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28 октомври
Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ – Пловдив

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Камарата на строителите в Бълга-
рия (КСБ) ще връчи отличията на най-
добрите компании в сектора за 2017 г. 
Това ще стане на традиционния бал по 
повод Деня на строителя – 26 октом-
ври, в „София хотел Балкан”. Домакини 
на събитието ще бъдат Петя Аврамо-
ва, министър на регионалното разви-
тие и благоустройството, и председа-
телят на Управителния съвет на КСБ 
инж. Илиян Терзиев. Сред официалните 
гости ще са Росен Желязков, министър 
на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията, председателят 
на УС на Агенция „Пътна инфраструк-
тура” инж. Светослав Глосов, главният 
архитект на Столичната община (СО) 
Здравков Здравков, инж. Стоян Братоев, 
изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, 
ръководителят на Управляващия орган 
на ОП „Транспорт и транспортна инфра-
структура“ инж. Галина Василева, изп. ди-
ректор на Националното сдружение на 
общините в Република България Силвия 
Георгиева и други представители на ин-
ституции, браншови организации и син-
дикати. Събитието ще събере водещите 
строителни фирми.

В годишната класация участват само 
строители, вписани в Централния профе-
сионален регистър на строителя и из-
пълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от 
Закона за Камарата на строителите за 
2017 г. към 10.10.2018 г. Общият брой на 
строителите, подлежащи на класиране, е 
4345. В първата група попадат 3370 фир-
ми, изпълняващи строежи от високото 
строителство (жилищно, обществено-
обслужващо, промишлено), прилежащата 
му инфраструктура, електронни съобщи-
телни мрежи и съоръжения. Във втората 
са 254 компании, работещи по строежи 
от транспортната инфраструктура. 
В третата – 449, ангажирани в сфера-
та на енергийната инфраструктура, а 

в четвъртата - 272, специализирани в 
благоустройствената инфраструкту-
ра, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда.

Победителите са избрани от три-
членна комисия на основание декларира-
ната информация от годишните отчети 
за 2017 г. в електронната система на 
ЦПРС и по определените показатели за 
оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника 
за годишната класация. Председател на 
журито е инж. Христо Димитров, зам.-
председател на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Варна, а членове са инж. 
Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, 
и Георги Грънчаров, ръководител звено 
„Регистър“ към Камарата.

Сред критериите за оценка за по-
следната финансова година с най-голяма 
тежест е „Нетни приходи от продажби“, 
за който фирмите получават по 15 точ-
ки. Следва „Средносписъчен персонал“ с 
10 т. и „Дълготрайни материални акти-
ви“ – 5 т.

След официалната част, в която ще 
станат ясни носителите на „Оскар”-ите, 
за настроението на гостите ще се по-
грижат Васил Петров, „Биг Бенд Велико 
Търново“ с диригент маестро Владимир 
Бошнаков и гост-солист Весела Морова.

„ЧЕЗ Разпределение България” извърш-
ва планирана рехабилитация и модерни-
зация на разпределителните мрежи, 
които доставят електрозахранване на 
населените места в район „Панчарево” 
във връзка с осигуряване на качествена 
услуга през зимния сезон. Монтират се 
кабелни сигнализатори за земни и къси 
съединения с дистанционно предаване на 
данните за по-бързото локализиране на 
повредените участъци и съкращаване на 
времето на прекъсванията на електро-
захранването.

Профилактиката включва обходи на 
всички изводи и изпълнение на необходи-

мите технически мероприятия. Извършва 
се заснемане на съоръженията с дрон и 
термовизионна камера и ултразвуков де-
тектор и се взимат мерки за привеждане 
на елементи от съоръженията в изрядно 
състояние. Провежда се профилактика на 
трафопостовете и върхова ревизия на 
въздушните електропроводи. Изпълнява 
се рехабилитация на възловата стан-
ция, захранваща с. Казичене. В населени 
места от района се монтират и дистан-
ционно обслужвани електромери, които 
ще дадат възможност за постоянен мо-
ниторинг на мрежата и на качеството 
на доставяната електрическа енергия.

Планов ремонт на съоръжение на 
Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) е наложил изключвания на мрежа-
та на ЧЕЗ Разпределение, захранваща 
района на община Бобошево, област 
Кюстендил, по график. От компанията 
съобщават, че ремонтът стартира 
през август и се предвижда да приключи 
на 4 ноември. За последния един месец 
изключванията са 11. 

„Извършваната от ЕСО реконструк-
ция на електропровод 110 kV „Илинден“ 
ще гарантира сигурността на електро-
захранването в общините Рила, Бобо-
шево и Благоевград. Инвестицията на 
преносния оператор е за над 2,5 млн. лв. 
ЕСО е уведомило предварително всички 
институции за планираните дейности 
и за необходимостта от обезопасяване 
на съоръженията на ЧЕЗ Разпределение. 

Повече изключвания по повод ремонта 
на електропровод 110 kV „Илинден“ не са 
планирани и няма да се налагат“, инфор-
мират от дружеството.

От ЧЕЗ Разпределение допълват, че 
следват стриктно процедура за оповес-
тяване на планираните прекъсвания на 
електрозахранването в съответствие 
с нормативните изисквания. За тях са 
уведомявани и кметът на Бобошево, и 
населените места от общината. „За 
последната една година от клиенти в 
община Бобошево няма подавани сигна-
ли за ниско напрежение и изгорели уре-
ди. ЧЕЗ Разпределение реагира на всеки 
сигнал за отклонения в напрежението 
чрез монтиране на измервателни ус-
тройства и предприемане на съответ-
ните мерки за привеждането му в уста-
новените норми“, посочват още от ЧЕЗ.

Уважаеми колеги, 

От името на Управителния съвет на 
Камарата на строителите в България 
(КСБ) и от мое име имам удоволстви-
ето да Ви поздравя с професионалния 
празник на българските строители – 
Димитровден! Почитайки традицията, 
на 26 октомври правим равносметка за 
отиващата си 2018 г. и си поставяме 
нови цели. 

Периодът беше труден, а годината 
динамична и изпълнена с редица пре-
дизвикателства, но това не ни спря в 
нашата дейност за реализиране на поли-
тиките на КСБ в интерес на строителния бранш. През 2018 г. новото ръководство 
на КСБ започна много сериозна работа за промени в законодателството, касаещо 
строително-инвестиционния процес. Камарата проведе поредица от срещи с отго-
ворните за бранша институции, с парламентарно представените партии и с други 
браншови организации. Ръководството на КСБ внесе в Народното събрание пред-
ложенията си за промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за устрой-
ство на територията. Камарата беше активна не само на централно равнище, но 
и по места – ръководството посети почти всички Областни представителства 
в страната и се запозна с проблемите, пред които са изправени регионалните 
структури на организацията.

През годината браншът се сблъска с недоброжелателни атаки и недоказани 
твърдения в публичното пространство, уронващи авторитета на българския стро-
ител. Те бяха особено остри в последните месеци. Камарата реагира адекватно 
и поиска спешни срещи с отговорните за управлението на страната политически 
фактори. Срещите започнаха с ръководствата на политическите партии малко 
преди професионалния ни празник и ще продължат, докато посланията на КСБ не 
бъдат чути. Искам да Ви уверя, че Камарата на строителите в България ще бъде 
последователна в политиката си за защита на интересите на своите членове. 

Уважаеми колеги, нека продължим да бъдем силни заедно, а професионализмът 
и доброто изпълнение на още повече обекти да бъдат нашият отговор на недо-
брожелателното говорене. Нека да продължим да градим, да правим страната ни 
по-красива, по-модерна и по-привлекателна за инвестиции и живеене. 

На светлия празник Димитровден приемете моите и на УС на Камарата сър-
дечни пожелания за здраве и късмет, успехи и постигнати цели в отговорната и 
благородна професия, която сме избрали!

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ

Честит Димитровден!
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Експозицията се реализира по повод Деня на 
строителя със съдействието на Столичната 
община и може да се види до 4 ноември
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Росица Георгиева

„За мен е изключително удоволствие 
да открия Петата изложба „Виж София 
– където строителството среща ис-
торията с бъдещето“, която се орга-
низира от Камарата на строителите 
в България (КСБ) и вестник „Строител“, 
със съдействието на Столичната об-
щина. Като председател на УС на КСБ 
това е първата експозиция, която от-
кривам. Много съм горд от това, което 
показваме. То е резултат от опита, 
професионализма и огромните усилия и 
любов, които българските строители 
влагаме във всеки реализиран обект. 
Поводът за изложбата е традиционен 
и много вълнуващ – предстоящият 
празник на строителя – Димитров-
ден. В нея са включени, освен автор-
ски творби на екипа на в. „Строител“, 
и въздушно заснети снимки с дрон на 
обекти, изградени в столицата през 
настоящата година, и фотографии на 
знакови сгради, дело на българските 
строители през изминали години”. Това 
каза председателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, който заедно с главния 
архитект на Столичната община (СО) 
Здравко Здравков откри петата излож-
ба на КСБ и в. „Строител“, посветена на 
професионалния празник на бранша. На 
събитието присъстваха и изп. дирек-
тор на Камарата инж. Мирослав Маз-
нев, общинските съветници Стефан 
Марков и Михаил Владов, представи-
тели на „Метрополитен“ ЕАД, членове 
на Националния клуб на строителите 
ветерани, медии и др. Експозицията е 
разположена на пешеходния мост над 
бул. „България” до НДК и може да бъде 
видяна до 4 ноември. Тя е съставена от 

60 пана, които представят редица обно-
вени улици и булеварди, санирани детски 
градини и училища, столичното метро, 
нови сгради, цветни мозайки, храмове и 
други 

красиви обекти в София. 
„Независимо от зачестилите ата-

ки, на които е подложен строителни-
ят бранш в последно време, безспорен 
факт е, че в нашия град се реализират 
мащабни дейности, реконструират се и 
се разширяват знакови булеварди и ули-
ци, строи се метрото – проект, даван 
за пример от всички европейски инсти-
туции, изграждат се нови администра-
тивни и жилищни сгради. Благодарение 
на съвместните усилия на кмета на СО 
Йорданка Фандъкова и нейния екип, на 
главния архитект Здравко Здравков и на 
работата на българските строител-
ни фирми нашата столица се променя, 
става по-модерна, красива, привлека-
телна за бизнес, инвестиции и за жи-
веене”, посочи инж. Терзиев и подчерта 
доброто сътрудничество между КСБ и 
Столичната община, като видим ре-
зултат от него са редицата успешно 
реализирани проекти, важни за разви-
тието на града. 

„Столичната община остава един 
от най-големите инвеститори за 
строителния бранш, важен партньор, 
с който имаме работещ диалог и по-
стигнати резултати, които можем да 
покажем, включително и с откриване-
то на нашата изложба. Това е нашият 
отговор на обвиненията – резултати-
те от труда ни – стотиците обекти, 
създадени от българските строители, 
с високо качество и в полза на граж-

даните на столицата и гос-
тите на града. Благодаря на 
г-жа Фандъкова и нейния екип 
за усилията и неуморната 
работа за развитието на на-
шия град, благодаря на всички 
строители, които изпълня-
ват отговорно, качествено и 
в срок своите ангажименти, 
благодаря и на изданието на 
Камарата – нашия в. „Стро-
ител“, за професионализма, 
който екипът демонстрира, 
и на всички, които са съпри-
частни към успешното реа-
лизиране на тази прекрасна 
изложба”, каза още инж. Илиян 
Терзиев. 

Арх. Здравко Здравков ин-
формира, че 

строителството през 2018 г. 
бележи сериозен ръст. 

Това показва анализ на 
Направление „Архитектура и 
градоустройство” (НАГ) към 
СО за получени такси за из-
даване на разрешителни за 
строеж. „Данните сочат, че 
за цялата 2017 г. имаме над 
11 млн. лв. приходи, а за пър-
вите 6 месеца на тази го-
дина събраната сума е над 

10 млн. лв. Това означава, че 
през 2018 г. са построени или 
стартират проекти, чийто 
обем е над 1 млн. кв. м.”, каза 
главният архитект на София. 
Арх. Здравков подчерта, че 
с общи усилия администра-
цията и всички строителни 
компании трябва да работят 
за това, средата да стане 

по-добра. Според него проце-
сът вече е започнал. „Виждам 
отговорността на колегите, 
които реализират проекти 
в последните години – вече 
не се цели достигне на мак-
симална плътност на строи-
телство, а напротив, мисли 
се в една по-далечна перспек-
тива и се създават устойчи-
ви модели. Всички са наясно, 
че инвестицията в продукт с 
краткосрочен хоризонт е рис-
кова. Изпълняват се проекти, 
които ще са устойчиви дори и 
след спад на цените на пазара 
на недвижимите имоти”, каза 
още арх. Здравков. 

Той допълни, че НАГ рабо-
ти много успешно с ръковод-
ството на КСБ, с председа-
теля на УС на Камарата инж. 
Илиян Терзиев и с Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството 

по темата за отговорността 
в сектора. „Търсим възмож-
ности всеки, който участва 
в строително-инвестицион-
ния процес, да носи своята 
отговорност – проектанти, 
надзорници, изпълнители, ад-
министрация. Празникът си е 
празник и ще го отпразнуваме 
заедно. И пак съвместно про-
дължаваме напред, защото 
имаме много работа – свър-
зана с намаляване на адми-
нистративната тежест за 
бизнеса и по отношение на 
отговорността. Благодаря на 
КСБ за отзивчивостта”, каза 
още той и допълни, че 

строителният сектор е изклю-
чително важен за развитието 
на икономиката. 

„Това е първият отрасъл, 
който реагира на положител-
ните промени в икономиката. 
Строителството не е мръсна 
дума и Ви уверявам, че никой 
от участниците – проектан-
тите, строителите или над-
зорниците, не би искал да се 
допускат грешки. Нормално 
е да се случват такива, но 
ние трябва да намерим меха-
низъм, с който те да бъдат 
отстранявани”, коментира 
още главният архитект на 
Столичната община. Според 
него в обществото има усе-
щане за размиване на отго-
ворността и това е серио-
зен проблем. „Няма нито една 
потърсена застрахователна 
отговорност към проектан-
ти. Няма надзорници, които да 
са глобени. А в същото време 
строителите отнасят край-
ния негативен резултат, тъй 
като са последни по веригата 
на създаване на този продукт. 
Той започва от белия лист. 
Редно да се търси персонал-
на отговорност, както е във 
всички европейски държави, и 
до завършване на гаранцион-
ния срок да има ангажимент и 
на проектанта, и на надзорни-
ка. Невинаги грешките се до-
пускат от строителите, го-
ляма част са проектантски”, 
беше категоричен Здравков. 

Снимки Румен Добрев
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Емил Христов

Министърът на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова проведе 
работна среща с ръководство-
то на Камарата на строители-
те в България (КСБ), на която 
бяха обсъдени теми от взаимен 
интерес. КСБ бе представена 
от инж. Илиян Терзиев, предсе-
дател на Управителния съвет 
(УС), зам.-председателите на УС 
Владимир Житенски, инж. Калин 
Пешов и инж. Николай Николов, 
който е и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, инж. Любомир Ка-
чамаков, член на Изпълнително-
то бюро (ИБ) и на УС, председа-
тел на ОП на КСБ – София, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ и на 
УС, ръководител на секция „Хи-
дротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, Велико 
Желев, член на ИБ и на УС, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. директор 
на Камарата, и Ренета Николо-
ва, прокурист и гл. редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД, ПР на 
КСБ. На срещата присъстваха 
още зам.-министърът на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството Николай Нанков, 
съветникът на министъра на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството инж. Николай 
Станков и инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на Българска 

браншова камара „Пътища“.
„Радвам се, че провеждаме 

тази среща няколко дни преди 
професионалния празник на стро-
ителя – Димитровден. МРРБ как-
то и досега ще продължи да бъде 
Ваш коректен партньор в целия 
строителен процес“, заяви в на-
чалото на срещата министър 

Петя Аврамова. 
Сред основните акценти 

в разговора беше въпросът за 
подготовката на достатъчно и 
квалифицирани кадри за сектора. 
Обсъдена беше и нормативната 
уредба, касаеща строителство-
то. Аврамова напомни, че в ми-
нистерството е създадена ра-

ботна група, която има за задача 
да изготви концепция за промяна 
в законодателството, която се 
отнася до строително-инвести-
ционния процес. Тя сподели още, 
че трябва да се регулират по-до-
бре и задълженията на лицата и 
фирмите, упражняващи строи-
телен надзор.

Инж. Илиян Терзиев благодари 
за възможността ръководства-
та на МРРБ и КСБ да проведат 
работна среща. „Това е начинът 
да решим проблемите, които 
стоят пред нас. Необходими са 
общи усилия, за да се справим с 
трудностите“, заяви председа-
телят на УС на КСБ. Той подчер-
та нуждата от законодателни 
промени, които да не позволяват 
на фирми да изпълняват строи-
телни дейности, независимо от 
коя категория, ако не са вписани 
в Централния професионален ре-
гистър на строителя. По въпро-
са за липсата на работна ръка в 
страната той сподели, че тряб-
ва да се създадат механизми в 
държавата, които да позволяват 
на бизнеса да заявява на висши-
те учебни заведения от какви 
кадри има нужда. 

„Ние настояваме експерти 
от КСБ да участват на всеки 
етап от строително-инвести-
ционния процес“, сподели по вре-
ме на срещата инж. Мирослав 
Мазнев. Той подчерта, че съв-
местно в рамките на работна-
та група в МРРБ трябва да се 
намерят начини нормативна-
та база, свързана със сектор 
„Строителство”, да работи по-
добре. „Тогава всеки участник в 
процеса ще си знае, че той носи 
съответната отговорност“, 
каза изп. директор на Камарата.

Снимка авторът

Мирослав Еленков

В Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) ще се създаде специализирано звено 
„Национално ТОЛ управление“. С прието от 
правителството Постановление за измене-
ние и допълнение на Правилника за нейната 
структура, дейност и организация на рабо-
та, числеността на Агенцията се увеличава, 
съобщиха от Министерския съвет. Промени-
те са във връзка с предстоящото въвеждане 
на Електронна система за събиране на път-
ни такси на база на изминато разстояние 
за превозни средства с обща технически 
допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ), 
и на база време за леки автомобили с обща 
технически допустима максимална маса до 
или равна на 3,5 т (електронна винетка). 

На редовното си заседание тази седми-

ца правителството одобри и допълнителни 
разходи в размер до 2 076 109 лв. по бюджета 
на Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството. Те ще спомогнат 
за ефективното управление на новосъздаде-
ното звено „Национално ТОЛ управление“ в 
АПИ, както и за подготовката за въвеждане 
на ТОЛ системата. Ще се обезпечат раз-
ходите по експлоатацията на 105 моторни 
превозни средства, оборудвани с мобилни 
камери за осъществяване на контрол по ре-
публиканската пътна мрежа и по предоста-
вянето на услуги, свързани с приемането на 
платежни карти в ТОЛ системата. Предос-
тавеният ресурс ще послужи и за режийни 
разходи и наеми за разполагане на 500 тер-
минала за самообслужване, за оборудване на 
работни помещения в администрацията на 
„Национално ТОЛ управление“ и др.

Росица Георгиева

„Ремонтните дейности на ул. „Солунска” 
са завършени на 90%. Възстановена е паваж-
ната настилка. Общо 1600 кв. м е пътното 
платно, което е с гранитен паваж, около 
2700 кв. м са наредените бетонови плочи по 
тротоарните настилки. Изградено е ново 
енергийно ефективно осветление по най-
съвременни стандарти, като цялата улица 
е с бордюри с вградено водооттичане. Про-
дължава извършването на довършителни 
работи.” Това съобщи зам.-кметът на Сто-
личната община по направление „Транспорт 
и транспортни комуникации” Евгени Крусев 
при проверка на СМР на ул. „Солунска“, коя-
то е част от проекта за възстановяване 
на Зона 2 – ул. „Граф Игнатиев“ и околните 
пространства. 

„Ремонтът на ул. „Граф Игнатиев” се из-
пълнява в срок. Релсовият път навсякъде е 

свързан, като се работи по настилките на 
всички прилежащи територии. Взе се реше-
ние да се възложи на изпълнителя около рел-
сите да се поставят допълнителни ивици от 
паваж, така че да се намалят фугите. Трябва 
да се направят разчети как това да се случи 
и дали е необходимо удължаване на срокове-
те”, каза зам.-кметът Крусев и обясни, че по 
трасето ежедневно работят над 200 души. 
„Ремонтът на ул. „Граф Игнатиев” е най-теж-
кият проект от програмата ни. Надявам се, 
че накрая ще се поздравим с коренно проме-
нена визия на улицата. Към момента екипът 
от УАСГ, който прави ревизия на обекта, спо-
деля, че вложените материали отговарят на 
всички изисквания, имат всички необходими 
сертификати. До края на октомври експер-
тите ще излязат с окончателно становище”, 
каза още Крусев и допълни, че от фирмата 
производител на виброизолационните под-
ложки, които се влагат при ремонта на рел-
сите на ул. „Граф Игнатиев”, нямат забележ-
ки към изпълнителя на обекта. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
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4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Елица Илчева

237 обекта на спеш-
ната медицинска помощ 
в страната ще бъдат на-
пълно обновени и модерни-
зирани със 163,5 млн. лв. 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Договорът за изпълнение 
на проекта беше подписан 
от министъра на здраве-
опазването Кирил Анани-
ев и зам.-министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството и 
ръководител на Управля-
ващия орган на „ОПРР 
2014 – 2020“ Деница Ни-
колова. На церемонията 
присъства министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова. 

„Проектът за модерни-
зация на спешната помощ 

е изключително важен и 
ще обхване цялата стра-
на, а целта ни е да осигу-
рим подходяща ефективна 

здравна инфраструктура“, 
каза Петя Аврамова. Тя 
допълни, че се предвижда 
реконструкция и строи-

телство на нови сгради 
на спешната помощ в 34 
лечебни заведения с над 
50% държавно участие. 

Ще бъдат обновени и 27 
центъра за спешна помощ 
в областните градове с 
техните 170 филиала и 
6 изнесени екипа, както 
и ще бъдат купени 400 
линейки със съвременна 
медицинска апаратура. 
Срокът на изпълнение е 
36 месеца.

Кирил Ананиев подчер-
та, че проектът ще пре-
структурира системата 
и ще повиши ефектив-
ността й. За дейността, 
свързана със строително-
монтажните работи, той 
съобщи, че след като бъде 
готов съответният ин-
вестиционен проект, ще 
бъде обявена обществе-
ната поръчка.

По думите на Ананиев 
вече има класиран изпъл-
нител по търга за купува-
не на 280 линейки. Стой-
ността му е 38 300 000 лв. 

Идеята е до края на годи-
ната да пристигнат пър-
вите коли. На 20 ноември 
ще бъдат отворени офер-
тите по стартираната 
в началото на октомври 
процедура за купуване на 
120 високопроходими ли-
нейки. До края на този 
месец предстои да бъде 
обявена процедура за ку-
пуване на медицинско 
оборудване и апаратура 
за нуждите на всички цен-
трове за спешна помощ, 
техните филиали и от-
деления на областните 
многопрофилни болници. 
Прогнозната стойност 
на поръчката е 22 млн. лв. 
Министерството на здра-
веопазването финализира 
документацията и по обя-
вяване на търг за офис 
оборудване за спешните 
медицински центрове за 
2,8 млн. лв. 

Десислава Бакърджиева

Министерството на регио-
налното развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) ще финансира с 
още 2,7 млн. лв. ремонтни дейнос-

ти по водопроводната мрежа в 
Лом, съобщиха от ведомството. 
Средствата ще бъдат заложени 
в бюджета на МРРБ за следва-
щата година. Те ще бъдат инвес-
тирани в първите два от общо 

четири етапа на проекта за под-
мяна на напорен водопровод.

МРРБ вече осигури над 
1,4 млн. лв. на община Лом за по-
добряване на ВиК услугите в гра-
да по 2 проекта на база сключени 

споразумения. С тях се подсигури 
работата по подмяна на довеж-
дащия водопровод, снабдяващ 
общинския център и още няколко 
села, който е силно амортизиран 
и аварира често.

Актуализацията на проек-
та за реконструкция на цялото 
трасе на водопровода също е фи-
нансирана от МРРБ, като за нея 
през 2015 г. и 2016 г. са осигурени 
общо 70 000 лв.

Снимка Румен Добрев
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Инж. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Ренета Николова

Инж. Аврамова, пър-
во, поздравления за из-
бора Ви за министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството! 
Удоволствие за нас е, че 
първото си интервю за 
в. „Строител“ давате в 
навечерието на профе-
сионалния ни празник – 
Димитровден. Какво ще 
пожелаете на строите-
лите?

В миналото с Дими-
тровден е идвал краят 
на активния строителен 
сезон. Днес технологиите 
позволяват да се работи 
на терен и по-дълго. Но 
все пак в края на година-
та всеки знае какво е по-
стигнал – в какво е успял, 
къде има нужда да положи 
още усилия. Затова поже-
лавам на всички ползот-
ворна работа. Задава се 
добра и динамична годи-
на в строителството, с 
много нови възможности 
за инвестиции. Работете 
с енергия и хъс и помнете, 
че хората имат към всич-
ки нас високи очаквания, 
които трябва да оправда-
ем по възможно най-добрия 
начин. Строителството е 
съзидателно дело, а това, 
което излезе под Ваши-
те ръце, е визитката Ви. 
Нека България бъде една 
голяма строителна пло-
щадка, на която, както и 
досега, под светлината 
на прожекторите се из-
граждат пътища, тунели 
и мостове, разкрасяват 
се градовете ни, модер-
низират се българските 
училища. Гарантирам Ви, 
че Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) ще остане не само 
лоялен партньор на бизне-
са, но и безпристрастен 
коректив.

И накрая, да не пропус-
на имениците. Пожелавам 
им здраве, късмет и про-
фесионални успехи!

Кои ще бъдат прио-
ритетите Ви като ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството? 

На първо място, ще 
продължим да работим 
по изграждането на нова 
пътна инфраструктура 
и рехабилитация на съ-
ществуващата. Това е 
напълно логично. Пъти-
щата са в дневния ред на 
обществото, защото, ако 
те са хубави, хората ще 
бъдат по-гъвкави и мобил-
ни. Ще могат да живеят 
на едно място, а да учат 
или работят на друго. 
Така ще спрем обезлюдя-
ването на цели региони 
и пренаселването на ня-
кои, затова инвестиции-

те в пътна мрежа са от 
първостепенно значение. 
Изграждането на добра 
инфраструктура трябва 
да изпревари обезлюдява-
нето в отделни региони на 
страната. Защото какъв 
е смисълът от общите ни 
усилия, ако гражданите не 
почувстват, че живеят 
по-добре? Така че съвсем 
логично е да се стремим 
да отговорим на общест-
вените очак вания. И тъй 
като нуждите са много, а 
ресурсът – ограничен, най-
важно в момента е пра-
вилното планиране. През 
изминалата година беше 
даден тласък на редица 
големи инфраструктурни 
проекти, по които работа-
та ще продължи. Акцент 
ни е Северна България и, 
естествено, топ приори-
тет е завършването на 
АМ „Хемус“, която да се 
превърне в новата иконо-
мическа ос на страната. 
Амбицията ни е магистра-
лата да е готова напълно 
през 2024 г. Активно ра-
ботим и по вертикалните 
връзки: „Видин – Ботев-
град“, „Русе - Велико Тър-
ново“, трети мост на р. 
Дунав, тунел под Шипка. 

Друг безспорен прио-
ритет не само на прави-
телството, но и, вярвам, 
на цялото общество, е 
повишаването на пътна-
та безопасност. Това е 
общо усилие – и на вода-
чите, които трябва да са 
по-стриктни при спазва-

нето на правилата за дви-
жение, и на контролните 
органи – те трябва да са 
безкомпромисни към нару-
шителите. И, разбира се, 
в поддържането на репу-
бликанската пътна мрежа 
в добро експлоатационно 
състояние. В краткосро-
чен план очакваме с въвеж-
дането на електронната 
система за пътни такси 
приходите да се увеличат 
няколко пъти и постепен-
но да се осигури така нуж-
ният допълнителен финан-
сов ресурс за изграждане, 
ремонт и рехабилитация 
на републиканската път-
на мрежа. Амбицията ни е 
след няколко години тази 
инфраструктура да мине 
на пълна самоиздръжка. 

Идвате от НС като 
зам.-председател на Ко-
мисията по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоу-
правление. Кои са законо-
дателните приоритети, 
касаещи строителния 
сектор, по които ще ра-
ботите?

Един от тях е промя-
ната на Закона за устрой-
ство на територията. 
Знаете, че това е нелека 
задача, защото този нор-
мативен акт е „алфата и 
омегата” в областта на 
строителството и про-
ектирането. В момента 
в МРРБ се работи по про-
мени, които ще доведат 
до по-качествен контрол 

върху участниците в це-
лия строителен процес. 
Основно ще затегнем 
контрола върху фирмите 
за строителен надзор. Но 
когато имаме готовност, 
ще навляза в детайли. Раз-
бира се, ще обсъдим про-
мените и с браншовите 
организации.

Много важни са и про-
мените в Закона за регио-
налното развитие, с кои-
то се въвежда нов брой и 
обхват на районите от 
ниво 2 с цел постигане 
на по-голяма демографска 
устойчивост и добър дос-
тъп до финансиране през 
следващия програмен пе-
риод. Предлага се райони-
те да са четири, вместо 
сега съществуващите 
шест. Това са Дунавски, 
Черноморски, Югозапа-
ден и Тракийско-Родопски, 
което отговаря в голяма 
степен на естествено-
то географско деление 
на страната, както и на 
историческите и природ-
ни дадености. Смятаме, 
че този вариант за деле-
ние на страната за ста-
тистически цели е най-
консенсусният. Новите 
региони ще отговарят на 
изискванията на Еврос-
тат за брой на население-
то в рамките на минимум 
20 – 30 г. 

По отношение на въ-
веждането на електронни 
винетки за леките коли и 
ТОЛ таксуване за тежко-
товарния трафик – про-

мените в Закона за пъ-
тищата бяха приети от 
Парламента и използвам 
възможността да бла-
годаря на депутатите 
и отговорните инсти-
туции. Това означава, че 
може да продължим с ус-
корени темпове към след-
ващите ключови етапи. 
А именно – допълване на 
цялата необходима зако-
нова база, която регла-
ментира въвеждането на 
електронно таксуване в 
съответствие с всички 
регламенти и изисквания 
на Европейския съюз и до-
брите практики в тази 
сфера.

Между Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) и МРРБ бе създа-
ден постоянно действащ 
консултативен орган. 
Какви са темите в днев-
ния му ред?

Този орган е топлата 
връзка между администра-
цията и бизнеса. Чрез 
него Камарата на стро-
ителите може да получи 
информация от първа ръка 
по всички въпроси, които 
вълнуват нейните члено-
ве – предстоящи промени 
в нормативната уредба, 
ВиК отрасъла, напредъка 
по програмите, за които 
МРРБ отговаря. Във фо-
куса на работата ни е и 
публично-частното парт-
ньорство и възможност-
ите за реализацията на 
големи инфраструктурни 

проекти по този модел.

Споменахте публич-
но-частното партньор-
ство като важна тема 
в работата на консул-
тативния орган. Къде 
виждате възможности 
за реализация на такъв 
тип инвестиции?

За  съжаление,  към 
днешна дата в пътното 
строителство и ВиК услу-
гите няма много примери 
за реализирани публично-
частни партньорства. 
Даже в пътния сектор бих 
казала, че опитът е нула. 
Което е едновременно и 
плюс, и минус, защото би-
хме могли да използваме 
най-добрите европейски 
и световни модели, без 
да повтаряме грешките 
на другите. Важното е, 
че в България има необхо-
димата политическа воля 
за създаване на трайни 
партньорства между дър-
жавата и общините, от 
една страна, и бизнеса, 
от друга. Всички имаме 
ясното съзнание, че в ус-
ловията на ограничен пуб-
личен ресурс трябва да 
се търсят допълнителни 
възможности за привли-
чане на инвестиции при 
реализацията на проекти, 
които са важни за обще-
ството. Това се отнася с 
пълна сила и за пътното 
строителство.

Чрез различни фор-
ми на публично-частно 
партньорство например 

КСБ доказа своята роля на консолидиращ и конструктивен фактор в отношенията        
Снимка МРРБ
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може да бъдат изгражда-
ни магистрали, тунели, 
мостове, пречиствател-
ни станции, за които не 
са предвидени средства 
в бюджета или в европей-
ските фондове. Такива 
проекти са неизградените 
участъци от АМ „Хемус“ с 
дължина около 250 км, ту-
нелът под връх Шипка, АМ 
„Русе – Велико Търново“, 
скоростният път „Видин – 
Ботевград“, който е част 
от трансевропейския ко-
ридор номер 4, АМ „Черно 
море“, тунелът под прохо-
да Петрохан. Прогнозни-
ят размер на вложенията 
в тези проекти е над 3 
млрд. евро. 

Кои са ключовите за 
МРРБ проекти, старти-
рането и реализирането 
на които предстои през 
следващата година и до 
края на програмния пе-
риод?

На първо място, ще 
продължим с изграждане-
то на АМ „Хемус“. Прогно-
зите са строителството 
на отсечката от Яблани-
ца до пътен възел „Боаза“ 
да завърши предсрочно 
през септември 2019 г. 
В ход е реализацията на 
новото трасе от п.в. „Бе-
локопитово“ до п.в. „Бухов-
ци“. До края на 2018 г. се 
очаква да бъде обявена 
обществената поръчка за 
участъка от п.в. „Боаза“ до 
разклона за Плевен и Ловеч 
с дължина 52 км, който е 
разделен на три отсечки. 
До края на годината или в 
началото на следващата 
ще стартират и търгове 
за инженеринг на още 3 
участъка от АМ „Хемус“ с 
обща дължина 85 км. Те са 
разположени между преси-
чането с път II-35 Плевен 
– Ловеч и кръстовището с 
I-5 Русе – Велико Търново, 
и са с индикативна стой-
ност 700 млн. лв.

През 2019 г. очакваме 
напредък и по четирите 

ключови проекта: ско-
ростния път „Видин – Бо-
тевград“ и магистралата 
„Русе – Велико Търново“, с 
която са тясно свързани 
проектът за нов мост на 
р. Дунав край Русе и туне-
лът под връх Шипка. Това 
е също важен коридор за 
бизнес по оста Свилен-
град – Хасково – Стара 
Загора – Габрово – Русе – 
Букурещ. 

Последните новини око-
ло скоростния път „Видин 
– Ботевград“ са, че отно-
во бяха обявени общест-
вените поръчки за избор 
на изпълнител на два по-
дучастъка в отсечката 
Мездра – Ботевград. Те са 
с обща дължина 33 км и са 
на стойност 302 млн. лв. 
За първи път при изпълне-
нието на тези обществе-
ни поръчки ще се приложи 
нова схема на плащане. Тя 
предвижда цялата стой-
ност на договора да се 
разплати на изпълнителя 
след издадено разрешение 
за ползване. Смятаме, че 
това ще накара бъдещите 
компании да работят ка-
чествено и в срок. 

В края на тази или на-
чалото на следващата 
година ще стартират 
търгове за още 3 подучас-
тъка по трасето между 
Видин и Ружинци. Те са с 
обща дължина 55 км и са 
на стойност 458 млн. лв. 
В зависимост от решение-
то на Върховния админи-
стративен съд в рамките 
на 2018 г. е възможно да 
бъдат открити процедури 
за инженеринг на участъ-
ците Русе – Бяла и обхо-
да на Бяла от АМ „Русе – 
Велико Търново“ за общо 
548 млн. лв.

По АМ „Струма“ – Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) вече обяви 
обществените поръчки 
за строителство на най-
трудния и скъп участък 
през Кресненското дефиле 
в посока София. Надяваме 

се до средата на 2019 г. да 
имаме избран изпълнител. 
Продължава работата в 
отсечката Кресна – Сан-
дански. Очакванията са да 
е готова до края на този 
строителен сезон. Усиле-
но се изгражда и трасето 
Благоевград – Крупник. 

 
Какъв е напредъкът 

по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“)? 

През тази година обя-
вихме на 100% ресурса за 
подаване на проекти по 
„ОПРР 2014 – 2020“. Към 
момента са сключени 519 
договора с общ размер на 
предоставената безвъз-
мездна финансова помощ 
2,321 млрд. лв., или 77% от 
бюджета на програмата. 

З а в ъ р ш е н и  с а  4 3 
проекта на стойност 
36,3 млн. лв., като до края 
на 2018 г. се очаква да 
приключат още 132 про-
екта за 231 млн. лв. Иска-

нията за плащане, които 
са постъпили в Управля-
ващия орган и са в про-
цес на обработка, са 201 
на стойност 176 млн. лв. 
Сертифицираните раз-
ходи са 358 млн. лв. – 15% 
изпълнение спрямо дого-
ворените средства. Из-
платените са 964 млн. лв., 
което представлява 42% 
изпълнение спрямо дого-
вореното.

Каква е оценката Ви 
за изпълнението на про-
грамата?

Напредъкът по „ОПРР 
2014 – 2020“ е много до-
бър. 2018 г. е изключител-
но важна за оперативната 
програма. През тази годи-
на стартира реалното из-
пълнение на повечето ин-
фраструктурни проекти, 
които са с изключително 
значение за бизнеса и ико-
номиката в съответните 
населени места и региони. 
Очакваме реализацията 
им да продължи с бързи 
темпове до края на 2018 г. 
Разбира се, ако атмосфер-
ните условия позволяват. 

Добро постижение е, че 
в рамките на „ОПРР 2014 – 
2020“ е одобрен първият 
голям проект от Европей-
ската комисия (ЕК), по кой-
то с ресурс от 125 млн. лв. 
Столичната община ще 
реализира втората фаза 
от проекта за интегриран 
градски транспорт. През 
седмицата бе подписан и 
още един голям проект с 
бюджет от 163,5 млн. лв. 
Той е със сериозна общест-
вена значимост, защото с 
него се цели модернизация 
на Спешната помощ в Бъл-
гария. Но очакванията към 
бенефициентите ни са 
също големи, тъй като те 
вече добре познават наши-
те системи за управление 

и контрол, както и процеса 
по отчитане на проекти. 
Очакваме от всички мак-
симална мобилизация.

Как върви подготов-
ката за въвеждане на ТОЛ 
системата? Има ли вече 
яснота какъв ще е нейни-
ят обхват?

Работи се на високи 
обороти. Не е лесно, за-
щото въвеждаме напълно 
нова система за таксува-
не по пътищата, свързана 
с използването на модерна 
технология. Експертите 
от Агенция „Пътна инфра-
структура“ си партнират 
с представителите на Ев-
ропейската комисия, Све-
товната банка (СБ), фир-
мата изпълнител „Капш 
трафик солюшънс“ и ос-
таналите администрации, 
които имат отношение по 
въпроса. Очакваме скоро 
СБ, която е консултант 
на АПИ, да ни представи 
вариантите за тарифира-
не на ТОЛ таксите, които 
тежкотоварните превоз-
ни средства ще плащат. 
Те подготвят и обхвата 
на пътищата.

От 1 януари 2019 г. 
предстои като първи етап 
да въведем електронни 
винетки за леките авто-
мобили и по този начин 
да предоставим удобен 
вариант за купуването и 
ползването им без лепене 
на стикери по стъклата 
на тези превозни сред-
ства. От 1 януари 2019 г. 
до въвеждането на ТОЛ 
таксуването в средата 
на август 2019 г. на елек-
тронни винетки ще са и 
тежкотоварните авто-
мобили над 3,5 тона.

За пореден път искам 
да отбележа – електрон-
ните винетки за леките 
коли ще са на същите 

цени, както и сега харти-
ените стикери. Нещо по-
вече – въвеждаме и уикенд 
винетка за хората, които 
рядко използват републи-
канската пътна мрежа. 
Цената й ще е около 10 
лева. Но все пак обръщам 
внимание, че икономиче-
ски най-изгодно за семей-
ния бюджет, особено на 
активните хора, е да се 
купуват годишни винетки 
от 97 лв.

Във връзка с тези клю-
чови етапи искам да под-
чертая, че регулярно и на-
временно ще представяме 
необходимата информация 
публично и разбираемо за 
всички заинтересовани – 
шофьори, собственици на 
автомобили и превозвачи. 
На обществено обсъждане 
ще бъдат подложени и съ-
ответните нововъведения 
– тарифи и обхват на пъ-
тищата, за да се постиг-
не максимално съгласие 
на всички заинтересовани 
страни. А и новостите на-
време да бъдат предвидени 
в дейността на съответ-
ните шофьори и фирми.

Как ще се развиват в 
бъдеще отношенията Ви 
с КСБ?

През последните го-
дини Камарата на строи-
телите в България доказа 
своята роля на консоли-
диращ и конструктивен 
фактор в отношенията 
между бизнеса и изпълни-
телната власт. Надявам 
се и в бъдеще да продъл-
жим партньорските отно-
шения и съвместната ра-
бота по оптимизирането 
на нормативната уредба в 
стратегически области – 
приоритет на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството.

Министър Петя Аврамова представи приоритетите на МРРБ по време на Осмия дискусионен форум за строителството 
организиран от на КСБ и в. „Строител“

На работна среща министър Петя Аврамова обсъди с ръководството на КСБ теми от взаимен 
интерес 

        между бизнеса и изпълнителната власт
Снимки в. „Строител“
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Емил Христов 
Ренета Николова

„Настояваме да спре 
използването на строи-
телния бранш за полити-
чески цели“. Това заяви 
председателят на Упра-
вителния съвет (УС) на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) инж. 
Илиян Терзиев по време на 
работна среща с ръковод-
ството на „БСП за Бълга-
рия”. Срещата се състоя 
в централата на социа-
листическата партия по 
искане на КСБ след Декла-
рацията, с която ръковод-
ството на Камарата изле-
зе през миналата седмица. 
От страна на КСБ участ-
ваха зам.-председателите 
на УС Владимир Житенски, 
инж. Калин Пешов и инж. 
Николай Николов, който е 
и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, инж. Любом-
ир Качамаков, член на Из-
пълнителното бюро (ИБ) 
и на УС, председател на 
ОП на КСБ – София, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ 
и на УС, ръководител на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мре-
жи и съоръжения“, Велико 
Желев, член на ИБ и на УС, 
Руен Панчев, член на ИБ 
и на УС, Любомир Пейнов-
ски, член на УС, почетният 
председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов, изп. ди-
ректор на Камарата инж. 
Мирослав Мазнев и Рене-
та Николова, прокурист и 
гл. редактор на „Вестник 
Строител“ ЕАД, ПР на 
КСБ. БСП беше предста-
вена от председателя на 
Националния съвет (НС) и 
на Парламентарна група 
(ПГ) Корнелия Нинова, Дра-
гомир Стойнев, член на ИБ 
на НС и зам.-председател 
на ПГ, Калоян Паргов, член 
на ИБ на НС, народните 
представители Манол Ге-
нов, Любомир Бонев и Же-
льо Бойчев, както и Пла-
мен Милев, ръководител 
на направление „Публични 
политики“ на НС, Любомир 
Георгиев, ръководител на 
отдел „Коалиционна по-
литика“ на НС, и Мадлен 
Стоянова, ръководител 
на сектор „Връзки с граж-
данското обществото“ на 
НС.

„Искаме да се спре с 
безразборното, неком-
петентно  и  неточно 
говорене, на което сме 
свидетели в последно вре-
ме, както и да осигурим 
спокойствие на бранша“, 
каза още инж. Илиян Тер-
зиев. „Ние настояваме да 
има правила, предвиди-
мост и устойчивост, да 
се въведат унифицирани 
тръжни документи, из-
готвили сме предложения 
за нормативни промени в 
Закона за устройство на 
територията и Закона за 
обществените поръчки. 

Всички тези неща биха 
помогнали много и на въз-
ложителите, и на нас като 
изпълнители. Това са на-
шите основни искания“, 
подчерта инж. Терзиев. 

„Не сме съгласни с твърде-
нията, че българските 
фирми строят „скъпо и с 
безобразно качество“, 

допълни  председа -
телят на УС на КСБ. Той 
посочи, че Камарата е 
направила сравнителен 
анализ на цените на стро-
ителството в различни 
държави, сред които Гер-
мания, Англия и др., което 
е показало, че български-
те строители изпълняват 
аналогични по сложност 
проекти на цени в пъти 
по-ниски от останалите 
европейски страни. 

Зам.-председателят 
на УС на КСБ и председа-
тел на ОП – Бургас, инж. 
Николай Николов на свой 
ред говори за ползите от 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради (НПЕЕМ-
ЖС). „Това е една много 
добра социална програма, 
която медиите опорочиха, 
а за строителите тя беше 
глътка свеж въздух. За съ-
жаление, в момента тя е 
спряла“, сподели още той. 
Инж. Николов информира, 
че над 1000 фирми са се 
включили в изпълнението 
на програмата, като са 
обновени повече от 2000 
сгради. „В реализирането 
на НПЕЕМЖС са участ-
вали близо 70 хил. души - 
работници, консултанти, 
инженери, проектанти и 
производители на строи-
телни материали“, заяви 
той. По думите му единич-
ни случаи на некачествено 
изпълнение по НПЕЕМЖС 
са били широко преекспо-
нирани, като се е целяло 
да се даде негативен об-

лик на програмата като 
цяло. „За всички реализи-
рани обекти сигналите за 
некачествени работи са 
около 100, от които едва 
за 20 имаше реално осно-
вание“, каза още той. Инж. 
Николов подчерта, че във 
фирмите членове на КСБ 
работят професионали-
сти, които не заслужават 
да бъдат спрягани като 
„крадци и убийци“. „Про-
грамата за саниране бе 
нарочена за една от най-
корумпираните. Мога да 
кажа, че всички блокове, 
изпълнявани от фирми – 
членове на КСБ, бяха на-
правени в срок и с нужно-
то качество. Заставаме 
с имената и с фирмите си 
зад това, което сме изпъл-
нили. Недопустимо е да се 
опетнява програмата“, ка-
тегоричен бе инж. Николай 
Николов.

„При нас емоцията е 
малко по-силна, защото 
сме в тежък период след 
негативната кампания, 
която се разгърна по от-
ношение на строителите 
и посочването им като 
главен виновник за злини-
те в България, обвиняват 

ни в какви ли не престъ-
пления. Разбираме, че дру-
гата година идват избори, 
но апелираме строителни-
ят бранш да не бъде упо-
требяван от политиците 
в техните битки. Доста 
търпеливо понасяме всич-
ко, което се излива върху 
нас, но трябва да има мяр-
ка. 

Защо никой не говори, че 
Камарата дари 10 къщи на 
хората в Хитрино или че 
ремонтираме църкви, учи-
лища, детски градини“,

коментира Руен Пан-
чев, член на УС и предсе-
дател на СД на „Строи-
телна квалификация“ ЕАД. 
Той постави въпроса за 
липсата на кадри и необ-
ходимостта от спешни 
мерки в това направление 
и подчерта, че атаките 
срещу бранша ще отблъс-
нат и малкото желаещи 
да се реализират в строи-
телството ученици. 

„Ние сме дошли по 
наша идея, с наша молба, с 
наша декларация и сме до-
шли осъзнато. Защо тряб-
ваше да стигаме до този 

момент? Кой печели от 
платени глашатаи? Нали 
знаете, че всички ще пла-
тим този данък „медии“, и 
то пред Европа, пред све-
та и децата си. Това не е 
отговорно поведение“, за-
яви Владимир Житенски, 
зам.-председател на УС на 
КСБ. „Всеки трябва да си 
върши своята работа. Ние 
квалификации на политици 
не даваме. Когато полити-
ците имат експерти, кои-
то могат да дават за нас 
квалификации - да го пра-
вят, но когато завършим 
даден обект. В момента 
това, което се случва, 
е по средата на някакъв 
етап – влиза някой и почва 
да дава квалификации. Все 
едно преди Вие да си пред-
ставите политическата 
платформа, за която на-
родът трябва да гласува, 
някой по средата на този 
процес да пусне пет блъфа 
през медиите и да каже, че 
лъжете“, коментира Жи-
тенски. 

„Искам да се обърна 
към присъстващите по-
литици с апела да бъдете 
малко по-мъдри. Вярно, че 
мъдростта е съвкупност 

от опит и възраст, но 
ситуацията е такава, че 
ако не сме мъдри, България 
губи“, заяви почетният 
председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов. „Тук гово-
рим за цени, и в анализа, 
който Ви предоставихме, 
Вие можете да видите, че 
цените на км магистрали 
при нас са минимум два 
пъти по-ниски от тези 
в Европа. Във високото 
строителство, където 
се използват европейски 
фондове, нашите цени са 
минимум три пъти по-ни-
ски. Посланието на един 
бивш президент бе, че 
България строи на най-
ниска цена магистрали-
те си, и то беше чуто в 
Европа. В нашите аплика-
ционни форми бюджетът 
беше отрязан. Това беше 
вследствие на отправе-
ното послание. Сега има 
ново, което Европа пак го 
чете, че българите стро-
ят „много скъпо и с без-
образно качество“. Какво 
печели от това България? 
В същото време нашите 
работници получават по-
ниски заплати. Ние пледи-
раме, че тази есен трябва 
да се увеличат заплатите 
поне с 20%, което оба-
че ще повиши цената на 
крайния строителен про-
дукт с 5 - 6%. Това трябва 
да се случи, а политиците 
трябва да са наясно, че 
стойността на крайния 
строителен продукт не 
може да остане същата. 
Как да върнем нашите ра-
ботници в страната, ко-
гато нашите цени на кв. 
м сгради са 4 - 5 пъти по-
ниски от същата катего-
рия в ЕС?“, каза още инж. 
Пешов. Той подчерта, 

че емоциите и политиче-
ските спорове и противо-
борства трябва да са 
настрани от бизнеса 

и от работника,  а 
браншът да бъде оставен 
да работи спокойно. 

„Камарата на стро-
ителите има нашата 
пълна подкрепа за разви-
тието на българската 
икономика и българските 
фирми. Готови сме да об-
съдим и внесем в Народ-
ното събрание разумните 
предложения за поправки в 
Закона за обществените 
поръчки. Искаме гаранции 
за увеличаване на запла-
тите на работниците.” 
Това каза председате-
лят на НС на БСП Корне-
лия Нинова. Тя посочи, че 
БСП иска да смени моде-
ла, наложен включително 
и в строителството. Ли-
дерът на левицата каза 
още, че БСП е готова да 
помогне за осигуряване на 
кадрите в строителство-
то, защото в бранша има 
остър проблем в това от-
ношение. 

Снимки Румен Добрев
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Емил Христов
Ренета Николова

За създаването на 
работна група към пар-
ламентарната Комисия 
по регионална полити-
ка, благоустройство и 
местно самоуправление 
(КРПБМС), в която да 
участват експерти от 
Камарата на строители-
те в България (КСБ), се 
договориха ръководства-
та на ПГ на ПП ГЕРБ и на 
КСБ по време на работна 
среща. Тя се проведе в 
Народното събрание по 
искане на КСБ след Декла-
рацията, с която ръковод-
ството на Камарата изле-
зе през миналата седмица. 
КСБ беше представена от 
председателя на Управи-
телния съвет (УС) инж. 
Илиян Терзиев, зам.-пред-
седателя на УС инж. Ка-
лин Пешов, инж. Любомир 
Качамаков, член на Изпъл-
нителното бюро (ИБ) и на 
УС, председател на ОП на 
КСБ – София, инж. Благой 
Козарев, член на ИБ и на 
УС, ръководител на секция 
„Хидротехническо строи-
телство, ВиК мрежи и съ-
оръжения“, Велико Желев, 
член на ИБ и на УС, Руен 
Панчев, член на ИБ и УС, 
Любомир Пейновски, член 
на УС, инж. Стефан Тотев, 
председател на секция 
„Високо строителство“, 
почетния председател на 
КСБ инж. Симеон Пешов, 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев 
и Ренета Николова, про-
курист и гл. редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД, 
ПР на КСБ. От страна на 
ГЕРБ присъстваха Цветан 
Цветанов, председател на 
ПГ и зам.-председател на 
партията, Емил Христов, 
зам.-председател на На-
родното събрание (НС), 
Данаил Кирилов, председа-
тел на Комисията по прав-
ни въпроси в НС, Ивелина 
Василева, председател 
на Комисията по околна 
среда и води в НС, Десис-
лава Танева, председател 
на Комисията по земе-
делието и храните в НС, 
Александър Ненков, зам.-
председател на  КРПБМС, 
Станислав Иванов, зам.-
председател на Комисия-
та по транспорт, инфор-
мационни технологии и 
съобщения в НС.

„Настояваме за законо-
дателни промени, с които 
да се въведе ценообразу-
ване в сектора в съответ-
ствие със стойността на 
материалите. Така че, ко-
гато някой прави цена, тя 
да е правдива и съвремен-
на, а не остаряла“, обяви 
пред политическата ор-
ганизация председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев. „Искаме да рабо-
тим качествено и с нор-
мални срокове. Целта ни е 

да осигурим спокойствие 
на бранша. Трябва всички 
участници в процеса да 
носят отговорност – ин-
веститорите, проектан-
тите, надзорът и стро-
ителите“, допълни инж. 
Терзиев.

Той подчерта, че 

Камарата има и ясна пози-
ция за разделяне на Закона 
за устройство на терито-
рията 

на два отделни закона. 
Председателят на УС на 
КСБ информира ГЕРБ, че 
ръководството на Кама-
рата ще проведе срещи 
с всички парламентарно 
представени сили. „Ние 
категорично не желаем 
строителният бранш да 
се използва за политиче-
ски цели и настояваме да 
бъдем оставени да рабо-
тим спокойно“, каза инж. 
Терзиев. По думите му 
фирмите не трябва да бъ-
дат обвинявани, че стро-
ят скъпо и некачествено. 
„Нека ни оценяват тога-
ва, когато сме свършили 
изцяло нашата работа, а 
не във всеки един етап на 
дейността“, завърши той. 

„Напоследък се насаж-
да мнението, че не строим 
качествено и че е скъпо. 
Това трябва да спре. Този 
вид говорене не е полезно 
за всички 250 000 хиляди 
души в сектора. Нужни са 
промени, за да се осигури 
квалифициран персонал. 
Липсата на кадри е сери-
озен проблем. През мина-
лата година средно обра-
зование със строителна 
насоченост са завършили 
708 човека, а от тях едва 
28 са продължи да се обу-
чават в тази сфера. Това 
е пагубно за сектора“, за-
яви Руен Панчев, член на 
УС и председател на СД 
на „Строителна квалифи-
кация“ ЕАД.

Изпълнителният ди-

ректор на КСБ Мирослав 
Мазнев пък бе категори-
чен, че e 

нужна смелост за реша-
ване на проблемите в 
сектора. 

„Трябва да се каже „не“ 
на сивия сектор и на най-
ниските цени“. Строител-
ството не е генератор на 
корупция, кражби и злоупо-
треби, то е двигател на 
икономиката“, каза той и 
изрази благодарност към 
парламентарната Комисия 
по правни въпроси към На-
родното събрание в лице-
то на нейния председател 
Данаил Кирилов, която се 
е вслушала в част от пре-
поръките на Камарата по 
отношение на необходими-
те промени в ЗОП. 

Управителният съвет 
на КСБ е на мнение, че кри-
терият „най-ниска цена“ 
задължително трябва да 
отпадне, защото той де-

капитализира компании-
те. „Искаме да обучаваме 
служители, да им даваме 
високи заплати, но не мо-
жем да си го позволим с 
фактори като най-ниска 
или девизна цена“, заявиха 
представителите на УС 
на КСБ.

„Трябва да слагаме про-
блемите на масата и да 
търсим решения. Всичко, 
което се случва послед-
ните месеци, създава усе-
щането, че строител е 
мръсна дума, свързана с 
някаква далавера. Аз искам 
категорично да се разгра-
ничим от подобен подход. 
Ние знаем какво правите 
Вие, в какви срокове и че 
всичко е на база стандар-
ти“, коментира Цветан 
Цветанов, председател 
на ПГ на ПП ГЕРБ. Той 

призова всички в законода-
телната, изпълнителната 
и местната власт, както 
и от президентската 

институция да се отнасят 
с уважение към българския 
строител. 

„Имате нашата поли-
тическа подкрепа, поема-
ме ангажимент да напра-
вим работна група към 
Комисията за регионално 
развитие, в която да бъ-
дат включени представи-
тели на всички политиче-
ски сили, за да подобрим 
нормативната уредба“, 
каза още Цветан Цвета-
нов. 

 „Желанието ни е да 
има работен формат за 
законодателните проме-
ни за строителния бранш, 
в който политическите 
декларации да бъдат на 
заден план“, подчерта Цве-
танов. „Строителството 
е част от развитието и 
просперитета на една 
държава. Ще бъдем в по-
стоянен диалог с КСБ и ще 
работим активно за реа-
лизирането на нужните 

законодателни промени“, 
обяви още председателят 
на ПГ на ПП ГЕРБ. 

Цветанов засегна и 
изпълнението на Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради, която се реализи-
ра от правителството и 
от строителите. Той под-
черта, че жалбите срещу 
некачествено изпълнение 
на санираните блокове в 
страната са незначител-
ни - 5%, като само 1% от 
тях са основателни. „Бъл-
гария ще остане без стро-
ители заради фалшивите 
новини. Строителите са 
гордост за цяла България. 
Нека да не стигаме до 
необходимост да търсим 
строители от чужбина“, 
каза още Цветанов. „Най-
лесно е да кажем, че стро-
ителите са корумпирани, 
строят скъпо и всичко 
направено до момента не 
отговаря на изискванията, 
но това просто не е вяр-
но. Българският строител 
трябва да бъде уважаван, 
а не омаскаряван“, посочи 
той.

„Секторът е основ-
на част от развитието 
и просперитета на една 
държава. Точно заради 
това строителите днес 
заявяват пред политици-
те, че искат да се проме-
ни законодателството, но 
по начин, по който да бъде 
изолиран сивият сектор“, 
коментира Цветан Цве-
танов на брифинг за жур-
налисти след срещата. За 
финал, по повод Димитров-
ден, Цветан Цветанов се 
обърна към строителите 
с думите „Вие сте гор-
дост за България“. Той 
пожела по повод профе-
сионалния празник на ра-
ботещите в сектора да 
продължават да създават 
блага.

Снимки Румен Добрев
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Емил Христов

„Ситуацията в стро-
ителството е тревожна. 
Има няколко базови про-
блема в бранша. От една 
страна, през последните 
години се срина систе-
мата на образованието, 
свързана с подготовката 
на кадрите в строител-
ството, от друга, е нужна 
промяна в технологията 
на заплащането. Необхо-
дима е държавна намеса 
и в този отрасъл, за да 
бъдат задържани добри-
те специалисти и да се 
възстановят прести-
жът и авторитетът на 
ключови професии.“ Това 
заяви председателят на 
политическа партия „Ал-
тернатива за българско 
възраждане“ (ПП АБВ) Ру-
мен Петков по време на 
среща с ръководството 
на Камарата на строи-
телите в България (КСБ), 
която се проведе в цен-
тралата на партията на 
ул. „Врабча“ 23. КСБ беше 
представена от предсе-
дателя на Управителния 
съвет инж. Илиян Терзиев, 
изп. директор инж. Миро-

слав Мазнев и Ренета Ни-
колова, ПР на КСБ, проку-
рист и главен редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД. 
На срещата присъстваха 
и зам.-председателите на 
ПП АБВ Владимир Маринов 
и Любомира Ганчева, Ди-
митър Димитров, член на 
АБВ, и Невена Стоянова, 
председател на Федера-
цията на женските клубо-
ве на ПП АБВ.

„Нашата идея да Ви 
поканим е свързана с две 
неща. Първо, състоянието 
на строителния сектор в 
страната и притеснение-
то от кадрово обезпеча-
ване на бранша, и отделно, 
една манипулация, която 
се извършва от неправи-
телствени организации 
и средства за масова ин-
формация“, заяви Румен 
Петков. Той допълни, че 
се е създало обществено 
напрежение, което се от-
разява негативно на стро-
ителите. 

По темата за образо-
вателната система той 
посочи още, че тя е дефор-
мирана от гледна точка 
на нуждите на сектора и 
той изпитва недостиг на 

качествени кадри. В тази 
връзка Петков обсъди с ръ-
ководството на КСБ и не-
обходимостта работната 
ръка в страната да бъде 
съхранена. „Считаме, че 
върху сектора много теж-
ко рефлектира липсата на 
способност на държавата 
да планира инвестициите, 
които прави. Трябва да бъ-
дат наложени много ясни 
правила, общи норми, тех-
нология на подготовка на 

кадрите, заявени от бран-
ша“, каза председателят 
на ПП АБВ и допълни, че не 
бива да се обявяват об-
ществени поръчки, в кои-
то определящият фактор 
е най-ниската цена. „Тряб-
ва да си дадем сметка, че 
стойността влияе върху 
качеството“, посочи още 
той.

„Камарата на стро-
ителите в България има 
приоритети, които ние 

като ръководство се оп-
итваме да осъществим. 
Ако всяка година реализи-
раме 2 - 3 от тях, ефек-
тът за сектора ще е 
огромен“, заяви председа-
телят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. По думите 
му най-важното в момен-
та е да бъдат създадени 
единни правила в бранша 
за строително-монтажни-
те работи и изпълнението 
им. Трябва да се въведат 

задължителни стандар-
ти за качеството на из-
ползваните материали и 
ценообразуването. „Тези 
промени ще дадат въз-
можности на всички по 
веригата, които се зани-
мават с държавни поръчки, 
да могат да бюджетират 
нещата правилно според 
това какви са цените в 
момента“, подчерта инж. 
Терзиев. Той акцентира и 
върху нуждата строите-
лите да бъдат оставени 
да си вършат работата, 
без да има намеса от хора, 
които нямат нищо общо с 
бранша.

„Държавата от много 
години е абдикирала от 
сектор „Строителство“, 
каза по време на срещата 
инж. Мирослав Мазнев. Той 
подчерта, че е необходимо 
по-сериозно планиране и 
прогнозиране на инвести-
циите в строителството, 
което да е за 7 или 15 г. 

След края на срещата 
ПП АБВ и КСБ дадоха съв-
местна пресконференция, 
на която обобщиха ак-
туалните въпроси и про-
блеми пред строителния 
сектор.

Емил Христов
Ренета Николова

„Политическите процеси в 
страната са динамични и са в 
пряка връзка с икономиката и 
бизнеса, независимо за кой сек-
тор става дума. В този ред на 
мисли аз поздравявам Камара-
та на строителите в България 
(КСБ), която във времето дока-
за себе си и своето място като 
браншова организация“. Това 
заяви председателят на Движе-
нието за права и свободи (ДПС) 
Мустафа Карадайъ по време на 
работна среща с ръководство-
то на Камарата на строители-
те в България, която беше част 
от поредицата провеждани с по-
литическите сили по искане на 
КСБ след Декларацията от ми-
налата седмица. От страна на 
Камарата присъстваха предсе-
дателят на Управителния съвет 
(УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
зам.-председателят на УС инж. 
Калин Пешов, инж. Любомир Ка-
чамаков, член на Изпълнително-
то бюро (ИБ) и на УС, председа-
тел на ОП на КСБ – София, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ и на 
УС, ръководител на секция „Хи-
дротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, Велико 
Желев, член на ИБ и на УС, Руен 
Панчев, член на ИБ и УС, Любо-
мир Пейновски, член на УС, инж. 
Стефан Тотев, председател на 
секция „Високо строителство“, 
почетният председател на КСБ 
инж. Симеон Пешов, изп. дирек-
тор на Камарата инж. Мирослав 
Мазнев и Ренета Николова, про-
курист и гл. редактор на „Вест-
ник Строител“ ЕАД, ПР на КСБ. 
Ръководството на ДПС беше 
представено и от зам.-пред-

седателя на партията Ахмед 
Ахмедов и народните предста-
вители, членове на Комисията 
по регионална политика, благоу-
стройство и местно самоупра-
вление към НС Рамадан Аталай 
и Танер Али.

„Желанието да направим 
тази поредица от срещи с поли-
тическите партии е свързано с 
факта, че напоследък неоснова-
телните и некомпетентни об-
винения към строителния бранш 
зачестиха“, каза инж. Илиян Тер-
зиев. Той благодари на ДПС, че 
са показали отговорно полити-
ческо поведение и по нинакъв 
начин не са участвали в проце-
са. „Претендираме, че на нашия 
бранш, в който работят 250 000 
души, трябва да се отдели спе-
циално внимание. Предстои нов 

програмен период. Нужни са пра-
вила и подготвени кадри, в про-
тивен случай има риск да не мо-
жем да отговорим на обема от 
работа и на средствата, които 
ще бъдат предоставени от ЕС 
за строителни дейности“, каза 
инж. Терзиев. 

„На всички срещи, които 
провеждаме с политическите 
сили, аз призовавам за мъдрост 
по отношение на посланията, 
които се отправят към Европа 
и касаят еврофондовете“, каза 
почетният председател на КСБ 
инж. Симеон Пешов. „Според нас 
всички политици, независимо 
от коя партия са, трябва да се 
борят за увеличаване на еврос-
редствата за нашата страна. 
Непремерените изказвания на 
някои политици само могат да 

навредят на България“, каза още 
инж. Пешов. 

Членът на ИБ и на УС Велико 
Желев сподели, че едно от ос-
новните желания на КСБ е поли-
тическите партии в парламен-
та да съдействат на бранша 
за необходимите законодател-
ни изменения, касаещи сектор 
„Строителство“. „Вие добре зна-
ете, че Камарата настоява за 
промени в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) и Закона 
за обществени поръчки (ЗОП)“, 
заяви той и подчерта, че КСБ ак-
тивно участва в работата на 
ресорните комисии в парламен-
та, които са водещи в работа-
та по измененията в ЗУТ и ЗОП. 
„Стремим се да запазим своите 
кадри, за да не отидат в чужби-
на, а да са при семействата си. 

Толкова труд и години коства 
на строителите да създадат 
качествени работници, трябва 
да намерим механизмите, вклю-
чително и законодателни, за да 
останат у нас“, каза още Желев.

Мустафа Карадайъ благо-
дари на ръководството на Ка-
марата за добрия диалог през 
годините. Той посочи, че ДПС 
ще подкрепи предложените за-
конодателни промени от КСБ, 
от които зависи просперите-
тът на страната. „Ние имаме 
общи отговорности към държа-
вата, които не са само за кон-
кретните процеси в бранша. От 
нашето поведение зависи и сре-
дата, в която ще функционира 
секторът. Затова нека заедно 
да направим най-доброто, което 
можем - от една страна, в нор-
мативната база, а от друга - по 
отношение на перспективата 
за развитието на България“, за-
яви още председателят на ДПС. 

По време на срещата той 
засегна и темата за разпреде-
лянето на средствата от мно-
гогодишната финансова рамка 
на Европейския съюз (ЕС) за 
следващия програмен период 
2021 – 2027 г. „За първи път ЕС 
отделя толкова много средства 
в сферата на сигурността. Го-
ляма част от тях ще бъдат 
насочени към Северна Африка, 
като основно ще бъдат използ-
вани за инфраструктурни проек-
ти“, сподели Мустафа Карадайъ 
и препоръча на ръководството 
на КСБ да се поинтересува от 
възможностите за участие на 
строителните фирми на тези 
пазари. В края на срещата две-
те страни изразиха желанието 
си полезният диалог между КСБ 
и ДПС да продължи.

Снимки Румен Добрев
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Инициативата на КСБ стартира по случай професионалния празник Димитровден

Мирослав Еленков

20 български строите-
ли от различни компании 
застанаха пред обектива 
на един от най-добрите 
фотографи у нас – Мони 
Франсес. Лицата им са 
основен акцент в кампа-
нията „Аз съм строител“, 
която стартира по случай 
Деня на строителя. Ини-
циативата е на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария. Строителите на 
България са 250 000 души, 
които искат да работят 
и да живеят в страната. 
Искат да отглеждат де-
цата си тук. Искат да 
изграждат, не да рушат. 
„Аз съм строител“ има за 
цел да покаже различни 
лица на български стро-
ители – активни хора от 
всякакви възрасти, които 
са посветили живота си 
на изграждането на една 
модерна България, с раз-
вита инфраструктура, 
привлекателна за бизнес, 
инвестиции и за живеене. 
Сред хората има както 
пето поколение строите-
ли, така и такива, които 
тепърва прохождат в про-
фесията.

Кампанията ще бъде реали-
зирана в периода октомври 
– декември 

и обхваща комбинация 
от различни канали – те-
левизия, социални медии, 
външна реклама, специал-
ни събития и други.

Срещнахме се с най-
младия и с най-възрастния 
участник в инициативата 
– инж. Кристин Стефано-
ва, на 25 години, и Найден 
Живков, на 56 г., за да ни 
разкажат какво е за тях 
професията.

Инж. Кристин Стефа-
нова е родена в София. За-
вършва Университета по 
строителство, архитек-
тура и геодезия. По време 
на обучението си получава 
възможността да започне 
професионалния си път по 
избраната от нея специ-
алност в сериозна стро-
ителна компания. „Реше-
нието да работя по време 
на следването си не беше 
лесно, наясно бях с това 
колко време и усилия ще 
ми коства да ги съчетая, 
но не знаех дали ще се 
справя. Всичките безсън-
ни нощи, притесненията, 
дали няма да се проваля, и 
желанието да представя 
най-доброто от себе си 
започнаха да се отплащат 
със знанията и опита, 
които натрупах. Изклю-
чително съм благодарна 
на всички специалисти, 
с които съм работила и 
продължавам да го правя, 
за гласуваното доверие, 
споделените знания и уме-
ния“, казва Кристин. 

Тя ни разказа още, че 

строителството и архи-
тектурата са я впечатля-
вали още от дете.

 „Любопитството и 
интересът ми не се про-
меняха с годините и това 
ме накара да усетя профе-
сията си като призвание“, 
спомня си младият инже-
нер. „Когато видиш реали-
зацията на един обект, в 
който заедно с колегите 
си влагаш ум и сърце, из-
питваш радост и удовлет-
ворение. Никой в моето 
близко обкръжение никога 
не ми е показвал пътя на 
строителния инженер, 
сама го открих и избрах да 
вървя по него“, не крие въл-
нението си инж. Кристин 
Стефанова. 

Пи т а ме  я  с  какви 
предизвикателства се 
сблъсква по време на ра-
ботния процес. „Ден с ден 
не си прилича, защото 
всеки проект е различен, 
включваш се в не един или 
два екипа, състезаваш се 
с времето. Трудности ви-
наги има, важното е да се 
намери правилният път“, 
посочва инж. Стефанова. 
„Ако си упорит и имаш же-
лание, можеш да постиг-
неш много неща. Отговор-

ността, напрежението и 
безкрайно многото въпро-
си, на които трябва да на-
меря отговор през всеки 
един ден, са сред най-голе-
мите предизвикателства 
за мен. Но страстта ми 
към професията ме кара 
да продължавам“, споделя 
ни рецептата си за успех 
младата дама.

Интересуваме се и от 

постигнатото от нея до 
момента. Кристин ни каз-
ва, че е рано да говори за 
сериозни постижения, за-
щото е убедена, че има 
още много неща да научи, 
развие и усъвършенства. 
Според нея 

най-големите й успехи за 
момента са всички осъще-
ствени проекти, 

в които е взимала учас-
тие и чрез отношението 
на колегите си се е чувст-
вала значима и ценена.

По време на разгово-
ра засягаме и проблема за 
това, че много от младите 
й колеги избират да градят 
кариерата си в чужбина. 
„Всеки има право на избор 
къде да работи и живее. Аз 
никога не съм си предста-

вяла да се развивам про-
фесионално или да живея 
някъде другаде. Тук е мое-
то семейство, приятели 
и само тук се чувствам у 
дома. Виждам неща, които 
не ми харесват, но от нас 
самите зависи да направим 
страната си едно по-добро 
място за живеене“, казва 
тя. Според нея това е пра-
вилният път към успеха – 
да развиваме богатства-
та, които имаме в нашата 
страна.

Другият строител, с 
когото се срещнахме – Най-
ден Живков, е кофражист. 
„От дете харесвам профе-
сията на строителя и вече 
17 години се занимавам с 
нея“, започна той.

Питаме го как премина-
ва един негов ден на стро-
ителната площадка, какви 
трудности среща, както и 

какво го мотивира да 
продължава да бъде част от 
строителния бранш. 

„Работата ни е много 
динамична и предизвика-
телствата винаги са раз-
лични, всеки ден е запомнящ 
се с нещо. Това никога не ни 
е спирало, защото чрез до-
бития опит през годините 
успявам заедно с колегите 
си да се справям с всички 
перипетии“, обяснява Най-
ден.

Обикновено заплаща-
нето е водещ фактор за 
работника за избора му 
на реализация, но за Най-
ден Живков парите не са 
най-важното нещо. Голя-
мата мотивация идва от 
доброто и коректно от-
ношение на работодателя 
му, както и от общуване-
то с колегите. „Защото 
в нашата фирма сме едно 
голямо семейство“, каза в 
заключение най-възрастни-
ят строител, участващ в 
кампанията „Аз съм стро-
ител“.

С
ним
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проблеми, касаещи строи-
телните фирми в региона, 
текущи задачи. ОП на КСБ 
- Стара Загора, активно е 
работило и с регионални-
те структури на КАБ и 
КИИП. Беше отчетена и 
дейността на Контрол-
ния съвет на ОП. Бяха об-
съдени предложенията за 
промени в Устава на КСБ и 
Кодекса за професионална 
етика. Дискутирани бяха 
и актуални проблеми пред 
строителните фирми. 

„Часовата ставка, коя-
то е залегнала в общински 
и европроекти, е твърде 
ниска. Тя не отговаря на 
действителната, която 
плащат работодатели-
те. Това възпрепятства 
фирмите да задържат 
кадрите си, тъй като са 
принудени да дават по-
малко на работниците. 
КСБ трябва да се заеме с 
решаването на този про-
блем. Освен това Камара-
та трябва да съдейства 

за въвеждането на средни 
единни цени. Това е необ-
ходимо, защото редица 
фирми дават дъмпингови 
стойности в офертите 
си, които са под реални-

те, което от своя страна 
влияе върху качеството 
на строителството. От 
това страдат всички из-
рядни строителни фирми“, 
заяви арх. Иван Иванов, 
представител на „Форум 
49“ ЕООД, член на ОП.

„Електроразпредели-
телните, ВиК, газоснабди-
телните, телекомуника-
ционните дружества и 
други подобни трябва да 
имат определено време 
за изпълнение на задълже-
нията си при присъединя-
ване на нови обекти към 
тях, като при неспазва-
не тези компании следва 

да плащат неустойки. В 
момента строителните 
фирми търпим загуби и 
губим клиенти поради не-
възможността да пуснем 
в срок обектите си“, спо-

дели инж. Никола Нешев 
от „Никон“ ЕООД, член  
на ОП. 

„Съществуват редица 
фирми и бригади, които не 
са регистрирани в ЦПРС. 
Камарата трябва да пред-
приеме мерки в тази посо-
ка, защото по този начин 
се извършва нелоялна кон-
куренция. Всички строи-
телни компании, които са 
изрядни, плащат данъци, 
застраховки, осигуровки 
и т.н. Понеже проблеми-
те са много, предлагам да 
се изпрати запитване до 
всички дружества относ-
но трудностите, с които 

се сблъскват. Информаци-
ята да се обобщи и да се 
представи на УС на КСБ“, 
каза инж. Пламен Михалев, 
представител на „Лесо 
инвест“ ООД, член на ОП. 

Мариана Иванова,
ОП на КСБ – Видин 

На 5 октомври 2018 г. 
в заседателната зала на 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите във Видин 
бе проведено Общо го-
дишно отчетно събрание. 
Гости на събитието бяха 
инж. Стоян Гушлев, главен 
експерт в дирекция „Ор-
ганизационна политика“, 
инж. Йордан Бързашки, 
председател на регионал-
ния Клуб на строителите 
ветерани, и др.  

Дневният ред включ-
ваше приемане на отче-
ти за дейността на Об-
ластния съвет (Обл. С.) 
и на председателя на 
ОП на КСБ – Видин, от 
1.09.2017 г. до 31.08.2018 г., 
такъв за изпълнение на 
плана за приходи и разхо-
ди, както и на доклад на 
КС на ОП за същия пери-
од, решение за освобожда-
ване от отговорност на 
Обл. С., изготвяне на план 
за дейността на ОП през 
2019 г. и на план-сметка 
за предстоящата година, 
обсъждане на промените в 
Устава на КСБ и в Кодекса 

за професионална етика 
на строителя, както и на 
регламента за присъжда-
не на годишните награди 
на ОП на КСБ - Видин. 

След откриване на съ-
бранието думата бе даде-
на на инж. Гушлев, който 
поздрави присъстващите 
от името на ръковод-
ството на КСБ и разясни 
политиката и основните 
насоки за развитие на Ка-
марата. Председателят 
на ОП на КСБ – Видин, Ва-
лентин Кръстев запозна 
участниците с дейност-
та Обл. С. през посочения 
период, като подчерта, 
че в своята работа ръ-
ководството на ОП се е 
водило от Устава на КСБ, 
решенията на Общото 
събрание на Камарата и 
на Управителния съвет в 
защита интересите на 
членовете от област Ви-
дин. 

„С гордост мога да 
заявя, че фирмите в Об-
ластното представител-
ство на КСБ във Видин са 
с постоянен състав от 
години и освен вписаните 
в ЦПРС наши членове са и 
пет други фирми, свърза-
ни с производството на 

строителни материали“, 
заяви Валентин Кръстев в 
доклада си пред присъст-
ващите членове на Кама-
рата във Видин. 

През изминалия едно-
годишен период фирмите 
са били запознавани свое-
временно с дейността на 
КСБ. Проведени са множе-
ство срещи и мероприя-
тия, като по-важните са 
тържествено честване 
на 10-годишния юбилей на 
Камарата и професионал-
ния празник – Димитров-
ден. Гости на събитието 
са били кметът на община 
Видин Огнян Ценков, пред-
ставители на областна-
та администрация, ръко-
водители на държавни и 
общински структури, как-
то и колегите ветерани в 
строителната професия.

В залата на ОП на КСБ 
– Видин, са били организи-
рани курсове съвместно 
със „Строителна квали-
фикация“ ЕАД за фирмите 
членове за „Длъжностни 
лица по ЗБУТ“, „Контрол 
върху качеството на из-
пълнение на строител-
ството и за съответ-
ствие на влаганите в 
строежите строителни 

продукти със съществе-
ните изисквания за без-
опасност” и за „Коорди-
натор по безопасност и 
здраве в строителство-
то“, като лектор е бил 
доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов, декан на Стро-
ителния факултет в на 
ВСУ „Любен Каравелов“. 
По отношение на ЦПРС 
бе обявено, че към момен-
та са вписани 22 фирми, 
които успешно са пре-
минали процедурата по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС. През 
септември Регионалният 
клуб на строителите ве-
терани от Видин е орга-
низирал двудневна екскур-
зия до Румъния.

С пълно единодушие 
Общото събрание прие 
отчета за дейността на 
ОП на КСБ – Видин, план-
програмата за 2019 г., 
както и финансовите 
отчети. Беше гласува-
на предложената план-
сметка за приходите и 
разходите за следващата 
година. Обсъден бе и ре-
гламентът за годишните 
награди на ОП на КСБ - Ви-
дин, който остана същи-
ят като през изминалите 
години.

Роза Никова,
ОП на КСБ - Кюстендил

Състезанието по тенис на маса, организирано от 
Областното представителство на КСБ в Кюстен-
дил, бе спечелено от експерта на Камарата Йоана 
Бетова. Надпреварата се проведе за пети път по 
повод Деня на строителя и се състоя в парк-хотел 
„Кюстендил“. 

„Пожелавам оспорвано състезание. Нека всички 
играят с много хъс и най-добрият да победи“, каза в 
началото на турнира председателят на ОП на КСБ – 
Кюстендил, инж. Светослав Борисов. Той благодари 
на присъстващите, че са уважили спортния празник. 
В състезанието участие взеха 13 представители на 
КСБ. Те бяха разделени в две групи, играейки във фор-
мат „всеки срещу всеки“.

След дълга борба се оформиха и двете двойки фи-
налисти – Йоана Бетова – инж. Светослав Борисов 
и Емил Георгиев – Дина Младенова. В изключително 
оспорваната среща първото място спечели Йоана 
Бетова, побеждавайки опонента си в три от общо 
пет сета. Емил Георгиев взе второто място в край-
ното класиране. Трети остана инж. Светослав Бори-
сов, а четвъртото място остана за Дина Младенова. 

Първата награда – статуетка, беше връчена на 
победителката веднага след състезанието. Втора-
та награда бе дадена от инж. Светослав Борисов 
преди официалната вечеря след надиграване на раз-
лични видове хора̀  и искрените поздравления на оста-
налите състезатели и всички присъстващи.

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара 
Загора 

На 10 октомври 2018 г. 
се проведе редовно Общо 
годишно отчетно събра-
ние на ОП на КСБ - Стара 
Загора, в конферентна-
та зала на хотел-ресто-
рант „Зеленият хълм“. На 
събитието присъства-
ха 21 представители на 
фирми членове. Гост на 
заседанието беше Миле-
на Желязкова, експерт в 
дирекция „Организацион-
на политика“ на КСБ. Тя 
прочете приветствие от 
ръководството на Камара-
та и запозна делегатите 
с постигнатите резулта-
ти – динамични разговори 
с институциите и про-
мяна на нормативните 
актове, активни срещи с 
председателите на ОП и 
кметовете по населени 
места, новата възмож-
ност, която дава ЦПРС 
при подаване на заявления 
с електронен подпис. Инж. 
Петко Балабанов, пред-
седател на ОП на КСБ – 
Стара Загора, направи 
отчет на дейността на 
Областното представи-
телство. Той подчерта, 

че 221 строителни фирми 
са се пререгистрирали 
тази година, като от тях 
130 са членове на КСБ. 
ОП на КСБ - Стара Заго-
ра, е провело курсове по 
ЗБУТ, за личните данни, 
за изолации в строител-
ство и по заваряване. ОП 
на КСБ - Стара Загора, е 
участвало в комисиите за 
държавни изпити в ПГСАГ 
„Л. Байер“ и ПГСД „Инж. 
Н. Ранчев“. Инж. Балабанов 
подчерта и активния диа-
лог с общината относно 
„Интегриран план за раз-
витие на Стара Загора“, 

Снимки авторът
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Василена Димова,
ОП на КСБ - Русе

На 11 октомври 2018 г. в кон-
ферентната зала на ОП на КСБ 
– Русе, се проведе Общо годишно 
отчетно събрание на Областно-
то представителство на КСБ. На 
него присъстваха представители 
на администрацията на Камара-
та, на фирмите членове на реги-
оналната структура на Клуба на 
строителите ветерани.

Инж. Севдалин Петров, пред-
седател на ОП на КСБ – Русе, 
откри заседанието. Думата бе 
дадена на Милена Желязкова, екс-
перт в дирекция „Организацион-
на политика” на КСБ. Тя поздрави 

всички присъстващи от името 
инж. Илиян Терзиев, председател 
на УС на КСБ, и инж. Мирослав 
Мазнев, изп. директор на Кама-
рата, и изтъкна, че идеята на 
срещите на администрацията с 
ОП по места е сближаване с чле-
новете на КСБ и изграждане на 
контакти с местните власти, 
присъстващи на мероприятията. 
Желязкова запозна членовете на 
Общото събрание с основните 
насоки в дейността и визията на 
новото ръководство на Камара-
та - провеждането на работни 
срещи с институции, имащи от-
ношение към строителния сек-
тор, агенции, работодателски, 
синдикални организации и минис-
терства. Новото ръководството 
на КСБ е осъществило връзка с 
редица министерства. Проведе-
ни са срещи с АОП, ДНСК, АПИ, 
както и с браншови структури, 
като КИИП, КАБ, САБ и др. Осо-
бено внимание бе обърнато на 
въвеждането на олекотената 
процедура за подаване на заявле-
ния в ЦПРС по електронен път. В 
заключение Желязкова представи 
на аудиторията дейността на 
дирекция „Организационна поли-
тика”, като обърна внимание, че 

водещата й цел е да активизира 
Областните представителства 
на КСБ целенасочено да работят 
за изграждането на по-силна и 
по-ефективна връзка с фирмите 
членове на Камарата.

Инж. Севдалин Петров запоз-
на присъстващите с дневния ред, 
който включваше приемане на от-
чети за дейността на Областния 
съвет на ОП на КСБ – Русе, и на 
председателя от 1.09.2017 г. до 
31.08.2018 г., такъв за изпълнение 
на плана за приходи и разходи на 
ОП от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г., 
доклад на КС. 

В изнесения отчет инж. Се-
вдалин Петров запозна присъст-
ващите с по-важните решения, 

взети на заседания на Областния 
и Контролния съвет на предста-
вителството, като изготвяне на 
писмо-възражение срещу предло-
жения Законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за защи-
та от шума в околната среда и 
иницииране на единно официално 
становище на Камарата в защи-
та на интересите на строител-
ните фирми. Засегната беше и 
темата за по-близката работа 
с общините, като се наблегне 
на по-голямата прозрачност при 
формиране на програмните им 
периоди. В плана за дейността 
на ОП е било заложено сключване 
на договор за сътрудничество в 
областта на инвестиционната 
дейност, проектирането, строи-
телството и благоустройство-
то с кмета на Русе, но до 31 
август 2018 г. такъв не е бил по-
дписан. За шеста поредна година 
се прие отпускане на стипендия 
за отличен успех на ученик от ПГ-
САГ „Пеньо Пенев“.  

През отчетния период са били 
проведени следните мероприя-
тия: тържество по случай Деня 
на строителя съвместно с Клуба 
на строителите ветерани; Общо 
годишно отчетно събрание на ОП 

на КСБ – Русе, за 2017 г.; срещи 
с областна и общинска админи-
страция; обучения на работници 
и служители на фирмите членове. 
В началото на 2018 г. е бил орга-
низиран бал по случай 10 години 
от създаването на Камарата 
на строителите в България, на 
който са присъствали членове 
на ръководство на КСБ, област-
ният управител Галин Григоров, 
представители на КАБ и САБ, на 
Клуба на строителите ветерани, 
на фирмите членове и на в. „Стро-
ител“. 

ОП на КСБ – Русе, е продължи-
ло активното си сътрудничест-
во с ПГСАГ „Пеньо Пенев”. И тази 
година е бил подкрепен апелът за 
помощ на директора на гимназия-
та инж. Камелия Денчева, касаещ 
липсата на ученици за годишния 
прием по „Строителство и ар-
хитектура“. Била е разпратена 
информация до всички фирми 
членове в областта за специал-
ностите, които се предлагат в 
гимназията, и възможностите за 
задочно обучение. Били са прове-
дени срещи на ръководството на 
ОП на КСБ – Русе, с директора на 
гимназията, на които са обсъдени 
въпросите относно съвместната 
работа при провеждане на квали-
фикационните курсове, организи-
рани от „Строителна квалифика-
ция“ ЕАД. 

В отчета на председателя 
на ОП бе упоменато активното 
му участие в областните и об-
щински комисии и работни групи. 
Като представляващ Камарата 
на местно ниво той присъства 
на заседанията на Регионалния 
съвет за развитие - Русе, на Об-
ластния съвет за прозрачност и 
граждански контрол, на Област-
ния съвет за превенция и проти-
водействие на корупцията, на 

Областната комисия по конку-
рентоспособност и условия на 
труд, на Междуведомствената 
работна група за разработване 
на областна стратегия за раз-
витие на Русе 2014 - 2020 г., на 
Комисията по етика към община 
Русе, на Секторната комисия в 
областта на образованието и на 
пазара на труда, както и в работ-
ните срещи на Областния съвет 
за тристранно сътрудничество и 
на Агенцията за енергийна ефек-
тивност.

Съгласно приетите от Об-
щото събрание на КСБ насоки 
с акцент на образованието на 
местно ниво са били осъществе-
ни контакти с Агенцията по за-
етостта, била е потърсена ин-
формация за потребностите на 
строителните фирми от кадри и 
видове специалности. Традицион-
но добри връзки са се поддържали 
и с Русенския университет „Ангел 
Кънчев“. И тази година ОП на КСБ 
– Русе, е оказало съдействие за 
популяризиране на специалност-
та „Строително инженерство“. 

В израз на уважение и вни-
мание към членовете на Нацио-
налния клуб на строителите ве-
терани (НКСВ) и към неговата 
регионална структура, ОП на 
КСБ – Русе, е давало целогодишно 
техническа помощ и съдействие 
за провеждане на техните меро-
приятия. Същите винаги са били 
посрещани като скъпи гости на 
събитията, организирани от ОП. 
Към момента в клуба членуват 23 
строители ветерани.

Като добра практика се е на-
ложило публикуването на актуал-
на информация на сайта на ОП на 
КСБ – Русе,  за предстоящи курсо-
ве и обучения, отворени програми 
и процедури с европейско финан-
сиране, новини и обяви, покани на 

РДНСК за дейността на КСБ и 
Областното представителство. 
Фирмите членове своевременно 
са били информирани относно 
получени покани за участие в ор-
ганизирани мероприятия на КСБ 
на международно, национално и 
местно ниво, за специализирани 
бизнес форуми, семинари, изложе-
ния, обществени поръчки в реги-
она и други. 

Към настоящия момент 92 
строителни фирми са членове 
на ОП на КСБ - Русе. Възполз-
вайки се от промените в Устава 
на КСБ от 19.05.2016 г., 11 нови 
дружества са приети за редовни 
членове през отчетния период. 
От септември 2017 г. до август 
2018 г. в Централния професи-
онален регистър на строителя 
(ЦПРС) са вписани 7 компании. 
Към август 2018 г. общият брой 
на дружествата в ЦПРС на ОП 
на КСБ – Русе, е 109, от които по 
групи и категории:

 I група, първа категория - 7, 
втора – 7, трета – 43, четвърта 
и пета - 38 фирми.

 II група, първа категория - 4, 
втора – 2, трета – 13, четвърта 
- 3.

 III група, първа категория - 
3, втора – 1, трета – 25.

 IV група, първа категория - 
8, втора – 5, трета и четвърта 
– 33.

 V група – 39 средно във 
всички СМР.

За отчетния период има 32 
разширения в обхвата по групи 
и категории и 7 свивания поради 
недостатъчни финансови показа-
тели и липса на опит.

Общото събрание взе реше-
ние за освобождаване от отго-
ворност на Областния съвет 
на ОП-Русе за отчетния период, 
план за дейността на ОП на КСБ 
– Русе, през 2019 г., план-сметка 
за следващата година. Обсъдиха 
се и се приеха предложения за про-
мени в Устава на КСБ и такива 
за промени в Кодекса за професио-
нална етика на строителя. 

В точка „Разни” се обсъди 
казусът „Сивият сектор в стро-
ителството“. Много фирми и бри-
гади работят, без да са вписани 
в ЦПРС, като не носят отговор-
ност за качеството на работа, 
използват недобри материали и 
подбиват цените. Присъстващи-
те на Общото събрание бяха на 
мнение, че трябва да се намери 
начин те да бъдат санкционирани 
и принудени да спазват изисква-
нията на закона чрез мониторинг 
и контрол. 

Недялка Маргаритова,
ОП на КСБ - Смолян

Поради големия инте-
рес от страна на строи-
телните фирми в Смолян-
ския регион Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите 
в България съвместно със 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД организира два 
пъти годишно курсовете 
за „Длъжностни лица по 
здраве и безопасност при 
работа“, „Координатори 
по здраве и безопасност 

в строителството“ 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“. 
Вторият за годината обу-
чителен курс се състоя 
на 15 октомври 2018 г. с 
лектор доц. д-р инж. Вен-
цислав Стоянов. Освен в 
чисто теоретичен план, с 
детайлно разглеждане на 
всички нормативни доку-

менти и законови изиск-
вания, свързани с темите, 
доц. Стоянов посочи в из-
ложението си множество 
конкретни примери от 
практиката в страната 
и чужбина.

Присъстващите се 
обединиха около мнение-
то, че курсове с подобно 
качество,  реномирани 
лектори и практически 
насочена информация са 
изключително необходими 
и полезни за строителни-
те фирми в Смолянския 
регион. 

Снимка авторът

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Историята е била благосклонна към 
пловдивската община Марица. На тери-
торията й, пресечена от реките Марица 
и Стряма, са открити над 300 паметни-
ка на културата, много могили, гробници, 
статуетки, колони от най-дълбока древ-

ност и други - от времето на траките 
през епохата на римското владичество 
до наши дни.

Днес животът в общината, динами-
чен и изпълнен с предизвикателства, е 
свързан с различни сектори на икономика-
та като селското стопанство и не само 
– и с разнообразни културни инициативи. 
Например четири читалищни библиоте-

ки са включени в Международния проект 
„Глобални библиотеки”, а самодейните 
състави разнасят славата на общината 
по много национални и международни кон-
курси и фестивали. Религията, като част 
от бита и културата на населението, е 
представена от 18 православни храма и 
няколко параклиса. В много селища праз-
ничната културна обредност съвпада с 

религиозните празници и на тях са посве-
тени ежегодните традиционни събори. 

Неслучайно кметът на община Марица 
Димитър Иванов обърна голямо внимание 
по време на интервюто за в. „Строител” 
именно на културата. Останалите теми 
бяха децата, особената гордост и грижа 
на администрацията, строителството, 
пътищата.

Кметът Димитър Иванов:

Г-н Иванов, започна 
учебната година в 19-те 
села, за които отговаряте. 
Как изглеждат днес учили-
щата в тях? Какви са гри-
жите за децата? 

В рамките на моите два 
мандата за осемте години 
управление бяха реализирани 
сериозен обем инвестиции в 
общината, като през цялото 
време децата са били прио-
ритет. Те са на първо място 
за нас и продължаваме да 
правим всичко възможно за 
техния уют и комфорт, за 
да можем да ги запазим при 
нас в общината, при родите-
лите им - да израснат, да се 
образоват и след това да се 
реализират професионално в 
Марица. Защото условия за 
това имаме.

Посоката, която сме 
избрали и за която хората 
са ни гласували доверие, е 
правилна и затова я изпъл-
няваме. Прекъснах рабо-
тата на парче и решихме 
казуса с детските градини 
генерално. Разбира се, въ-
просите за подрастващите 
не могат да не се решават 
комплексно и с другите ни 

приоритети – инвестици-
ите, административното 
обслужване и т.н. До края на 
този мандат, следващата 
година, ще затворим цикъ-
ла със строителството на 
детските заведения, макар 
че раждаемостта при нас се 
увеличава за разлика от поч-
ти цялата останала част 
на държавата. Но изгражда-
нето на градините и яслите 
отчита това и обемите са 
в перспектива. Ново стро-
ителство имаме при шест 
детски заведения, като само 
при две от тях имаме съфи-
нансиране от държавата, а 
всичко останало строим със 
собствени средства на об-
щината - бюджетни или чрез 
поемане на дългове.

Решаването на пробле-
ма с детските градини се 
налага и от новия закон за 
образованието, който вле-
зе в сила преди две години 
и половина. Администраци-
ята трябва да отговаря на 
определени изисквания - да 
осигурим база и комфорт на 
подрастващото поколение. 
За съжаление държавата не 
успява да осигури необходи-

мото финансиране, но ние 
намираме начини. Община 
Марица е живо населено мяс-
то, с нарастващо население 
в почти всички села. Това е 
важно да се знае, защото до 
края на мандата в тази връз-
ка ще изградим още две дет-
ски заведения. Едното ще 
бъде за сто деца – в с. Ка-
лековец, а другото – за 50 
малчугани в с. Строево. Там 
за отбелязване е, че стара-
та сграда не отговаряше не 
само на европейските норми, 
но и на нашето разбиране за 
нормално обучение на деца-
та. Изграждането на новата 
детска градина можеше вече 
да е приключило, но като при 
почти всяка обществена 
поръчка у нас и тази „заци-
кли” от обжалвания, които 
спъват развитието не само 
на такъв вид строителство. 
Комисията за защита на 
конкуренцията се произне-
се в полза на общината и в 
момента преписката е във 
Върховния администрати-
вен съд. Веднага след като 
излезе и неговото решение, 
ще стартираме строител-
ството.

В с. Динк също ще проек-
тираме нова детска гради-
на. С. Радиново, което е едно 
от най-малките ни населени 
места, но е доста известно 
с това, че в землището му 
израснаха заводите, пред-
приятията и логистичните 
центрове на крупни евро-
пейски фирми, стана прите-
гателно за ново заселване. 
Интересен феномен е, че хо-
рата от Пловдив закупуват 
имоти, строят нови къщи 
или реновират стари и оста-
ват да живеят близко до ра-
ботните си места именно в 
с. Радиново. Това китно сел-
це е добре благоустроено, 
комуникативно, с чист въз-
дух и броят на жителите му 
закономерно нараства. Това 
налага строителството на 
нова детска градина с 50 
места, поне на първо време.

Вероятно местните 
жители са се замогнали и 
след успешните продажби 
на земя на крупните фирми 

в „Тракия иконо-
мическа зона”.

Да, така е. 
Това важи особе-
но за тези, които 
имаха стратеги-
чески парцели в 
близост до око-
ловръстното на 
Пловдив или по-
край автомаги-
страла „Тракия”. 
За отбелязване 
е, че тези хора 
и н в е с т и р а х а 
средствата си 
за ново строи-
телство на къщи, 
ремонти и малък 
бизнес –  соб-
ствено производ-
ство, търговия и 

т.н.
Тук само ще допълня, 

че през 2018 г. подписахме 
договор за изграждане на 
компостираща инсталация 
за разделно събиране на зе-
лени и/или биоразградими 
отпадъци. Проектът е на 
стойност 5 500 000 лв. и се 
изпълнява по Оперативна 
програма „Околна среда 2014 
– 2020“. След реализацията 
му ще се подобри ресурсна-
та ефективност и част от 
отпадъка ще се превърне в 
суровина. Според европей-
ските изисквания до 2022 г. 
зеленият отпадък трябва да 
бъде снижен наполовина.

 Имате и знакови села 
като Труд или Граф Игна-
тиево, където се намира и 
най-модерната авиационна 
база у нас, приемник на во-
енното летище, чието из-
граждане е започнало през 
40-те години на миналия 
век, уникални със своето 
значение за цялата страна.

С. Труд е най-голямото 
населено място на терито-
рията на община Марица. 
В него са ситуирани три 
индустриални зони. Южна-
та, която е по Карловско-
то шосе, е най-голямата и 
там функционира едно от 
най-крупните предприятия 
в страната – световно из-
вестен завод за производ-
ство на осветителни тела. 
Той се намира на трета или 
четвърта линия от Карлов-
ското шосе. Довеждащата 
инфраструктура от репу-
бликанската пътна мрежа 
до портала беше изграде-
на от самата фирма. Об-
щината няма средства за 
строителството на такава 
инфраструктура – пътя, во-
допровода, канализацията, 
ел. захранването и т.н., но 
ние съдействахме с всички 
възможни средства на чуж-
дестранните инвеститори 
по отношение на докумен-
тацията.

Втората индустриална 
зона в Труд е в източната 
част на селото. Там преди 
промените е било ситуира-
но ТКЗС със свои помещения, 
ферми и прочие, а сега визия-
та е коренно променена. По-
строени бяха нови заводи и 
халета, представителства 
на автомобилни компании, 
производства на електрони-
ка, на козметика, облекла, а 
в западната част работят 
предприятия за производ-
ство на фотоволтаици, на 
мебели, има дори фабрика за 
подправки и складова база на 
един от най-големите произ-
водители на хлебни изделия. 
С други думи – нашето с. 
Труд стана европейско, а и 
световно с износа, който се 
осъществява от там. Точно 
тук идва и нашата отговор-
ност, на община Марица - из-
градихме нова детска гради-
на, реновирахме сградите на 
кметството и на местното 
читалище. 

В момента в с. Труд на 
дневен ред е работата по 
три големи проекта. Има-
ме избран изпълнител и 
стартираме със собствени 
средства строителството 
на голяма спортна зала. Тя 
ще бъде втората в наша-

Димитър Иванов е втори мандат кмет на община Марица. 
Роден е през 1971 г. в Пловдив. През 1996 г. получава 
магистърска степен във Факултета по математика 
и информатика на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”. През 2003 г. завършва магистратура 
със специалност „Технология на месото и рибата“ в 
Университета по хранителни технологии – Пловдив. През 
май 2007 г. защитава с отличен магистърска степен по 
агрономия в Аграрен университет – Пловдив. През 2014 г. 
става и магистър по управление на общините във Висшето 
училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. 
От 2000 г. до избирането му за кмет на община Марица 
е началник-отдел в Държавен фонд „Земеделие“. Бил 
е съветник в Общинския съвет на Марица в два 
последователни мандата. Женен, с две деца.

Сградата на общинската 
администрация
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та община, но по-голяма и 
по-модерна от тази в с. Ма-
ноле. Залата ще бъде много-
функционална. Освен че ще 
се ползва от 250-те деца, 
които учат само на 200 м 
от бъдещото съоръжение, 
в часовете по физкултура 
през студените месеци, тя 
ще има сцена с над 500 се-
дящи места за провеждане 
на различни културни меро-
приятия. Нейната функция 
в този смисъл ще бъде раз-
ширена и със заниманията 

на самодейните състави и 
което е особената гордост 
на общината – тренировки 
ще провежда и нашият хан-
дбален отбор. Той е бил и 
шампион на страната, но-
сител на призови награди 
от различни първенства. 
В залата ще се провеждат 
и срещите на нашите хан-
дбалисти, защото досега 
за тях плащахме наеми в 
други зали, за да могат те 
да играят в първенството 
на Националната хандбална 
лига. В този порядък на мисли 
ще спомена, че в другата ни 
зала - в с. Маноле, тази го-
дина проведохме XXIII дър-
жавни игри на спортистите 
от малките населени места 
за деца до 15 години в девет 
спортни дисциплини. Състе-
занията бяха под патронажа 
на министъра на младежта 
и спорта Красен Кралев. Ма-
рица стана комплексен пър-
венец с два златни медала. 
Хандбалистите и баскет-
болистите ни бяха първи, 
имахме един сребърен ме-
дал, много четвърти и пети 
места. Общината ни е дала 
много спортисти, които са 
гордост на страната и са 
разнасяли славата й по све-
та. Достатъчно е да споме-
на само имената на Христо 
Стоичков и Йордан Йовчев.

С. Труд има крещяща нуж-
да от добра инфраструкту-
ра, защото има 47 киломе-
тра вътрешни улици, много 
от които са в лошо състоя-
ние. За да решим този ге-
нерален проблем, са нужни 
много пари, с каквито ние не 
разполагаме. Затова се надя-
вам държавата да инвести-
ра сериозно в живите общи-
ни. Ще повторя, че ние сме 
жива община, защото знаем 
колко много обезлюдени и за-

паднали селища има. Марица 
е различната община. 

В момента тече проце-
дура за изграждане на моде-
рен парк със спортни игрища 
на територията на с. Труд 
от около 8000 кв. м. Ще на-
правим такива за баскетбол, 
волейбол, минифутбол, както 
и сцена, където младите ни 
таланти още от детската 
възраст да свикват да се 
представят пред публика. В 
с. Труд неофициално живеят 
около 5000 жители, а по до-
кументи са 4100, което го 
прави едно от най-големите 
села в страната. 

За другото ни знако-
во село - Граф Игнатиево, 
също държавата трябва да 
помогне. Не може в това ев-
ропейско, натовско населено 
място да има кални улици. 
Тази година празникът на 
общината го проведохме в 
читалището на селото, при-
състваха много чуждестран-
ни гости и от авиогарнизона, 
и посланици. Разведох ги до 
детската ни градина през 
калта… В Граф Игнатиево 
е нашата най-нова и най-ху-
бава детска градина, която 
в момента разширяваме за 
трета група деца. Стара-
та сграда беше от кирпич, 
строена около 1920 г. След 
прецизен оглед решихме да 
я бутнем и да построим на 
нейно място модерна и отго-
варяща на всички съвремен-
ни изисквания. Така военно-
служещите от авиобазата 
започнаха да водят децата 
си в нашата градина. В това 
село реновирахме читалище-
то, кметството, здравната 
служба, и то със средства на 
общината.

 В момента предстои из-
бор на изпълнител за реали-
зиране на голям европейски 

проект по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони за строителство на 
дълбок сондажен кладенец с 
изграждане на Пречиства-
телна станция за питейни 
води към него на стойност 
около 6 000 000 лв. Проектът 
включва и ново водопроводно 
трасе и след завършването 
на тези дейности жителите 
на Граф Игнатиево заедно с 
военните от авиобазата ще 
пият една от най-вкусните 
води в целия регион. Вклю-
чено е и възстановяването 
на пътната настилка - три 
улици в Графа ще бъдат ас-
фалтирани.  

Друг проект, който се 
реализира чрез нашата 
местна инициативна група, 
е изграждането на физкулту-
рен салон на 350 кв. м. 

Транспортната инфра-
структура е определяща за 
развитието на всеки реги-
он. 

Така е и аз частично се 
спрях на някои от проблеми-
те. Сега искам да разкажа за 
един транспортен проблем 
от национално значение. 

Става дума за строител-
ството на кръгово движе-
ние, което е непосредствено 
след надлеза на АМ „Тракия”, 
посока Карлово, чийто про-
ект ние „движим” още от 
2008 г. В този републикан-
ски път нашата община е 
вложила към 300 000 лв. за 
проектиране, а отчужди-
телните процедури, които 
са около 250 000 лв., също 
бяха заплатени от нас. 
Впоследствие, с решение 
на Общинския съвет и по 
настояване на гражданите, 
всичко това беше дарено на 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ - като собственик на 
Карловското шосе, и сега тя 
трябва да изгради кръгово-
то. Реализирането на този 
проект ще облекчи не само 
трафика по шосето и за дви-
жещите се автомобили към 
Панагюрище, но и за еже-
дневното придвижване на 
жителите в този район, на 
селата Строево, Труд, Голям 
и Малък Чардак.

Разкажете как се разви-
ва туризмът и свързаните 
с него строителни дейнос-

ти? Правят ли се къщи за 
гости, семейни хотели, за-
ведения за хранене? Факт 
ли е всичко това в община 
Марица? 

Има го и не само това. 
Преди две години постави-
хме началото и на култур-
но-опознавателен туризъм. 
Благодарение на Министер-
ството на културата със 
съдействие и на Норвежката 
програма за сътрудничест-
во община Марица канди-
датства за изграждане на 
археологическия учебен цен-
тър „Малтепе” в с. Маноле. 
Проектът е реализиран с 
подкрепата на Финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо простран-
ство, Мярка 1 „Реставри-
ране, обновяване и опазване 
на културното наследство”. 
Този съвместен проект на 
нашата община с Археоло-
гическия музей в Пловдив и 
областната администра-
ция беше на стойност 
1 800 000 лв. за проектира-
не и изграждане. Центърът 
е уникален като замисъл и 
изпълнение. Средствата 
основно се използват за 

проучване и консервация на 
самата могила. 

Държа да отбележа, че 
Малтепе е най-голямата 
могила в България. За обо-
собяването й като атрак-
тивна дестинация, която да 
привлича млади хора, ученици, 
студенти, преподаватели, 
български и чуждестранни 
туристи, ние стартирахме 
проекта „Музей на открито 
Малтепе“. Освен постоян-
ната експозиция културни-
ят център е дом на разно-
образие от занаятчийски 
работилници, тематични 
изложби, възстановки и 
мероприятия, чрез които 
деца, ученици и подраства-
щи могат да се запознаят 
с културно-историческото 
ни наследство. Центърът 
разполага с професионална 
пещ за изпичане на глина, 
грънчарско колело, стан за 
тъкане, работни маси за 
учебна археология. Тук малки 
и големи могат да придоби-
ят умения в различни видове 
традиционни за древните 
обитатели на нашите земи 
занаяти – грънчарство, кера-
мика и тъкачество. 

Учените разкриха под 
Малтепе и уникална гробни-
ца, вероятно от римско вре-
ме, която е на няколко етажа 
и също е елемент от тази 
много силна туристическа 
дестинация. Само през мина-
лата година археологически-
ят учебен център е посетен 
от над 3000 гости. Всичко 
това е и част от програми-
те на Пловдив като Европей-
ска столица на културата. 
Двадесет години след като 
беше домакин на Месеца 
на културата през 1999 г., 
Градът под тепетата ще 
отпразнува през 2019 г. 
най-престижната културна 
инициатива на ЕС. Европей-
ска столица на културата 
е уникален за България про-
ект, който предоставя нови 
възможности за развитие на 
потенциала на града - побе-
дител и нова международна 
видимост на българската 
култура като цяло. 

По отношение на строи-
телството имаме проект за 
довеждащ път до Малтепе. 
Хората наистина добре се 
ориентираха към изграждане 
и на малки хотели, кафенета 
и прочие. 

Църквата „Св. Троица” в с. Труд

Малтепе с туристическия 
образователен център

Кметството в с. Граф Игнатиево

Снимки авторът

Строителен 
надпис на 

уста Минчо 
Богданов от 

1869 г. на 
храма  

„Св. Троица”

Авиобазата 
в с. Граф 

Игнатиево

Снимка Авиобаза, с. Граф Игнатиево



16 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 26 октомври 2018

Институциите са обезпокоени, че младите хора показват 
незаинтересованост към бъдещия вот

Мирослав Еленков

Следващите избори 
за Европейски парламент 
(ЕП) ще се състоят меж-
ду 23 и 26 май 2019 г. С 
наближаването им все 
повече се говори за това 
какви са очакванията сред 
гражданите на Съюза. По-
следното проучване на Ев-
робарометър, измерващо 
обществените нагласи 
спрямо ЕС, показват, че 
европейците са настрое-
ни положително към член-
ството на страните им в 
Съюза и го подкрепят. Над 
две трети от анкетирани-
те, или 67%, са убедени, че 
държавата им печели от 
членството си в ЕС, като 
това е най-високият ре-
зултат, измерен от 1983 г. 
насам. Също така за първи 
път мнозинството от хо-
рата, включени в допит-
ването, 48%, считат, че 
в ЕС гласът им има значе-
ние. Почти една трета от 
запитаните – 32%, знаят 
датата за провеждането 
на европейските избори за 
Парламент през 2019 г., а 
50% са заинтересовани от 
тях. От друга страна, се 
наблюдава 

значителен спад на гласо-
подавателите сред млади-
те хора,

 което според мнозина 
политици и анализатори 
ще бъде основен проблем 
на предстоящия вот. 

Идващите избори за 
ЕП и незаинтересованост-
та за тях от страна на 
младите граждани на ЕС 
бе и темата на 11-те „Ев-
ропейски младежки журна-
листически дни”, които се 
проведоха в Брюксел. През 
тази година на форума се 
събраха над 100 журнали-

сти между 18 и 30 години. 
В конференцията взеха 
участие президентът на 
Европейския парламент 
Антонио Таяни, генерал-
ният секретар на ЕП Кла-
ус Веле, вицепрезидентът 
на ЕП с ресор „Информа-
ционна политика, връзки с 
пресата и с гражданите“ 
Силви Гийом, говорителят 
на институцията Жуме 
Джило, както и Рафаела 
де Марте, ръководител на 

медийните услуги в ЕП.
„Следващата пролет 

стотици милиони гражда-
ни ще изберат нов Евро-
пейски парламент. Преди 
да вземат решения, те 
внимателно ще оценят 
кандидатите и програ-
мите, които ще офор-
мят бъдещето на нашия 
континент и ролята ни 
в света през следващи-
те години. Европейският 
съюз, уникален споделен 

проект, подкрепен от 
мирното сътрудничест-
во, е под заплаха от сили, 
които искат да унищожат 
постигнатото“. Това каза 
президентът на ЕП Анто-
нио Таяни при откриване-
то на форума. По думите 
му, през следващите месе-
ци европейските гражда-
ни ще следят как и какво 
прави ЕС, за да ги защи-
ти и да създава нови въз-
можности. Те ще очакват 
отговори на проблемите, 
свързани с миграционни-
те потоци, сигурността, 
околната среда и работни-

те места. „Трябва да поло-
жим усилия, за да гаранти-
раме, че гражданите на ЕС 
са наясно с ежедневната 
дейност на депутатите, 
като реформите в облас-
тта на миграцията, по-
тясното сътрудничество 
с Африка, борбата с теро-
ризма, антидъмпинговите 
мерки за защита на евро-
пейските работни мес-
та“, посочи още Антонио 
Таяни.

 „Важно е да чуем какво 
имат да кажат младите“, 
изтъкна Силви Гийом и 
подчерта, че пресата иг-

рае решаваща роля за ус-
пеха на изборите. Според 
нея медиите трябва да 
информират общността 
постоянно за вота, защо-
то следващият Европарла-
мент ще е от съществено 
значение за бъдещото раз-
витие на Съюза.

Генералният секретар 
на ЕП Клаус Веле заяви, че 
институцията се нуждае 
от промяна в комуникаци-
ята, която да е на 180 гра-
дуса. „ЕС трябва да говори 
по-малко за себе си и по-
вече за това как Съюзът 
засяга живота на хората. 

Президентът на ЕП Антонио Таяни се снима с младите журналисти

Говорителят на ЕП Жуме Джило

Вицепрезидентът на ЕП с ресор „Информационна политика, 
връзки с пресата и с гражданите“ Силви Гийом

Снимки © European Union 2018 и авторът
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Рафаела де Марте, ръководител  
на медийните услуги в ЕП: 

Андрей Новаков, член на Европейския 
парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ: 

Г-жо де Марте, как-
ви са медийните ини-
циативи, които ЕП ще 
предприеме, за да попу-
ляризира предстоящите 
парламентарни избори?

Ще проведем редица 
медийни кампании, с кои-
то ЕП цели да уведоми 
колкото се може пове-
че жители на страните 
членки на ЕС за ползата 
от това да гласуват 
за евродепутати през 
2019 г. Стремежът ни 
ще е да покажем не само 
какво е постигнатото до момента от 
ЕП, но и бъдещите предизвикателства 
пред институцията. Една от най-ва-
жните ни задачи е да осигурим добра 
връзка с медиите, защото те са тези, 
които разпространяват информацията 
и само с ползотворно сътрудничество 
ще стигнем до по-голям брой хора. Все 
още най-силният канал, по който се 
разпространява информацията, е те-
левизията. Също така залагаме много 
и на дигиталните медии, защото пове-
чето хора четат новини онлайн. Освен 
това имаме идея да засилим връзката 
си и с регионалните медии. 

Друг наш приоритет е да активи-
зираме колкото се може и социалните 
мрежи като канал за комуникация, за-
щото смятаме, че младите хора в ЕС 
трябва да гласуват. Според последни-
те ни данни активността на младите 
жителите на ЕС по време на избори е 
намаляла драстично. В България гла-
соподавателите между 18 и 24 години 
на последния вот за евродепутати са 
били 27%. Вярваме, че комуникацията 
чрез социалните медии е най-добрият 
начин да достигнем до младите, защо-
то всъщност те са бъдещето на ЕС и 
без тях не може да продължим. 

Наистина много се надявам да ус-
пеем да убедим хората и те да повяр-
ват във важността на изборите за ЕП, 
да се включват и да говорят със се-
мействата и приятелите си да гласу-
ват. Считаме, че не само институци-
ите трябва да дискутират изборите, 
от значение е и гражданите да обсъж-

дат темата помежду си. Това, което 
искаме да заявим, е, че с този нисък 
процент на гласуване сред младите 
Европа е слаба. Активността показва, 
че хората приемат ЕС като даденост. 

Каква е медийната стратегия, с 
която ЕП иска да ангажира внимание-
то на младежите към следващите 
избори?

По мое мнение, с тази група хора 
трябва да се комуникира чрез тради-
ционните медии, защото те помагат 
на историята да я има. Знаете, че ако 
нещо не е написано, значи не същест-
вува. Аз смятам, че не само трябва да 
информираме младите, но и да ги ан-
гажираме с някакъв вид социална дей-
ност. Това поколение не може да бъде 
само пасивен наблюдател на политиче-
ските дейности – младежите трябва 
да вземат бъдещето в ръцете си и да 
станат активни и ангажирани в Евро-
пейския проект.

Защо е важно за Вас да включва-
те все повече младите хора в реше-
нията за бъдещето на ЕС?

Гласуването е акт на демокрация. 
Няма как да имаме здрава демокрация, 
ако хората не подкрепят изборите. 
Това е минимумът, който човек трябва 
да направи, за да покаже заинтересо-
ваността си от бъдещето. Има и дру-
ги по-активни начини като петиции, 
връзка с регионалните евродепутати 
за конкретни проблеми, но гласуването 
е в основата на Съюза.

Г-н Новаков, споде-
лете първия си спомен, 
свързан с избори за Ев-
ропейски парламент. 
Каква беше мотивация-
та Ви да гласувате?

Това беше преди вече 
около 10 години. През 
2009 г. не само участвах 
като гласоподавател на 
изборите, но бях и в кам-
панийния тим на един от 
кандидатите за евроде-
путат. Тогава не само 
упражних правото си на 
глас, но бях и сред тези, 
които информираха граж-
даните колко важно е да 
се гласува. 

Всеки трябва да уп-
ражнява правото си на 
глас, защото това оп-
ределя как ще живеем. 
Искам да окуража всички 
млади хора да участват 
в идващите избори под 
всякаква форма, която 
намират за добре, и да 
гласуват, за да повлияят 
сами на бъдещето си, а 
не просто да обсъждат 
събития и да изказват 
несъгласие със случващо-
то се около тях, седейки 
безучастно.

Защо е толкова ни-
ска избирателната ак-
тивност сред младите 
европейци?

Ние, като имам пред-
вид тези, които предста-
вляват традиционните 
партии и политически 
движения, трябва да се 
постараем повече. Клю-
чово е да комуникираме и 

обясняваме политиките 
си по-добре, защото се 
създава вакуум и оби-
чайният ни „брюкселски“ 
език не говори нищо на 
обществото .  Съще -
временно всеки ден ЕП 
постига значими неща, 
но никой не знае за тях. 
Според мен комуникация-
та с гражданите не е на 
нивото, на което трябва 
да бъде. Ако не го по-
добрим, то непременно 
ще има хора, които ще 
се възползват от това 
и чрез различни мето-
ди, най-вече с фалшиви 
новини, ще промотират 
своите идеи. За съжа-
ление, сме свидетели на 
редица случаи, където 
такъв тип информация 
надделява над реалност-
та и не може да се сър-
дим на хората, които й 
вярват. По-скоро трябва 
да насочим разочарова-
нието към себе си и да 
подобрим комуникацията 
си с общността, която 
ни е избрала.

Споменахте фалши-
вите новини. Как те 
влияят на информаци-
ята, която достига до 
гражданите?

За съжаление, имаме 
много конкретни примери 
за фалшиви новини, които 
са далеч от истината, 
като в случая с Брекзит. 
Той беше представен из-
цяло на базата на невер-
ни данни и двусмислици, 
но много добре звучащи, 

и хората им повярваха, 
като гласуваха за напус-
кането на ЕС от Велико-
британия. 

Според мен, ако се на-
прави същият референ-
дум днес, когато повече 
от лъжите са разбити 
и истината излезе ная-
ве, резултатът от вота 
ще е съвсем различен. 
За съжаление, подобен е 
случаят и с ужасяващо-
то престъпление в Русе, 
за което бе разпростра-
нена информация, далеч 
от реалността, но тя 
обиколи новинарските 
агенции по света. За-
това фалшивите новини 
и този тип пропаганда 
имат огромно негативно 
влияние върху общество-
то ни.

Какво трябва да на-
правим, за да се пребо-
рим с този проблем?

Както казах, на първо 
място истината трябва 
да бъде разпространя-
вана от институциите 
много по-добре, защото 
ако чакаме някой да го 
направи по начин, по кой-
то сметне за добре, той 
може да манипулира об-
ществото по удобен за 
него начин. Каквито и да 
са фактите и истината, 
институциите трябва 
да намерят способ да ги 
представят по най-раз-
бираемия начин, защото 
решенията, които взима-
ме тук, влияят на начина 
ни на живот всеки ден.

По-малко бюрократичен 
език – това е, което ни е 
нужно“, коментира Веле и 
каза още, че политиците 
не могат да очакват всеки 
да дойде в Брюксел или да 
отиде в Страсбург. „Ако 
хората не идват при нас, 
трябва ние да отидем при 
тях“ , сподели Веле.

По думите на Жуме 
Джило, 

през 2019 г. ще се проведат 
най-важните европейски 
избори за Парламент до 
момента 

и затова от голямо 
значение е всеки да даде 
своя глас,  за да избе-
ре представителите на 
страната си. Джило счи-

та, че кандидатите тряб-
ва да бъдат разпознава-
еми лица в собствената 
си държава, които да се 
включват повече в теми-
те и идеите на ЕС, както 
и да говорят на достъпен 
за гражданите език.

От Европейския пар-
ламент също отчитат 
недостатъчната заин-
тересованост на млади-
те по време на изборите. 
През 2014 г. гласувалите 
между 18 и 24 години са 
били едва 28%, което е 
по-малко от един на всеки 
трима младежи. Целта на 
ЕП е да има повече инфор-
мираност, достъпност и 
ангажираност на младите 
по отношение на дейност-
ите, които ЕС провежда за 

тях.
Джило цитира и ста-

тистика, според която 
младите заявяват, че са 
положително настроени 
към ЕС, както и че Велико-
британия трябва да оста-
не в Съюза, но в същото 
време не са упражнили 
правото си на глас.

В рамките на съби-
тието бе представе-
на и платформата www.
thistimeimvoting.com. Ней-
ната идея е всеки в ЕС, 
който е решил да гласува, 
да се регистрира и с това 
да стартира кампания 
за изборите, като убеди 
своите приятели и близки 
в социалните мрежи във 
важността на предсто-
ящото събитие. 
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Реставрацията се извършва с 287 хил. лв. от бюджета на Министерството на културата

Страницата подготви 
Елица Илчева

Започна ремонтът на къ-
щата-музей на Христо Смир-
ненски на ул. „Овче поле“ №116 
в София две години след като 
бе одобрен проектът през 
2016 г. Той се осъществява с 
287 хил. лв. от бюджета на Ми-
нистерството на културата. 
Директорът на Националния 
литературен музей Атанас 
Капралов уточни, че срокът на 
СМР е бил до края на годината, 
но е удължен до идната пролет, 
за да може да се работи спо-
койно. Той увери, че качеството 
ще се следи от няколко страни, 
тъй като къщата е паметник 

на културата с национално зна-
чение. Докато времето позво-
лява, ще се изпълняват дейнос-
ти по фасадата, а след това и 
вътре. 

„Не мога да кажа дали сред-
ствата ще стигнат, но ние ще 
направим всичко необходимо 
нещата да се случат. От голя-
ма помощ е изпълненият през 
2014 г. също с пари от бюдже-
та на ресорното ведомство 
ремонт на покрива, благода-
рение на което няма сериозни 
поражения от течове”, обясни 
Капралов и подчерта, че цел-
та на СМР е духът на онова 
време да се запази, а не да се 
прави осъвременяване. Музеят 
е затворен за посетители от 

12 години.
Смирненски  е  живял  на 

ул. „Овче поле“ от 1916 г. до 

1923 г. и зданието е историче-
ски, а не архитектурен памет-
ник. Проектът включва рес-

таврация на основната сграда 
и допълнителната в двора, а 
пристройки, които са строени 
за нуждите на музея, ще бъдат 
превърнати в информационен 
център, в който освен експо-
зицията за Смирненски ще има 
възможност да се организират 
и различни събития. Проектът 
е дело на „Екса“ ООД и е пла-
тен със средства на Минис-
терството на културата. При 
представянето му през 2016 г. 
управителят на дружеството 
арх. Константин Пеев заяви, 
че при наличие на финансиране 
реставрацията може да бъде 
осъществена за 3 месеца, тъй 
като конструктивното със-
тояние на сградата е добро. 

През ноември се очак-
ва да започне ремонтът 
на площад „Тодор Кирков“ в 
стария квартал „Вароша“ 
в Ловеч, съобщи кметът 
на общината Корнелия 
Маринова. Стойността 
на договора е близо 1,2 
млн. лв. Предвижда се де-
монтаж на 6 хил. кв. ме-
тра настилки, цименто-
ва замазка, настилка от 
павета, бетонови плочи и 
гранитни плочи, фонтан, 
реконструкция на улич-
ното осветление, ВиК, 
профилактика на отво-
днителната мрежа, озе-
леняване и др. 

Интересно е, че в про-
екта специално е посочено, 
че ще се използват всички 

стари материали, които са 
в добро състояние.

Площадът е част от 
големия проект на общи-
на Ловеч за рехабилитация 

и нови пространствени 
решения на пешеходна-
та зона в централната 
градска част. Избрани-
ят изпълнител е ВДХ АД. 

Срокът за изпълнение е 7 
месеца, считано от дата-
та на откриване на стро-
ителна площадка.

Междувременно от 
общината се похвалиха, 
че детска градина „Люля-
че“ е била основно ремон-
тирана по проект за 700 
хил. лв. „Близо 7 млн. лв. са 
вложени в образователна-
та инфраструктура, и то 
равномерно в целия град, 
а не само в центъра. През 
следващите дни с различ-
ни спортни събития ще 
бъде отбелязано обновя-
ването на други обекти 
от образователната ин-
фраструктура в Ловеч“, 
допълват от общинската 
администрация.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова с изп. директор на 
ВДХ АД Момчил Борисов

До март 2019 г. ще 
бъде изградена една от 
най-модерните детски 
градини в Дупница, както 
и нов физкултурен салон 
в едно от основните учи-
лища. До дни ще бъдат 
подписани договорите с 
избраните изпълнители. 
„Стройкомерс“ ЕООД ще 
строи градината, коя-
то ще бъде за 100 деца с 
оферта от 834 648 лв. без 
ДДС, а „Стандарт Строй 
2003“ ЕООД ще изгради но-
вия физкултурен салон за 
цена от 205 000 лв. Обек-
тите се реализират по 
проект, който се финан-
сира от Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 
(ОПРР) и е част от инвес-
тиционната програма на 
общината.

„Това бяха единстве-
ните фирми, които участ-
ваха по двете позиции. 
Срокът е по 240 дни и за 
двата обекта. В училище 
„Неофит Рилски“ първо 

трябва да се премахне 
старият физкултурен са-
лон”, съобщи за вестник 
„Строител“ зам.-кметът 
на Дупница Красимир Ге-
оргиев. 

 „Усилено се работи и 
по проекта за интегри-
ран градски транспорт по 
ОПРР, за който имаше из-
ключително много пробле-
ми с обжалвания. В крайна 
сметка всички дела при-
ключиха в полза на общи-
ната и сега строителите 
напредват по изключител-
но бърз начин, работят 

много отговорно. Нещата 
вървят, дори и по-бързо от 
това, което първоначално 
сме прогнозирали от глед-
на точка на съдебните 
процедури, в които бяхме 
въвлечени. Смятам, че към 
края на ноември голяма 
част от проекта ще бъде 
завършена – на 80 - 90%. 
Останалото зависи от 
метеорологичните усло-
вия. Към момента прогно-
зите са за топли месеци и 
се надявам, че вървим към 
приключване”, каза Краси-
мир Георгиев. 

До края на ноември 
трябва да е завършен и 
проектът за благоустроя-
ване на най-големия жили-
щен комплекс „Бистрица“, 
който също се финансира 
от ОПРР и е на стойност 
4,8 млн. лв. Там е отчете-
но незначително забавя-
не, защото са включени 
подмяна на водопровод и 
канализация, което било 
свързано с финансира-
не от три допълнител-
ни източника. Основен 
изпълнител в частта за 
благоустрояване е пер-
нишката „Нивел строй“ 
ООД. Тя прави и подмяна-
та на водопровода, която 
се финансира от Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благо-
устройството (МРРБ). 
Работата по канализаци-
ята, за която средства-
та са също от МРРБ и от  
ПУДООС, са възложени на 
ДЗЗД „Бистрица Строй“ и 
ДЗЗД „Бистрица 2018“.

Петя Борисова, 
ОП на КСБ - Велико Търново

Въведоха в експлоатация новия мост над р. Янтра, кой-
то е част от четвъртокласния път между Велико Търново 
и с. Шемшево. Това е най-бързата транспортна връзка на 
Западната индустриална зона на старата столица с петте 
села Шемшево, Леденик, Буковец, Керека и Пушево. Строи-
телството му бе наложително заради частичното рухване 
на свода на стария 100-годишен мост, причинено от обилни-
те снеговалежи през миналата зима. Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 
съвет осигури над 1,1 млн. лв. за строителството на ново 
съоръжение. 

Новият мост е широк 10 м, с две ленти и с 2 м по-висок 
от стария, дължината му е 40 м и е с модерно осветление. 
Фирмата, извършила строително-ремонтните работи, е 
„Пътни строежи – В. Търново” АД. На тях бе възложено и 
изграждането на безплатния охраняем паркинг с 80 места 
в подножието на крепостта Царевец, който скоро ще бъде 
въведен в експлоатация. Обектът е разположен във Велико 
Търново на ул. „Крайбрежна“, в непосредствена близост до 
Бейския мост. Финансирането е осигурено по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ по проекта на об-
щината „Съхранена и автентична, привлекателна градска 
среда на град Велико Търново“.

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

ЧЕЗ Разпределение за-
върши профилактиката и 
ремонтните дейности на 
електроразпределителната 
мрежа в Западна България, с 
което я подготвя за тра-
диционно нарастващата 
консумация и лошите ме-
теорологични условия през 
зимния сезон, съобщиха от 
дружеството. 

„Служители на друже-
ството обходиха 20 000 км 
електропроводи средно на-
прежение, извършиха 704 км 
просеки на мрежа средно и 
високо напрежение и ока-
стриха клони на 91 хил. 
дървета, засягащи мрежа 
ниско напрежение. Компа-
нията подмени 5179 изола-
тора, вложи 7 тона провод-
ници средно напрежение и 
монтира общо 476 стълба. 
Извършена е ревизия и про-
филактика на подстанции-
те, собственост на ком-
панията, както и на 1200 
трафопоста. Подменени са 

10 тона трансформаторно 
масло“, посочват още от 
ЧЕЗ Разпределение. 

В рамките на подготов-
ката на мрежата за зимния 
сезон е извършено и обли-
тане с дрон на въздушни 
електропроводи, както и 
заснемане с термовизионна 
диагностика и  ултразву-
ков детектор. Предприети 
са мерки за привеждане на 
съоръженията в изрядно 
състояние. Транспортните 
средства и специалните 
машини са напълно оборуд-
вани, попълнен е аварийният 
резерв на дружеството и са 
осигурени необходимите ма-
териали и специално работ-
ни облекло на служителите. 
Освен това аварийните еки-
пи на ЧЕЗ са мобилизирани 
в постоянна готовност за 
реакция. В случай на извън-
редни обстоятелства и при-
родни бедствия, компанията 
е готова да увеличи екипите 
на ефективно дежурство.
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Росица Георгиева

„Предлагаме пътища-
та в България да бъдат 
изследвани и оценява-
ни според степента им 
на безопасност – със 
звезди от 1 до 5, като 
най-малко да получават 
най-опасните трасета“. 
Това каза д-р ик.н. Нико-
лай Иванов, председател 
на УС на Българска бран-
шова асоциация „Пътна 
безопасност” (ББАПБ) и 
член на УС на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, по време на семинара 
„Проект RADAR – оценка 
и мерки за намаляване 
на риска по пътищата 
по критерий „Пътна без-
опасност“. Визия за по-
добра безопасност“. Съ-
битието, организирано 
от ББАПБ, се проведе в 
Правец. В двудневния фо-
рум се включиха още инж. 
Росица Спасова, одитор 
по пътна безопасност в 
ББАПБ, инж. Алекси Кися-
ков, секретар на Държав-
но-обществената кон-
султативна комисия по 
проблемите на безопас-
ността на движението по 
пътищата, комисар Росен 
Рапчев, началник-отдел 
„Пътна полиция” към ГД 
„Национална полиция” ,  
и др. 

Д-р Иванов обясни, че 
обследването може да се 
прави от специализира-
ни автомобили, които да 
отчитат спецификите на 

пътя, а събраните данни 
да се анализират от спе-
циалисти. По думите му 
изследване на пътната 
инфраструктура е пра-
вено в България в пери-
ода 2012 – 2014 г. в рам-
ките на проект SENSoR, 
който е изпълняван в 14 
държави. Тогава са проу-
чени 641 км, като 70% от 
трасетата са оценени по 
критерий „Пътна безопас-
ност“ с под 3 звезди. 

Понастоящем в Бълга-
рия се 

изпълнява проект RADAR 

по  Програ мата  за 
транснационално  съ -
трудничество „Дунав 
2014 - 2020“, който е про-

дължение 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 страни от Дунавския 
регион – България, Слове-
ния, Хърватия, Молдова, 
Унгария, Черна гора, Сло-
вакия, Босна и Херцего-
вина, Сърбия, Чехия и Ав-
стрия. Водещ партньор е 
Европейският институт 
за оценка на пътища от 
Словения, а от българска 
страна участник е Сдру-
жение „ББАПБ - Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра”. В рамките на проек-
та ще се осъществяват 

дейности за обучение и 
транснационално сътруд-
ничество на различни 
равнища. По този начин 
ще се помогне на отго-
ворните организации по 
пътна безопасност в ду-
навското пространство 
да идентифицират риска 
по техните инфраструк-
турни мрежи и да го нама-
лят чрез подобряване на 
състоянието им. 

Екипът на  проект 
RADAR изчислява, че при-
лагането на инженерни 
мерки в региона може 
да доведе до 40% спад в 
смъртните случаи при 
катастрофи. В резултат 
от проекта трябва да се 
повишат уменията и по-
знанията в областта на 

пътната безопасност, 
както и капацитетът за 
идентифициране на ри-
скови пътища. Ще бъде 
създадена експертна гру-
па по безопасността по 
пътищата (RSEG). Ней-
ната роля е да осигури 

платформа за сътрудниче-
ство на професионалисти 
в областта

 и да организира из-
готвянето и приемане-
то на Стратегия за по-
добряване на пътната 
безопасност в страни-
те от Дунавския регион 
(DIRSIS), както и План 
за действие за подобря-

ване безопасността на 
пътната инфраструк-
тура в Дунавския регион 
(DIRSIAP). Предвижда се 
вниманието на RSEG да 
бъде насочено към четири 
тематични области: „Из-
ползване на инвестицион-
ни планове за повишаване 
безопасността по пъти-
щата” „Предпазни мерки 
за уязвимите участници 
на пътя (велосипедисти 
и пешеходци)”, „Техники и 
стратегии за управление 
на скоростта” и „Пътна 
безопасност в близост 
до училищата.” 

„Всяка година в све-
товен мащаб 1 млн. души 
губят живота си в ката-
строфи”, подчерта д-р 
Николай Иванов. Според 

него едно от средства-
та за повишаване на без-
опасността на пътната 
инфраструктура и нама-
ляване на жертвите от 
катастрофи е

внедряването на различни 
ограничителни системи. 

Той обясни още, че 
тези съоръжения не само 
осигуряват по-голяма 
безопасност на пътници-
те, но и нанасят по-малко 
поражения върху мотор-
ните превозни средства 
при евентуален удар и 
съответно могат да 
спасят човешки животи. 
Председателят на УС на 
ББАПБ изтъкна, че е не-
обходимо увеличаване на 

контрола при монтажа на 
ограничителните съоръ-
жения, както и върху ма-
териалите на отделните 
системи. 

„Необходими са повече 
инвестиции за повишава-
нето на пътната безо-
пасност, приблизително 
около 10,5 млрд. лв. Освен 
чисто човешкият фактор, 
съществува и силна ико-
номическа логика за не-
обходимостта от такива 
вложения. Много е важно 
да се осъзнае, че разнос-
ките за подобряване на 
безопасността на дви-
жение по пътищата са 
инвестиция, а не разход. 
Всичко това следва да се 
има предвид при оценката 
на инфраструктурните 
проекти”, подчерта още 
д-р Николай Иванов.

На семинара инж. Але-
кси Кисяков представи 

шведската система  
„Визия нула”. 

Тя гласи, че никой не 
бива да загива или да 
бъде тежко нараняван 
при използване на път-
ната мрежа. „Основни-
те принципи при тази 
стратегия са, че хората 
правят грешки и това е 
безспорно. Въпреки това 

никой не бива да умира 
или да бъде нараняван в 
резултат на тези греш-
ки. Безопасността на 
движението е споделена 
отговорност между всич-
ки, включително и тези, 
които проектират, из-
граждат, експлоатират и 
използват системата за 
движение по пътищата. 
По всички тези показа-
тели ние имаме сериозна 
разлика с много от евро-
пейските държави“, заяви 
инж. Кесяков. Той допъл-
ни, че проблемите идват 
главно от участниците 
в движението, защото 
безопасността е отра-
жение на поведението на 
хората, състоянието на 
пътната инфраструкту-
ра, автомобилния парк и 

качеството на помощта 
за пострадалите – т.е. 
след колко време ще бъде 
оказана тя.

„Един от начините за 
превенция за намаляване 
на пътнотранспортните 
произшествия и на по-
следствията в случай на 
катастрофа е да се изгра-
ди безопасна инфраструк-
тура и крайпътно прос-
транство. Важно е да се 
правят и инвестиции за 
изпълнение на мерки за 
ограничаване на челните 
удари, катастрофите в 
крайпътното простран-
ство, на кръстовищата, 
на хоризонталните кри-
ви и за обезопасяване на 
местата с концентрация 
на произшествия“, каза 
още инж. Кесяков. 

В заключение той до-
пълни, че сериозен про-
блем е и остарелият ав-
томобилен парк. „Трябва 
да се въвеждат данъчни 
и застрахователни сти-
мули за собствениците 
на нови превозни сред-
ства, които да доведат 
до обновяване на автомо-
билния парк. Трябва да се 
повиши и обществената 
отговорност по отноше-
ние на изправността на 
колите”, беше категори-
чен инж. Алекси Кисяков.

Инициативата бе представена на семинар, организиран от ББАПБ
Снимки авторът
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Висшето строително 
училище „Любен Каравелов” 
е наследник на специализи-
раното военно инженер-
но строително училище, 
създадено за нуждите на 
Строителни войски (Тру-
дова повинност, Трудови 
войски). Преминало е през 
различни периоди и форми 
на съществуване. Създа-
дено е с Височайший указ 
№22 /18.10.1938 г. на Цар 
Борис III. За кратък период 
от време е изградена учеб-
но-материалната база 
в района на кв. „Лагера”. 
През 1942 г. училището е 
преместено в собствена 
сграда в кв. „Горна баня”.

През септември 1951 г. 
школата е реорганизирана 
в Народно училище за тру-
дови офицери, а от 1952 г. 
носи името на бившия гл. 
директор на Трудова повин-
ност – ген. Благой Иванов. 
От 1966 г. е разположено 
в специално построена за 
целта сграда на ул. „Сухо-
долска”, където се намира 
и в момента.

През 1969 г. то е пре-
образувано в Полувисше 
народно военно училище 
за офицери от Строител-
ни войски. Поради значи-
телно нарасналия обем и 
сложност на строител-
но-монтажните работи 
и нуждата от висококва-
лифицирани военни кадри 
с висше образование с 
Указ на Държавния съвет 
№1815/16.08.1973 г. учи-
лището е преобразувано 
във Висше народно военно 
строително училище „Ген. 
Благой Иванов”. Обуче-
нието се е провеждало по 
специалността „Промиш-
лено и гражданско строи-
телство” с два профила: 
строителни конструкции 
и технология на строител-
ството.

В училището са под-
готвяни ръководни кадри 
не само за Строителни 
войски и за отрасъла, но 
и за Министерството на 
отбраната, Министер-
ството на вътрешните 
работи, Министерството 
на транспорта и за други 
ведомства. В изпълнение 
на междуправителствени 
спогодби в него са обучава-
ни курсанти и офицери от 
Танзания, Мозамбик, Куба, 
Лаос, Йемен, Виетнам, 
Монголия, Сирия и други.

През 1991 г. с Указ 
№248/15.08.1991 г. на пре-
зидента на България учи-
лището е преименувано 
във Висше военно инже-
нерно строително учили-
ще „Л. Каравелов” (ВВИСУ). 
От 31 август 2000 г. със 
Закона за преобразуване 
на Строителни войски, 
войските на Министер-
ството на транспорта 
и войските на Комитета 
по пощи и далекосъобще-
ния ВВИСУ е девоенизи-
рано и преименувано във 
ВСУ„Л. Каравелов” със ста-
тут на държавно висше 
специализирано училище.

Георги Сотиров

С „XVIII международ-
на научна конференция по 
строителство и архитек-
тура ВСУ‘2018“ започна 
тържественото отбеляз-
ване на знаменателната 
80-годишнина на висше-
то училище. В своето 
обръщение към гостите 
и участниците в юбилей-
ната конференция ректо-
рът на ВСУ проф. д.а.н. 
арх. Борислав Борисов за-
позна присъстващите с 
историята на учебното 
заведение и представи 
официалните гости. Проф. 
Борисов обърна специално 
внимание на Камарата на 
строителите в България 
като почетен съоргани-
затор на тържествата и 
специално на председате-
ля на УС на КСБ инж. Или-
ян Терзиев, който също е 
завършил висшето си об-
разование във ВСУ „Любен 
Каравелов“. 

Със съдействието на 
Камарата през лятото 
на 2018 г. беше извършен 
голям ремонт на Култур-
ния дом

на училището и на за-
лата, в която се проведе 
юбилейната конференция. 

В деловия президиум 
бяха заели своите места 
доц. д-р худ. Александра 
Иванова, декан на Архите-
ктурния факултет, доц. 
д-р инж. Венцислав Стоя-
нов, декан на Строителния 
факултет, проф. д-р инж. 
Дончо Партов, почетен 
председател на Органи-
зационния комитет, инж. 
Илиян Терзиев, председа-
тел на УС на КСБ, и акад. 
Ячко Иванов, председател 
на Научно-техническия 
съюз по строителство в 
България (НТССБ).

В Международния нау-
чен комитет за отбеляз-
ване на юбилея видяхме 
имената на учени със све-
товна известност, често 
гостували и на страни-
ците на в. „Строител”. 
Сред тях са проф. д.т.н. 
инж. Константин Казаков, 
проф. д.т.н. инж. Теодор 
Рошавелов, проф. д-р инж. 
Димитър Назърски, акад. 
проф. д.т.н. инж. Ячко Ива-
нов. В него са и известни 
преподаватели и учени от 
Русия, Чехия, Полша, Ма-
кедония, Словакия, Порту-
галия, Белгия, Италия, Ру-
мъния, Сърбия, Германия, 
Австрия, Турция, Босна и 

Херцеговина. Научната 
конференция беше откри-
та от доц. д-р инж. Анита 
Хандрулева, зам.-ректор 
на ВСУ и председател на 
Организационния комитет 
за отбелязване на годиш-
нината. 

В училището се обу-
чават не само студенти 
от София, Пловдив, Ва-
рна, Бургас, Стара Заго-
ра, Русе, но и от малките 
населени места. За тях 
са осигурени общежития, 
учебни аудитории, атели-
ета за творческа работа, 
библиотеки, компютърен 
център, спортен комплекс 
в паркова среда и много 
други обслужващи поме-
щения. След дипломиране-
то си 

младежите намират много 
добра професионална реа-
лизация 

– в областта на стро-
ителството, в проек-
тирането, публичната 
администрация, консул-
тантската дейност и др. 

ВСУ „Л .  Каравелов“ 
като специализирано дър-
жавно висше училище си 
е поставило дългосрочни 
цели за успешно бъдещо 
развитие в условията на 
редица нови предизвика-
телства, наложени от 

променения национален и 
международен контекст 
на висшето образование в 
направление „Архитекту-
ра, строителство и гео-
дезия“. Единствено и само 
в това научно и образова-
телно направление ВСУ се 
е развивало през целия 80- 
годишен период на своето 
съществуване. 

Стратегията за по-
добрение на висшето об-
разование в България с 
набелязаните цели, задачи 

и мерки за хармонизация с 
европейските стандарти 
се отразява пряко на стра-
тегията във ВСУ. Учили-
щето подобрява своята 
конкурентоспособност, 
улеснява мобилността в 
традиционните за него 
специалности на архите-
ктурното и инженерно-
строителното образова-
ние. 

„ВСУ „Л. Каравелов“ е сред 
водещите в страната. 

Възпитаниците му ра-
ботят успешно навсякъде 
по света. Те строят най-
отговорни и сложни обек-
ти и разнасят славата на 
българския строителен 
гений“, подчерта в при-
ветствието си от име-
то на БАН и НТССБ акад. 
Ячко Иванов. Към негови-
те думи се присъединиха и 
присъстващите гости от 
водещите европейски уни-
верситети по строител-
ство и архитектура. 

ВСУ навлезе в юбилей-
ната година като продъл-
жител на дългогодишни 
инженерни традиции и ис-
торическа специфика на 
образованието в сектор 

„Строителство“, в което 
си поставя новите цели за 
своето бъдещо развитие. 
Само ще припомним, че за 
периода на съществува-
нето си училището е дало 
образование на повече от 
5000 специалисти, от кои-
то над 300 чуждестранни 
граждани. Всичките дипло-
мирани инженери и архите-
кти днес 

разнасят у нас и по света 
чрез работата си слава-
та, успехите и днешните 
възможности на ВСУ 

следствие на 80 години 
традиции в образованието 
и подготовката на кадри 
за бранша.

Вечерта в Централния 
военен клуб се състоя и 
празничен концерт, пре-
ди който бяха прочетени 
поздравителни адреси от 
името на Петя Аврамова, 
министър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, и на председате-
ля на Народното събрание 
Цвета Караянчева. 

„Благодарение на при-
добитите знания завър-
шилите висшето училище 
имат големи възможности 

за реализация в широк кръг 
от дейности в областта 
на строителството”, се 
казва в 

поздравителния адрес  
на КСБ,

подписан от предсе-
дателя на УС инж. Илиян 
Терзиев. „Възпитаниците 
на ВСУ „Любен Каравелов“ 
са заели трайно място в 
строителния бранш, сред 
тях са някои от най-ува-
жаваните и авторитетни 
мениджъри на компании, 
доказали се инженери у нас 
и в чужбина, ръководители 
на различни нива в дър-
жавния и частния сектор, 
преподаватели във висши 
и средни училища, научни 
работници и др.“, се посоч-
ва още в адреса. 

„Вие и представители 
на академичния състав на 
ВСУ гостувате с 

авторитетна позиция в 
изданието на КСБ

и заедно информираме 
нашите читатели за про-
ектите, достиженията и 
новостите във Вашето 
училище. Бихме искали да 

Ви уверим, че винаги сте 
добре дошли на страници-
те на вестника. Надяваме 
се, че ползотворното ни съ-
трудничество ще продължи 
и в бъдеще”, се отбелязва 
в поздравителния адрес до 
проф. Борисов от в. „Строи-
тел”, подписан от инж. Пла-
мен Пергелов, председател 
на Съвета на директори-
те на „Вестник Строител” 
ЕАД, и Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор 
на вестника и ПР на КСБ.

Снимки Румен Добрев



21ТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 26 октомври 2018 Ñòðîèòåë

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Строително-монтажни работи за подобект 1: „Ре-
конструкция на общински път PDV 1323 /III-866/ Стамболийски – Йоаким 
Груево – Граница общ. (Стамболийски – Перущица) – Перущица – Граница 
общ. (Перущица – Родопи) – Скобелево – Чурен – етапен участък от км. 
20+866 до км. 21+946” и подобект 2: „Реконструкция на път PDV 1325 /
III-866/ Стамболийски – Триводици – граница община Стамболийски – 
Пазарджик”

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на уличната мре-
жа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Устойчив жизнен 
стандарт и нараснала …“, с ИД № 27/07/2/0/00933

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на уличната мре-
жа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Повишаване 
качеството на живот и създаване на…“, с ИД № 27/07/2/0/00932

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на уличната мре-
жа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Създаване на по-
добрена среда за живот на населението чрез …“, с ИД № 27/07/2/0/00935

Наименование: Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа 
в град Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

Наименование: Изграждане на полицейски участък в УПИ VI-34, 
кв.3 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен

Наименование: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Странджа”

Наименование: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хи-
трино, община Хитрино в рамките на проект: „Повишаване качеството 
на живот и …“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

Наименование: Инженеринг (проектиране, строителство и осъ-
ществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на съоръжения 
за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“

Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на автор-
ски надзор и строителство на общински модулни сгради в гр. София, 
район „Красна поляна”, кв. „Факултета” в УПИ IV-1336,127, кв. №93, м. 
„Факултета”

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Стамболийски
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 3 471 152,16 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018 
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: град Стамболий-
ски, ул. „Г.С.Раковски” 29, етаж 3 – конфе-

рентна зала
Дата:   19/11/2018    Местно време: 10:30 ч.
За контакти:   Костадин Аврамов
Факс: +359 33962308
Адрес: ул. „Георги Сава Раковски” №29
Адрес на възложителя: http://stamb.info/
Телефон: +359 884229272
E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874209&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 2 670 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 135
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 20/11/2018 
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ № 201, партер, зала „Обществени 

поръчки”
Дата: 22/11/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Елена Маврова, тел.: 02/ 
9691352; Теодор Димитров, тел.: 02/ 9696831
Факс: +359 02-9626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 02-9691352
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=873819&mode=view

Възложител: Община Хитрино
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 2 438 535,39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 250
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018 
Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Хитрино, с. Хитрино, ул. 
„Възраждане” № 45, етаж 2, заседателна зала

Дата: 27/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти:  Ахмед Ахмед – заместник-
кмет на Община Хитрино
Факс: +359 53412120
Адрес: ул. „Възраждане” № 45
Адрес на възложителя: http://www.hitrino.org/
Телефон: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873827&mode=view

Възложител: Агенция „Митници”
Oсн. предмет: 45240000
Прогнозна стойност: 2 100 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 22/11/2018 
Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: В сграда на Аген-
ция „Митници”, Централно митническо упра-
вление – гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, 

ет. 11, ст. 1112.
Дата: 23/11/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Ирена Илиева
Факс: +359 298594060
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №47
Адрес на възложителя: http://www.customs.
bg/
Телефон: +359 298594019
E-mail: irena.ilieva@customs.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873726&mode=view

Възложител: Район „Красна поляна” на Сто-
лична община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 003 333 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 225
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018    
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: В сградата на ра-
йон „Красна поляна” – СО, ет. 2, стая № 206 

на Адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25.
Дата: 19/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Любомир Борисов
Факс: +359 29217244
Адрес: ул. „Освобождение“ № 25
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
krasnapolyana.bg/
Телефон: +359 29217218
E-mail: Lhbor@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873702&mode=view

Възложител: Община Хитрино
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 596 518,18 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018 
Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Хитрино, с. Хитрино, ул. 
„Възраждане” № 45, етаж 2, заседателна зала

Дата: 26/11/2018    Местно време: 13:00 
За контакти:  Ахмед Ахмед – заместник-
кмет на Община Хитрино
Факс: +359 53412120
Адрес: ул. „Възраждане” № 45
Адрес на възложителя: http://www.hitrino.org/
Телефон: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873788&mode=view

Възложител: Община Хитрино
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 557 949,95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018   
Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Хитрино, с. Хитрино, 
ул. „Възраждане” № 45, етаж 2, заседателна 

зала
Дата: 26/11/2018    Местно време: 11:00 
За контакти:  Ахмед Ахмед – заместник 
-кмет на Община Хитрино
Факс: +359 53412120
Адрес: ул. „Възраждане” № 45
Адрес на възложителя: http://www.hitrino.org/
Телефон: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873773&mode=view

Възложител: Община Хитрино
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 539 364,11 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018 
Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Хитрино, с. Хитрино, 
ул. „Възраждане” № 45, етаж 2, заседателна 

зала
Дата: 26/11/2018    Местно време: 15:00 
За контакти:  Ахмед Ахмед – заместник-
кмет на Община Хитрино
Факс: +359 53412120
Адрес: ул. „Възраждане” № 45
Адрес на възложителя: http://www.hitrino.org/
Телефон: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873816&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 102 864,15 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 19/11/2018 
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на въз-
ложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. 
„България” № 5

Дата: 20/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Асен Хаджиев – зам.-кмет 
на Община Крумовград
Факс: +359 3641-7024
Адрес: пл. „България“ № 5
Адрес на възложителя: http://krumovgrad.bg/
Телефон: +359 3641-7318
E-mail: minkrum@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874023&mode=view

Наименование: Изграждане на нова детска градина за 4 групи, 
физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство – в УПИ IV 131 
за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв.189, по пл. на 12 мр., общ. Варна, 
ул. „Хъшове” №2, гр. Варна

Възложител: Община Варна
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 949 501,14 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 71
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/11/2018     
Местно време: 17:30

Отваряне на офертите: в сградата на об-
щинско предприятие „Инвестиционна поли-
тика” – Община Варна, на Адрес: гр. Варна, 
бул.„Ген. Колев” № 92, ет. 5
Дата: 19/11/2018    Местно време: 14:00
За контакти: Мариела Черкезова
Факс: +359 52820846

Адрес: бул. „Генерал Колев“ №92
Адрес на възложителя: www.varna.bg
Телефон: +359 52820830/+359 52820838
E-mail: op@varna.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=873814&mode=view

Възложител: Община Хитрино
Oсн. предмет: 45216100
Прогнозна стойност: 469 144,06 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 21/11/2018 
Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинска администрация в с.Хитрино, общ.
Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, етаж 3, за-
седателна зала
Дата: 22/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти:  Ахмед Ахмед – заместник-
кмет на Община Хитрино
Факс: +359 53412120
Адрес: ул. „Възраждане” № 45
Адрес на възложителя: http://www.hitrino.org/

Телефон: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874289&mode=view
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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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ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Изложбен щанд пред заседателната зала
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  

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

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

Цена на пакета: 5000 лв. (без ДДС)

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

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

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

Защо да бъдете наш партньор:

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

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

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

от ведомства и фирми.

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ

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

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

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

Цена на пакета: 3500 лв. (без ДДС)

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

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

BG20102

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

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

Цена на пакета: 2000 лв. (без ДДС)
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Елица Илчева

Емоционалният дизайн 
на Фереол Бабeн напълно 
отговаря на духа на време-
то. Той е способен да съче-
тава занаятчийството и 
индустриалния блясък, да 
твори съвършено сам и да 
си сътрудничи с големи ди-
зайнерски компании като 
FontanaArte или Pulpo, а тво-
ренията му са желани от 
всяка модерна галерия. И 
всичко това го постига поч-
ти без да се отделя от оке-
анския бряг, където живее.

Бабен е роден през 
1987 г .  във френското 
градче Дижон. След като 
завършва Факултета по 
пространствен дизайн в 
Ecole Nationale Superieure 
d'Architecture разбира, че ра-
ботата по интериори не е 

неговото призвание и се на-
сочва към предметите. За-
минава за Япония, за да учи в 
университета за изкуства в 
Нагоя. Наред с това се увли-
ча и по преподаване, а стига 
и до сътрудничество с фа-
бриката Cam Cam в Италия. 

Всичко това постига 
между 20-ата и 30-ата си 
година, все още недостиг-
нал Христовата възраст 
той е част от света на най-
уважаваните съвременни 
дизайнери.

Лампите са негови  
любими предмети за 
създаване.

Прави ги от дърво, ка-
мък, стъкло, с цвят или без, 
и с всевъзможни причудливи 
форми. Също така превръща 
в осветителни тела предме-
ти като капачки и шишета, 
и дори създава композиции 
от тях.

Влечението си към лам-
пите обяснява с това, че 
няма друга вещ в интериора, 
която да играе със светли-
ната, да я променя, оцветя-
ва, направлява, одухотво-
рява.

„Изключителният ди-
зайн за мен е смесица от 
рационалност и емоция“, 
казва Бабен. Ако се вгледа-
ме в творенията му, може би 
ще заключим, че емоциите 
му са малко примитивни, а 
също напрегнати или дори 
объркани. Но пък може би съ-

четанието на тези сложни 
чувства с усета за това, че 
предметите трябва да слу-
жат на хората, го превръща 
в бруталист, когото крити-
ците наричат „нежен”. 

Смесването на жанрове 
като живопис, скулптура, 
дизайн и занаяти също играе 
роля в подхода при оформяне 

на вещите, създадени от 
него. 

Всичките му произве-
дения – функционални или 
артистични, имат общия 
характер на творческо тър-
сене на нови форми. Като 
скулптор той обича да из-
вайва нещата с ръце, често 
с фокус върху експеримент, 
опит и изненада. Във всичко 
е изключително чувствен и 
модерен, но и архаичен.

Фереол казва, че  
най-съзнателно е разде-
лил времето си на две – 

едната половина отделя 
за работа в сътрудничест-
во със заводи и фабрики за 
мебели, а другата изразход-
ва за създаване на уникати. 
Именно в тази втора част 

той се увлича по това, да 
прави експерименти с най-
различни материали и да 
комбинира на пръв поглед не-
съвместими такива. Предпо-
чита те да са естествени 
в автентичните им състоя-
ния, като късове желязо, гли-
на и дърво, идващи директно 
от земята.

Интересно е също, че 
работи сам, без да търси 
и да се доверява на помощ-
ници. Във фактическата си 
работа никога не използва 
компютър, за да създава про-
екти и да изчислява пропор-
ции. Напротив, хваща лист 
хартия и молив като стари-

те майстори и скицира, ски-
цира, скицира. 

Друга чудатост на 
французина е, че никога не 
се свързва лично с външния 
свят, тоест

няма да го видите в  
телевизионно предаване 

или да прочетете ин-
тервю с него в реномирано 
издание за дизайн. Цялата 
информация за произведения-
та си публикува в Instagram, а 
който го харесва и търси ко-
муникация, го открива в мре-
жата. Повечето хора уважа-
ват самотния му живот в 

село на северозападния бряг 
на Франция, точно на океа-
на, а той го обяснява с това, 
че е сложна личност, която, 
чувствайки необходимост-
та да внесе тази сложност 
в работата си, трябва да 
се изолира от всекидневно-
то общуване. Според Бабен 
той не може да бъде нито 
просто дизайнер, нито само 
скулптор, защото се нуждае 
от двойственост. И тя се 
усеща в предметите, които 
наистина хем са такива от и 
за бита, хем са произведения 
на скулптурното изкуство. 
„Не искам да давам никакви 
обяснения и тълкувания ди-
ректно – хората трябва да 
гледат предметите и да на-
мерят свои собствени от-
говори“, пише той при всеки 
опит в социалната мрежа да 
бъде предизвикан да говори.

И сякаш младият мъж е 
поредното доказателство 
за това, че когато правиш 
нещо, което провокира, не 
е нужно да го презентираш 
сам – то никога няма да ос-
тане незабелязано.

Французинът интегрира смесица от естествени материали и 
сложни чувства в предметите за бита, които превръща в изкуство

Стенна лампа 
Lunaire, 
FontanaArte, 
2013. 
Награда на 
Red Dot

Настолна 
лампа Roll, 
2013

Ваза 
FalaiseCIAV 
Meisenthal, 
2012. Стъкло 
и пластмаса. 
Лимитирана 
серия

Лампа Magma II, 2017.  
Уникат. 
Aybar Gallery

Лампа Magma, 
Уникат. 
Aybar Gallery

Ваза 
Мountain, 
2017

Табуретки 
Еcume, 2013. 
Рисувано 
дърво

Лампа 
Crushed 
Candy, 2017. 
Уникат. 
Chamber 
Gallery

В студиото 
на Бабен няма 
компютър 
и специални 
машини и се 
разчита в 
огромна степен 
на ръчния труд

Другото предназначение на 
няколко шишета...

Fusion #2
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Първото превозно средство ще се произведе по 
време на Световното по футбол през 2022 г. 

Страницата 
подготви 
Емил Христов

K a т a p  и з г p a ж д a 
coбcтвeн зaвoд зa пpoиз-
вoдcтвo нa eлeктpoмo-
били. Инвестицията ще 
възлезе на 9 млрд. дола-
ра. Това е съобщил пред 
местните медии Moxaмeд 
Ceйф aл Kaвapи, ръко-
водител нa Цeнтъpa зa 
eкoлoгични изcлeдвaния 
към Миниcтepcтвoтo нa 
oкoлнaтa cpeдa и oбщи-

нитe. Първият aвтoмo-
бил щe бъде произведен 
по време нa Cвeтoвнoтo 
пъpвeнcтвo пo фyтбoл, 
кoeтo щe ce пpoвeдe в 
cтpaнaтa пpeз 2022 г. 
Мapкaтa на електриче-
ските превозни средства 
ще е „Kaтapa“ – нaй-дpeв-
нoтo имe нa Kaтapcкия 
пoлyocтpoв.

Заводът ще има 12 кон-
вейера, които ще работят 
дeнoнoщно, и ще е един от 
най-модерните в света. 
Дo 2025 г. пpoизвoдcтвe-

ният кaпaцитeт нa пред-
приятието щe бъдe 500 
xиляди кoли гoдишнo, a дo 
2035 г. тoй щe нapacнe дo 
1 млн. eлeктpoмoбила за 
12 месеца. 

„Kaтap oтдeля вce 
пo-гoлямo внимaниe нa 
paзвитиeтo нa инфра-
структурата, необходи-
ма за eлeктpичecките 
aвтoмoбили. Целта ни е 
да пpeвърнем cтpaнaтa 
в eдин oт нaй-гoлeмитe 
пpoизвoдитeли в тази 
индycтpия“, е казал Ал 

Кавари и е дoпълнил, чe 
пpoизвoдcтвoтo нa eлeк-
тpичecки aвтoмoбили в 

Kaтap щe зaпoчнe c пoмo-
щтa нa бpитaнcкaтa 
кoнcтpyктopcкa кoмпa-

ния Аrm, кoятo бe кyпeнa 
oт япoнcкaтa Sоftbаnk 
grоuр. 

Британският инвеститор във възобновяема енергия 
Bankset Energy има амбицията да покрие световната 
мрежа от железопътни линии със соларни панели, кои-
то се вграждат. Идеята е глобалната жп мрежа, чиято 
обща дължина се изчислява на около 1 млн. км, да бъде 
изцяло от соларни траверси.

Bankset Energy е започнала да реализира плановете 
си от швейцарския град Берн. „Компанията работи и по 
проекти във Великобритания, Франция, САЩ, Китай и 
Италия, а в момента се подготвяме да стартираме та-
кива и в Австрия и Испания“, е споделил президентът на 
Bankset Group Патрик Бъри. Той е обяснил, че времето, 
което е необходимо за полагане на соларните панели, ще 
е до четири месеца.

„Нашата патентована технология за слънчеви панели, 
изработени от силиций и алуминий, позволява те да пас-
нат на съществуващите железопътни траверси“, гласи 
изявление на компанията. От Bankset считат, че чрез 
иновацията им изградената жп мрежа може да се тран-
сформира в съвременна енергийно ефективна система, 
без да се засяга инфраструктурата и избягвайки разхо-
дите за замяна на съществуващите траверси.

В момента компанията води разговори с редица про-
изводители на траверси, за да развие технологията и да 
адаптира панелите към техния продукт. Сред партньо-
рите на фирмата са Deutsche Bahn Systems Technic и TUV.

Коркова къща в Берлин се разли-
чава осезаемо от еднофамилните 
постройки в града. Въпреки че е с 
необичаен външен вид, тя е стил-
на, като има и много важно пре-
димство – ниско потребление на 
енергия. Стените и покривът на 
постройката са покрити с корк и 
естественият материал не само 
придава силно текстуриран вид на 
сградата, но и допринася значител-
но за енергийната ефективност на 
дома благодарение изолационните 
си свойства.

Решението на берлинското 
архитектурно студио Rundzwei 
Architekten да пoкрие сградата с 
корк произтича от желанието на 
клиента да се сдобие с добро акус-
тично представяне. Архитектите 
първоначално са привлечени от из-
олационните свойства на корка, а 

впоследствие решават да се въз-
ползват по-обширно от устойчи-
вите качества на материала. Той е 
изработен от гранулирани коркови 
отпадъци, пресовани в естествени 
панели, устойчиви на атмосферни 
влияния и плесени и без никакви 
изкуствени добавки. В допълнение 
към изолационните панели архи-
тектите внимателно подбират и 
палитра от материали, избягвай-
ки химическите лепила. Дървесно 
влакно и целулоза са допълнителна 
изолация, а дървесина и гипсови 
фиброплатна завършват палитра-
та, подбрани заради способността 
им да абсорбират влажността и 
да създадат комфортна вътрешна 
среда.

Корковата къща е проектирана 
за тричленно семейство, като е 
организирана около централно, по-

добно на атриум стълбище. Благо-
дарение на поредица от разделени 
нива общата площ на дома дости-
га 320 кв. м. На партерния етаж 
остъклението от пода до тавана 
осигурява естествена светлина. 
Домът има външен потопен ба-
сейн, заобиколен от стени от бе-
тон за уединение.

„Благодарение на избраните 
естествени материали и влиза-
щата дневна светлина сградата 
не се нуждае от активна вентила-
ционна система“, обясняват архи-
тектите в изявление за проекта. 
Чрез стратифицирана система за 
съхранение на топлината заедно 
с покривни интегрирани слънчеви 
панели топлоснабдяването е почти 
самостоятелно, което допринася 
за цялостната енергийна ефектив-
ност на сградата.

Университетът 
на Хунан стартира 
новаторски проект 
за разработването 
на система за инте-
лигентен градски обществен транспорт. Той ще се ре-
ализира в сътрудничество с Шанхайския университет 
Тундзи и Пекинския Цинхуа. Инвестицията ще възлезе на 
над 14,4 млн. долара. В рамките на инициативата ще бъ-
дат създадени различни технологии. Например градският 
транспорт ще бъде подпомаган от системи за облачно 
планиране, диспечер и наземна комуникация и ще разпола-
га с интелигентни мобилни пространства. Автобусите 
ще идват по поръчка на пътниците чрез система, като 
заявките ще се приемат в реално време. 

Очаква се с изпълнението на проекта да се увеличи 
капацитетът на наземния транспорт с 10% в сравнение 
с метрото, като в същото време ще се спести 70% от 
времето за пътуване. 

Базираното в Лос Ан-
джелис студио за дизайн 
Knowhow представи микро-
офис на колела. Той носи 
името Lighthouse, което е 
свързано с малката площ 
на структурата от 14 кв. м. 
Уникалният асиметричен 
обем на студиото е съчетан 
със строителни материали 
за лодки.

Дизайнът е плод на въ-
ображението на архитекти-
те Каган Тейлър и Джъстин 
Райс, които изграждат ми-
кроструктурата в задния 
си двор. Вдъхновението за 
Lighthouse идва от идеята 
да се създаде нова архи-
тектурна форма, която да 
бъде по-добро и практично 

решение за офис дизайн с 
минимално въздействие вър-
ху средата.

За да се осигури мобил-
ност, микроофисът е изгра-
ден върху колела. В резултат 

на това той може лесно да 
бъде преместен, за да бъде 
използван като индивидуален 
кабинет или в комбинация с 
други структури. Неговият 
малък размер е идеален, за 

да се впише в градски зони, 
където не е възможно ново 
строителство.

Вместо обикновен куб 
или правоъгълна форма 
Lighthouse разполага с фу-
туристичен геометричен 
обем, боядисан в бяло. Фа-
садата е изработена от 
различни SIP (структурни 
изолирани панели), които са 
свързани заедно. Стъклена-
та входна врата, както и 
офисът като цяло няма прав 
ъгъл. Естетиката вътре е 
доста минималистична с 
дълги тънки бюра, прикрепе-
ни към стените, и рафтове 
отзад. Хоризонтален прозо-
рец осигурява естествена 
светлина.



26 КУЛТУРАÑòðîèòåë петък, 26 октомври 2018

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ва като наистина паметно, 
тъй като е една от редките 
изяви на единия от „Тримата 
тенори“, разредил участия-
та си на голяма сцена.

Едва осемгодишен Ка-
рерас прави първото си 
публично изпълнение - La 
donna е mobile. На 11 вече 
се изявява в реномирания 
барселонски театър „Ли-
сеу“ в опери на Мануел де 
Фая и Пучини. Учи в консер-
ваторията в родния си град 
и през 1970 г. дебютира в 
централни роли в „Набуко“ 
(Верди) и „Норма“ (Белини). 

В „Норма“ привлича внима-
нието на изпълнителката 
на главната роля - Монсе-
рат Кабайе, която го кани 
да пеят заедно в „Лукреция 
Борджия“ на Доницети – 
това е и първият голям ус-
пех на Карерас.

През 1972 г. дебютира 
в САЩ в ролята на Пинкер-
тън от „Мадам Бътерфлай“, 
през 1973 г. – в Лондон, през 
1974 г. – във Виена. На 28 го-
дини в репертоара му вече 
има 24 различни заглавия.

През 1992 г. пее на Олим-
пиадата в Барселона на мяс-

тото на Фреди Меркюри.
Хосе Карерас е носи-

тел на много отличия за 
своето творчество – сред 
тях са Златен медал на ка-
талунското правителство 
(1988 г.), „Принц на Астурия“ 
(1991 г.) и много други. На 22 
септември 2006 г. открива 
театър във Фуенлабрада 
(Испания), който носи него-
вото име.

Билетите за концерта 
му в София може да намери-
те в разпространителска-
та мрежа на Eventim на цени 
между 50 и 180 лева.

Когато „Даяна. Нейната истинска история“ е пуб-
ликувана за първи път през 1992 г., тя променя завинаги 
начина, по който обществото възприема принцесата 
на Уелс. Първоначално посрещната със съмнение и по-
дигравки, хитовата биография се превръща в уникална 
литературна класика не само заради сензационното си 
съдържание, но и заради личното участие на Даяна в про-
цеса на писането й. 

На българския пазар вече може да бъде намерена 
„Даяна. Нейната истинска история от първо лице“ - 
преработено и допълнено издание на книгата, в което 
журналистът и писател Андрю Мортън представя из-
цяло нов материал от аудиокасетите с интервютата 
на принцесата, както и материали от личния й архив и 
напомня за завета на Даяна. Те предлагат един различен 
поглед върху преживяванията на Даяна и са забележител-
на хроника на живота й в двореца.

Мортън разкрива истината за работата си с нея 
едва през 1997 г. непосредствено след трагичната й 
смърт. Техният необикновен процес на сътрудничество 
дава възможност на Даяна да опише живота си от първо 
лице. Никога преди изданието представител на кралско-
то семейство от такава величина не е говорил толкова 
сурово и директно – за родителите си и травмата след 
раздялата им, за „връзката“ си с папараците, за първия 
път, в който казва на Чарлс „Обичам те“, а той отговаря 
студено „Каквото и да значи любовта“, за нещастния 
си брак, за Камила, за отношенията си с кралицата и 
останалите членове на семейството, за любимите си 
синове, за болестта си, за надеждите си, страховете 
и мечтите си.

Ако в първата част на книгата читателите имат 
възможността да се докоснат до думите на принцеса-
та, неподправени и до болка откровени, във втората те 
откриват един различен поглед за феномена Даяна. Там 
типично в стила си Андрю Мортън прави дисекция на 
живота на легендата и разказва нейната действителна 
история.

Събитието 
е едно от 
малкото му 
участия на 
голяма сцена

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Легендарният испански 
тенор Хосе Карерас ще из-
несе грандиозен концерт 
на 11 май в зала „Арена Ар-
меец“. В бляскавото шоу, 
което ще бъде последното 
Adios на маестрото с бъл-
гарската публика, ще бъдат 
представени всички велики 
и обичани изпълнения на све-
товноизвестния Карерас, 
превърнали се в емблеми на 
няколко поколения. Диригент 
на бенефисния концерт на 
Хосе Карерас ще е испане-
цът Давид Хименес.

Вълнуващият спекта-
къл на един от най-попу-
лярните оперни певци на 
нашето време е наистина 
ексклузивен, тъй като ще 
бъде последният за него 
не само в България, а също 
така за всички балкански 
държави.

Събитието се очерта-

Деветото поредно издание на 
фестивала So Independent ще се про-
веде между 26 октомври и 3 ноември 
в салоните на Дома на киното, „Лю-
миер“, „Одеон“, „Г8“ и „Евро синема“. 
Официалното откриване ще бъде с 
биографичния филм McQueen, кой-
то разказва за живота и кариерата 
на модния дизайнер Лий Александър 
Маккуийн – от прохождането му като 
шивач през стартирането и управле-
нието на едноименната му линия и 
чак до края на дните му. 

Над 30 заглавия ще се борят за 
престижните награди в трите ка-
тегории: игрален, документален и 
късометражен филм, а извън кон-
курсната програма ще може да се 
видят най-добрите продукции от 
световните киноафиши за послед-
ните 12 месеца, подбрани от новия 
екип на фестивала.

Специален гост на събитието 
ще бъде режисьорът Скот Хилър, 
който е носител на „Оскар“ за Twin 
towers.

Над 30 заглавия ще се борят за награди в три категории

Parlophone Records про-
дължават преиздаването 
на каталога на Iron Maiden 
с The Studio Collection - 
Remasterded - колекция, коя-
то ще покрие всичките 16 
студийни албума на групата 
досега. Следвайки издания-
та на черен винил от 2014 
- 2017 г. и дигитализирането 
на каталога за iTunes през 

2015 г., запи-
сите от The 
Studio Collection 
- Remasterded 
ще бъдат изда-
дени в диджи-
пак формат с 
траклистинг, 
отговарящ на 
оригиналните 
издания за Обе-

диненото кралство. 
Аудиото е взето от ре-

мастерите с висока резо-
люция от 2015 г. Албумите 
ще бъдат пускани на паза-
ра хронологично в четири 
етапа, които ще обхванат 
период от девет месеца, а 
също така ще присъстват и 
в стрийминг платформите. 
Като бонус за колекционе-

Хорър иконата Майкъл 
Майърс се завръща, за 
да довърши започнатото 
в нощта на Вси светии 
през 1978 г. Режисьорът 
Дейвид Гордън Грийн и сце-
наристът Дани Макбрайд 
обединяват сили, за да 
разкажат една изцяло 

нова, смразяваща история 
– директно продължение 
на класическия едноиме-
нен филм на легендарния 
Джон Карпентър.

Джейми Лий Къртис 
отново влиза в ролята 
на Лори Строуд, която я 
изстреля на звездния не-

рите един от записите от 
всяка група преиздания ще 
е наличен и в специално из-
работена кутия, която ще 
съдържа малка скулптура на 
Eddie и ексклузивна нашивка 
- първата, която излиза на 16 
ноември, ще е The Number Of 
The Beast.

„Искахме да подобрим 

тези албуми от толкова дъл-
го време и бяхме удовлетво-
рени от ремастерите, които 
направихме през 2015 г. По-
мислих си, че записите ни ни-
кога не са звучали по-добре и 
сега - с новия звук, решихме 
да станат достъпни и на ди-
скове“, споделя основателят 
на Iron Maiden Стив Харис.

босклон. Тя за последен път ще се изправи 
срещу Майкъл Майърс – маскирания убиец, 
който я преследва от четири десетиле-
тия, след като тя едва се спасява в но-
щта на Хелоуин. 

Майсторът на хоръра Джон Карпен-
тър, който е създател на оригинала, е 
изпълнителен продуцент и творчески 
консултант на филма в сътрудничест-
во с най-успешния в момента продуцент 
на хоръри - Джейсън Блум („Бягай“, „На 
парчета“, „Истина или предизвикател-
ство“). 

Вдъхновени от класическата лента, 
Дейвид Гордън Грийн и Дани Макбрайд на-
писват нова история, следваща събития-
та в „Хелоуин“ от 1978 г.



Светослав Загорски 

Ако искате по време 
на някоя от ваканциите си 
да се почувствате като в 
ретро филм, то несъмнено 
най-подходящото място 
е Великобритания, и по-
конкретно градчето Брай-
тън. То е разположено в 
графство Източен Съсекс. 

Брайтън е сред попу-
лярните английски морски 
курорти на югоизточното 
крайбрежие на Ламанша. 
Годишно привлича около 8 
милиона туристи. До XVIII 
век населеното място е но-
сило името Брайхелмстън, 
но по-късно с одобрението 
на принца регент Джордж 
IV става известно като 
Брайтън. През 1841 г. сели-
щето е свързано с жп линия 
и започва бързо да се раз-
вива. През 2000 г. Брайтън 
получава статут на град 
– в чест на новото хилядо-
летие. 

Историята на града 
не е особено богата, но 
се свързва с трагично-
то събитие Brighton hotel 
bombing. В ранната утрин 
на 12 октомври 1984 г. е из-
вършен терористичен акт. 
Неговата цел е с бомба да 
бъде убита тогавашният 
министър-председател на 
Великобритания 

Маргарет Тачър, която 
отсяда в хотела 

за участие в провежда-
ната в града Годишна кон-
ференция на Консерватив-
ната партия. Атентатът 
не успява да убие Тачър, 
нито някой от министри-
те от правителството, но 
отнема живота на 5 други 
гости, а 34 са ранени. Днес 
хотелът е една от забе-
лежителностите в Брай-
тън. Той привлича не само 
с взрива от миналото, но с 
интересната си архитек-
тура от Викторианската 
епоха.

Градчето е изключител-
но колоритна туристиче-
ска дестинация. В него се 
преплитат малки улички, 
изпълнени с типичните за 
Англия пъбове, и разходка-
та из тях носи наслада за 
сетивата, а в уютните 
чайни можете да отдъх-
нете. Във всяка може да 
се вкуси от типичния сле-

добеден чай в комбинация 
с всевъзможни лакомства 
– пайове, кейкове и малки 
сандвичи. Ако обиколи-
те жилищните райони на 
Брайтън, ще видите пре-
красните къщи с тераси и 
площади в регентски стил. 
Най-красив в това отно-
шение е кварталът „Хоув”, 
който е разположен на за-
пад от центъра. Именно 
там са 

изградени и първите 
регентски къщи

с кръгли прозорци и же-
лезни балкони. Наблизо е и 
църквата „Сейнт Никълъс” 
– най-старата сграда в 
Брайтън. Датира от около 
1350 г.

Впечатление правят 
и множеството плажове, 
неслучайно Брайтън е ку-
рорт. Там морето е бурно, 
а плажовете са доста ка-
менисти, но по тях винаги 
могат да се видят хора, 
независимо кое време на 
годината е.

Основната атракция 
на града обаче е Кралски-
ят павилион. Това е псев-
доориенталски дворец на 
насладите, изграден в края 
на XVIII век от тогавашния 
принц регент Джордж IV. 

Дворецът е една от най-
впечатляващите и спи-
ращи дъха постройки във 
Великобритания, резиден-
ция на трима британски 
монарси. 

Основите на Кралския 
павилион 

в Брайтън са положени 
през 1787 г., като сами-
ят строеж на комплекса 
е станал на три етапа. 
Освен от Джордж IV замъ-
кът е използван и от брат 

му – Уилям IV, а след това 
и от кралица Виктория. 
От 1815 г. до 1822 г. Джон 
Неш превръща Кралския 
павилион в натруфената 
постройка, която може да 
видите и днес. Ориентал-
ските форми, куполите и 
минаретата на замъка са 
построени в индийски ар-
хитектурен стил. Деко-
рациите и детайлите по 
интериора са в подчерта-
но китайски стил, те са 
реставрирани и могат да 
бъдат видени в пълния им 

блясък. Разходката из Крал-
ския дворец може да Ви се 
стори като истинско при-
ключение в странния свят 
на епохата на Регентство-
то, която се усеща из целия 
павилион. Посетителите 
остават със затаен дъх 
при вида на необичайните 
и красиви зали и стаи на 
замъка. 

Изключително впечат-
ление прави една от тях - 

Музикалната стая.

В нея може да се види 
куполен таван, декориран 
с позлатени миди, както 
и ръчно изтъкан килим, 
запазен от онова време. 
Чайната е още една изклю-
чително красива част от 
двореца, с балкон, който 

гледа право към прелест-
ните градини на павилиона. 
Градините също са рестав-
рирани и изглеждат както 
някога. Част от залите на 
Кралския павилион се отда-
ват под наем за организи-
рането на сватби и други 
лични празненства.

Благодарение на деко-
ративните си отливки и 
величествената обстанов-
ка дворецът на кея, популя-
рен като Брайтън Пиър, 
останал още от Виктори-
анската епоха, несъмнено 
е другата голяма атракция 
в курортното градче. Из-
дигайки се в морето като 
горната палуба на параход 
на шпинделски железни кра-
ка, Брайтън Пиър е един-
ственият оцелял от трите 
оригинални мола на града, 
които все още се използ-
ват. Построен през 1891 г., 
той се простира на около 
500 м от брега и все още 
не е загубил своята привле-
кателност. Зданието е лю-
бимо място на туристите 
със своите аркади, ресто-
ранти и увеселителен парк.

Несъмнено един от най-
впечатляващите обекти 
на южния бряг на Англия е 

наблюдателната кула на 
British Airways - i360.

Тя е задължителна за 
всеки маршрут в Брайтън. 
Кулата заменя старото 

виенско колело и днес е 
най-високата структура 
на града със своите 160 м. 
Тя е открита през 2016 г. 
и е първата вертикална 
кабина в света, както и 
най-високата движеща се 
наблюдателна кула. Напо-
добяваща огромна игла, 
платформата за кръгово 
наблюдение на структура-
та може да повдигне до 200 
души на 135 м, откъдето се 
открива невероятна глед-
ка към околностите и над 
Ламанша. 

Ако посетите града 
през май, ще може да се 
включите в едно от зна-
ковите му събития. Всяка 
година Брайтън е дома-
кин на втория по големина 
Фестивал на изкуствата 
във Великобритания. Ор-
ганизират се театрални, 
музикални и аудиовизуални 
представления, а галери-
ите и музеите обявяват 
вход свободен.

Много по-интересен 
обаче е празникът на рет-
ро автомобилите, който 
се организира всяка годи-
на през ноември от Крал-
ския автомобилен клуб. 
Той се провежда от 1927 г. 
и привлича участници от 
цял свят, които искат да 
изпробват своите ретро 
возила на историческата 
60-километрова писта 

от Хайд парк в Лондон до 
брега на Брайтън.

 Любителите на ретро-
то могат да посетят и 
Музея на играчките, разпо-
ложен под железопътната 
гара. Той съдържа огромна 
гама от ретро, редки и 
уникални играчки от Вели-
кобритания и Европа, вклю-
чително влакове от Hornby, 
мечки от Steiff, коли от 
Corgi и всякакви кукли, олов-
ни войничета и самолети. 

Разбира се, именно в 
Брайтън можете да пъту-
вате и с най-старата в 
света действаща електри-
ческа железница – Волкс 
Електрисити Рейлуей. Тя се 
движи покрай брега и тръг-
ва от двореца на кея.

Своеобразна мека за 
истинските любители на 
антики, а и на търговците, 
е Дъ Лейнс – единственото 
място, запазило своя облик 
от времето на френското 
опожаряване на Брайхелмс-
тън през 1514 г. Някога тук 
са се подвизавали нелегал-
ни търговци на антики, а 
днес е пълно и с модни ма-
газини.
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Плажовете на Брайтън

Парад на стари „Мини Купър“ в рамките 
на автомобилния ретро парад

Брайтън Пиър – голямата 
атракция за туристите

Кулата i300

Кралският павилион

Красивите улички в центъра на Брайтън
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BCC and “Stroitel” Newspaper have opened the Fifth exhibition

ACCENTS friday, 26 october 2018

Превод Радостина Иванова

Dear colleagues, 
On the behalf of the Management Board of the Bul-

garian Constructors Chamber (BCC) and me, I have the 
pleasure of congratulating you with the professional day 
of Bulgarian builders – Dimitrovden (St. Demetrius Day)!  
Observing the tradition, on 26th October we take stock of 
the expiring 2018 year and set our new goals. 

It was a hard period, the year was dynamic and filled 
with a number of challenges, but this could not stop us 
realizing  our activities for implementation of BCC policies 
in favour of construction sector.  In  2018 the new manage-
ment of BCC has started a very serious work for amend-
ment of the related to construction – investment process 
legislation. The Chamber has held a number of meetings 
with the  institutions responsible for our industry, with the 
parliamentary represented political parties and with other 
branch organisations. BCC’s management  had submitted 
to the National Assembly proposals for amendment of the 
Public Procurement act  and Spatial Development Act. The 
Chamber had been working actively  not only at a central 
level, but at local level as well – the management had 
visited almost all regional offices in the country and was 
made acquainted with the issues, that regional structures 
of organisation face. 

During the year the industry faced with malevolent at-
tacks and unsubstantiated statements, publicly  derogat-
ing reputation of Bulgarian builders.  During the last two 
months they were extremely acute. The Chamber’s reac-
tion was adequate and urgent meetings were requested 
with the political factors, responsible for the management 
of the country. These meetings with the leaders of political 
parties started recently and will continue after our profes-
sional day, until we make sure that BCC’s messages are 
well heard.  I would like to assure you that the Bulgarian 
Construction Chamber will be consistent in its policy of 
protection of its members’ interests. 

Dear colleagues, let we continue being strong togeth-
er, while the professionalism and good implementation of 
even more projects is our respond to political speaking. 
Let we continue constructing, to make our country more 
beautiful, more modern and more attractive for invest-
ments and for living. 

At the bright day of Dimitrovden, please accept mine 
and those of the MB of Chamber cordial wishes for good 
health, good luck, successes and achievement of goals 
in the chosen by us profession - responsible and noble!

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the MB of BCC

Happy Builders Day – 
Dimitrovden!

BCC will hand over construction 
“Oscars” for 2017 

The Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC) will hand over awards to the 
best companies in the sector for 2017. 
This will happen within the traditional 
ball on the Day of the Builder – 26th 
October, in „Sofia Hotel Balkan”. Petya 
Avramova, Minister of Regional Devel-
opment and Public Works and Eng. Ili-
yan Terziev, Chairman of the Manage-
ment Board of BCC, will host the event. 
Among the special guests will be Rosen 
Zhelyazkov, Minister of Transport, Infor-
mation Technology and Communica-
tions, Eng. Svetoslav Glosov – Chair of 
the MB of Road Infrastructure Agency, 
Zdravko Zdravkov, Chief Architect of 
Sofia, Eng. Stoyan Bratoev, Executive 
Director of „Metropoliten” JSC, Eng. 
Galina Vassileva, Head of the Manag-
ing Authority of the OP on „Transport 
and transport infrastructure“, Silvia 
Georgieva, Executive director of the 
National Association of the municipali-
ties in Republic of  Bulgaria, and other 
representatives of institutions, branch 
organisations and syndicates. The event 

will bring together leading construction 
companies. 

In the annual ranking are included 
only construction companies, registered 
in the Central Professional Register of 
the Builder, that as of 10.10.2018 had 
implemented the procedure for 2017 un-
der Article 20, paragraph 2 of the Con-
struction Chamber Act. The total num-
ber of companies, liable to be ranked, is 
4345. In the first group ranked compa-
nies are 3370, performing high-rise con-
struction (residential, public servicing, 
industrial), its adjacent infrastructure, 
electronic communications networks 
and facilities. In the second group there 
are 254 companies, working on sites 
from transport infrastructure. In the third 
group number of companies is 449, and 
they are involved in the field of energy 
infrastructure, 272 are companies in the 
fourth group, specialized in public works 
infrastructure, hydro-technical construc-
tion and environmental protection.

The winner are selected by a three-
member commission on the grounds of 

the declared information from their an-
nual reports  for 2017 within the electron-
ic system of CPRB, and by determined 
evaluation indicators in accordance to 
Article 3, paragraph 2 of the Annual 
Ranking Rules. The selection commis-
sion is headed by Eng. Hristo Dimitrov, 
Deputy Chair of the MB of BCC and 
chairperson of the Regional Office of  
BCC – Varna, other members are Eng. 
Miroslav Maznev, Executive Director of 
BCC and Georgi Grancharov, Head of 
unit „Register“ within the Chamber.

„It is a great pleasure for 
me to open the Fifth exhibi-
tion „See Sofia – where con-
struction meets history with 
the future“, that has been  
organized by the Bulgar-
ian Construction Chamber 
(BCC) and „Stroitel“ Newspa-
per, with the support of So-
fia Municipality. It is the first 
exhibition that I open in my 
capacity of Chairman of the 
MB of BCC. I am very proud 
with what we can show. It is a 
result of the experience, the 
professionalism and huge 
efforts and love, which we, 
Bulgarian constructors in-
put in each realized project. 
The occasion of this exhibi-
tion is traditional and very 
exciting – Dimitrovden – the 
forthcoming Builder’s day. 
Besides the photos, taken 
by authors from „Stroitel“ 
Newspaper, the exhibition 

includes aerial photos, taken 
by drones, of constructed  
within the current year sites 
in the capital city, as well as 
photos of notable buildings, 
constructed during the last 
years by Bulgarian construc-
tors.” This was stated by  the 
Chairman of the MB of BCC 
Eng. Iliyan Terziev, who, to-
gether with Chief Architect of 
Sofia Zdravko Zdravkov, has 
opened the  fifth exhibition 
organized  by the Bulgarian 

Construction Chamber (BCC) 
and „Stroitel“ Newspaper 
and dedicated to the profes-
sional day of the industry. 
The event was attended also 
by the Executive director of 
BCC, Miroslav Maznev, mu-
nicipality councillors Stefan 
Markov and Mihail Vladov, 
representatives from „Met-
ropoliten” EAD, members of 
the National club of veteran-

builders, mass-media, etc. 
The exhibition is located at 
the pedestrian bridge over 
Bulgaria Blvd near to NDK 
and could be visited up to 
4th November. It contains 
60 panels, presenting num-
ber of renovated streets and 
boulevards, kindergartens 
and schools - beneficiaries 
of the Energy renovation pro-
gramme, new buildings, floral 

mosaics, churches and other 
beautiful sites in Sofia. 

„Regardless of the un-
precedented attacks, lately 
the construction sector was 
exposed to, it is a matter of 
fact that large scale activi-
ties are being implemented in 
our town, remarkable boule-
vards and streets are being 
reconstructed, the metro 
system is being constructed 

– a project, that is given as 
example by all European in-
stitutions, new administrative 
and residential building are 
constructed. Thanks to the 
common efforts of the Mayor 
of SM Yordanka Fandakova 
and her team, to the Chief 
architect of Sofia Zdravko 
Zdravkov and to the work 
of the Bulgarian construc-
tion companies, our capital 
city is changing, it becomes 
modern, beautiful, attractive 
for business, for investments 
and for living”, Eng. Terziev 
has stated and underlined 
the good collaboration be-
tween BCC and Sofia Munic-
ipality, visible results of which 
are a number of successfully 
implemented projects, impor-
tant for city development.

Eng. Avramova, first 
of all, please accept our 
congratulations for be-
ing appointed as Minister 
of Regional development 
and Public Works! It is our 
pleasure, that your first in-
terview for „Stroitel“ News-
paper is on the eve of our 
professional day – Dimitro-
vden. What would you wish 
to builders? 

In the past times, along 
with Dimitrovden, used to 
come the end of the active 
season for building works. 
Nowadays the technologies 
allow the period of work-
ing at sites to be extended. 
Nevertheless, at the end of 
the year everyone knows 
what has achieved himself 
– where he was success-
ful, and where more efforts 

are still needed. Therefore, I 
would wish to each of you, 
your work to be beneficial. 
A good and dynamic year 
for construction is coming 
along, with many new pos-
sibil it ies for investments. 
While keeping on being en-
ergetic and keen in your 

work and do not forget, that 
towards all of us people have 
high expectations, which we 
must justify in the most good 
possible manner. Construc-
tion is an act of creation, 
and what comes up out of 
your hands is your business 
card.  Lets hope Bulgaria to 
be a big construction site, 
at which, like up to now it 
used to be, under the flood-
light are being constructed 
roads, tunnels and  bridges, 
our towns become prettier, 
Bulgarian schools become 
modernized.  I do guarantee 
before you, that the Ministry 
of Regional development and 
Public Works (MRDPW) will 
remain not only a loyal part-
ner of your business, but also 
will be an unbiased objective 
corrective. 

And at the end, I must not 
miss congratulate those cele-
brating their name day. I wish 
them good health, good luck 
and professional success!

How do you see the de-
velopment of your relations 
with BCC in future?

During the last years 
the Bulgarian Construction 
Chamber has proved its role 
as a consolidating and con-
structive factor in between 
business and the executive 
authorities relationships. I 
hope our partnership rela-
tions and common work on 
optimisation of the regulatory 
framework in strategic areas 
– priorities of the Ministry of 
Regional Development and 
Public Works, to continue in 
future as well.

Eng. Petya Avramova, Minister of Regional Development and Public Works:

The infrastructure's development 
must outdistance the depopulation
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Баскетбол

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

С изиграването на 9-и кръг от Българска строи-
телна футболна лига (БСФЛ) се преполови сезонът 
на Първа фаза. Този път БСФЛ поднесе две изненади, 
като първата направи отборът на Pipe System, който 
се наложи с резултат 5:1 над „Бокал“. По два гола за 
победителите вкараха Стефан Манджуков и Денис 
Борисов, а един реализира Максим Василев. Почетно-
то попадение във вратата за „Бокал“ направи Георги 
Братованов.

Вторият сюрприз бе на „Контракт сити“, който 
надделя над G.P.Group с 5:2. След като получиха ранен 
гол от Добромир Иванов (G.P.Group), момчетата от 
„Контракт сити“ взеха нещата в свои ръце и бързо 
обърнаха резултата в своя полза до 5:1 след хетт-
рик на Ерсин Георгиев и по едно попадение на Иван 
Ангелов и Димитър Бъчваров. До края на срещата 
G.P.Group съумяха чрез Бончо Смилков да вкарат топ-
ката още веднъж във вратата на противника.

„Марибор строй“ продължава да е единственият 
отбор до момента в Лигата, който не е претърпял 
загуба. Този път те разгромиха „Каммартон Бълга-
рия“ с 6:0. Отново над всички беше Борислав Беширов 
с два гола, а другите четири бяха дело на Никола 
Георгиев, Росен Паналов, Огнян Милеков и Атанас 
Марангозов.

Двубоят меж-
ду „Монтаж Стро-
ителни Конструк-
ции “  и  Co rdee l 
Bulgaria бе много 
вълнуващ,  тъй 
като водачът в 
резултата посто-
янно се сменяше, а 
накрая победител 
не успя да се излъчи. Срещата завърши 4:4, като за 
„монтажниците“ реализираха Христо Йорданов, Ка-
лоян Лазаров, Александър Генов и Калин Митов, а за 
Cordeel точни бяха Милен Кръстев (3) и Атанас Ди-
митров.

Най-резултатните мачове в този кръг бяха два, 
като в тях се отбелязаха общо 22 гола. Единият бе 
на „Ромстал ХЕС“, който надви с 9:2 Old Boys. Попаде-
нията за победителите реализираха Дилян Василев 
(6), Владислав Славов (2) и един на Марек Езакиев, а 
за Old Boys точен на два пъти беше Росен Найденов.

Други 11 попадения паднаха в срещата между 
„Булстрой груп“ и „Архитектурно студио Стивън 
Джордж“, като 10 инкасираха „архитектите“. С най- 
много голове за победителите се отличи Юлиан 
Младенов (4), два вкара Виктор Кукуянов, а по един 
реализираха Младен Младенов, Антон Кърцелянски, 
Петко Петков и Руси Шутев.
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Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Борусия“ (Дорт-
мунд) продължава да впечатлява с 
представянето си от началото на 
сезона във всички турнири. Герман-
ският тим записа поредна страхот-
на победа на сметката си, след като 
надигра с категоричното 4:0 „Ат-
летико“ (Мадрид) в сблъсъка между 
двата тима от Група „А“ на Шампи-
онската лига. Това бе седми пореден 
успех на възпитаниците на Люсиен 
Фавър, който ги изведе еднолично 
начело в групата с пълен актив от 
9 точки. 

„Борусия“ успя да открие резул-
тата в 38-мата минута след серия 
от пропуски, а в 73-тата удвои пред-
нината си. Ашраф Хакими напредна 
отляво и центрира в наказателното 
поле, където Герейро от движение 
засече топката във вратата за 2:0. 
Късметът бе на страната на гер-
манците и в 83-тата минута, когато 
вкараха и трети гол. Те организира-
ха страхотна контраатака, Хакими 
изскочи зад защитата и подаде на 
Санчо, който отблизо направи резул-
тата класически. В 89-ата минута 
Филипе Луиш направи сериозна греш-
ка при изнасянето на топката, като 
я подаде на Рафаел Герейро, за когото 
не остана нищо друго, освен да вка-
ра четвърти гол във вратата на Ян 
Облак. С този успех Борусия излезе 
еднолично начело в групата с пълен 
актив от 9 точки. За Атлетико това 
е първо поражение, като отборът ос-

тава на втора позиция с 6 точки.
В същото време и другият гранд 

от Бундеслигата – 

„Байерн“ (Мюнхен) се поздрави  
с победа.

Тимът не изигра най-силния си 
мач, но пък бе класи над АЕК и за-
служено се поздрави с победа с 2:0 в 
двубой от Група „Е“ на Шампионската 
лига. С двоен удар чрез голове на Ха-
виер Мартинес (61’) и Роберт Леван-
довски (63’) германците решиха мача 
в Атина и вече имат 7 точки след 
три кръга. За АЕК това беше трето 
поражение и съставът е последен 
без актив. Момчетата от „Байрен“ 
доминираха през цялото време, но им 
отне повече от час, за да стигнат 
до първото попадение, след което до-
макините не успяха да сторят нищо.

„Ювентус“ удари „Манчестър  
Юнайтед“ в голямото дерби на  
Шампионската лига

Тимът на „Ювентус“ също имаше 
повод за радост, след като продъл-
жи уверено и с пълен актив в Група 
„Н“, побеждавайки с 1:0 „Манчестър 
Юнайтед“ на „Олд Трафорд“ в един от 
най-чаканите сблъсъци от груповата 
фаза на надпреварата. 

Още след първите няколко ми-
нути гостите взеха инициативата 

и имаха значително предимство 
по отношение на контрола на топ-
ката. Играчите на Моуриньо пък 
се прибраха в своята половина и 
чакаха удобен момент, в който да 
контраатакуват. В 17-ата минута 
Кристиано Роналдо нахлу остро 
отдясно и центрира към близката 
греда, където Смолинг и Куадрадо 
се хвърлиха да играят с топката, 
но тя в крайна сметка стигна до 
завърналия се Пауло Дибала, който 
стреля отблизо.

„Бинконерите“ доминираха напъл-
но преди почивката. През второто 
полувреме „червените дяволи“ успя-
ха да изравнят играта, но стигнаха 
само до една чиста възможност, 
дошла след удар на Пол Погба, който 
срещна гредата. Голямата звезда 
на „Юве“ Кристиано Роналдо този 
път не успя да се разпише на „Олд 
Трафорд“, но имаше важна роля в 
атаката при гола, а през второто 
полувреме Де Хеа спаси страхотен 
изстрел на португалеца. Натискът 
на домакините не даде резултат 
до края и „Ювентус“ заслужено се 
поздрави с трета поредна победа в 
Шампионската лига. Така „бианконе-
рите“ имат с пет точки повече от 
англичаните и на практика вече са 
на крачка от следващата фаза. „Ва-
ленсия“ и „Йънг Бойс“ остават на 
трето и четвърто място съответ-
но с две и една точка.

Шампионът „Левски Лукойл“ 
записа втора поредна победа в 
европейските клубни турнири. 
Баскетболистите на Тити Па-
пазов този път се справиха с 
финландския „Катая Баскет“ в 
група "G" на ФИБА Къп и спече-
лиха у дома в зала „Универси-

ада” с 94:86, за да продължат 
със стопроцентов актив и 
след втория кръг в надпрева-
рата. Преди седмица „сини-
те” надиграха и украинския  
„Днипро“. 

Близнаците Иванови бяха 
в основата на победата на 

българите, като Калоян вкара 
20 точки и овладя 13 борби, а 
Деян добави 15 точки и също 
овладя 13 борби, добавяйки 4 
асистенции. Калоян бе пер-
фектен в стрелбата от игра с 
9/9. Патрик Рембърт добави 19 
точки, докато Божидар Авра-

мов остана на три борби от 
„трипъл-дабъл” с 14 точки, 10 
асистенции и 7 овладени от-
скочили топки. Илари Сепала 
със 17 точки, Рахлир Джефер-
сън с 16 и Топиас Палми с 13 
бяха тримата топреализатори 
за „Катая“. 

В първия кръг финландци-
те надиграха гръцкия „Арис“ 
(Солун). Следващата седмица 
в последното си домакинство 
„Левски Лукойл“ ще приеме 
„Арис” (Солун), а след това 
влиза в серия от три поредни 
мача като гост.

Ето и всички резултати от изигралия се Трети кръг на надпреварата:
Група „А“
„Брюж“ – „Монако“ 1:1
0:1 Сила (32’)
1:1 Уесли (40’)
„Борусия“ (Дортмунд) – „Атлетико“ 
(Мадрид) 4:0
1:0 Витсел (38’)
2:0 Герейро (73’)
3:0 Санчо (83’)
4:0 Герейро (89’)
Група „В“
ПСВ (Айндховен) – „Тотнъм“ 2:2
1:0 Лосано (30’)
1:1 Моура (39’)
1:2 Кейн (54’)
2:2 Де Йонг (87’)
„Барселона“ – „Интер“ 2:0
1:0 Рафиня (32’)
2:0 Алба (83’)
Група „С“
„Ливърпул“ – „Цървена звезда“ 4:0
1:0 Фирмино (20’)
2:0 Салах (45’)
3:0 Салах (51’) д.

4:0 Мане (80’)
„Пари Сен Жермен“ – „Наполи“ 2:2
0:1 Инсиние (29’)
1:1 Руи (61’) авт.
1:2 Мертенс (77’)
2:2 Ди Мария (90’+3)
Група „D“
„Галатасарай“ – „Шалке“ 04 0:0
„Локомотив“ (Москва) – „Порто“ 1:3
0:1 Марега (26’) д.
0:2 Ерера (35’)
1:2 Миранчук (38’)
1:3 Корона (48’)
Група „Е“
АЕК (Атина) – „Байерн“ (Мюнхен) 0:2
0:1 Хави Мартинес (61')
0:2 Роберт Левандовски (63')
Аякс - Бенфика 1:0
1:0 - Мазрауи (90')
Група „H“
„Йънг Бойс“ – „Валенсия“ 1:1
0:1 Миши Батшуай (26')
1:1 Гийом Оаро (55'-дузпа)
Манчестър Юнайтед - Ювентус 0:1

0:1 - Дибала (17')
Група „G“
„Рома“ - ЦСКА (Москва) 3:0
1:0 - Джеко (30')
2:0 - Джеко (43')
3:0 - Юндер (50')
„Реал“ (Мадрид) – „Виктория“ (Пилзен) 
2:1
1:0 - Бензема (11')
2:0 - Марсело (56')
2:1 - Хросовски (79')
Група „F“
„Хофенхайм“ – „Лион“ 3:3
0:1 - Траоре (27')
1:1 - Крамарич (30')
2:1 - Крамарич (47')
2:2 - Алваро (59')
2:3 - Депай (67')
3:3 - Джоелинтон (90')
„Шахтьор“ (Донецк) – „Манчестър Сити“ 
0:3
0:1 - Давид Силва (30')
0:2 - Лапорт (35')
0:3 - Бернардо Силва (71')

„Байерн“ (Мюнхен) и „Ювентус“ също 
постигнаха успехи в Шампионската лига
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„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

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

Живеем във времена, в 
които модата все по-мал-
ко е подвластна на стро-
гите правила. В нейния 
свят вече цари демокрация 
и всеки сам решава как да 
изглежда и как да се обли-
ча. Дизайнерите залагат 
на богато разнообразие 
от визии и цветове, как-
то и на провокативна-
та им комбинация, дори 
и в мъжката мода, която 
традиционно е приемана 
за по-консервативна. Екс-
пертите в този сегмент 
признават, че им е трудно 
да говорят за ясно изразе-
ни тенденции, но все пак 

има неща, които се нала-
гат за 2019 г. 

При официалния кос-
тюм например това е 
вталеният силует, който 
окончателно е взел превес 
и е станал водещ. Друго 
безспорно течение 

е навлизането на елементи 
от джогинг стила. 

Това е отлична възмож-
ност да сте по модата, 
без да подменяте целия си 
гардероб. 

Известен факт е, че 
аксесоарите са ключов 
момент във външния вид и 

Няколко ексклузивни предложения, които 
гарантират, че ще сте по последна мода

Сгъваемата шапка 
на Borsalino

Коланът на 
Salvatore Ferragamo

Коланът на Sint Laurent

Портфейлът от крокодилска кожа на Sint Laurent

Шалът, създаден през 1953 г., отново е хит за urban стила

трябва да бъдат избрани 
с голямо внимание, за да 
се избегнат излишъци. Тук 
на помощ идва класацията 
на списание Vogue, която 
предлага модели от есен-
ните колекции на водещи 
марки. Те ще Ви помогнат 
без много усилия да се 
ориентирате какво да из-
берете, за да се чувства-
те на ниво през идващия 
нов сезон. Селекцията е 
така подбрана, че да може 
да се комбинира по различ-
ни поводи. 

Обръщаемият черно-кафяв 
кожен колан 

например е ключов еле-
мент и е много лесен за 
използване при най-раз-
лични случаи. За зимата 
на 2019 г. Vogue предлага 
и видимо отличаващия се 
с „необикновената“ си ка-
тарама колан на Salvatore 
Ferragamo, който е добър 
избор и за ежедневен, и за 
официален тоалет.

За дънки, бели ризи и 
неформален външен вид 
предложението на най-
търсеното модно списа-
ние е да си купите велу-
рен колан с малко груба и 
в същото време изящна 
катарама на Sint Laurent. 
„Влюбихме се в катара-
мата и комбинацията 
на потъмнено сребро и 
светлокафяво в този мо-
дел“, казват авторите на 
материала. Ако искате да 
правите впечатление и 
докато плащате сметка-
та, може да се сдобиете и 
с портфейл на Sint Laurent. 
Той е много шик, от черна 
крокодилска кожа, значи-
телно умален на размер, 
а логото на модния гуро 
дискретно блести. 

Borsalino имат в ко-
лекцията си шапка, коя-

то според Vogue „издига 
външния Ви вид на макси-

мално ниво“. Брандът е 
признат в цял свят имен-
но като производител на 
едни от 

най-елегантните шапки  
в италиански стил. 

Моделът LVR е под-
бран, защото освен не-
изменно модерното синьо, 
в който е изработен, пред-
лага и удобството да се 
сгъва.

Шаловете също са иде-
ално и почти задължител-
но допълнение към всеки 
тоалет, но тази зима те 
идват с добавка на цвят 
за urban стила. В момента 
модните критици считат, 
че няма нищо по-добро от 
произведението на Missoni 
с неговите пъстри и ори-
гинални материи, които 
отбелязаха успеха му в 
далечната 1953 г. Веро-
ятно малцина знаят, че 
е създаден от хърватина 
Ottavio Missoni и италиан-
ката Rosita Jelmini.
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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

Ако някой те 
нервира, дай 
на всички деца 
телефонния му номер 
и им кажи, че е  
Дядо Коледа!

Освен като певица 
тя се изявява и като 

филмова актриса, 
режисьор, сценарист, 
дизайнер, фотограф, 

писател  
и филантрол.
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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


