to guarantee the 
supremacy of the law in the Repub-
lic of Bulgaria.

The Bulgarian Construction 
Chamber declares it will follow its 
consistent policy for protecting the 
interests of its members.

Management Board of the 

Bulgarian Construction Chamber 

Elen Gerdzhikov, Chairperson of Sofia Municipality Council:

Eng. Daniel Panov, Chairman of the MB of NAMRB 
and Mayor of Veliko Tarnovo municipality

With the support of BCC 10 families are already living in new homes 

Nuridin Ismail, mayor of village Hitrino:

The contracts and the enhanced control 
are guarantee for the quality of repair works

The local authorities most well know 
the needs of each one municipality

I wish to express my great 
gratitude to the Bulgarian 
Construction Chamber

Mr. Gerdzhikov, we 

are entering the last 

year of this composition 

of the Sofia Municipali-

ty Council (SMC). When 

looking back, what bal-

ance would you draw for 

the period from 2015 up 

to now?

During the last years 
we had achieved a lot 
of success, which – I believe – 
are visible to everyone. We have 
realised large scale renovations 
of the city infrastructure, we have 
created conditions for better and 
more comfortable public transport, 
we have invested in construction of 
new kindergartens and have reno-

vated many schools. 
It is of a considerable 
importance what we 
did in ecological aspect 
– we have adopted the 
integrated waste man-
agement programme. 
We have renewed park 
areas and created new 
ones. During the first six 
months of 2018 Sofia 

had been an excellent host of the 
Presidency of the Council of the 
EU, which was very successful for 
Bulgaria. During the entire 2018 our 
city is European Capital of Sport, 
with an extremely full events calen-
dar and with an accent on sports 
infrastructure development.

Hitrino – 2 years after the tragedy

On 10 December 2016 around 5.45 a.m. a 
tanker-train carrying LP gas and propylene from 
Burgas to Ruse, run off the rails while entering 
the railway station of Hitrino. The leak from two 
wagons that occurred as a result caused a con-
flagration. The fire and the shock wave, formed by 
the ignition, destroyed the buildings in the neigh-
bourhood. The circumstances demanded evacu-
ation of the inhabitants from the village, while 150 
firefighters fight the flames and look for survi-
vors. The building of the station is demolished, 
as well as the buildings and means of transport 
in around. Seven persons died in the accident, 
dozens were injured, more than 20 houses are 
damaged. The Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) was among the first organisations that have 
responded and offered assistance after the acci-
dent. The Prime Minister Boyko Borissov together 
with the Chamber’s management have monitored 
the progress of the rescue and emergency resto-
ration works, in order to check on the site how the 
industry can be useful. 

After the tragedy, at an extraordinary meet-
ing of the Executive Bureau of BCC, the Branch 
organisation decided to participate in the recovery 
of the burnt village. BCC set up a donation ac-
count to raise funds and deposited in it the first 
BGN 50 thousand. On the initiative of the Cham-
ber companies-members of BCC undertook gra-
tuitously to build 10 houses. The donors are as 
follows: „Glavbolgarstroy Holding“ AD, „GP Group“ 
AD, „AT Engineering – 2000“ OOD, „Planex“ EOOD, 
„Bildnix“ OOD, „Midia Group Holding“ AD, „Trace 
Group Hold“ AD, „Hydrostroy“ AD, „Geostroy“ AD, 
„Avtomagistrali - Tcherno more“ AD.

Eng. Panov, the 

13th annual meeting 

of local authorities 

was held. What are 

the results from the 

largest municipality 

forum in 2018?

The annual meet-
ing of local authorities 
is an event, whose sig-
nificance goes far be-
yond the dimensions 
of the local authority 
– municipalities, towns and villages. 
This large-scale event has a direct 
impact on the regional development, 
and from that point impacts the pros-
perity of the whole country.  That is 
why I am glad and at the same time 
I thank the representatives of the 
executive power and the legislative 
power, for the respect shown to our 

forum. Our common 
intentions for team-
work, for partnership 
in the name of Bulgar-
ian citizens from every 
city and village - this 
is one of the important 
results.

We  h ave  d i s -
cussed a number of 
key points and the re-
lated to them variants 
for resolutions – devel-

opment of e-governance, mainte-
nance of municipality infrastructure, 
the necessity of a new law on local 
taxes and fees, the future regional 
development of the country. We 
have announced the launch of mu-
nicipality discussion devoted to the 
local self-governance in Bulgaria 
during the next ten years.

Mr. Ismail, what is the situation in 

the village of Hitrino 2 years after the 

tragedy? Are the repair works, aimed 

to overcome the damages, going on?

You know that in the very beginning 
of preparation to restore the village after 
the accident, as a priority was deter-
mined the construction of the private 
properties and their faster rehabilitation. 
Thanks to the local administration and 
to the state, that adequately reacted, 
the things are already nearing a successful finalization. The 
tragedy was exceptionally large. It was impressible that the so-
ciety felt it and got united. People from all over the country were 
ready to help in any possible to them way. And it happened like 
that – citizens supported us financially, with materials, clothes, 
food, as well as morally. I am grateful to the state, to the insti-
tutions, to Bulgarian citizens and business. The municipality 
administration had put very considerable efforts to prepare the 
documentation for provision of funds, necessary for restoration 
of houses. I can state, that we are now about to finalise the 
repair works for private properties and with a clear conscience 
I will point out that the damages in the village caused by the 
tragedy will be eliminated at 100%.

Intentionally for the end of my answer, I left the expres-
sion of our great gratitude to BCC for the assistance and for 
constructing for free 10 houses in the village that turned into 
notable signs. They are definitely distinguishable among the 
buildings that are constructed with the support of the state 
and the „Social Protection“ Fund. The companies – members 
of BCC, which had undertaken the construction works, had al-
located considerable resources. Thus the village had obtained 
a different appearance. I would remind that by a decision of the 
local public council we had determined the selection of people, 
whose new homes to be constructed by the BBC companies. 
Today the most seriously impacted families – with victims or 
with entirely destroyed houses, are enjoying the comfort of their 
new homes.
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Бокс

Баскетбол Карате

Футбол

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Изигра се 7-ми кръг от Българска строителна фут-
болна лига (БСФЛ). Той поднесе доста изненади с оглед 
на класирането на отборите след първите изиграни 6 
мача.

Дебютантите от „Булстрой Груп“ победиха дейст-
ващия шампион „Инфра Холдинг“ след обрат в резул-
тата от 0:1 до 2:1. През първото полувреме на мача 
отборът на „Инфра Холдинг“ бе по-добрият на терена 
и поведе закономерно благодарение на голмайстора си 
Димитър Димитров. През втората част в рамките на 
5 минути „Булстрой Груп“ реализира две попадения в 
противниковата врата чрез Виктор Кукуянов и Юлиан 
Младенов и обърна мача в своя полза. Шампионите се 
хвърлиха в атака, за да си върнат надмощието, но до-
брите изяви на вратаря на „Булстрой“ не им позволиха 
това, и така „Инфра Холдинг“ инкасираха втора загуба 
в рамките на 10 дни.

Сюрприз поднесе и тимът на „Архитектурно студио 
Стивън Джордж“, който до последната минута на мача 
с Pipe System водеше в резултата, но не съумя да го 
задържи и в крайна сметка двубоят приключи с 4:4. За 
„архитектите“ на два пъти се разписа Александър Гос-
подинов, а по-един път – Иван Ангелов и Йордан Начев.

„Марибор строй“ постигна шестата си победа в ли-
гата след категоричното 7:2 над „Ергодом“, след хет-
трик на Борислав Беширов, два точни удара във вратата 
на Атанас Марангозов, един на Огнян Милеков и автогол 
на Йордан Йорданов за „мариборци“. За резултата на „Ер-
годом“ допринесоха Георги Рашев и Райко Глухарски.

След 4 поредни загуби Cordeel Bulgaria записа втора 
победа, извоювана срещу Old Boys с категоричното 8:3. 
За Cordeel Bulgaria точни с хеттрик бяха Милен Кръстев 
и „холандското лале“ Денис Крол, и два гола добави Ивай-
ло Стойнев. За „старите момчета“ попаденията бяха на 
Антон Салапиев, Михаил Димов и Петър Ванков.

Най-оспорваният мач от кръга бе между „Каммартон 
България“ и G.P.Group. В крайна сметка надделяха мом-
четата от G.P.Group с резултат 3:2, след два гола на 
Александър Николов и един на Йордан Василев, а за загу-
билите точни бяха Кристиян Кирилов и Максим Симов.

„Кондекс“ преживя поредна драматична загуба. От-
борът беше на крачка този път да запише точка в сре-
щата си срещу „Главболгарстрой“, но малко не му дос-
тигна. „Главболгарстрой“ реализира четири гола, дело 
на Георги Политов (2), Мирослав Филипов (1) и Димитър 
Христов (1). „Кондекс“ имаше общо три попадения в про-
тивниковата врата, като два бяха на Ивайло Русев и 
един на Георги Георгиев.

Най-резултатния мач в този кръг изиграха селек-
циите на „Монтаж Строителни Конструкции“ и АПИ, в 
който двата тима си отбелязаха общо 15 гола. „Аген-
тите“ реализираха 5 попадения, а другите 10 отидоха в 
сметката на „монтажниците“. 

На другия полюс бяха тимовете на „Контракт сити“ 
и „Ромстал ХЕС“, които не успяха да си отбележат голо-
ве и така си поделиха по една точка след 0:0. 

Те
ни

с

Страницата подготви 
Теодор Николов

Елина Свитолина (Украйна) и 
Каролина Плишкова (Чехия) са по-
следните две участнички на Шам-
пионата на WTA в Сингапур от 21 
октомври, обявиха от Женската 
тенис асоциация. Класирането на 
Свитолина и Плишкова стана факт 
след мачове от турнира за Купата 
на Кремъл в Москва.

Те се присъединяват към Слоун 

Стивънс, Анжелик Кербер, Симона 
Халеп, Наоми Осака, Петра Квитова 
и Каролине Возняцки, които също ще 

играят на заключителния турнир за 
годината на WTA в Сингапур с награ-
ден фонд 7 милиона долара.

Защитникът на „Ювентус“ Андреа Бардзали: 

Отборът 
на  Бразили я 
се  наложи с 
1:0 над Аржен-
тина в прия-
телска среща, 
играна на стадион „Кинг Абдула Спортс 
Сити“ в Саудитска Арабия. Единственият 
гол в срещата падна в самия й край, а не-
гов реализатор бе защитникът на „Интер” 
Жоао Миранда. Това се случи във втората 
минута на добавеното време. Бранителят 
на „Интер“ засече с глава добро центриране 
на Неймар, с което донесе победата на „Се-
лесао“ в поредното Суперкласико.

Най-лошата година в историята 
на германския национален отбор по 
футбол продължава. Възпитаници-
те на Йоаким Льов регистрираха 
загуба с 1:2 от Франция в Лигата 
на нациите, като с това поставиха 

антирекорд. От началото на 2018 г. Германия падна от Бразилия, 
Австрия, Мексико, Южна Корея, Холандия и Франция – за пръв път 
в историята си Бундестимът допуска 6 загуби за подобен период. 
Така активът на националите на Германия е 3 победи, 2 равенства и 
6 загуби. В тези двубои отборът само веднъж успя да запази “суха” 
мрежа – 0:0 с Франция през септември. Освен това тимът се на-
мира в серия от 4 поредни мача без успех на сметката си. Подобно 
нещо не се бе случвало от 20 години насам. За последно Германия 
имаше подобна серия от октомври 1999 г. до юни 2000 г.

Защитникът на „Ювентус“  
Андреа Бардзали е на мнение, че се-
гашният състав на „старата гос-
пожа“ е най-силният до момента. 
Опитният футболист допълни, че с 
пристигането на Кристиано Ронал-
до в „Юве“ титлата в Шампионска 
лига се е превърнала от мечта в 
главна цел. Бардзали прекарва поре-
ден сезон в „Ювентус“, след като бе 
трансфериран през 2011 г. от отбо-

ра на „Волфсбург“.
„Започнахме сезона обещаващо. 

Представихме се страхотно и пока-
захме дух. Не е лесно да побеждаваш 
винаги. Този тим бе създаден, за да 
се бори на всеки един фронт. Това 
е най-силният отбор на „Ювентус“. 
След двата загубени финала в Шам-
пионска лига сме сигурни, че можем 
да спечелим трофея. С пристигане-
то на Кристиано Роналдо титлата 
в Шампионска лига вече е постижима 
мечта“, е коментирал Бардзали.

Баскетболистите на „Левски Лукойл“ се поздравиха 
със заслужена победа в първата си среща от груповата 
фаза на ФИБА Къп. Шампионите надиграха по всички 
показатели носителите на Купата на Украйна „Днипро“, 
за да триумфират напълно заслужено с 83:65.

Деян Иванов и Патрик Рембърт вкараха по 18 точки 
за победата на „Левски Лукойл“, докато Христо Заха-
риев, Божидар Аврамов и Ръсел Робинсън се отчетоха 
с по 10. 

За украинците най-резултатен бе Кирило Натяжко 
с 11 точки.

След седмица в София пристига финландският „Ка-
тая Баскет“, който отстрани „Рилски спортист“ в ква-
лификациите, а сега ще гостува на „Левски Лукойл“ за 
второто поредно домакинство на „сините“. „Днипро“  
ще приеме гръцкия „Арис“ (Солун).

Родните национали по шотокан карате-до спечелиха 
общо четири златни, пет сребърни и два бронзови ме-
дала на 26-ото Световно първенство и Световна Кохай 
Купа в град Кишинев, Молдова. Световното първенство 
се организира от Shotokan Karate Do of United Nations 
- SKDUN, чийто представител у нас е Българската Фе-
дерация Шотокан Карате-До.

В международното състезание участваха над 1300 
спортисти от 36 държави, които се състезаваха на 7 
татамита и при голям зрителски интерес.

Няколко дни преди Световното, отново в молдовския 
град, се проведе международен съдийски и треньорски 
семинар. В присъствието на президента на федерация-
та Александър Славков и на националния треньор Дими-
тър Тодоранов българските национали (мъже и жени) в 
Кишинев спечелиха общо 4 златни медала, три от които 
при индивидуалните дисциплини и един от отборните 
при мъжете. Имаме и сребро при отборното на Ката – 
мъже. Националите ни грабнаха още четири сребърни и 
два бронзови медала.

Британският претен-
дент в тежка категория Хюи 
Фюри е сигурен, че ще побе-
ди Кубрат Пулев. Двамата 
ще проведат елиминаторен 
двубой на IBF на 20 октомври 
в София, като победителят 
ще стане задължителен 
претендент за световната 

титла, която е притежание на Антъни Джошуа.
„Организирането на нашата битка отне много време и 

искам да благодаря на всички, които взеха участие в това. 
Желанието ми е да се бия за световни титли и за да го 
направя, ще трябва да победя най-добрите в дивизията. 
Кубрат Пулев е сериозен съперник и знам, че трябва да съм 
в най-добрата си форма, за да го победя. Вярвам, че ще го 
направя“, е заявил Фюри.
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ в 
категория „Печатни 

медии“

Наградата на НСОРБ „Медиен 
глас на общините“, 2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

Годишната награда на ББАПБ 
„Медия на годината“ за 

2014 г. за принос в областта 
на пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на 
юристите в България  и на Висшия 

съдебен съвет за публикация 
в централния печат на правна 

тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. на 
Националната асоциация 
на медиаторите и Съюза 

на юристите в България за 
специален принос и подкрепа за 
утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Ако искате да отиде-
те на бизнес среща със 
стил, то скоро ще има 
забележителен начин да 
го сторите с Ez-Ultimo на 
Renault. Френската компа-
ния представи концепту-
алното самоуправляващо 
се возило, което изглежда 
повече като луксозен ка-
бинет, на автомобилното 
изложение Paris Auto Show 
2018. То се проведе от 4 
до 14 октомври и показа 
доста интересни нови 
машини, но сензацията 
беше именно проектът 
на Renault, създаден, за да 
демонстрира освен тех-
нически, и дизайнерски 
постижения, загриженост 
към околната среда и още 
нещо.

Автономният Ez-Ultimo е 

дълъг 6 метра 

и може да сменя ленти-
те по време на движение, 
да пази дистанция от дру-
гите коли на пътя и да из-
бягва препятствия благо-
дарение на вградените си 
радари, камери и свръхзву-
кови сензори. Целта, раз-
бира се, е да разполагате 
с цялото време за себе си 
и вашите спътници.

Луксозното преживява-
не е осигурено от кожени 
седалки и под от мрамор. 
Дизайнерите на компания-
та са обърнали специално 
внимание на поверител-
ността и са се постара-
ли да скрият максимално 
пътниците от чужди по-
гледи. Ez-Ultimo покрива 
изискванията на Level 4 
стандарта за автономни 
автомобили и може да се 

зарежда безжично. Маши-
ната може да осигурява 
ултра бърза връзка с ин-
тернет чрез 5G антена, а 

просторното купе гаран-

тира не само удобство, 

но и стимулира со-
циалните контакти. За 
развлечението на път-
ниците се грижи систе-
мата Augmented Editorial 
Experience, която генерира 

виртуална среда с достъп 
до всевъзможно персона-
лизирано съдържание и 
мултимедийни данни.

Задвижването става 
благодарение на електро-
мотор на предната ос и 
литиево-йонни батерии, 
но засега от компанията 
не разкриват никакви тех-
нически данни, защото ак-
центът е върху автономи-
ята и бъдещето. Все пак 
моделът е тестов и не-

говото масово производ-
ство не е напълно сигурно.

„Потребителските 
тенденции се променят, 
хората все повече търсят 
лукс. Опитваме се да не 
изоставаме. С концепци-

ята Ez-Ultimo демонстри-
раме способността си да 
създаваме луксозно, авто-
номно превозно средство, 
което може да се адапти-
ра към почти всяка зада-
ча“, обяснява Лорънс ван 

ден Акер, вицепрезидент 
на Renault. Инженерите на 
френската марка отдавна 
експериментират с раз-
лични концепции на авто-
номни автомобили и вече 
показаха и прототипите 
Ez-Go и Ez-Pro. 
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Питат ученик:

- Иванчо, кой предмет  
в училище ти е любим?

- География.

- А може ли да ни кажеш 
защо?

- Защото в кабинета по 
география е най-силен 
сигналът на училищния Wi-Fi.

На покрива на 
автомобила има 

300 полярни 
клетки
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


