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Десислава Бакърджиева

Камарата на строителите в България (КСБ) връ-
чи отличията на най-добрите компании в сектора 
за 2017 г. Това стана на традиционния Бал по повод 
Деня на строителя – 26 октомври. Събитието се 
проведе в „София хотел Балкан“. Домакини на цере-
монията бяха Петя Аврамова, министър на регио-
налното развитие и благоустройството, и пред-
седателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Сред 
официалните гости бяха Росен Желязков, министър 
на транспорта, информационните технологии и съ-
общенията, председателят на парламентарната 
Комисия по околната среда и водите Ивелина Ва-
силева, зам.-председателят на парламентарната 
Комисия по транспорт, информационни технологии 
и съобщения Станислав Иванов, зам.-председате-
лят на Комисията по регионална политика, благо-
устройство и местно самоуправление Александър 
Ненков, председателят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) и почетен председател на 

КСБ инж. Светослав Глосов, председателят на Ко-
мисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
Пламен Георгиев, главният архитект на Столичната 
община Здравко Здравков, зам.-кметът на София по 
направление „Транспорт и транспортни комуникации” 
Евгени Крусев, инж. Галина Василева, ръководител на 
Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020“, Евгений Иванов, изп. 
директор на Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България, инж. Иоанис Парте-
ниотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, Силвия Ге-
оргиева, изп. директор на Националното сдружение 
на общините в Република България, проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“, 
инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска 
браншова камара „Пътища“, инж. Иван Иванов, пред-
седател на УС на Българската асоциация по водите, 
и други представители на институции и браншови 
организации. Балът събра и висшия мениджмънт на 
водещите строителни фирми.
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5 ноември

Инж. Данко Добрев, председател на ОП на КСБ – Шумен

6 ноември

Инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ

Здраве, вдъхновение, много нови професионални успехи! 
Нека късмет и успех да съпътстват всички Ваши начинания! Весел празник!

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на 
Агенция „Пътна инфраструктура“: 

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Ремонтите на виадуктите по авто-
магистралите „Хемус“ и „Тракия“ продъл-
жават и ще приключат преди зимата. В 
момента се работи по 4 мостови съоръ-
жения на АМ „Хемус“, както и на тунел 
„Витиня“, в тръбата в посока София. На 
АМ „Тракия“ се изпълняват дейности на 
4 виадукта, които не са обновявани от 
построяването им преди повече от 30 
години.“ Това съобщи председателят 
на Управителния съвет (УС) на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Све-
тослав Глосов. По думите му, за улеснение 
на трафика в петък и неделя, на места-
та, където е възможно, се осигуряват 
две ленти за движение в посока. „В петък 
на излизане от София в посока Бургас и 
Варна в района на ремонтите има по две 
ленти на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“, а в не-
деля, когато шофьорите се прибират, се 
осигуряват две ленти за София“, обясни 
инж. Глосов и допълни, че през пролетта 
СМР по съоръженията на двете магис-
трали ще продължат, като това се прави 
за сигурността на пътуващите.

Председателят на УС на АПИ посочи 
още, че участъкът между Чирпан и Стара 
Загора на АМ „Тракия“, в който скоростта 

на движение е ограничена до 90 км/ч за-
ради частични пропадания, е строен през 
2005 – 2007 г. Впоследствие се е появил 
проблемът с неравностите по настилка-
та, което се дължи на пропуски при про-
ектирането на отводняването в участъ-
ка. Инж. Глосов уточни, че за подобряване 
на състоянието му трябва да се направи 
поетапен ремонт, а необходимите сред-
ства са поне 60 млн. лв.

ЧЕЗ Разпределение България монти-
ра 298 броя нови съвременни изолатори 
от силиконов тип върху електропровода, 
който доставя ел. енергия на Дупница и 
населените места Яхиново, Червен бряг, 
Крайници, Сапарево и Гюргево в община 
Сапарева баня, съобщиха от дружество-
то. Освен това компанията е изградила 
нов трафопост и е реконструирала ка-
белна линия 20 kV в с. Крайници. Извърше-
на е и реконструкция на мрежа ниско на-
прежение в с. Яхиново. Инвестицията в 
обектите е възлязла на близо 100 000 лв. 
За тяхното изпълнение са осъществени 
планирани прекъсвания на електрозах-
ранването с цел осигуряване на безопас-
ната работа на служителите и защита 
на живота и здравето им. 

През следващата година ЧЕЗ Раз-
пределение планира да постави и авто-
матизирани съоръжения по електропро-
вод „Яхиново“. Компанията ще монтира 
5 броя сигнализатори за земни и къси 

съединения с дистанционно предаване 
на данни. Тези устройства дават въз-
можност за много по-бързо локализира-
не на повреди по електропроводите. С 
монтирането на сигнализаторите ЧЕЗ 
Разпределение очаква да се съкрати мно-
гократно времето на прекъсванията в 
резултат на евентуални аварии.

„Ръководството на компанията за 
област Кюстендил проведе среща с 
кметовете на община Сапарева баня, 
на кв. „Гюргево“ и с. Сапарево, на която 
представи предприетите и планирани 
мерки за подобряване на сигурността 
на електрозахранването в региона, как-
то и причините за прекъсванията. За 
последните 30 дни електрозахранване-
то в населените места около Сапарева 
баня е прекъсвало 4 пъти, като всички 
изключвания са в рамките на няколко ми-
нути с цел подготовка на съоръженията 
за работа“, информират още от друже-
ството.

ЧЕЗ Разпределение България старти-
ра модернизация на електропрород 20 kV 
„Сокол“, който доставя енергия на села-
та Бъркачево, Соколаре, Враняк и Габаре 
в община Бяла Слатина, както и на с. 
Върбица, община Враца. Компанията ще 
извърши реконструкция и монтиране на 
автоматизирани дистанционни управля-
еми устройства, с което ще се подобри 
сигурността и качеството на електро-
захранването в района. Инвестицията е 
на стойност близо 120 хил. лв.

„Автоматизираните устройства ще 
индикират участъка с късо съединение. 
Същевременно автоматично ще отде-
лят повредения участък от електропро-
вода, като по-голямата част от клиен-

тите, захранвани от него, ще остават 
незасегнати от аварията. Всичко това 
ще доведе и до много по-бърза реакция 
от страна на дружеството при евенту-
ални повреди и много по-кратко време-
траене на безтоковите паузи“, обясня-
ват от ЧЕЗ Разпределение и допълват, 
че с цел осигуряване на безопасна ра-
бота на служителите по време на ре-
конструкцията и защитата на живота 
и здравето им, компанията ще извърши 
планирани изключвания на електрозах-
ранването. 

Подобрителни дейности ще се 
извършват и по електропровода, за-
хранващ населени места в общините  
Петрич и Сандански.

Снимка в. „Строител“

-

-

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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Към момента дейностите са изпълнени на 76% 

петък, 2 ноември 2018 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

„Към момента са из-
пълнени 76% от дейност-
ите по първия етап на 
третия лъч на метрото 
в София, като на участъ-
ците, където е преминала 
тунелопробивната маши-
на, са достигнати 80%. 
Проектът за развитието 
на столичното метро се 
финансира по Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020“ и 
се реализира по план“. Това 
заяви кметът на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова по време на 
инспекция на строител-
ството на новото депо 
„Земляне“ в район „Красно 
село”, където се намират 
първите 9 от 20-те влака 
за линията. В събитието 
участваха и министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Росен Же-
лязков и изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД 
проф. д-р инж. Стоян Бра-
тоев.

В момента се изграж-
дат два от четирите 

етапа на линия 3. Първи-
ят обхваща участъка бул. 
„Владимир Вазов” – Цен-
трална градска част – 
кв. „Красно село”. Той е с 
дължина 8 км и има 8 ме-
тростанции. Вторият е 
от кв. „Красно село” – жк 
„Овча купел” – жп линията 
София – Перник. Дължина-
та му е 4 км и ще бъдат 
изградени 4 метростан-
ции.

Кметът Фандъкова 
припомни, че тунелопро-
бивната машина е про-
изведена специално за 
сложните инженерни и 
хидро-геолжоки условия в 

града. Тя е започнала ра-
бота от 2017 г. и на ден 
преминава между 15 и 20 
метра. На 3 и 4 ноември 
къртицата ще изгражда 
участъка под действащи-
те тунели на линия 1 при 
Орлов мост. 

 „Изграждането на 
столичното метро е един 
от най-добрите примери 
за ефективно усвояване 
и добро управление на ев-
ропейски средства“, ко-
ментира министър Росен 
Желязков.

Проф. Стоян Братоев 
посочи, че строителство-
то на първия етап се осъ-

ществява при много теж-
ки условия. „Около 3 км от 
третата линия на метро-
то минава под реки. Подо-
бен е участъкът от „Крас-
но село“ до бул. „България“, 
заяви той и обясни, че се 
взимат подходящите тех-
нически решения.

„Първият участък от 
третия лъч на метрото 
ще влезе в експлоатация 
до есента на 2019 г., като 
първите пет станции ще 
бъдат готови до края на 
септември“, информира 

Започна монтирането на но-
вото градско обзавеждане на 
площад „Славейков” в София. Об-
новяването на емблематичното 
пространство е част от проек-
та за реконструкция на ул. „Граф 
Игнатиев“. На събитието при-
състваха главният архитект на 
София Здравко Здравков, зам.-кме-
тът по направление „Транспорт и 

транспортни комуникации” Евгени 
Крусев и председателят на Сто-
личния общински съвет Елен Гер-
джиков.

Първата пергола – арка, покри-
та с пълзящи растения, беше мон-
тирана със специална техника. В 
проекта са предвидени общо 15 
перголи. Те са изработени от сто-
мана и боядисани в цвят графит. 

По тях ще има цветни тенти, кои-
то ще осигуряват сянка.

Фонтанът на „Славейков” ще 
заработи след ремонта. В зоната 
около него ще остане само пей-
ката на баща и син Славейкови. 
Около трамвайната линия пък ще 
бъде сложено осветление, което 
ще имитира лампите от стара 
София.

„През следващата година ще инвестира-
ме 4,6 млн. лв. в спортна инфраструктура, за 
да няма училище без физкултурна зала. Общо 
7 салона са предвидени за 2019 г., част от 
тях вече започнаха да се изграждат.“ Това 
каза кметът на София Йорданка Фандъкова 
при проверка на реконструкцията и разши-
рението на 149 СУ „Иван Хаджийски“ в район 
„Овча купел“.

„Досега направихме 10 спортни зали и 
физкултурни салона, в това число и в трите 
нови училища, които построихме. В момента 
продължава разширението в Първа англий-
ска езикова гимназия“, допълни Фандъкова. 
Тя посочи също, че преди няколко години е 
изпълнена и нова спортна зала с басейн в 
88 СУ в „Овча купел“.

Разширението на 149 СУ, което се до-
вършва, се състои от два блока – единият 
е за учебни кабинети и обслужващи помеще-
ния, а другият – за физкултурен салон. Нова-
та част на училището е свързана с основна-
та сграда чрез топла връзка. За осигуряване 
на достъпна среда е предвидено изгражда-
нето на асансьор.

На инспекцията стана ясно още, че близо 
до 149 СУ се изгражда ул. „Феникс“, която е 
нова вътрешноквартална улица. Продължава 
строителството и на нови детски градини. 

проф. Братоев и допълни, 
че е започнало поетапно 
извършване на архите-
ктурно-довършителните 
работи на някои от ме-
тростанциите, изпълне-
нието на част от релсо-
вите пътища и монтаж на 
оборудването. Изградени 
са по-голяма част от кон-
струкциите, над 4 км от 
двупътния тунел от де-
пото на ул. „Житница“ до 
50 м от метростанция 
„Орлов мост“.  Депото 
трябва да бъде завършено 
в края на  2018 г.

Изп. директор на „Ме-

трополитен“ ЕАД посо-
чи още, че от лятото на 
2018 г. тече доставка на 
влаковете за Линия 3, кои-
то са производство на 
фирма „Сименс“. На 5 ноем-
ври се очаква да пристиг-
не 10-ият влак от общо 
20-те машини. Влаковете 
са с ниво на автоматично 
управление GoA3, а на по-
късен етап със съответ-
ната софтуерна и харду-
ерна добавка е възможно 
да се преоборудват за из-
цяло автоматично движе-
ние без машинист – най-
високо ниво GoA4.

Снимки Румен Добрев
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

140 млн. лв. ще бъдат инвес-
тирани в укрепване на участъ-
ци от републиканската пътна 
мрежа, които са засегнати от 
геодинамични процеси и явления, 
предвижда проектобюджетът 
за 2019 г. Това съобщи министъ-
рът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Авра-
мова при представянето и об-
съждането на законопроекта за 
Държавния бюджет на България 
за 2019 г. в парламентарната 
Комисия по регионална полити-
ка, благоустройство и местно 
самоуправление.

По думите на Аврамова, за-
ложените средства са 7 пъти 
повече от 2018 г., когато в бю-
джета на Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството (МРРБ) за борба 
със свлачищните процеси са 
били заделени 19,354 млн. лв. 

„Нуждите са огромни – из-
численията показват, че за ук-
репване на всички свлачища в 
страната са необходими над 1 
млрд. лв., затова ресурсът ще 
бъде насочен в най-невралгич-
ните точки. Това са 22 свлачи-

ща на територията на Област-
ните пътни управления Видин, 
Враца, Габрово, Велико Търново, 
Кюстендил, Монтана, Плевен, 
Пловдив, Сливен, Смолян, София 
и Търговище, които заплашват 
важна пътна инфраструктура. 
Сред тях е едно от най-голе-
мите свлачища в България – по 
второкласния път Видин – Лом, 
което е с дължина близо 8 км, 
а индикативната стойност на 
укрепителните мероприятия е 
25 млн. лв.“, заяви тя.

Предвидените приходи в бю-
джета на МРРБ за 2019 г. са в 
размер на 306 558 100 лв. Те са 
с 66 015 000 лв. по-малко спрямо 
2018 г. Причина за това са на-
малените постъпления от ви-
нетни такси с 65 млн. лв. заради 
въвеждането на ТОЛ системата 
за тежкотоварни автомобили 
от средата на 2019 г. Приходи-
те от ТОЛ такси след 16 август 
2019 г. ще постъпват в цен-
тралния бюджет, откъдето след 
това ще бъдат предоставяни на 
Регионалното министерство за 
поддръжка на пътища. 

Разходите по бюджета на 
МРРБ през 2019 г. са планира-
ни в изпълнение на три обла-
сти на политики и девет бю-

джетни програми. Те са общо 
516 693 600 лв., което е с 98,33 
млн. лв. повече спрямо 2018 г. 
От тях 420 млн. лв. са за Аген-
ция „Пътна инфраструктура“, 
7 568 100 лв. за Дирекция за на-
ционален строителен контрол и 
20 695 600 лв. за Агенцията по 
геодезия, картография и када-
стър. 

За текущ ремонт и поддръж-
ка в проектобюджета на МРРБ 
са предвидени 137 019 200 лв., 
които ще се използват за оси-
гуряване на проходимост на 
републиканската пътна мрежа, 
отстраняване на повреди по 
настилката, подмяна на знаци, 
предпазни огради и др., както и 
преасфалтиране на участъци. За 
основни ремонти и изграждане 
на пътища и свързаните с тях 
отчуждителни процедури са за-
ложени 240 194 000 лв.

Средствата за ВиК отрасъла 
са 18 252 500 лв., които ще се из-
разходват за проекти, свързани с 
подобряване на водоснабдяване-
то и качеството на питейните 
води. Това е ресурс, който ще се 
изразходва по проекти на общи-
ните с финансиране от бюджета 
на министерството. От сред-
ствата ще могат да се възполз-

ват и малките населени места.
В отговор на депутатски 

въпрос за спазване на изисква-
нията за достъпност на сре-
дата за хора с увреждания при 
приемането на различни обекти, 
министър Аврамова заяви, че ще 
бъде направена проверка. 

По повод Националната про-

грама за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жи-
лищни сгради тя коментира, че 
до средата на 2019 г. се очаква 
да бъдат санирани всички 2022 
сгради, за които има отпуснати 
средства. Тепърва се обсъждат 
варианти и ще се решава как да 
продължи програмата.

За обществените и 
частните сгради с над 
200 места за паркиране 
и гариране ще е задължи-
телно извършването на 
транспортно проучване 
за натоварване на улич-
ната мрежа и градската 
среда от трафик, поро-
ден от изграждането им. 
Това предвижда проект на 
Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата 
за планиране и проекти-
ране на комуникационно-
транспортната система 
на урбанизираните те-
ритории, публикувана за 
обществено обсъждане 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ). Целта е да се 
проучи допълнителното 
натоварване на улична-
та мрежа и градската 
среда от трафика, кой-
то ще се създаде в даден 
район от изграждането 
на нови обекти, за които 

са предвидени повече от 
200 паркоместа. Освен 
за нови, задължението ще 
важи и при надстрояване, 
пристрояване и промя-
на на предназначението 
на съществуващи сгра-
ди, които биха довели до 
създаване на повече от 
200 места за паркиране и 
това ще натовари значи-
телно уличната мрежа и 
градската среда.

От МРРБ обясняват, 
че Наредбата има за цел 
да регламентира комфор-
та на гражданите с въ-
веждането на механизъм 
за предварително транс-
портно проучване, което 
ще се взема предвид от 
органа, компетентен да 
одобри инвестиционния 
проект. Общинските съ-
вети в общините ще мо-
гат да разработят изи-
сквания за определяне на 
обхвата и съдържанието 
на проучването за нови 
обекти с необходими или 

предвидени повече от 200 
места за паркиране и га-
риране.

„Започналите до вли-
зане в сила на Наредбата 
производства по съгласу-
ване и одобряване на ин-
вестиционни проекти и 
издаване на разрешения 
за строеж се довършват 
по реда на тази Наредба. 
За започнато производ-
ство по съгласуване и 
одобряване на инвести-
ционен проект и издаване 
на разрешение за строеж 
се смята внасянето на ин-
вестиционния проект за 
съгласуване и одобряване 
от компетентния орган“, 
съобщават още от МРРБ.

Наредбата и мотиви-
те към нея са публикувани 
на интернет страницата 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството и в 
Портала за обществени 
консултации www.strategy.
bg. 

Приключва ремонтът 
на близо 7 км от трето-
класния път III-843 Сър-
ница – Доспат в област 
Пазарджик. Това съоб-
щиха от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ). 
Инвестицията е за 2,5 
млн. лв. Средствата са 
осигурени от бюджета на 
АПИ. Строителните дей-

ности са извършени от 
ДЗЗД „Пътно поддържане 
област Пазарджик и об-
ласт Пловдив“. Обновена 
е асфалтовата настил-
ка в участъците от км. 
47+920 до км. 53+893 и от 
км. 54+892 до км. 55+800. 
Възстановено е отводня-
ването, изградени са 10 
нови водостока, укрепено 

Средствата са 7 пъти повече от бюджета за тази 
дейност за 2018 г.

е пътното тяло. Предстои 
полагането на хоризонтал-
ната маркировка. 

Отсечката е най-пря-
ката връзка между обла-
стите Пазарджик и Смолян 
и е от изключително зна-
чение за жителите на об-
щините Сърница и Доспат, 
както и за туризма в ра-
йона на язовир Доспат. С 
изпълнението на проекта 
се подобряват удобството 
при пътуване и безопас-
ността на движение. 
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Инспектирана бе и изграждащата се отсечка на АМ „Хемус“ между Белокопитово и Буховци

Десислава Бакърджиева 

Изграждането на пробива на 
бул. „Сливница“ – от бул. „Янош 
Хуняди“ до бул. „Атанас Москов“ 
във Варна, за който правител-
ството осигури 4,5 млн. лв., е на 
финален етап. След завършване-
то на обекта предстои изграж-
дане и на рампа от бул. „Атанас 
Москов“ за алтернативно качва-
не до автомагистрала „Хемус“. 
Това стана ясно след инспек-
ция на премиера Бойко Борисов 
и кмета на община Варна Иван 
Портних на строителни обекти 
в града. Проверката установи, че 

напредва изграж-
дането на бул . 
„Левски“, като в 
момента активно 
се работи по кръ-
говите кръсто-
вища с бул. „Вла-
дислав Варненчик“ 
и бул. „Сливница“ 
и се ремонтира 
старата част на 
трасето – от бул. 
„Осми приморски 
полк“ до ул. „Брегалница“, където 
се укрепват  подлезите и мосто-
вите съоръжения. 

С добри темпове се изпълня-

ват и дейностите по ремонта на 
участъка от кръговото кръсто-
вище на бул. „Народи будители“ и 
ул. „Мара Тасева“ до новоизграде-

ното кръгово кръстовище на бул. 
„Народни будители“ с ул. „Св. св. 
Кирил и Методий“. Там вече е по-
ложен биндер по трасето. На бул. 

„Народни будители“ в кв. „Аспару-
хово“, се изграждат и два нови 
пешеходни подлеза за безопасен 
достъп до Морската гимназия.

След обхода във Варна пре-
миерът Борисов се запозна и с 
изграждането на отсечката на 
АМ „Хемус“ между Белокопитово и 
Буховци. Той беше придружен от 
председателя на УС на Агенция 
„Пътна Инфраструктура“ инж. 
Светослав Глосов. Те са инфор-
мирани от кметовете на Шумен 
Любомир Христов и на Търгови-
ще д-р Дарин Димитров, че има 
трудности с отчуждаването на 
180 декара земеделска земя.

Георги Сотиров

Учебни блокове 1 и 3 на Техническия 
университет в София са напълно модер-
низирани. Това стана ясно по време на 
пресконференция, на която бе обявено 
приключването на проект „Подобряване 
качеството на образователната среда в 
ТУ – София за водещите приоритетни професио-
нални направления 5.3 „Комуникационна и компю-
търна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез 
цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”. Той е 
осъществен по Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“, процедура „Подкрепа на 
висшите училища в България”. Общата му стой-
ност е 3 500 000 лв., от които 2 975 000 лв. са 
от ЕС, а 525 000 лв. – национално съфинансиране. 

Десислава Бакърджиева 

От 1 ноември 2018 г. бъл-
гарската администрация пре-
установява хартиения обмен на 
документи. Повече от 700 цен-
трални, областни и общински 
структури преминават към из-
цяло електронен документообо-
рот помежду си. Това съобщиха 
от пресцентъра на Министер-
ския съвет. Мярката, заложена 
в законодателството, ще до-
веде до 6-кратно увеличение на 
ефективността на администра-
тивния обмен. На годишна база 

се очаква да бъдат спестявани 
повече от 100 тона хартия, зна-
чително да намалеят разходите 
за закупуването й, както и за 
печатни консумативи, куриерски 
услуги и др.

Електронният обмен на доку-
менти е сигурен и се извършва в 
контролирана среда. Това позво-
лява да бъде проследено точното 
време на изпращане, получаване и 
регистриране на документа. По 
този начин се повишава контро-
лът върху институциите както 
от страна на потребителите, 
така и между самите админи-
страции.

Строителните дейнос-
ти са изпълнени от „Ин-
терполис“ ЕООД. 

На събитието при-
състваха ректорът на 
Техническия универси-
тет проф. дтн инж. Геор-
ги Михов, ръководителят 
на проекта проф. д-р инж. 
Никола Калоянов, който е 

и начело на Центъра за енергийни анализи на ТУ 
– София, много студенти, журналисти и гости. 

В рамките на проекта е направен цялостен 
ремонт и обзавеждане на 9 учебни зали и 2 аули 
в Блок 3 и 4 аули в Блок 1 на ТУ – София. В двете 
сгради е постигнато и високо качество на ми-
кроклимата и намаляване на разходите за енер-
гия, чрез изпълнение на комплексни енергоспес-
тяващи мерки.

Снимка авторът

АМ „Хемус“Варна
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Изключително важно е да си партнираме с Камарата на строителите в България

Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община по направление          

Росица Георгиева

Г-жо Савина,  през 

тази година в София се 

реализира мащабна ин-

вестиционна програма. 

Каква е равносметката 

Ви в края на строител-

ния сезон? Колко проек-

та се изпълняват в мо-

мента? 

Към момента инвести-
ционната програма се из-
пълнява в заложените сро-
кове. Водещ приоритет за 
Столичната община (СО) 
през 2018 г., както и през 
предходните години, е по-
вишаването на качество-
то на живот на хората в 
София чрез подобряване 
на градската среда. Това 
включва осъществяване-
то на редица дейности, 
свързани с обновяване на 
транспортната, образо-
вателната, социалната и 
културната инфраструк-
тура, както и изграждане-
то на модерна ВиК мрежа. 
Образователните обек-
ти, които изпълняваме, 
са за реконструкция и мо-
дернизация на 15 детски 
градини, разширение на 5 
училища, изграждане на 5 
ученически спортни зали 
и цялостно обновяване на 
други 27 училища и детски 
градини, които са включе-
ни в Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на София, фи-
нансиран по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“). Столична-
та община реализира ма-
щабни проекти и в други 
направления, като изграж-
дането на третата линия 
на метрото, пробиви и 
разширения на булеварди, 
обновяване на зелената 
система на София и други.

 
Кои са обектите от 

образователната инфра-

структура, които не се 

осъществяват с финан-

сиране от ОП „Региони в 

растеж 2014 - 2020”?

През настоящата го-
дина въведохме в експло-
атация три нови детски 
градини на територията 
на районите „Витоша”, 
„Младост” и „Люлин”. До 
края на 2018 г. трябва да 
бъдат готови още две 
сгради - в район „Витоша” 
и „Красно село”. Работим 
по изграждането и ре-
конструкцията на още 
10 забавачки, които се 
намират в различни райо-
ни на София - „Лозенец”, 
„Триадица”, „Нови Искър”, 
„Подуяне”, „Красно село”, 
„Илинден”, „Студентски” 
и „Витоша”. Те ще бъдат 
въведени в експлоатация 
през 2019 - 2020 г. В пет 
от обектите строител-
ните работи вече започ-
наха, а останалите са 
в процедура за избор на 

изпълнител. До края на 
годината трябва да при-
ключи изграждането на 
ученическата спортна 
зала и 10 нови класни стаи 
в 149 СУ „Иван Хаджийски” 
в „Овча купел”. Ще стар-
тираме дейностите за 
разширение на училище 
в кв. „Требич”, където ще 
се обособят 9 нови класни 
стаи. В други 4 учебни за-
ведения ще бъдат изгра-
дени 4 физкултурни сало-
на, тъй като в тях няма 
такива съоръжения. Това 
са 175 ОУ „Васил Левски” 
в с. Мрамор, 176 ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” в с. 
Негован, 37 СУ „Райна Кня-
гиня” в жк „Люлин” и 64 ОУ 
„Цар Симеон Велики” в кв. 
„Симеоново”. Предвижда се 
те да са готови за след-
ващата учебна година. В 
училищата в с. Мрамор и в 
кв. „Симеоново” ще бъдат 
направени и нови класни 
стаи и по този начин ще 
бъде увеличен капаците-
тът им. 64 ОУ ще може да 
приеме повече деца от кв. 
„Витоша ВЕЦ Симеоново”. 

Имаме подготвен про-
ект за изграждане на физ-
културен салон в 100 ОУ 
„Найден Геров” ,  район 
„Сердика“, като в проек-
тобюджета за следваща-
та година сме заложили 
средства за неговото 
изграждане, както и за 
проектиране на физкул-
турен салон в Профилира-
ната гимназия за изобра-
зителни изкуства „Проф. 
Николай Райнов”, отново 
в „Сердика“.. В проекто-

бюджета за следваща-
та година сме заложили 
средства за проектиране 
на спортна зала в Про-
филираната гимназия за 
изобразителни изкуства 
„Проф. Николай Райнов”, 
отново в „Сердика“. Ко-
гато завършим тези два 
обекта, на територията 
на СО няма да има учебно 
заведение, което да е без 
физкултурен салон. 

Продължаваме дей-
ностите за разширение 
на Първа английска езико-
ва гимназия. Съвсем скоро 
предстои да започне та-
кова и за 9-а Френска ези-
кова гимназия „Алфонс дьо 
Ламартин”. Отделно от 
това работна група, със-
тавена от представите-
ли на различни направле-
ния на администрацията 
на общината, разглежда 
двата терена, за които 
СО и Българската пра-
вославна църква водиха 
разговори. Площите са 
в кварталите „Витоша 
ВЕЦ Симеоново” и „Мана-
стирски ливади-Изток”. 
Там ще бъдат изградени 
училища, защото няма 
такива. Предстои след 
приключване на дейност-
та на работната група 
да бъде внесен доклад в 
Столичния общински съ-
вет (СОС), за да могат 
да продължат преговори-
те за терените. 

На какъв етап са про-

ектите за цялостното 

обновяване на 27 учили-

ща и детски градини с 

финансиране по опера-

тивната програма? 

Преди да отговоря 
на този въпрос, искам да 
допълня, че СО подгот-
вя проект за разширение 
на Центъра за изкуства, 
култура и образование 
„София” в район „Надеж-
да”. Там се предоставят 
образователни услуги на 
над 630 деца и младежи, 
които имат възможност 
да се изявят и творчески. 
Надяваме се, след като ра-
йонната администрация 
подготви необходимата 
документация, проектът 
да бъде одобрен и да полу-
чи разрешение за строеж, 
както и СОС да гласува 
неговото финансиране. 

Обектите, които се 
обновяват със средства 
от „ОПРР 2014 -2020“ в 
сферата на образовател-
ната инфраструктура, 
се изпълняват в рамките 
на два проекта. Единият 
от тях е за изграждане, 
реконструкция и основен 
ремонт на 26 детски гра-
дини и училища в 5 сто-
лични района - „Илинден”, 
„Връбница”, „Надежда”, 
„Красна поляна” и „Средец”. 
В 10 училища и 7 градини 
строително-ремонтните 
дейности вече започнаха, 
а за другите 8 тече про-
цедура за избор на изпъл-
нител. Ако няма обжалва-
ния, до края на годината 
ще бъдат сключени дого-
вори с избраните фирми. 
За един от тези 8 обекта 
очакваме решение от Вър-
ховния административен 

съд (ВАС) през ноември, 
тъй като процедурата за 
избор на изпълнител беше 
обжалвана пред съда. Ко-
мисията за защита на 
конкуренцията вече се 
произнесе и сега очаква-
ме и ВАС. Сроковете на 
изпълнение на цялостното 
обновяване на 27-те сгра-
ди са различни и варират 
между 120 и 700 дни. То ще 
включи не само сградите, 
които ще бъдат цялостно 
обновени, но и дворовете, 
където ще се поставят 
нови съоръжения и огради, 
ако има такава необходи-
мост. Подобни ремонти 
изискват определено тех-
нологично време и обикно-
вено са по-продължителни 
от СМР, които се извърш-
ват през летния сезон. 
Направена е организация 
на учебния процес, за не 
се предизвикват затруд-
нения. В някои от детски-
те градини групите са 
изнесени в други корпуси, 
а за обектите, в които 
няма възможност за та-
кова преместване, децата 
са пренасочени към други 
заведения. 

В училищата обновява-
нията текат по време на 
учебния процес и там дей-
ностите са разпределени 
на корпуси или на етажи. 

Вторият проект по 
„ОПРР 2014 – 2020“ е за 
ремонт и обновяване на 
сградата на Професионал-
ната гимназия по храни-
телно-вкусови технологии 
„Проф. д-р Георги Павлов”, 
кв.  „Захарна фабрика“. 

Обектът е възложен на 
инженеринг, като СМР 
вече са в ход. Дейностите 
се изпълняват според ут-
върдения график и трябва 
да приключат до края на 
т.г. 

По  двата проекта 
ще бъдат инвестирани 
над 65 млн. лв., от които 
59 млн. лв. са безвъзмезд-
на помощ от ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“, а 
останалите са съфинан-
сиране от Столичната 
община.

 
СО изпълнява коре-

кции на реките с цел пре-

венция при наводнения. 

Какви дейности се осъ-

ществяват през тази 

година? 

През последните годи-
ни подготвихме и успях-
ме да реализираме доста 
проекти. Те са свърза-
ни с критични участъци 
от коритата на реките, 
които преминават през 
територията на Столич-
ната община. В момента 
сме възложили на Общин-
ско предприятие „София 
проект” разработването 
на 21 идейни и работни 
проекта за корекции на 
речни корита и дерета, 
както и за ремонти на 
съществуващи корекции. 
Когато бъдат готови, ще 
търсим възможности за 
финансиране от двата 
възможни източника - или 
от бюджета на общината 
за 2019 г., или от Между-
ведомствената комисия 
за възстановяване и под-
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          „Инвестиции и строителство“:

помагане към Министер-
ския съвет (МС). 

Имаме  два  готови 
проекта, за които ни е 
издадено разрешение за 
строеж. Те са свързани с 
различни участъци от ко-
ритото на р. Владайска. 
Единият е основен ре-
монт на съществуваща 
корекция на коритото на 
реката от ул. „Мария Луи-
за” до ул. „Камен Андреев” 
и корекция на коритото 
при ул. „Народен герой” в 
„Овча купел”. Подготвяме 
заедно с екипите на ди-
рекциите към СО - „Ин-
женерна инфраструкту-
ра” и „Аварийна помощ и 
превенция”, и районните 
кметове, на чиято тери-
тория са тези участъци, 
апликационна форма за 
кандидатстване за фи-
нансиране от Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане към МС. След като 
получим средства, ще за-
почнем и изпълнението.

Един от проблемите 

на София е ВиК инфра-

структурата. Кои са 

актуалните проекти в 

тази сфера и на какъв 

етап е изработването 

на Регионалното предин-

вестиционно проучване 

(РПИП), на базата на кое-

то СО ще кандидатства 

за средства по Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014 - 2020” („ОПОС 

2014 - 2020“)? 

Степента на развитие 
на ВиК инфраструктурата 
в София е недостатъчна 
и това е голямо предизви-
кателство пред Столич-
ната община. В послед-
ните години размерът на 
направените инвестиции 
в това направление е над 
500 млн. лв. Те са вложени 
в реконструкция и доиз-
граждане на ВиК мрежа в 
райони, където е постро-
ена частично или изцяло 
липсва. Средствата бяха 
от инвестиционната про-
грама на „Софийска вода“ 
АД, от „ОПОС 2007 - 2013“, 
програма ИСПА, Предпри-
ятието за управление 
на дейностите по опаз-
ване на околната среда  
(ПУДООС) и бюджета на 
СО. 

По  предварителни 
разчети на експертите, 
за да успеем да покрием 
на 100% мрежата с ВиК 
съоръжения, ще са необ-
ходими 2 млрд. лв. Тук не 
се включват средствата 
за отчуждаване на част-
ните имоти, през които 
минават трасетата на 
колекторите, и за градо-
устройствените проце-
дури. Към 2006 г. в около 
30% от общината липс-
ваше канализация, а към 
настоящия момент този 
процент е намален до 23 
– 24. За да продължим да 
изграждаме ВиК мрежа в 
районите, където липсва 

такава, разчитаме много 
на „ОПОС 2014 - 2020“ и 
на бизнес програмата на 
концесионера „Софийска 
вода“. Парите, които може 
да осигурим от различни-
те източници до 2025 г., 
са около 800 млн. лв., без 
да включваме финансира-
нето, което може да при-
влечем, ако защитим про-
екти пред ПУДООС. 

Заедно с екипите на 
районите администра-
ции и консултанта, кой-
то подготвя Регионално-
то прединвестиционно 
проучване, подготвяме 
апликационна форма и ще 
я внесем в СОС до края 
на 2018 г. Тя ще съдържа 
конкретни проекти за из-
граждане на канализация 
в районите, където е час-
тично изградена или няма 

ВиК инфраструктура. След 
това консултантът ще 
продължи своята работа 
с актуализация на идейни-
те проекти и в средата 
на следващата година ще 
внесем в СОС финалния 
вариант на апликационна-
та форма. След това ще 
я подадем към Министер-
ството на околната среда 
и водите и Европейската 
комисия, за разглеждане 
и одобрение. В момента 
всички усилия са насоче-
ни към РПИП. Надявам се 
с помощта на районните 
кметове максимално бър-
зо да извършим отчуж-
дителните процедури за 
териториите, които ще 
бъдат включени в РПИП. 
Срокът за приключването 
на проектите с финанси-
ране по „ОПОС 2014 - 2020“ 
е 2023 г. Надявам се да ги 
реализираме успешно и 
да започнем да работим 
по следващ такъв голям 
проект. 

Няколко пъти споме-

нахте отчуждаването 

на частни имоти. Как-

ви средства са заделени 

през 2018 г. за тази дей-

ност? 

През 2018 г. СОС гла-
сува 10 млн. лв. за от-
чуждаване на имоти за 
общински нужди. Заедно с 
колегите от повереното 
ми направление „Инвести-
ции и строителство“ ра-
ботим по доста проекти, 
които са одобрени в го-
дишната програма. Почти 
всеки голям инфраструк-
турен проект, който се 
изпълнява в столицата, е 
свързан с отчуждителни 
процедури. Това, заедно 
с градоустройството са 
двата най-важни етапа, 
през които минава всеки 
инфраструктурен проект. 

Насочили сме усилия и 
към тази дейност, за да 
може да продължи изграж-
дането на метрото, улици, 

булеварди и ВиК съоръже-
ния. Работим по отчужда-
ването на частни терени, 
които са необходими за 
реализирането на два про-
бива - на бул. „Рожен” от 
ул. „Далия” до Северната 
скоростна тангента и на 
бул. „Петър Дертлиев” до 
Софийския околовръстен 

път (СОП). Изготвени са 
заповедите за отчуждава-
не, връчени са и някои от 
тях се обжалват. Добре е, 
че Законът за общинска-
та собственост предос-
тавя възможност за пред-
варително изпълнение, ако 
някоя заповед се обжалва, 
което позволява даден ин-

фраструктурен проект да 
стартира навреме. Дру-
гите обекти са свързани 
с разширението на бул. 
„Ломско шосе” от ул. „Ла-
зарица” до СОП, довършва-
нето на втори надлез на 
ул. „Адам Мицкевич”. Рабо-
тим и по отчуждаването 
на земи за изграждане на 

ул. „Източна тангента”, 
за кръговото кръстовище 
на ул. „Св. Климент Охрид-
ски” и бул. „Андрей Ляпчев”, 
за изграждане на ВиК съ-
оръженията в квартали-
те „Модерно предградие”, 
„Манастирски ливади”, 
„Кръстова вада”, „Витоша 
ВЕЦ Симеоново” и други. 

Започна ли планиране-

то на инвестиционната 

програма за 2019 г.?

Да, работи се по нея. 
Обемът на средствата, 
които ще бъдат предвиде-
ни, е почти същият, както 
през настоящата година. 
Приоритетите ни се за-
пазват, както и досега. 
Продължаваме с модерни-
зацията и развитието на 
образователната инфра-
структура. Този фонд е из-
граден преди много години 
и сме предприели дейст-
вия за обновяването му. 
Ще заложим и отчуждава-
нето на частни имоти за 
общински нужди. 

Вече сме събрали пред-
ложенията от страна на 
районните кметове и 
предстои да бъдат раз-
гледани и анализирани. 
Според средствата, с 
които ще разполагаме от 
капиталовата програма 
за 2019 г., ще подготвим и 
списъци, които да предос-
тавим на ръководството 
на общината за одобре-
ние, а впоследствие и на 
СОС. 

Как  щ е  пр о д ъл жи 

партньорството Ви с 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ)? 

В същата посока, в 
която работим в послед-
ните 12 години, откакто 
съм на поста зам.-кмет на 
СО по направление „Инвес-
тиции и строителство” - 
в дух на разбирателство 
и добро сътрудничество. 
Изключително важно е 
да си партнираме с КСБ, 
така че - надявам се - 
ползотворното ни парт-
ньорство да продължи и в 
следващите години. 

Ремонтът на 3 СУ „Марин Дринов”

Новоизградената сграда на ДГ 76 „Сърничка”

Приключи корекцията на река Боянска между ул. „Ив. Сусанин” и ул. „Преки път”

Снимки в. „Строител“
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При откриването на 
церемонията водещият на 
събитието Драгомир Си-
меонов покани на сцената 
домакините - министър 
Петя Аврамова и предсе-
дателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, да при-
ветстват строителите 
по повод професионалния 
празник 

„За мен е удоволст-
вие да поздравя всички, за 
които строителството 
е професия и призвание, с 
прекрасния празник Дими-
тровден. Очаква ни една 
динамична година, изпъл-
нена с много предизвика-
телства, в която България 
ще бъде голяма строител-
на площадка. Ще изграж-
даме мостове, магистра-
ли, пътища, спортни зали, 
индустриални зони, а със 
средства от Оператив-
на програма „Региони в 
растеж“ ще обновяваме 
градовете. Строежът на 
пътища не е самоцел - об-
ществото го очаква от 
нас, и всички ние от Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
и Вие, скъпи строители 
на съвременна България, 
носим отговорност пред 
хората за качеството на 
изпълнението. Затова аз 
Ви пожелавам много здра-
ве и професионални успехи 

и да чувате старите бъл-
гарски думи „Сполай ти, 
майсторе“, каза министър 
Аврамова.

„За мен е изключителна 
чест възможността като 
председател на УС на Ка-
марата на строителите в 
България да бъда домакин 
на най-голямото събитие, 
което организираме през 
годината: тържеството 
по повод Димитровден – 
Деня на строителя!“, зая-

ви инж. Илиян Терзиев. Той 
припомни, че традицията 
повелява на 26 октомври 
браншът да направи рав-
носметка за свършеното 
през изминаващата годи-
на. Навремето с настъп-
ването на зимата е ид-
вал и краят на активния 
строителен сезон. Днес 
новите технологии про-
менят възможностите 
пред строителите. Но 
традицията остава – те 

оценяват постигнатото 
през годината и залагат 
нови цели. 

„През 2018 г. си поста-
вихме амбициозни задачи, 
работихме заедно – Упра-
вителният съвет, об-
ластните председатели, 
екипът на Камарата и на-
шият вестник „Строител“, 
в сътрудничество с парт-
ньорите ни от централ-
ната и местната власт. 
Използвам случая да бла-

годаря както на министър 
Аврамова и екипа на МРРБ, 
така и на всички предста-
вители на институциите, 
с които преодоляхме пре-
дизвикателства и продъл-
жаваме напред. Доказахме, 
че когато стремежите са 
ясно формулирани, когато 
сме единни и убедени в от-
стояваните каузи, когато 
целта е защита на инте-
ресите на бранша, но и на 
държавата и гражданите 

– ние можем и успяваме. 
Продължаваме активно да 
предлагаме промени в нор-
мативната база, касаеща 
строително-инвестицион-
ния процес. Камарата, ос-
вен като коректив, отно-
во се доказа и като важен 
и полезен партньор на дър-
жавата“, подчерта пред-
седателят на УС на КСБ. 
Според него годината е 
била много динамична, но 
и запомняща се заради 
редица строителни дос-
тижения. „Някои от тях 
можете да видите в Пета-
та изложба по повод Деня 
на строителя, организи-
рана от КСБ и в. „Строи-
тел“, със съдействието 
на Столичната община“, 
сподели той и констати-
ра, че през 2018 г., както 
и през предишните години, 
Камарата и фирмите, ней-
ни членове, са участвали в 
редица благотворителни 
инициативи, като ремон-
ти на образователни ин-
ституции, строителство 
и обновяване на църкви, 
паметници, детски гради-
ни и много други. „Строи-
телите са сред първите, 
които реагират и оказват 
помощ и подкрепа при раз-
лични природни бедствия 
и аварии. Затова на на-
шия празник, освен да Ви 
поздравя, колеги, искам и 
да Ви благодаря за това, 
че ежедневно с неуморния 
си и нелек, но безкрай-

 от стр. 1
Снимки в. „Строител“
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СТРОИТЕЛ СЕДАЛИЩЕ
НПП,          

хил. лв.

ДМА,           

хил. лв.

Пер-

сонал

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София 314302 76098 1415

ДЖИ ПИ ГРУП АД София 179506 6720 432

ГЕОСТРОЙ АД София 156074 43122 708

Главболгарстрой АД София 126806 21187 440

ХИДРОСТРОЙ АД Варна 115138 40591 571

ГБС - Инфраструктурно строителство АД София 105779 7878 461

Минстрой Холдинг АД София 94295 30271 87

ВДХ АД София 93664 5624 267

Щрабаг ЕАД София 88031 19072 306

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София 73540 37496 50

ФИЛКАБ АД Пловдив 68923 21383 166

АТАРО КЛИМА ЕООД Пловдив 68530 15689 549

ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД София 65558 30662 67

Евро Алианс Тунели АД София 63035 12691 384

ПЛАНЕКС EООД Варна 61981 43393 550

ИНФРА ЕКСПЕРТ AД Варна 59117 2793 136

МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД София 55705 5409 129

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД София 54918 6659 228

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т EАД Търговище 54478 35585 499

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД София 54151 2237 357

КОРДЕЕЛ - БЪЛГАРИЯ ЕАД София 52988 11753 147

ТРЕЙС - СОФИЯ EАД София 52531 4827 210

ИСА 2000 ЕООД София 51865 35478 582

ЕИС - СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ EООД София 51163 1854 185

ПСТ ГРУП EАД София 50931 12701 271

Атоменергоремонт АД Козлодуй 50585 5142 825

Геострой - инженеринг ЕООД Ямбол 48856 6148 182

Кристална вода АД София 48361 12161 256

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София 48147 3421 172

СТАНИЛОВ ЕООД София 46038 21032 434

Бараж Груп ЕООД София 44124 1713 51

Инжстройинженеринг ЕООД Варна 43811 6333 344

ИНТЕРПРОМ ЕООД София 43267 12609 156

Автомагистрали - Черно море АД Шумен 38507 29164 595

Аргогруп Екзакт ООД с. Герман 37672 1957 284

Комфорт ООД Варна 37432 5321 278

КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД София 36893 1532 103

Маркан EООД Самоков 36582 4689 210

Старт инженеринг АД София 35575 14852 363

ПМУ АД София 34736 14135 356

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛ-
ДИНГ ЕООД

София 34387 1651 51

ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Пловдив 32776 16988 206

Метро Дружба ЕООД София 31312 70 17

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД София 31030 2646 66

АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД София 30819 17971 178

ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД
Велико 
Търново

30556 13774 522

Агромах ЕООД
с. Бело 
поле

30263 67572 54

БГ ЛЕНД КО ООД Варна 29538 2809 142

МЕТАЛИК АД
Стара 
Загора

29460 20037 541

ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД Бургас 29107 5265 166
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но достоен и благороден 
труд строите съвременна 
България! Благодаря за съ-
зидателната Ви енергия, 
за това, че градите, а не 
разрушавате, за общест-
вената отговорност, за 
човечността“, посочи инж. 
Терзиев. 

„Има хора, които през 
живота си тухла върху 
тухла не са поставили, 
с манипулации и неверни 
твърдения те се опитват 
да очернят нашия бранш. 
Няма да успеят! Ще им 
отговорим с още повече и 
още по-добре реализирани 
обекти. Ще им отговорим, 
като покажем лицата на 
българските строители в 
нашата кампания „Аз съм 
строител“, която стар-
тира по повод нашия про-
фесионален празник. Лица 
на хора, които са избрали 
да бъдат строители тук, 
в България, да се реализи-
рат, да създават семей-
ства, да отглеждат де-
цата си, да допринасят с 
труда си за напредъка на 
нашата страна“, изтък-
на инж. Илиян Терзиев. По 
думите му 2019 г. се очер-
тава като изключително 
активна и се очаква много 
работа за бранша. „Нека 
да продължим да бъдем 
силни заедно, нека да пока-
жем професионализма си 
с успешното изпълнение 
на нови инфраструктурни 
и сградни проекти, с кои-
то да направим страната 
по-красива, по-модерна и 
по-привлекателна за ин-
вестиции“, каза още той 
и допълни, че големите и 
малките победи на бран-
ша през изминалата годи-
на нямаше да са възможни 

без членовете на КСБ. 
„Пожелавам предстояща-
та 2019 г. да ни донесе 
нови поводи за радост и 
гордост от постигна-
тото. Приемете моите 
най-сърдечни пожелания 
към Вас, Вашите семей-
ства, екипите на Вашите 
фирми за крепко здраве, 

късмет и лично щастие!  
И нека заедно да постига-
ме още много строителни 
успехи! Честит празник!“, 
завърши приветствието 
си инж. Илиян Терзиев.

Поздравителни адре-
си до КСБ изпратиха ви-
цепремиерът Томислав 
Дончев, вицепремиерът 

по правосъдната реформа 
и министър на външните 
работи Екатерина Заха-
риева, кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, министърът 
на околната среда и во-
дите Нено Димов, минис-
търът на икономиката 
Емил Караниколов, пред-

седателят на Столичния 
общински съвет Елен Гер-
джиков, проф. дтн Николай 
Вълканов, председател на 
УС на Българската минно-
геоложка камара, арх. Бо-
рислав Игнатов, председа-
тел на УС на Камарата на 
архитектите в България, 
д-р. инж. Иван Каралеев, 

председател на УС на Ка-
марата на инженерите в 
инвестиционното проек-
тиране, Добромир Ганев, 
председател на УС на На-
ционално сдружение Не-
движими имоти, Радосвет 
Радев, изп. директор на  
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Българската стопанска 
камара, инж. Иоанис Пар-
тениотис, председател 
на Федерация „Строи-
телство, индустрия и 
водоснабдяване“ ,  инж. 
Цветелина Иванова, пред-
седател на Федерацията 
на независимите стро-
ителни синдикати към 
КНСБ, областните упра-
вители на Ловеч Георги 
Терзийски и на Монтана 
Росен Белчев, „Главболгар-
строй Холдинг“ АД, Геот-
рейдинг АД и др.

Церемони ята  про -
дължи с връчването на 
строителните „Оскар”-и 
за 2017 г. В класацията 
участват само строите-
ли, вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) и 
изпълнили процедурата 
по чл. 20, ал. 2 от Зако-
на за Камарата на стро-
ителите за 2017 г. към 
10.10.2018 г. Общият брой 
на строителите, подлежа-
щи на класиране, е 4345. В 
Първата група попадат 
3370 фирми, изпълнява-
щи строежи от високото 
строителство (жилищно, 
обществено-обслужващо, 
промишлено), прилежаща-
та му инфраструктура, 
електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения. Във 
Втората са 254 компа-
нии, работещи по стро-
ежи от транспортната 
инфраструктура. В Тре-
тата – 449, ангажирани 
в сферата на енергий-
ната инфраструктура, 
а в Четвъртата - 272, 
специализирани в благо-
устройствената инфра-
структура, хидротехни-
ческото строителство и 
опазването на околната 
среда.

Победителите са из-
брани от тричленна ко-
мисия на основание де-
кларираната информация 
от годишните отчети 
за 2017 г. в електронна-
та система на ЦПРС и по 
определените показатели 
за оценка съгласно чл. 3, 
ал. 2 от Правилника за го-
дишната класация. Сред 
критериите за оценка за 

последната финансова го-
дина с най-голяма тежест 
е „Нетни приходи от про-
дажби“, за който фирмите 
получават по 15 точки. 
Следва „Средносписъчен 
персонал“ с 10 т. и „Дълго-
трайни материални акти-
ви“ – 5 т.

От класирането, на 
основание чл. 8, ал. 3 от 
Правилника, са изключени 
9 строители, на които по-
следователно през 2014, 
2015 и 2016 г. са присъдени 
златни награди: „Главбол-
гарстрой“ АД, „Лирекс БГ“ 
ООД, „Трейс Груп Холд“ АД 
и „Виктория Транс – 2007“ 
ЕООД, „Геострой“  АД; 
„Атоменергоремонт“ АД; 
„Технотерм Инженеринг“ 
ЕАД; „Вера Строй“ ЕООД; 
„Станилов“ ЕООД. 

Министър Петя Авра-
мова заедно с инж. Илиян 
Терзиев връчи призовете в 
Първа група – строежи от 
високото строителство 
(жилищно, обществено-
обслужващо, промишлено), 
прилежащата му инфра-
структура, електронни 
съобщителни мрежи и съ-
оръжения. Златното отли-
чие в раздел „Големи стро-
ители“ бе за „Планекс“ 
ЕООД, сребърното - за 
„ИСА 2000“ ЕООД, а брон-
зът – за ВДХ АД. Първа 
награда при „Средни стро-
ители“ бе за „Техноимпор-
текспорт АД, втората 

за – „Техноекспортстрой 
ЕАД, а третата – за „ЖП 
Строй“ EАД. Златото при 
раздел „Малки“ получиха 
„Бул Строй Инвест“ ЕООД, 
среброто – „Медилон“ 
ЕООД, а бронза – „Еврос-
трой Инженеринг“ ЕООД.

„Честит празник на 
всички именници и стро-
ители! Пожелавам здраве, 
успехи и щастие на тях 
и семействата им! У нас 
в бранша работят не по-
малко от 250 000 човека. 
Те са тези, които създа-
ват благата и ни доне-
соха през 2018 г. ръст в 
сектора от около 9%, как-

то и надеждата, че тен-
денцията за положително 
развитие ще се запази и 
през 2019 г. В Министер-
ството на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията е Уп-
равляващият орган на ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ и кон-
тролният орган на Меха-
низма за свързана Европа, 
чрез които в настоящия 
програмен период се въз-
лагат проекти за почти 
6 млрд. лв. заедно с нацио-
налното съфинансиране. 
Този ресурс ще позволи по-
добряването на пътната и 
железопътна инфраструк-
тура, което ще се отрази 
на благосъстоянието на 
българските граждани и 
на икономическото разви-

тие на страната, ще спо-
могне за преодоляването 
на различията на реги-
оните и демографските 
проблеми, и ще допринесе 
за свързаността. Искам 
да пожелая в бъдеще все-
ки един от изградените 
обекти с достойния труд 
на строителите да носи 
духа на Търновския над-
пис на колоната на Хан 
Омуртаг. Честит праз-
ник!“ Това каза министър 
Росен Желязков, който 
съвместно с инж. Илиян 
Терзиев връчи отличията 
във Втора група – стро-
ежи от транспортната 
инфраструктура в раздел 
„Големи строители“. Зла-
тото получи „Хидрострой“ 
АД. Сребърното отличие 

бе за „ГБС - Инфраструк-
турно Строителство“ АД, 
а бронзът - за „Пътинже-
нерингстрой - Т“ EАД.

Наградите в раздел 
„Средни“ и „Малки“ стро-
ители в транспортната 
инфраструктура връчиха 
инж. Светослав Глосов и 
инж. Илиян Терзиев. „За мен 
винаги е било удоволствие 
- преди в качеството на 
председател на УС на КСБ, 
а сега като председател 
на УС на АПИ, да Ви поз-
дравя за празника. Искам 
да Ви пожелая да работите 
все така всеотдайно и все 
по-качествено, за да може 
да докажем, че български-
ят строител е истински 
строител. Позволете ми 
да честитя и на всички, 
носещи името Димитър. 

На тях и на всички мои ко-
леги желая здраве и много 
успехи. Бъдете щастливи! 
Нека през следващата го-
дина има все повече рабо-
та за Вас, която ние от 
администрацията да Ви 
осигуряваме“, заяви инж. 
Глосов. Златното отличие 
при „Средни строители“ 
взе „Перламет СЕ“ ООД. 
На второ и трето място 
съответно са ЕИВ ЕООД 
и „Тони Тодоров“ ООД. В 
раздел „Малки“ първи е 
„Път Строй Инвест“ ООД, 
среброто е за „Мони - 07“ 
ЕООД, а бронзът - за 
„Джамбо 33“ ЕООД.

Най-добрите компании 
в строителния сектор, 
изпълняващи строежи от 
благоустройствената 
инфраструктура, хидро-
техническото строител-
ство и опазването на 
околната среда - Четвър-
та група, имаха честта 
да вземат призовете си 
от председателя на пар-
ламентарната Комисия 
по околната среда и во-
дите и бивш министър на 
околната среда Ивелина 
Василева и инж. Илиян 
Терзиев. „Скъпи партньо-
ри и приятели строители, 
честит професионален 
празник! Бъдете здрави и 
устремени в благородна-
та си мисия да съграж-
дате, а именниците нека 
носят името си с чест. 

Използвам възможност-
та да благодаря на всички 
Вас за дългогодишното и 
успешно партньорство, 
което доведе до постро-
яването на голяма част 
от основополагащата 
екологична инфраструк-
тура - не много видима, 
но изключително важна за 
качеството на живот на 
хората и за тяхното здра-
ве. Искам да Ви уверя, че 
ще продължаваме да рабо-
тим заедно. Разчитаме на 
Вашата експертиза и вза-
имодействие с Народното 
събрание при разработ-
ването и усъвършенст-
ването на нормативната 
уредба, която осигурява 
устойчиво развитие на 
икономиката в България 
и дава възможност на 
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Вас, строителите, да из-
пълнявате дейността си 
спокойно, качествено и в 
срок“, каза Ивелина Васи-
лева, преди да пристъпи 
към награждаването. В 
тази група „Райкомерс 
Конструкшън“ EАД взеха 
златото в раздел „Големи 
строители“. Среброто по-
лучиха „Пайп Систем“ AД, 
а бронза – „Каро Трейдинг“ 
ООД. В „Средни строите-
ли“ най-високото отличие 
бе за „Мико – Д“ ООД. На 

второ място се класираха 
„Хидроремонт ИГ“ ООД, а 
на трето – „Солак М.С.“ 
ООД. В раздел „Малки“ зла-
тото отиде за „Статус 
- Н“ ООД, среброто – за 
„Коцев и Цветанов“ ООД, 
а бронзът – за „Екотон - 
Комерс“ ООД.

Отличията в Третата 
група – строежи от енер-
гийната инфраструктура, 
бяха връчени от предсе-
дателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. При раздел 

„Големи“ златото бе за 
„Старт Инженеринг“ АД, 
среброто – за „Хидрое-
нергийна Компания“ АД, 
а бронзът – за ЕМУ АД. 
Най-високото признание 
при средните фирми по-
лучи „Т и Д Инженеринг“ 
ЕООД, следвана от „Еле-
мон“ ООД и „Енергоимпорт 
- Експорт“ ООД. В раздел 
„Малки“ златната награда 
взе „Ню Систем“ ООД, за 
„Електроконсултстрой“ 
ЕООД бе среброто, а брон-
зът – за „Рефран“ ЕООД.

След  официалната 
част за настроението 
на гостите се погрижи-
ха изключителните Васил 
Петров и Биг Бенд „Велико 
Търново” с диригент мае-
стро Владимир Бошнаков 
и гост-солист Весела Мо-
рова.
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ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство 
(жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), 

прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения

Строител Седалище Награда

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

1. ПЛАНЕКС ЕООД Варна Златна

2. ИСА 2000 ЕООД София Сребърна

3. ВДХ АД София Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

1. ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София Златна

2. ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ  ЕАД София Сребърна

3. ЖП СТРОЙ EАД София Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

1. БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД София Златна

2. МЕДИЛОН ЕООД София Сребърна

3. ЕВРОСТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Стара 
Загора Бронзова

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната 
инфраструктура

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

1. ХИДРОСТРОЙ АД София Златна

2. ГБС - Инфраструктурно стро-
ителство АД София Сребърна

3. ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т 
EАД Търговище Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

1. ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД София Златна

2. ЕИВ ЕООД Бургас Сребърна

3. ТОНИ ТОДОРОВ ООД Перник Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

1.
Строителна Компания Път 
Строй 
Инвест ООД

Ямбол Златна

2. МОНИ - 07 ЕООД Девин Сребърна

3. Джамбо 33 ЕООД В. Търново Бронзова

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната 
инфраструктура

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

1. СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД София Златна

2. ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПА-
НИЯ АД

Благоев-
град Сребърна

3. ЕМУ АД
с. Разбой-
на, обл. 

Търговище
Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

1. Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Варна Златна

2. ЕЛЕМОН ООД Варна Сребърна

3. ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ 
ООД

Стара 
Загора Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

1. НЮ СИСТЕМ ООД София Златна

2. Електроконсултстрой ЕООД Шумен Сребърна

3. РЕФРАН ЕООД София Бронзова

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото строителство 

и опазването на околната среда

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

1. РАЙКОМЕРС 
КОНСТРУКШЪН EАД София Златна

2. ПАЙП СИСТЕМ AД София Сребърна

3. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

1. МИКО - Д ООД София Златна

2. Хидроремонт ИГ ООД Варна Сребърна

3. СОЛАК М.С. ООД
с. Бял 

извор, обл. 
Кърджали

Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

1. СТАТУС - Н ООД София Златна

2. Коцев и Цветанов ООД Бургас Сребърна

3. ЕКОТОН - КОМЕРС ООД София Бронзова
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Инж. Христо Димитров, „Планекс“ ЕООД:  

Емил Наков, „Бул строй инвест“ ЕООД:  

Деян Инджов, ИСА 2000 ЕООД: 

Петър Константинов, „Медилон“ ЕООД: 

Живко Недев, ВДХ АД: 
Кристина Дякова, 
„Еврострой инженеринг“ ЕООД: 

Благодаря за престижната награда. При-
съединявам се към думите на министър Авра-
мова, която пожела на всички колеги строи-
тели да чуват: „Сполай ти, майсторе“, а на 
всички останали – да са с широко отворени 
очи.

Честит празник на всички колеги! Благода-
ря на целия екип на „Бул строй инвест“ ЕООД 
за тази награда.

Бих искал да пожелая на всички хубав про-
фесионален празник и много успехи.

Благодаря за наградата най-вече на екипа 
на фирмата, който е съставен от подготвени 
професионалисти. Желая успешна 2019 г. на 
всички колеги. 

Благодаря Ви. Честит празник на всички Ди-
митровци, честит празник, приятели строите-
ли. Желая Ви следващата година да бъде още 
по-добра и по-успешна.

Честит празник и благодаря за призна-
нието от името на „Еврострой инженеринг“ 
ЕООД.  
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Живко Недев, „Хидрострой“ АД:  

Емил Манчев, „Перламет СЕ“ ООД:  

Инж. Тодор Гочев,  
„ГБС – Инфраструктурно 
строителство“ АД: 

Антон Тодоров, 
„Тони Тодоров“ ЕООД: 

Благодаря Ви за високата оценка, която ни 
давате. Наградата е за целия колектив на дру-
жеството, което представлявам. Благодаря 
на всички, които работят с нас – проектанти, 
надзорници, тъй като обектите, които изпъл-
няваме, нямаше да са толкова успешни, ако не 
беше доброто ни взаимодействие. Благодаря 
и на инвеститорите, защото големите про-
екти не могат да бъдат реализирани без тях. 
Гарантирам, че ние ще продължим да работим 
все така добре и ще оправдаем Вашето дове-
рие. Честит празник на всички!

Честит празник на всички именници и на 
колегите строители. Бих искал да кажа, че 
съм доста изненадан от тази награда. Това 
е доказателство, че човек никога не трябва 
да се отказва, трябва да бъде упорит. Же-
лая на всички колеги здраве и да бъдат много 
упорити. 

Бих искал да поздравя всички с празника и 
да Ви благодаря за оценката на нашия труд, 
който сме положили през годината.

Бих искал да поздравя всички по случай 
празника и да пожелая приятна вечер.
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Инж. Георги Георгиев, 
„Старт Инженеринг“ АД:  

Дора Александрова, 
„Т и Д инженеринг“ ЕООД:  

Инж. Красимир Пунчев, 
„Ню Систем“ ООД:  

Инж. Ивайло Иванов, 
„Електроконсултстрой“ ЕООД: 

Димитър Ангелов, „ЕМУ“ АД: 

Никола Рангелов, „Рефран“ ЕООД: 

Искам да Ви поздравя с хубавия празник и 
да Ви пожелая много здраве, успехи и да си 
намерите добри работници.

Благодаря на Камарата на строителите в 
България и на целия екип на „Т и Д инженеринг“ 
ЕООД за тази престижна награда. Честит 
празник на всички. Пожелавам Ви много здраве 
и успехи. 

Честит празник на всички колеги! За нас, 
целия екип на „Ню Систем“ ООД, това е голяма 
чест. Пожелавам Ви здрава и успешна 2019 г.!

Честит празник на всички! Благодаря Ви за 
тази награда.

Благодаря на нашите служители и партньо-
ри. Честит празник!

Благодаря за отличието. Честит празник на 
всички и успехи през следващата година. 
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Инж. Благой Козарев, 
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД:  

Божидар Илиев, „Мико – Д“ ООД:  

Инж. Николай Чомаковски, 
„Пайп Систем“ АД: 

Ивайло Иванов, 
„Хидроремонт ИГ“ ООД: 

Иван Горнишки, „Каро Трейдинг“ ООД: Левент Джеведжи, 
„Солак М.С.“ ООД: 

Тони Попов, „Екотон – 
Комерс“ ООД: 

Уважаеми колеги, честит празник на всички! 
Благодаря за наградата. С гордост искам да за-
явя, че тя е за всички служители на „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД.

Благодаря за оказаното доверие и за призна-
нието към фирма „Мико – Д“ ООД. От името на 
целия ни екип желая на всички честит празник 
и още по-големи успехи в професионален и личен 
план.

Честит празник! Искам да благодаря на 
всички строители, които имат куража да ра-
ботят в България, независимо че понякога ни 
упрекват. През миналата година „Пайп Сис-
тем“ АД спечели бронзова награда, сега – сре-
бърна, а догодина ще се борим за златото.

Уважаеми гости, скъпи колеги, честит 
празник! На първо място бих искал да благода-
ря на Камарата на строителите в България за 
тази награда. От името на „Хидроремонт ИГ“ 
ООД искам да кажа, че за нас е голяма чест и 
отговорност да приемем това признание.

Благодаря за оказаната чест. За трета по-
редна година получаваме награда в тази кате-
гория по време на годишния Бал по повод Деня 
на строителя - признак за устойчивото разви-
тие на компанията. Призът е за всички колеги, 
без които това нямаше да бъде възможно. Ве-
сел празник!

Честит празник на всички! Както каза един 
от колегите, наистина не е лесно да си стро-
ител в България, а за нас  - в община Ардино, в 
Родопите, е още по-трудно, тъй като теренът 
е особен. Благодаря на председателя на УС на 
КСБ инж. Терзиев за наградата. 

Честит празник на всички 
колеги и именници! 

По събитието работиха: Момчил Михайлов, Румен Добрев, Ка-
лоян Станчев, Мирослав Еленков, Емил Христов, Галя Герасимо-
ва, Мартин Славчев, Десислава Бакърджиева, Ренета Николова



The Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) handed 
over the awards to the best 
companies in the sector per 
year 2017. This happened 
at the traditional Ball on the 
occasion of Builder’s day 
– 26th October. The event 
was held in the „Sofia Ho-
tel Balkan“. Hosts of this 
ceremony were Petya Avra-
mova, Minister of Regional 
Development and Public 
Works and the Chairman of 
the MB of BCC Eng. Iliyan 
Terziev. Among the official 
guests were Rosen Zhelyaz-
kov, Minister of Transport, 
Information Technology and 
Communications, the Chair-
person of the Parliamentary 
Committee on Environment 
and Water – Ivelina Vassileva 
,the Deputy Chairman of the 
Parliamentary Committee on 
Transport, Information Tech-
nology and Communications 
– Stanislav Ivanov, the Deputy 
Chairman of the Parliamen-
tary Committee on Regional 
Policy, Urban Developments 
and Local Self-Government 
– Aleksandar Nenkov, the 
Chair of the MB of Road 
Infrastructure Agency (RIA) 
and honorary Chairman of 
BCC – Eng. Svetoslav Glosov, 
the Chairman of the Counter 
Corruption and Forfeiture of 
Unlawfully Acquired Assets 
Commission – Plamen Geor-
giev, the Chief Architect of 
Sofia – Zdravko Zdravkov, the 
Deputy Mayor on „Transport 
and Transport Communica-
tions“ in Sofia Municipality 
– Evgeni Krusev, Eng. Galina 
Vassileva – Head of the Man-
aging Authority of the OP on 
„Transport and transport in-
frastructure 2014 – 2020“, 
Evgeniy Ivanov – Executive 
Director of Confederation of 
Employers and Industrial-
ists in Bulgaria, Eng. Ioanis 
Parteniotis – Vice President 
of CL Podkrepa, Silvia Geor-
gieva – Executive director 
of the National Association 
of the municipalities in the 
Republic of Bulgaria, Prof. 
Dr. of Architecture, Architect 
Borislav Borisov – Rector of 
the University of Structural 
Engineering and Architecture 
(VSU) „Lyuben Karavelov“, 
Eng. Stefan Chaykov – Chair-
man of the MB of the Bulgar-
ian Branch Chamber „Roads“, 
Eng. Ivan Ivanov – Chairman 
of the MB of the Bulgarian 
Water Association, and other 
representatives of institutions 
and branch organisations. 
The Ball brought together the 
senior management of lead-
ing construction companies.

At the opening of the cer-
emony, Dragomir Simeonov 

– presenter of the event, has 
invited to the stage the hosts 
– Minister Petya Avramova 
and the Chairman of the MB 
of BCC Eng. Iliyan Terziev, 
to greet the builders on the 
occasion of the professional 
holiday. 

„I am pleased to congrat-
ulate all those, whose pro-
fession and vocation is con-
struction , with the beautiful 
holiday – St. Dimitar’s Day. In 
front of us is a dynamic year, 
filled with many challenges, 
when Bulgaria is going to be 
a large construction site. We 
are going to construct bridg-
es, motorways, roads, sports 
halls, industrial zones, while 
the towns will be renovated 
with the funding provided 
under the Operational Pro-
gramme „Regions in Growth”. 
Building of roads is not an 
end in itself – the society 
expects us to do it, and all 
of us – from the Ministry of 
Regional Development and 
Public Works (MRDPW) and 
you – dear builders of mod-
ern Bulgaria, we bear respon-
sibility before people for the 
quality of implementation. 
Therefore I wish you a lot of 
health, professional achieve-
ments and the sincere words 
„we are much obliged for your 
master work“ to be what you 
hear from people, Minister 
Avramova said. 

„It is an exclusive honour 
for me, as chairman of the 
MB of Bulgarian Construc-
tion Chamber, to have the 
opportunity to host the or-
ganised by us biggest event 
in this year: the celebration 
on the occasion of Dimitro-
vden – the Day of Builder! “, 
stated Eng. Iliyan Terziev. He 
reminded that this tradition 
ordains that on 26th October 

the branch to draw a balance 
for what had been done with-
in the past year. In the past 
times, along with the coming 
of winter, used to come the 
end of the active season for 
construction works. Nowa-
days possibilities for builders 
are changed by the modern 
technologies. But the tradition 
remains – they estimate their 
achievements during the year 
and set their new goals.

 „In 2018 we set ambi-
tions goal, we have worked 
together – the Management 
board, the regional chair-
persons, the team of the 
Chamber and our newspaper 
– „Stroitel“, in collaboration 
with our partners from the 
central and local authorities. 
I would use the opportunity to 
thank Minister Avramova and 
the team from the MRDPW, 
as well as all representatives 
of the institutions, with whom 
we have overcome challeng-
es and continue ahead. We 
have proved that when am-
bitions are clearly defined, 
when we are united and 
convinced of the causes we 
stand up for, when the pur-
pose is to defend the branch 
interests, together with the 
state and citizens interests 

– we can and we achieve 
success. We keep actively 
offering changes in the regu-
latory framework, related to 
the construction and invest-
ment processes. The Cham-
ber, besides its role as cor-
rective, has proved again its 
role as important and benefi-
cial partner to the state“, the 
Chairman of the MB of BCC 
has underlined. According to 
his opinion, the year was very 
dynamic and memorable as 
well, due to the numerous 
construction achievements. 
„Some of these you can see 
at the Fifth exhibition on the 
occasion of Builder’s day, or-
ganized by BCC and „Stroitel“ 
newspaper, with the assis-
tance of Sofia Municipality“, 
he has shared, and noted that 
during 2018, as well as in the 
previous years, the Chamber 
and the companies, that are 
its members, had took partici-
pation in a number of char-
ity initiatives, such as repairs 
of educational institutions, 
construction and renewal of 
churches, monuments, kin-
dergartens, and many others. 
„Constructors are among the 
first to react and to provide 
aid and support in different 
natural disasters and acci-

dent. Therefore at our Holi-
day, besides congratulating 
you, my colleagues, I would 
like to thank you for that you 
every day do your unremit-
ting and not simple work, but 
at the same time extremely 
praiseworthy and noble work, 
you build the contemporary 
Bulgaria! Thank you for your 
creative energy, for construct-
ing and not destroying, for the 
social responsibility, for your 
humanity“, was pointed out by 
Eng. Terziev. 

„There are some people, 
that during their lives, have 
even not laid a brick on a 
brick, but with manipulations 
and misstatements they keep 
trying to blacken our branch. 
They will not succeed! We 
will respond them with more 
and better realised projects. 
Our respond will be within 
our campaign „I am a build-
er“, which is launched on the 
occasion of our professional 
Holiday, to show faces of 
Bulgarian builders. Faces of 
people, who has chosen to 
be builders here, in Bulgaria, 
to realise themselves, to set 
up families, to bring up their 
children, to contribute with 
their work for the advance-
ment of our country“, em-
phasized Eng. Iliyan Terziev. 
According to his words, 2019 
promises to be extremely ac-
tive year and lot of work is 
expected for the sector. „Let 
we continue being strong to-
gether, lets demonstrate our 
professionalism by success-
ful implementation of new 
infrastructure and housing 
construction projects, and 
thus to make our country 
more beautiful, more modern 
and more attractive for invest-
ments“, he said and added 
that the big and small wins 
of the sector during the past 
year would not be possible 
without the members of BCC. 
„My wish is the forthcoming 
2019 year provides new oc-
casions to us to be delighted 
and proud with our achieve-
ments. Please accept my 
most cordial wishes to you, 
to your families, to the teams 

of your companies, for good 
health, good luck and private 
happiness! Let we together 
achieve much more construc-
tion success! Happy Builder’s 
Day!“ concluded his greeting 
Eng. Iliyan Terziev.

Greeting addresses to 
BCC were sent by the Dep-
uty Prime Minister Tomislav 
Donchev, the Deputy Prime 
Minister for Judicial Reform 
and Minister of Foreign Af-
fairs Ekaterina Zaharieva, 
The Mayor of Sofia Yordan-
ka Fandakova, the Minister 
of Environment and Water 
Neno Dimov, The Minister of 
Economy Emil Karanikolov, 
the Chairperson of Sofia 
Municipality Council Elen 
Gerdzhikov, the Chairman of 
MB of the Bulgarian Cham-
ber of Mining and Geology 
Prof. Dr.Sc. Nikolay Valkanov, 
the Chairman of MB of the 
Chamber of Architects in Bul-
garia Arch. Borislav Ignatov, 
the Chairman of MB of the 
Chamber of Engineers in In-
vestment Design Dr. Eng. Ivan 
Karaleev, the President of the 
board at National Real Estate 
Association Dobromir Ganev, 
the Executive Director of the 
Bulgarian Industrial Asso-
ciation Radosvet Radev, the 
President of Federation „Con-
struction, Industry and Water-
supply“ Eng. Ioanis Parteni-
otis, the Chairperson of the 
Federation of independent 
Construction Trade Unions 
within KNSB Eng. Tsvetelina 
Ivanova, the Lovech Prov-
ince Governor Georgi Terzi-
isky, the Montana Province 
Governor Rosen Belchev, 
„Glavbolgarstroy Holding“ AD, 
„Geotrading“ AD, etc. 

The ceremony contin-
ued with awarding the Con-
struction „Oscars“ for 2017. 
In the ranking are included 
only construction compa-
nies, registered in the Cen-
tral Professional Register of 
the Builder (CPRB), that as 
of 10.10.2018 had imple-
mented the procedure under 
Article 20, paragraph 2 of the 
Construction Chamber Act 
for 2017. The total number 
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of companies, liable to be 
ranked, is 4345. In the first 
group ranked companies 
are 3370, performing high-
rise construction (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 
welfare works infrastructure, 
hydro-technical construction 
and environmental protection.

The winners are selected 
by a three-member commis-
sion on the grounds of the 
declared information from 
their annual reports for 2017 
within the electronic sys-
tem of CPRB, and by deter-
mined evaluation indicators 
in accordance to Article 3, 
paragraph 2 of the Annual 
Ranking Rules. Among the 
evaluation criteria for the 
past financial year the most 
significant one is „Net sales 
income“, for which compa-
nies get 15 points. The com-
ing after criteria are „Average 
staff number“ with 10 points, 
and „Fixed assets“ – 5 points. 

On the grounds of Article 
8, paragraph 3 of the Rules, 
the following 9 construction 
companies were excluded 
from the ranking, as they have 
been consecutively awarded 
golden awards in 2014, 2015 
and 2016: „Glavbolgarstroy“ 
AD, „Lirex BG“ OOD, „Trace 
Group Hold“ AD and „Victoria 
Trans – 2007“ EOOD, „Geos-
troy“ AD, „Atomenergoremont“ 
AD; „Technoterm Engineer-
ing“ EAD; „Vera Stroy“ EOOD; 
„Stanilov“ EOOD.

Minister Petya Avramova, 
together with Eng. Iliyan Ter-
ziev, handed over the awards 
in the First group – high-rise 
construction (residential, 
public servicing, industrial), 
its adjacent infrastructure, 
electronic communications 
networks and facilities. The 

golden award in section „Big 
builders“ was for „Planex“ 
EOOD, the silver one – for 
„ISA 2000“ EOOD, the bronze 
one – for VDH AD. The first 
prize for „Medium builders“ 
was for „Technoimportex-
port“ AD, the second one 
– for „Technoexportstroy“ 
EAD, and third one – for „ZHP 
Stroy“ EAD. The golden award 
in „Small builders“ received 
„Bul Stroy Invest“ EOOD, the 
silver one – „Medilon“ EOOD, 
and the bronze one – „Evros-
troy Inzhenering“ EOOD.

„Happy Holiday to all who 
celebrate their name-day and 
to all builders! I wish good 
health, success and happi-
ness to them and their fami-
lies! In our county number of 
people working in this sec-
tor is not less than 250 000. 
These are the people who 
are creating the welfare and 
who have brought us in 2018 
a growth of about 9% in the 
sector, and the hope, that the 
positive development trend 
will be further sustained in 
2019. Within the Ministry of 

Transport, Information Tech-
nology and Communications 
are located the Managing 
Authority of the „Transport 
and Transport infrastruc-
ture“ OP and the Monitoring 
Authority of the Connecting 
Europe Facilities, intended 
to assign projects amounting 

at almost BGN 6 billion along 
with the national co-financ-
ing. This resource will allow 
for improving the road and 
railway infrastructure, which 
will contribute to the welfare 
of Bulgarian citizens and to 
the economic development 
of the country, will make for 
overcoming the difference 

between regions and the 
demographic problem, and 
will promote the connectiv-
ity. I would like to wish in the 
future each one of the con-
structed projects to bear the 
spirit of the Tarnovo’s inscrip-
tion on the khan Omurtag’s 
column. Happy Holiday!“ That 

was said by Minister Rosen 
Zhelyazkov, who together with 
Eng. Iliyan Terziev, handed 
over the awards in the Sec-
ond group – construction 
works on transport infra-
structure within „Big builders” 
sector. The golden prize got 
„Hydrostroy” AD. The silver 
award went to „GBS – Infra-

structure construction” AD, 
and the bronze to „Patengi-
neeringstroy-T” EAD. 

The awards in the sec-
tions „Medium builders“ and 
„Small builders“ for transport 
infrastructure were handed 
over by Eng. Svetoslav Glos-
ov and Eng. Iliyan Terziev. „It 

has always been a pleasure 
for me – before in the ca-
pacity of Chairman of the 
MB of BCC, and now – as 
Chairman of the MB of RIA, 
to congratulate you for that 
Holiday. I would like to wish 
you to continue working with 
dedication and with higher 
quality, in order to be able to 
prove that Bulgarian Builder 
is a genuine builder. Let me 
also congratulate all those 
bearing the name Dimitar. To 
them and to all my colleagues 
I wish good health and lots of 
success. Be happy! Let there 
is much more work for you 
in the next year, provided by 
us from administration“, Eng. 
Glosov stated. The „Medium 
builders” golden award got 
„Perlamet SE“ OOD. Second 
and third places were oc-
cupied respectively by EIV 
EOOD and „Tony Todorov“ 
OOD. In „Small builders“ sec-
tion first is „Pat Stroy Invest” 
OOD, the silver is for „Moni-

07” EOOD, and the bronze – 
for „Jambo 33” EOOD.

The best companies in 
construction sector, working 
on constructions from the 
public works infrastructure, 
hydro-technical construction 
and environmental protection 
– the Fourth group, had the 
honour to receive their prizes 
from the, Chairperson of the 
Parliamentary Committee 
on Environment and Water 
and former Minister of Envi-
ronment – Ivelina Vassileva 
and from Eng. Iliyan Terziev. 
„Dear partners and friends 
– constructors, happy pro-
fessional Holiday! Be healthy 
and keen on yours noble mis-
sion to create, and those who 
celebrate their name-days – 
let them bear their names 
with proud. I would use the 
opportunity to thank all of 

you for the successful and 
of many years partnership, 
which lead to construction of 
the considerable part of the 
basis-laying environmental 
infrastructure – not such vis-
ible, but extremely important 
for the life quality of people 
and for their health. I want to 
ensure you that we will con-
tinue working together. We 
rely on your expertise and on 
collaboration with the Nation-
al Assembly in the process of 
elaboration and development 
of the regulatory framework, 
that ensures sustainable de-
velopment of economy in 
Bulgaria and provides you, 
constructors, with opportuni-
ties to execute your works 
calmly, with quality and within 
the set deadlines“, Ivelina 
Vassileva said before start-
ing handing awards over. In 
this group the golden award 
in „Big builders” section went 
to „Raicommerce Construc-
tion” EAD. „Pipe System” AD 
received the silver award, 
and „Caro Trading” OOD re-
ceived the bronze award. In 
the „Medium builders” sec-
tor the highest award was 
for „Miko – D” OOD. On the 
second place was ranked 
„Hydroremong IG” OOD, and 
on the third – „Solac M.C.” 
OOD. In the „Small Builders” 
section the gold went to „Sta-
tus – N” OOD, the silver – to 
„Kotsev and Tsvetanov” OOD, 
and the bronze – to „Ecoton 
Commerce” OOD. 

The awards in the Third 
group – construction works 
from the energy infrastruc-
ture, were handed over by the 
Chairman of the MB of BCC 
Eng. Iliyan Terziev. In the „Big 
builders” section the gold was 
for „Start Engineering“ AD, 
the silver – for „Hydroenergy 
Company“ AD, and the bronze 
– to „EMU“ AD. The highest 
prize for „Medium size“ Build-
ers was received by „T and D 
Engineering“ EOOD, followed 
by „Elemon“ OOD and „Ener-
goimport – Export“ OOD. In 
the Small Builders section the 
golden award was taken by 
„New System“ OOD, for „Elec-
tro-consult-stroy“ was the sil-
ver, and for „Refran“EOOD – 
the bronze. 

After the official part, for 
the good mood of guests 
care took the outstanding 
Vasil Petrov and the „Ve-
liko Tarnovo” Big-Band, with 
conductor maestro Vladimir 
Boshnakov and guest-soloist 
Vesela Morova.

Превод Радостина Иванова
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Росица Георгиева
Ренета Николова

По традиция след ус-
пешния строителен сезон 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България в 
София (ОП на КСБ – София) 
отбеляза Димитровден. На 
събитието, което се прове-
де в хотел „Метрополитен“, 
бяха връчени отличията в 
ежегодния конкурс „Най-до-
бър строител”, който ОП на 

КСБ – София провежда сред 
своите членове. Домакин на 
тържеството беше инж. Лю-
бомир Качамаков, член на Из-
пълнителното бюро и Упра-
вителния съвет (УС) на КСБ, 
председател на ОП на КСБ 
– София. Гости на церемони-
ята бяха председателят на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев, инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ и почетен председател 
на КСБ, Валентин Николов, 
председател на Контролния 
съвет (КС) на КСБ и инж. Ни-
колай Станков, съветник на 
министъра на регионалното 

развитие и благоустрой-
ството. 

„Скъпи колеги, имам удо-
волствието от името на ОП 
на КСБ –София, Контролния 
съвет и Комисията по профе-
сионална етика на ОП да Ви 
поздравя по случай професио-
налния празник. Пожелавам 
Ви здраве и късмет! Нека 
заедно да строим за днеш-
ното и бъдещото поколение. 
След всеки човек остава 
съграденото от него, зато-
ва този ден е признание за 
вашия труд и майсторство, 
с които сътворявате блага 
за всички. Бъдете здрави и 
конкурентоспособни, усто-

явайте на предизвикател-
ствата на живота и знайте, 
че всеки един от вас е част 
от успехите, които постига-
ме заедно.“ С тези думи инж. 
Любомир Качамаков привет-
ства строителите, след кое-
то той връчи наградите на 
Областното представител-
ство на най-добрите компа-
нии за 2017 г. 

В тазгодишното изда-
ние на конкурса заявления за 
участие са подали 29 фирми. 
Те са разделени в четири ка-

тегории: малки предприятия 
с оборот до 5 млн. лв., сред-
ни – от 5 до 20 млн. лв., голе-
ми – между 20 и 50 млн. лв. и 
много големи – над 50 млн. лв. 
Победителите са определе-
ни от комисия в състав: акад. 
Ячко Иванов, председател на 
Контролния съвет на ОП на 
КСБ – София и председател 
на Научно-техническия съюз 

по строителство (НТСС), и 
членовете на Областния съ-
вет на ОП на КСБ – София, 
инж. Георги Спиридонов и 
инж. Петьо Димитров. 

Първо място в групата 
на предприятията с обем 
до 5 млн. лв. бе за „Енвайро 
Клийн“ ЕООД, на второ мяс-
то е класирано „Ивком-63“ 
ЕООД, а на трето - „Ливтас“ 
ЕООД. В следващата кате-
гория – от 5 до 20 млн. лв., 
победител стана „Бул Строй 
Инвест“ ЕООД. На втора по-
зиция е „Електрисити“ ЕООД, 
а трета награда отиде при 
„Валмекс“ ЕООД. Победител 
при фирмите с оборот от 

20 до 50 млн. лв. е „Бараж 
Груп“ ЕООД, на второ място 
е „Калистратов Груп“ ООД, 
а на трето - „Евро Алианс 
Инженеринг“ ЕАД. При мно-
го големите предприятия с 
оборот над 50 млн. лв. първе-
нец е „ГБС-Инфраструктурно 
Строителство“ АД, а след 
него се нареждат „Геострой“ 
АД и „Eвро Алианс Тунели“ 
ЕАД. 

По традиция ОП на КСБ 
– София, заедно с НТСС, от-
личи бъдещите инженери, 
които предстои да се влеят 
в сектора. Младежите бяха 
оценени за техните диплом-
ни проекти, като за първи 
път тази година бяха присъ-
дени една първа и две втори 
награди. Призовете бяха връ-
чени от председателя на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
Той също поздрави колегите 
си за празника и им благодари 
за всичко, което правят.

Инж. Терзиев подчерта, 
че много се радва за въз-
можността лично да награ-
ди бъдещите попълнения в 
бранша. „Чакаме Ви, за да ви 
предадем щафетата! Добре 
дошли сте сред нас!“, допълни 
председателят на УС на КСБ.

Първо място за диплом-
ния си проект спечели Гер-
гана Кушлева от Висшето 
строително училище „Любен 
Каравелов“, а втори награди 
получиха инж. Петър Дой-
чинов, завършващ Универ-
ситета за архитектура, 
строителство и геодезия, и 
Любомир Радков от ВСУ „Лю-
бен Каравелов“. 

I място – „Енвайро Клийн“ ЕООД

II място – „Ивком-63“ ЕООД

III място – „Ливтас“ ЕООД

Домакин на тържеството бе инж. Любомир Качамаков. Сред гостите на церемонията бяха 

председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и инж. Светослав Глосов, председател на УС на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ и почетен председател на КСБ

I място – „Бул Строй Инвест“ ЕООД

II място – „Електрисити“ ЕООД

III място – „Валмекс“ ЕООД

I място – „Бараж Груп“ ЕООД

II място – „Калистратов Груп“ ООД

III място – „Евро Алианс Инженеринг“ ЕАД

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев отличи 

бъдещите инженери, които предстои да се влеят в сектора.  

Първо място за дипломния си проект спечели Гергана Кушлева 

от ВСУ „Любен Каравелов“

I място – „ГБС-Инфраструктурно 

Строителство“ АД

II място – „Геострой“ АД

III място – „Eвро Алианс Тунели“ ЕАД

Снимки Румен Добрев

Малки предприятия с обем до 5 млн. лв. Средни – с обем от 5 до 20 млн. лв. Големи – с обем от 20 до 50 млн. Много големи – с обем над 50 млн.
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Мартин Славчев 

Фирма „Юнион корект 
Варна“ ООД спечели го-
лямата награда в 17-ото 
издание на конкурса за 
строителство „Златен 
отвес 2018“. Отличието 
беше присъдено за рекон-
струкцията, адаптация-
та, реставрацията и над-
стройката до 2 етажа на 
съществуваща двуетажна 
сграда културна ценност 
и пристройка, намираща 
се на ул. „Воден“ №13 във 
Варна. На 25 октомври 
в „Гранд Мол“ – Варна, по 
време на официалната 
церемония по обявяване 
на победителите на ком-
панията бяха връчени 
статуетка и сертифи-
кат. Традиционното съби-
тие се проведе по повод 
професионалния празник 
на бранша Димитровден 
и постави началото на 
Строителна изложба – Ва-
рна. Организатор е ОП на 
КСБ – Варна, с медийното 
партньорство на в. „Стро-
ител“. 

Официални гости бяха 
кметът на община Варна 
Иван Портних, зам.-кме-
тът инж. Христо Иванов, 
главният архитект арх. 
Виктор Бузев и отец Те-
одор, представител на 
Българската православна 
църква. Домакин на съби-
тието беше инж. Христо 
Димитров, зам.-председа-
тел на УС на КСБ и пред-
седател на ОП на КСБ – 
Варна. 

„В  навечерието на 
Димитровден, професио-
налния празник на стро-
ителите, за пореден път 
имам възможност да от-
крия конкурса „Златен от-
вес“ и Строителна излож-
ба – Варна, организирани 
от ОП на КСБ – Варна. И 
двете събития имат за 
цел да представят изпъл-
нени проекти от члено-
вете на ОП през послед-
ната година. Да заявят 
открито и да оценяват по 
достойнство успехите си 
са качества на добрите 
професионалисти, какви-
то определено са всич-
ки колеги, управляващи и 
развиващи своите фирми, 
независимо от икономи-
ческите, демографски и 
политически обстоятел-
ства в България“, заяви 
инж. Димитров. 

Председателят на ОП 
на КСБ – Варна, наблегна 
на факта, че строителите 
имат право да защитават 
авторитета си и да изис-
кват коректна оценка за 
труда си. Той намекна, че 
през последните седмици 
медийният интерес към 
бранша е нараснал, като 
тенденциозен и обвините-
лен фокус поставя всички 

под общ знаменател. 
„В момента фирмите 

членове на ОП на КСБ – 
Варна, са 140, а регистри-
раните в ЦПРС са 462. Те 
плащат своите корпора-
тивни и местни данъци, 
осигуряват доход за хиляди 
хора в региона, създават 
сигурност за техните се-
мейства и с всеки изпъл-
нен проект допринасят за 
по-добра инфраструктура 
в областта, за по-качест-
вен и енергийно ефекти-
вен сграден фонд. Предпос-
тавката те да работят 
спокойно и успешно е да 
има стриктни и ясни пра-
вила, честна конкурентна 
среда и прозрачност при 
обществените поръчки. 
За тези стандарти ОП на 
КСБ – Варна, работи заед-
но с централното ръковод-
ство на КСБ. Поради тази 
причина не можем да прие-
мем публичното заклеймя-
ване на бранша. Трябва да 
напомним, че традиционно 
строителството е осно-
вополагащо за българска-
та икономика, а професия-
та ни има дълбоки корени в 
нашата родина“, каза инж. 
Христо Димитров. 

„ В с и ч к и  п р о е к т и , 
участващи в конкурса 
„Златен отвес“, са функ-
ционално проектирани, 
технологично обмислени, 
качествено изпълнени и 
икономически пресмет-
нати, зад които всеки 
строител може да заста-
не гордо и със заслужено 
удовлетворение. Те са знак 
за уважение към труда ни, 
признание за професиона-
лизъм и ангажимент да 
продължим по избрания си 

път, защитавайки добро-
то име на нашата профе-
сия“, каза още инж. Дими-
тров. 

„За мен е чест и огро-
мно удоволствие да съм 
част от тази церемония, 
на която по традиция на-
граждават най-добрите 
от бранша в навечерието 
на професионалния праз-
ник. Община Варна работи 
в тясно сътрудничество 
с ОП на КСБ и с другите 
браншови организации. 
Ние имаме обща мисия – 
да направим Варна още 
по-красив град. Очакват 
ни много предизвикател-
ства, строим булеварди, 
улици, пешеходни зони, 
паркове, детски градини, 
санираме жилищни сгради 
и училища. Бих искал да 
изкажа своята най-искре-
на благодарност за това, 
което правите. Пожелавам 
Ви да сте здрави и конку-
рентоспособни. Честит 
празник!“, заяви кметът на 
Варна Иван Портних. 

Право за участие в кон-

курса имаха строителни 
фирми, които са завърши-
ли своите проекти на те-
риторията на България в 
периода до 30 септември 
2018 г. и досега не са се 
включвали в съревнование-
то. Сред критериите за 
оценка бяха качеството 
на строително-монтажни-
те работи, прецизност та 
при спазване на техно-
логиите и детайлите на 
сградата, съответстви-
ето с проекта, както и 
функционалната пригод-
ност, индивидуалността 
на архитектурния проект, 
възстановяването и усъ-
вършенстването на град-
ската среда.

Комисията с предсе-
дател арх. Виктор Бузев, 
главен архитект на общи-
на Варна, и членове – арх. 
Борислав Игнатов, пред-
седател на УС на Кама-
рата на архитектите в 
България (КАБ), арх. Иван 
Трендафилов, председател 
на регионалната коле-
гия на КАБ, арх. Димитър 
Стефанов, председател на 
Съюза на архитектите в 
България – Дружество Ва-
рна, инж. Снежана Милева, 
председател на регионал-
ната колегия на Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране 
(КИИП), Руси Русев, член 
на Областния съвет на 
ОП на КСБ – Варна, и Мар-
тин Славчев, отговорен 
редактор във в. „Строи-
тел“, определи победите-
лите в осем категории: 
„Еднофамилни жилищни 
сгради“, „Многофамилни 
жилищни сгради“, „Хотели 
и ваканционни комплекси“, 
„Административни, офис, 
промишлени и търговски 
сгради“, „Спортни и раз-
влекателни обекти, обек-
ти в социалната сфера, 
образованието и здра-
веопазването“, „Обекти 
на инфраструктурата 
и благоустройството“, 

„Саниране на общест-
вени и жилищни сгради“, 
„Реставрация на обекти – 
недвижими паметници на 
културното наследство“. 

Категория „Еднофамил-
ни жилищни сгради“ беше 
спечелена от „Юнион Ко-
рект Варна“ ООД за едно-
фамилна жилищна сграда 
в местност Перчемлията, 
ул. „Юпитер“ №39. 

Първа награда и приз за 
високо качество в строи-
телното изпълнение в ка-
тегория „Многофамилни 
жилищни сгради“ получи 
„Комфорт“ ООД за жи-
лищна сграда на ул. „Ма-
кедония“ №98 във Варна. 
Второто място в тази ка-
тегория бе за „Русевбилд“ 
ООД за многофамилна жи-
лищна сграда на ул. „Геор-
ги Живков“ №62 във Варна. 
На трето място остана 
„Лъки КД“ ЕООД с обект 
„жилищна сграда – I етап“, 
в жк „Възраждане“ I м.р., 
Варна. Дипломи за участие 
в тази категория получиха 
„Комфорт“ ООД за жилищ-
на сграда в София на ул. 
„Йордан Радичков“, „Акро-
пол Билд“ „ЕООД за жилищ-
на сграда във Варна на бул. 
„Сливница“ №87, „Изолации“ 
ЕООД за жилищна сграда 
във Варна на ул. „Дубро-
вник“ №54 и „БГ Ленд Ко“ 
ООД за жилищна сграда 
блок 2 в Балчик, секция „А“, 
„Б“, „В“, „Г“, „Д“, ресторант, 
СПА център, басейн и под-
земни гаражи. 

„Експрес Гаранцион“ 
ООД спечели първото мяс-
то в категория „Хотели и 
ваканционни комплекси“ за 
разширението на апарта-
ментен комплекс „Топола 
Скайс“ с жилищна сграда 
със студиа, приемна сгра-
да и басейни. На второ 
място се нареди „Ком-
форт“ ООД за хотелски 
комплекс „Изгрев“- I етап, 
„Хотел“ 2 в Обзор. 

В категория „Адми-
нистративни, офис, про-

мишлени и  търговски 
сгради“ първа награда и 
приз за високо качест-
во в строителното из-
пълнение получи фирма 
„Борд“ ООД за обект „об-
ществено - обслужваща 
сграда“, намираща се на 
ул. „Петко Каравелов“ №9 
във Варна. 

„Планекс“ ЕООД се на-
реди на първото място в 
категория „Спортни и раз-
влекателни обекти, обек-
ти в социалната сфера, 
образованието и здраве-
опазването“ за етапното 
изпълнение на детска гра-
дина в ж.р. „Меден рудник“ 
в Бургас. Второто място 
бе за „ГБС-Варна“ АД за 
обект „Водни атракции 
в аквапарк „Аквамания“ – 
техническо помещение, 
басейн и аквадиско, с. Об-
рочище, кк „Албена“. 

Първата награда в 
категория „Обекти на 
инфраструктурата и бла-
гоустройството“ получи 
„Пътища и мостове“ ЕООД 
чрез ДЗЗД за обект „Път 
III - 904 „Старо Оряхово - 
Долни чифлик - Гроздьово“, 
област Варна. 

Тази година нямаше 
участници в категория 
„Саниране на обществени 
и жилищни сгради“. 

Последната категория 
„Реставрация на обекти – 
недвижими паметници на 
културното наследство 
бе спечелена от „Експрес 
Гаранцион“ ООД за сграда 
със смесено предназначе-
ние, намираща се ул. „Хрис-
то Самсаров“ №3 във Ва-
рна. 

Инж. Снежана Милева, 
председател на регио-
налната колегия на КИИП, 
връчи награда за най-до-
бре реализиран инженерен 
обект, участвал в конкур-
са „Златен отвес 2018“, на 
„Пътища и мостове“ ЕООД 
за пътя III - 904 „Старо 
Оряхово - Долни чифлик – 
Гроздьово.

Конкурсът се проведе за 17-и път по повод Деня на строителя 
Снимки авторът
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Петя Борисова,
ОП на КСБ – Велико 
Търново 

За  Велико  Търново 
Димитровден е троен 
празник. На 26 октомври 
2018 г. търновци почето-
ха покровителя на ста-
рата столица – Свети 
Димитър Солунски, стро-
ителите празнуваха про-
фесионалния си празник, 
а също така отбелязаха 
833-годишнината от въс-
танието на Асен и Петър 
и възраждането на Второ-
то българско царство със 
столица Търновград.

Празничният ден за-
почна със Света литур-
гия, отслужена от отец 
Славчо Иванов в църква-
та „Успение Богородично”, 
където беше осветена 
хоругва с образа на Све-
ти Димитър. С литийно 
шествие иконата бе прe-
несена до църквата музей 
„Св. Димитър Солунски“, 
която бе напълно рекон-
струирана през 80-те 
години по проект на арх. 
Теофил Теофилов, изпълнен 
от ССО „Архитектурен 

резерват“ под ръковод-
ството на инж. Стефан 
Соколов.

Н а  т ъ рже с т в о т о 
присъстваха кметът на 
града инж. Даниел Панов, 
председателят на Об-

щинския съвет Венцислав 
Спиридонов, областният 
управител Любомира Попо-
ва, председателят на ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
инж. Любомир Шербетов, 
директорът на ОДМВР 

Димитър Машов, стро-
ители, именици, гости и 
жители на града.

Честването бе откри-
то с празнично слово на 
инж. Даниел Панов.

„Въстанието от 1185 г. 
не е просто локален бунт, 
то е общобългарски акт, 
довел до премахването на 
несправедливост, на една 
неправда, настъпила през 
1018 г. Тук, в Търновград, е 
възстановена онази бъл-
гарска държава, начело на 
която са били хановете Ас-
парух, Тервел, Крум и Омур-
таг, царят покръстител 
Борис-Михаил, великият 
Симеон I, вечният Самуил.

Съвсем заслужено Пе-
тър и Асен обявяват Тър-
ново за столица на Вто-
рото Българско царство. 
Въстанието на двамата 
братя е от онези бележи-
ти дати в нашата бъл-
гарска история, от онези 
бележити събития, с кои-
то трябва да се гордеем, 
които трябва да помним 
и за които да разказваме 
на нашите деца. От Тър-
новград България се пре-
връща във водещ фактор 

в Европа. И в основата на 
всичко това стои датата 
26 октомври 1185 г.“, заяви 
инж. Панов.

„Днес отбелязваме и 
големия християнски праз-
ник Димитровден, затова 
позволете ми да поздравя 
всички, които носят име-
то на Св. Димитър. При-
ветствам и строителите, 
защото днес е техният 
професионален празник. 
Димитровден е неизменна 
част от нашите тради-
ции, той ни припомня как 
стопаните са разпускали 
работниците си, които 
са наемали на Гергьовден. 
Винаги се е приготвял и 
празничният курбан. Бла-
годаря на ОП на КСБ – Ве-
лико Търново, в лицето 
на инж. Шербетов, за на-
шето успешно партньор-
ство. Пожелавам на всич-
ки строители да бъдат 
здрави и с работата си да 
доказват, че са достойни 
наследници на Колю Фиче-
то“, отбеляза в словото 
си кметът на общината 
инж. Даниел Панов.

 „За мен е чест и гор-
дост, че имам възмож-

ността да застана пред 
Вас за пореден път. Днес 
смело мога да заявя, че 
кризата, която беше бли-
зо 10 години при нас, вече 
е минало. През този пери-
од ние срещнахме много 
трудности, борихме се 
за оцеляване, за това да 
съхраним и хората – този 
така ценен капитал при 
нас, и успяхме. Необходи-
мо е да надградим тези 10 
години и да се опитаме да 
достигнем нивото на ЕС 
така, че всички да получа-
ват това, което строите-
лите заработват и там”, 
каза инж. Любомир Шербе-
тов, председател на ОП на 
КСБ – Велико Търново.

С благодарствен моле-
бен от отец Славчо Ива-
нов в двора на църквата 
бе осветен рибен курбан, 
осигурен от ОП на КСБ по 
инициатива на инж. Шер-
бетов и по повод Деня 
на строителя. Той беше 
раздаден за здраве на при-
състващите, които ува-
жиха празника. Събити-
ето завърши с кръшните 
хора и песни на ансамбъл 
„Искра”.

Даниела Иванчева, 
ОП на КСБ – Благоевград

Областното представителство на Камарата в Бла-
гоевград проведе Общо годишно отчетно събрание на 19 
октомври. Гости на събитието бяха председателят на 
Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. 
Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро (ИБ) 
на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, инж. 
Руен Панчев, член на ИБ и УС на КСБ, председател на СД 
на „Строителна квалификация“ ЕАД, Димитър Копаров, 
директор дирекция „Организационна политика“ към КСБ, 
инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на Нацио-
налния клуб на строителите ветерани (НКСВ), инж. Дими-
тър Филипов, председател на регионалната структура 
на НКСВ в Благоевград. Домакин на събранието бе пред-
седателят на ОП на КСБ – Благоевград, Петър Байкушев.

В предварително обявения дневен ред бяха включени 
десет точки – приемане на отчети за дейността на Об-
ластния съвет и на председателя, такъв за приходите 
и разходите за периода от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г., 
доклад на Контролния съвет, план за дейността на Об-
ластното представителство за 2019 г., както и план-
сметка за следващата отчетна година. Бяха взети и 
решения за освобождаване от отговорност на ОС, както 
и обсъждане на промените в Устава на КСБ и Кодекса по 
професионална етика на строителя.

Събитието откри Петър Байкушев, който представи 
отчетите за дейността на ОС и на председателя. През 
отчетния период са били проведени редица допитвания 
сред фирмите от областта от технически и изпълни-
телски кадри. ОП на КСБ – Благоевград, е организирало 
редица събития и традиционно си е сътрудничело с ре-
гионалните структури на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране и НКСВ. До всички члено-
ве редовно е била свеждана информация за проведените 
от КСБ мероприятия на национално и местно ниво, за 
насоките в развитието на бранша, както и за новите 
строителни технологии и материали. Съвместно със 
„Строителна квалификация“ ЕАД са организирани два 
пъти курсове по ЗБУТ. Председателят на ОП изтъкна и 
борбата, която КСБ води със сивата икономика.

Председателят на УС на Камарата инж. Терзиев за-
позна присъстващите с приоритетите в работата на 
ръководството на КСБ – срещи с институции, синдикати, 
парламентарни групи и браншови организации. Полагат 
се усилия за решаването на проблема с нелоялната конку-
ренция от бригади, които не са вписани в ЦПРС. Не на по-
следно място е липсата на квалифицирани кадри в стро-
ителството и промените в законите, касаещи бранша. 

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

ОП на КСБ – Сливен, отбеляза 
Деня на строителя с тържествена 
церемония. Събитието беше про-
ведено на 19 октомври и на него 
присъстваха над 57 представи-
тели на фирми от Сливен и Нова 
Загора. Официални гости бяха 
кметът на града Стефан Радев и 
зам.-кметът с ресор „Финанси и 
общинска икономика“ Румен Ива-
нов. Присъства също инж. Ирена 
Аврамова, председател на Реги-
оналната колегия на КИИП, инж. 
Митко Маринов, председател на 
Регионалния клуб на строителите 
ветерани и др.

Стефан Радев изнесе тържест-
вено слово по случай Димитровден, 
който освен Ден на строителя, е 
и празник на града. Той пожела на 
всички много успехи в трудната, 
но достойна за уважение професия. 
„Нашите успехи са това, което гра-
дим сега и което ще остане за поко-
ленията ни. Надявам се, че и нашите 

деца ще се гордеят с плодовете на 
труда ни“, посочи в словото си кме-
тът. „Усилията на строителите са 
значими за бъдещето на града ни, 
да бъде по-красив и по-комфортен 
за живот“, добави той. 

Присъстващите бяха поздравени 
и от председателя на ОП на КСБ – 
Сливен, Георги Стоянов. Програмата 
продължи с връчване на наградите 
на фирмите, изявили се с най-добри 
резултати през изминалата година. 
Класацията беше проведена между 
63 строителни компании от област-
та, вписани в ЦПРС наградените са: 

I група - „Високо строител-

ство” с плакет:

„Гради” ЕООД - Сливен
„Билдинг – ТД“ ЕООД – Сливен
I група - „Високо строител-

ство” с грамота:

„Благоустройствени строежи“ 
ЕООД – Сливен

„Рая – 52“ ООД – Сливен
II група - „Транспортна инфра-

структура” с плакет:

„Берко-90-Берковски и сие” СД – 
Сливен

II група - „Транспортна инфра-

структура” с грамота:

„Гео-Кри“ ЕООД – Сливен
III група - „Енергийна инфра-

структура” с плакет:

„Техномаш - Българска индустри-
ална група“ АД – Нова Загора

III група - „Енергийна инфра-

структура” с грамота:

„Ваяна“ ЕООД – Нова Загора
„Брико 80” ЕООД – Сливен
IV група - „Благоустройствена 

инфраструктура“ с плакет:

„Монолит“ ООД – Сливен
IV група - „Благоустройствена 

инфраструктура“ с грамота:

„Българска Хидростроителна 
Компания“ ООД – Сливен

„АК-СИ“ ЕООД – Сливен
V група - „Отделни видове СМР“ 
„Аерзетикс“ ООД – Нова Загора
По предложение на Техническата 

комисия на ОП на КСБ – Сливен, със 
специална награда тази година бе 
удостоена фирма „Гради” ЕООД „За 
най-много осигурени работни мес-
та в сферата на строителството 
в област Сливен“.

Георги Сотиров

В уютната атмос-
фера на столичния рес-
торант „Форум” стро-
ителите ветерани от 
секция „Гражданско стро-
ителство” към НКСВ от-
празнуваха Димитровден 
– празника на български-
те строители. В емоцио-
налното си приветствие 
инж. Стоян Шатов, пред-
седател на секцията, 
направи преглед на из-
граденото през годините 
от членовете на струк-

турата само в столица-
та – сградата на НДК, 
жилищните комплекси 
„Младост“, „Овча купел“, 
„Люлин“ и прочие. За своя 
високоинтелектуален и 
професионален труд мно-
зина от присъстващите 
са носители на редица 
държавни отличия. Сред 
тях е и големият българ-
ски строител инж. Делчо 
Гюров, ръководил навреме-
то изграждането на НДК.

Празника на секция 
„Гражданско строител-
ство“ уважиха и първи-

ят зам.-председател на 
НКСВ инж. Виктор Шарков, 
председателят на секция 

„Строители воини“ ген. 
Борис Анакиев, приятели 
и колеги. 

Снимка авторът
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Инж. Елена Симеонова

В  навечерието  на 
празника на българските 
строители –Димитровден, 
Областното представи-
телство на КСБ в Перник 
събра фирми от бранша, 
представители на местна-
та власт и сродни браншо-
ви организации, за да отли-
чи компаниите, постигнали 
най-високи резултати. Сред 
гостите на събитието 
беше кметът на града д-р 
Вяра Церовска, областният 
управител на Перник Ирена 
Соколова, председателят 
на Пернишката търгов-
ско-промишлена палата 
Бойка Павлова и инж. Калин 
Рангелов, председател на 
Регионалната колегия на 
Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-
тиране. Председателят на 
ОП на КСБ – Перник, инж. 
Таня Каменова, поздрави 
присъстващите с празника 
и им пожела здраве, нови ус-
пехи, много работа, реали-
зирани проекти.

Д-р Вяра Церовска при-
ветства присъстващите и 
заяви, че на общината и на 
строителите от област-

та им предстои много 
съвместна работа. Ирена 
Соколова също поздрави 
бранша с професионалния 
празник и пожела много лич-
ни и професионални успехи 
на строителите.

Тази година в раздел 
„Малки фирми” на първо 
място се класира „РВС Ин-
женеринг“ ЕООД, на второ е 
„Бойко Астатков – Армпро-

ект“ ЕТ и на трето - „Фьоле 
Груп“ ООД. При „средните” 
компании класацията ог-
лави „Тони Тодоров“ ООД, 
следван от „Централна ре-
монтна база 2001“ ЕООД 
и „Лемън Билдинг“ ЕООД. В 
раздел „Големи фирми” пър-
вата позиция бе присъдена 
на ДЛВ ЕООД , втората – 
на „Венто - К“ ООД, а тре-
тата – на „ Булстрой“ ООД. 

Роза Никова, 
КСБ ОП – Кюстендил

ОП на КСБ – Кюстен-
дил, връчи годишните си 
награди на тържествена 
церемония по повод Деня 
на строителя. Събитието 
се проведе в ресторанта 
на Парк-хотел „Кюстен-
дил“. Домакини бяха пред-
седателят на Областно-
то представителство 
инж. Светослав Борисов и 
неговият екип. 

„На нашия професиона-
лен празник ще си позволя 
да цитирам Търновския 
надпис на хан Омуртаг, 
издълбан върху колона от 
тъмен сиенит, който е 
символ на днешния ден и 

послание към поколения-
та чрез градежа и съзи-
данието. „Човек и добре 
да живее, умира, и друг 
се ражда. Нека родени-
ят по-късно, като гледа 
този надпис, да си спомня 
за оногова, който го е на-
правил…“ Бъдете здрави и 

конкурентоспособни, ус-
тоявайте на предизвика-
телствата на живота с 
усмивка и знайте, че всеки 
един от нас е част от ус-
пехите, които постигаме! 
Честит празник!“, заяви в 
приветственото си слово 
инж. Светослав Борисов, 

след което раздаде призо-
вете на най-добрите ком-
пании в областта.

В класацията участ-
ваха само фирми члено-
ве, вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя. Тази година 
общият брой на фирмите, 
участващи в класирането, 
бе 36.

Специален плакет, при-
съден за цялостен принос 
към сектор „Строител-
ство”, получи „Стройко-
мерс“ ЕООД . Наградените 
със статуетка компании 
за 2017 г. бяха „Булплан Ин-
вест“ ООД и „Строителна 
фирма – Рила“ ЕООД.

След  официалната 
част вечерта продължи с 
много танци и музика.

Ваня Карапаунова

Ученици от новата паралелка на Смолянската профе-
сионална гимназия по туризъм и строителство бяха гос-
ти на Областното представителство на КСБ. Те бяха 
поканени от ОП на Камарата на строителите по повод 
празника на бранша – Димитровден, по инициатива на 
председателя на ОП на КСБ – Смолян Владимир Кехайов. 
Той запозна учениците с дейността на Камарата, тра-
дициите и особеностите на професията, а бъдещите 
строители споделиха своите мотиви да я изберат. 

Ученикът Бисер Симов каза, че неговият баща е 
строител и той желае да продължи по неговите стъпки. 
Младият Мирослав Соколов сподели на свой ред, че иска 
да трупа знания и умения в областта на строителство-
то и в бъдеще да има своя фирма. Марио Калиманов също 
е дете на строител и е заинтересован, желае да стане 
архитект и да бъде полезен на хората и на държавата, 
в която живее. 

Паралелката в Професионалната гимназията е пър-
вата със строителен профил след шестгодишен нулев 
прием по тази специалност. ОП на КСБ – Смолян има при-
нос за това с издаването на брошурата, озаглавена „Де-
сет добри причини да изберем строителната професия“, 
чийто предпечат и печат бе изпълнен от в. „Строител“.

Инж. Ивелина Велчева, КСБ ОП – Шумен

Професионал-
ната гимназия по 
с т р о и т е л с т в о, 
архитектура и ге-
одези я  в  Шумен 
отпразнува профе-
сионалния си праз-
ник в навечерието 
на Димитровден. По този повод от 22 до 26 октомври 
се проведе Седмицата на ПГСАГ – Шумен, която включи 
различни събития, като демонстрации по специалности-
те „Интериорен дизайн“, „Строителство и архитектура“, 
„Електрически инсталации“ и „Геодезия“. Във физкултур-
ния салон на ПГМЕТТ се проведоха спортни състезания и 
игри. Сред инициативите бяха и тържествено шествие 
и концерт „75 години ПГСАГ”, които завършиха с коктейл 
„Среща на поколенията”. В седмицата бе открита и из-
ложба, посветена на историята на училището. 

Организацията на мероприятията беше подпомог-
ната от ОП на КСБ – Шумен и от строителни фирми в 
областта.

Офелия Василева

През октомври Контролният съ-
вет (КС) на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) организира 
семинар-заседание на КС на четири 
Областни представителства (ОП). 
Домакин на събитието бе ОП на КСБ 
– Ямбол. На срещата присъстваха 
председателят на КС на КСБ Вален-
тин Николов и членовете на КС на 
Камарата Атанас Кошничаров и Ди-
митър Янакиев. Областните пред-
ставителства бяха представени от 
председателите на Контролните 
съвети на ОП на КСБ – Ямбол Алек-
сандър Альошев, на ОП на КСБ – Тър-
говище Недялко Неделчев, на ОП на 
КСБ – Сливен Стамен Раев и ОП на 
КСБ – Смолян Младен Стоянов.

Валентин Николов приветства 
възстановяването на традицията 
за периодични срещи между Кон-
тролните съвети на Камарата и 
Областните представителства. 
След това присъстващите бяха 
запознати с промяната в модела 
на подготовка на бюджета на КСБ. 
„Има тенденция за увеличаване са-

мостоятелността на Областните 
представителства”, каза Николов 
и допълни, че за първи път бюдже-
тът се подготвя отдолу нагоре, 
т.е. ОП представят своята визия 
за разходите, които се обобщават 
от КСБ. Целта е да се постигне 
баланс.

На срещата бе коментирано, че 
следва да се увеличат и функциите 
на Контролните съвети в Областни-

те представителства и те активно 
трябва да участват в работата на 
Областните съвети на ОП.

В заключение участниците от-
четоха, че семинарът е бил много 
полезен и че такива трябва да се 
организират и в бъдеще, за да се 
обсъждат важни въпроси, касаещи 
както работата на Контролните 
съвети, така и проблемите на стро-
ителните фирми.

Областна администрация 
– Перник и ОП на КСБ – Пер-
ник присъдиха специална 
награда за най-добра стро-
ителна практика на „Димел“ 
ЕООД.

Община Перник отли-
чи „ЕСПИ Инвест“ ООД за 
участие в Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 

По време на церемония-
та Бойка Павлова и инж. Ка-
лин Рангелов връчиха поздра-
вителните си адреси на инж. 
Таня Каменова и пожелаха на 
строителите здраве, успехи 
и професионално развитие. 
Председателят на Регио-
налния клуба на строители-
те ветерани инж. Димитър 
Панов също приветства 
своите колеги.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Имаше нещо много 
символично във факта, че 
70-годишният юбилей на 
кърджалийската фирма „Ус-
тра Холдинг“ АД съвпадна 
с Димитровден – профе-
сионалния празникът на 
бранша. Безспорни май-
стори, наследници на Уста 
Кольо Фичето и неговата 
знаменита фраза, която 
всички поколения български 
строители знаят наизуст: 
„Ако, Паша ефенди, не по-
строя моста до град Бяла 
за 700 000 гроша и по тер-
кя си, вземи ми главата!“ 

За „Устра Холдинг“ и 
за Родопа планина също 
могат да се разказват ле-
генди. За изпълнени строи-
телни заръки, за споделени 
трудности, 

за майсторлък, за който 

хората ще говорят и след 

нас…

Това го споделя Валери 
Хаджийски, изп. директор 
на компанията, докато 
обикаляме с високопрохо-
дима машина из хълмовете 
на планината на Орфей и 
Евридика, за да стигнем 
до находището „Сушево“, 
където акционерното дру-
жество има концесия за 
добив на подземни богат-
ства – строителни мате-
риали, пясъци и чакъл. Това 
е коритото на р. Върбица 
край Момчилград, където 
на 12 декември 1990 г. че-
тири танка и четири во-
енни транспортни машини 
са залети от придошлата 
река, като при инцидента 
загиват войници. Сега 
пресевната инсталация 
и трошачно-промивната 
система, последна дума 
на техниката в този вид 
дейност, задоволяват 
нуждите на компанията, а 
самата тя осъществява 
своето производство по 
сертифицирана система 
за управление на качест-
вото, като изпълнява фир-
мени норми и инструкции, 
които са актуализирани и 
синхронизирани с между-
народния стандарт ISO 
9001:2015.

Слънчевият Димитров-
ден позволява една фото 
разходка из областния 
град. Става ясно, че 

„Устра“ - това е Кърджали, и 

Кърджали - това е „Устра“. 

За пояснение ще допъл-
ня, че практически цялото 
обществено строител-
ство в града и областта 
през годините е дело на 
майсторите от компани-
ята. Това са сградите на 
пощата, Профсъюзния дом, 
поликлиниката, на Окръж-
ната болница, театъра 
„Д. Димов”, общинската 
администрация, хотели, 
жилищни здания и прочие. 
И още - „Устра“ е построи-
ла училищата в Кърджали и 
Джебел, в селата Кирково 
и Подкова, климатичната 
гимназия в Ардино, обще-
жития, детски градини и 
други. Всичките големи 
промишлени предприятия 
в Източните Родопи също 
са построени от „Устра“. 
Изпълнени са и СМР по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради и т.н.

Преди началото на тър-
жеството по повод юбилея 
на компанията Валери Ха-
джийски отговори много 
лаконично на въпроса ми 
за майсторлъка на родоп-
ските дюлгери: 

„Отговорност и работа - 

работа и отговорност”. 

Това е разковничето на 
успехите на дружеството 
през годините.

„Устра Холдинг” е ос-
нована през далечната 
1948 г.  Изпълнявала е 
обекти в Кърджали, София, 
Варна, Бургас, Попово. Ра-
ботила е и в бившия Съ-
ветски съюз след падане-
то на Берлинската стена. 
Като подизпълнител на 
немската фирма „Хохтиф” 

кърджалийските строите-
ли изграждат над 20 000 
жилища край Ростов на 
Дон за завърналите се съ-
ветски войски от бившата 
ГДР. И там местните хора 
остават впечатлени от 
качеството и бързината 
на работа на българите, 
тяхното отношение към 
задълженията им и от-
говорността, с която се 
представят на строител-
ните площадки. Оттам ос-
тава и крилатият девиз на 
компанията: 

„Където другите не могат, 

„Устра” може“. 

„Устра Холдинг“ АД е 
вписано в ЦПРС и притежа-
ва необходимите удосто-
верения за извършване на 
всички видове строителни 
дейности. Дружеството е 
член на КСБ. Изгражда пъ-
тища, мостове, виадукти, 
подпорни стени, ремонти-
ра, възстановява и укрепва 
съществуващи съоръже-
ния. Работила е на разши-
рението на ВЕЦ „Студен 
кладенец“, по реконструк-
цията на канализацион-
ната мрежа на Кърджали. 
Неин обект е шосето от 
областния град до Маказа 
с големия мост над р. Вър-
бица. Дружеството прите-
жава и лиценз на Център за 
професионално обучение по 
20 професии и 50 специал-
ности.

Освен всичко това 
фирмата произвежда и 
стоманобетонови изде-
лия за мостови съоръже-
ния, изпълнява промишле-
но строителство, работи 
по благоустрояването 
и инженерната инфра-
структура, изгражда хи-
дротехнически и мостови 
съоръжения и проекти по 

водния цикъл, като гаран-
тира отлично качество. 
Но колкото и да изброява-
ме, все нещо ще пропус-
нем, толкова е богата и 
разнообразна палитрата 
от дейности на „Устра“. 
Но не бива да пропуснем 
строително-монтажните 
работи за 

опазването и укрепването 

на археологическия ком-

плекс „Перперикон“ 

и рехабилитацията на 
посетителската пешеход-
на мрежа в него по проек-
та „Дом на богове и хора“. 

Вечерта на Димитров-
ден хотелският комплекс 
„Устра“ събра на едно 
място ветерани и днеш-
ни майстори, строителни 
инженери и специалисти, 
техните семейства и гос-
ти на едно изключител-
но красиво празненство. 
Водещият Богдан Томов 
прочете поздравителните 
адреси до компанията. В 
поздравителния адрес от 
инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ, се 
отбелязва, че „компания-
та се утвърди като една 
от най-авторитетните в 
бранша. Многобройни са 
успешно реализираните от 

нея проекти в страната и 
в чужбина. С дейността си 
Вие допринасяте за утвър-
ждаването на престижа 
на професията строител. 
„През годините изгради-

хме отношения на взаимно 
уважение и ползотворна 
комуникация. Бихме иска-
ли да Ви уверим, че вина-
ги сте „добре дошли” на 
страниците на издание-
то”, се казва в писмото на 
в. „Строител”, подписано 
от председателя на СД на 
„Вестник Строител” ЕАД 
инж. Пламен Пергелов и от 
прокуриста, гл. редактор 
на вестника и ПР на КСБ 
Ренета Николова. 

Последва кулминацията 
на тържеството. Валери 
Хаджийски наелектризира 
залата с възгласа си 

„Какво можем, приятели?” 

Залата гръмна: „Да строим!”

Валери повтори: „Как-
во можем?” И отговорът: 
„Да строим!“. При трето-
то питане на изп. дирек-
тор гръмна и „На многая 
лета!”. Неповторимо беше 
преживяването да видиш 
влагата в очите на заслу-
жилите ветерани, на стро-
ителните инженери и архи-
текти, на специалистите 
и работниците от „Устра 
Холдинг”. 

На Димитровден родопските строители честваха знаков юбилей

Тържественият водосвет

Инсталацията на кариера „Сушево“

Сградата на Общинската администрация, строена от „Устра“Хотел „Устра“, където се проведе честването

Снимки авторът

Валери Хаджийски, изп. директор на „Устра Холдинг“ АД
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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)



24 ЦПРСÑòðîèòåë петък, 2 ноември 2018

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

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

Протокол № 1173/27.09.2018 г. на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1181/04.10.2018 г. на Комисията  
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1187/18.10.2018 г. на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител
Канд 
потв

204700105 Нанси  07 ПВп
204845887 ГРАМАДА Р ПВп
204647834 СТРОЙ ДИАМАНТ ПВп
205198680 АЙНС-А ПВп
204484522 ДЖИ ДИ ИНВЕСТ ГРУП ПВп
205168947 ТОП СТРОЙ - ПП ПВп
115501527 МАСТЕР ПРОДЖЕКТ ПВп
203089329 МЕГАСТРОЙ 2014 РОб
103762505 КВИНТА - М РОб
203973767 БГНОВА РОб
104639368 СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ РОб
205040926 НИБОСТРОЙ -Б РОб
102875642 МУЛТИ  ХАД РОб
148097266 Синтес Билд РОб
112062174 ПАРТРЕЙД РОб
131324132 НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ СОб
833175762 ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛ-

СТВО
СОб

123054669 Пътно строителна компания 
ЕС БИ ЕС

СОб

102012760 Сириус - Руска Андреева СОб
040287647 ЮНИБИЛД СОб
107563988 АПОЛОН - ДК СОб
124608019 СТИЛСТРОЙ СОб
107015671 РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕР-

ВАЦИЯ
СОб

838188639 Марина-Маринка Йовчева СОб
130077797 МДМ-ИНЖЕНЕРИНГ СОб
131018734 Събев 2002 СОб
131489654 Мотив 1 СОб
127010596 ЛИТОС СОб
111557628 КУПОЛ СОб
114084269 Хоризонт - Плевен СОб
175052275 Енерджи Ефект СОб
131098488 СИТИ - ЕВРО СОб
102116887 Водоканалстрой СОб
121235530 НЮ СИТИ СОб
131220440 Евробулстрой Холдинг СОб
127560686 ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ СОб
115779380 Радев СОб
175274322 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ СОб
125035736 Герил монтаж - Ахмед Вели 

Кесим
СОб

200610991 БКС-Димитровград-Консор-
циум

СОб

200006539 ГЛОБ СТРОЙ СОб
200083343 НИМ ХРИСТОВ СОб
115326791 РЕСТ-ДИМИТРОВ СОб
201600128 СПОРТСТРОЙ 11 СОб
107525197 Газкомплект СОб
148055915 ФРАЙБАУ-90 СОб
103943352 ПЕРОН СОб
148097056 СТАР-БИЛД СОб
201901829 ПСТ БУРГАС СОб
201603804 СТАБО СТРОЙ СОб
131402471 Ди Ви Ес СОб
114062283 СТРОЙКОМ-ДМ СОб
175052663 ВЕРТИКАЛ  ПРОЕКТ СОб
200705222 ГРИЙН ФЮЧЪР СОб
203034725 Доби Строй СОб
831210296 ЕКСТА СОб
124685186 България Еко Проджект СОб
202982353 ЕН 87 СОб
201366497 СЕ АЙ ГРУП СОб
201122703 ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ СОб
202239823 Шипи 94 СОб
203435369 БРИАБИЛД СОб
126626852 СТРОЙ - ГСТ СОб
202741181 РАВДАИНВЕСТ СОб
203709700 М-Ти-М-Строй СОб
203810837 БГСТРОЙ-56 СОб
203064152 АЛУМИНА БИЛД СОб
203899316 3РС СОб
203941480 Проектстрой - Станков СОб
103933123 ЕЛМАР-МД СОб
201862803 Унипул Варна СОб
203947654 ПЕСИМА КОНСУЛТ СОб
127571654 Вегода 1 СОб
200611399 ЕНЧЕВГРУП СОб
204244146 П - СТРОЙ СОб
201265224 Терабилдинг-М СОб
200613642 ЕЛГРУП- 51 СОб
200431091 Попово Солар СОб
201624289 ДК-Благоевград СОб
130464370 КАСТРОЙ СОб
203430920 ИMПОРТСТРОЙ СОб
203730615 ЕЛ ЕОН СОб

204131796 РиН Строй 2016 СОб
202194381 ВАЛЕРОН СОб
202536027 Орбелком СОб
201301923 ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ 

ХОЛДИНГ
СОб

202360344 Югоизточна рибна компания СОб
131382428 ТЕСАРАКТ ГРУП СОб
160060800 Монолитстрой СОб
200376385 АРТ БИЛД 2009 СОб
203184792 СТРЕМЕЖ 2014 СОб
202438818 ДЖАН 2005 СОб
102884399 ПОПОВ СОб
125575942 ЕЛТЕКС СОб
127636269 ИНСТАЛСТРОЙ СОб

ЕИК Строител
Канд 
потв

204118400 ЕРМИТАЖ КЛАСИК ПВп
202478403 ВИТИМАКС ПВп
204045913 ИДО БАЙ ПВп
203890064 ЗИБ СТРОЙ ГРУП ПВп
205272537 Ди енд Ай Билдинг ПВп
204999757 Одесос Билдинг Груп ПВп
204809802 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО - 

СТЕФАН СТЕФАНОВ
ПВп

202761878 ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД ПВп
201780516 ИНТЕРДУМ ПВп
203488546 ЕС - ЕС ГРУП ПВп
200233622 БИЗНЕС ФАСИЛИТИ СЪР-

ВИСИЗ
ПВп

175071037 ГЕБ ПРОДЖЕКТС ПВп
205083754 ПАРТ КОНСТРУКШЪН ПВп
108682536 ЕКОСТРОЙ РОб
203820557 ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ РОб
204018649 Краси Кънстръкшън РОб
202414735 МИК БИЛД - Русе РОб
202027635 ЕКОДИН РОб
203254835 ДЖАМБАЗЛАР 2014 РОб
202276782 Дайв Инженеринг РОб
201289467 Ди Енд Ди 2010 РОб
109009973 Билд - МА СОб
831635557 Евро Алианс Геотехника СОб
120008016 Дюлгер СОб
123033455 Чахов СОб
120517522 СТИФСТРОЙ СОб
102826517 НАЧЕВ СТРОЕЖИ СОб
130917415 СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМА-

ЧЕСКИ ХОЛДИНГ
СОб

203398287 ПЛАНЕР 2005 СОб
124620594 Комплектстрой-Д СОб
101508611 ГБС БЛАГОЕВГРАД СОб
121837201 Адлон Билдърс Къмпани СОб
130498950 ЮНИС 2001 СОб
130097045 ЧАЙКА 99 СОб
121261524 СТРОЙМОНТАЖ Г.К. СОб
102274702 Стройинвест-АБ СОб
123755429 ВАЛ-КОМ СОб
040154547 ТИ ВИ БИ СОб
128621665 Мириан СОб
825004576 САРИС СОб
104053275 ЕМУ СОб
119664169 Техномонтаж СОб
130530646 СТИВО Х СОб
040794757 Манол Чернев- Конгломерат 

-строй
СОб

148106046 ССС-Инженеринг СОб
112617946 ЕЛ и КО СОб
123742225 ДИМ РАД СОб
131498991 Когер енд Партнерс СОб
200094279 КОМЕРС - БОРИНО СОб
122052196 МАГНАТ СОб
120025204 БАС-66 БОЙКО СИМЕОНОВ СОб
112667223 ЕЛКОБ СОб
115823179 Микаса СОб
105544996 Аве-Строй СОб
101755167 ЛИК СТРОЙ СОб
106006192 Стройинвест СОб
147053929 ЯНУЛОВ И КО СОб
175133058 Ърбън Сълушънс България СОб
128605682 МЕТАЛ СТИЛ СОб
101716466 ЕВРОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ СОб
175222941 КОЗИРОГ - 95 СОб
120617437 Евро строй 2007 СОб
131315956 М-СТРОНГ СОб
121800847 ПЛАСТОН 21 СОб
811130355 Престиж Бизнес - 93 СОб
114685818 СТАНЕВИГРУП СОб
108692092 Енерджи 71 СОб
200428960 ХРИС СТРОЙ СОб
102006848 Бургасинвест СОб
123075696 ВЪЛЕВИ - В СОб
104681725 АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ СОб
201126307 ДАНА БИЛД СОб
200809484 ДЕНИС-1992 СОб
131321959 Камбуров СОб
101001298 ПОРОЙ -ДИМИТЪР ГЪРЧЕВ СОб
114635167 ШРАЙДЕР СОб
121451858 АНДИКА СОб
131180978 АНИВАЛ КЪМПАНИ СОб
114094103 Палмо СОб
175175044 АМИТ КЪНСТРАКШЪН СОб
120567518 ОГНЯН ГОДУМОВ - ДИТА СОб
148043037 ЕЛЕКТРО СТИЛ СОб
201812686 Пътища М СОб
202392356 Мундус Билд СОб
813192156 БИОКЛИМА АР СОб
127624669 КОРАНИ СТАНДАРТ СОб
102874914 Булстрой СОб
202554790 АЛЕКСАНДЪР  ГРУП  2010 СОб
201754133 ХИКС ЕЛ СОб
201640432 Дорис Разград СОб
202098269 ДОМСТРОЙ-2 СОб
202174701 ЕМ ВИ-ТРЕЙДИНГ СОб
175002571 ИЗОТЕХ  ГРУП СОб
202521491 ТОКРИЯ СОб
202444290 СК РЕЗОС СОб
202605249 ФБ ГРУП СОб
202745799 НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН СОб

131112094 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ СОб
115505778 ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ СОб
202843294 Билд Динамик СОб
200379253 ОВК СОб
111548223 Стройкорект СОб
201892159 НОУТ СОб
200017215 КОКО И СИНОВЕ СОб
126737660 Термоват БГ СОб
202972284 ПАНТЕЛЕЕВ СТРОЙ ИНВЕСТ СОб
175400760 МЕСТРОЙ СОб
202912426 Промод 2014 СОб
203289206 АКВА Билд Системс СОб
202269268 ДАВИДОВ 2012 СОб
201062836 БОНЕВ ПРОЕКТ СОб
203203787 КК Конструкшън СОб
201552968 ИНОКОН СОб
203362298 КУБАР СТРОЙ СОб
203260222 КУОЛИТИ ГРУП СОб
116592184 ЙОВ СОб
203054350 ДЕМАР КОНСТРУКШЪН СОб
125551311 ТОП СТРОЙ СОб
131375615 СА ФА ОС СОб
201838542 ГЛОБАЛ СТРОЙГРУП СОб
030424040 Петър Яков СОб
202618517 Ковег инвест 2000 СОб
203339310 АГРОСТРОЙ 79 СОб
203484786 РОБУЛ КЪНСТРАКШЪН СОб
203436236 БИЛДКОМПЛЕКТ СОб
203328424 СИТИ КА СОб
202709721 ЪРБЪН ГРИЙН СОб
203802160 СТРОЙКОМЕРС-58 СОб
120562136 ВИКТОРИО СОб
202783846 АИКО - М СОб
200342130 НЕДЯЛКОВ СТРОЙ КОНСУЛТ СОб
200603541 ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ СОб
203297085 ПАУЪР БИЛД ЕНД ТРЕЙД СОб
203187023 Интервал Инженеринг СОб
131441289 РУМ ТРЕЙД СОб
203980921 Б БИЛД СОб
111575868 АЛПЛАСТ СОб
175427558 КЮА СОб
203824648 Стром инвест СОб
200491028 ТИЛЕВ И ВИКТОРИ КОРПО-

РЕЙШЪН ЕЛЕКТРИК
СОб

202743225 Самандови Електроинвест 
Инженеринг

СОб

200479218 Вендор 85 СОб
201719627 СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ СОб
204092343 ГАМА СТРОЙ ИНВЕСТ СОб
115329668 ПРОФИЛ 99 СОб
203193364 Екселенция СОб
201584058 Реджина Михаела СОб
148018361 ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП СОб
204004959 Строн Инвест СОб
131500289 ДЕКО ДИЗАЙН ЕНД БИЛДИНГ СОб
103605048 Евроклима СОб
131422303 ЕНЛИЛ СОб
204171253 СТРОЙ-47 СОб
123734972 СММ Глобал СОб
175153281 ЛАД Инвест Строй СОб
200457912 ТЕХНОПРОМСТРОЙ СОб

204019623 НП ГРУП 2016 СОб
204150565 ЮНИВЪРС ГРУП СОб
202620621 ДЖИ ВИ АЙ-ЕЛЕКТРИК СОб
204225587 УНИСТРОЙ  ЕКСПЕРТ СОб
127016841 Титан БКС СОб
203925921 ЛЪЧИ-97 СОб
202855605 ИНФРАТЕХТРАНС СОб
204511088 БУЛ СТРОЙ ГРУП ИГ СОб
204516571 ЧЕЗ ЕСКО България СОб
204467626 СТИМТЕХ СОб
201739359 КВтранс-инвест СОб
201745744 МАКСИ СТРОЙ БС СОб
200411352 ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪР-

ВИСИС
СОб

203175525 ПИК-СТРОЙБ СОб
204531438 Елмонтажи ГЕЦ СОб
999999090 КОСТРУЦИОНИ МОНКАДА СОб
131459305 КЗУ-ЗЛМК СОб
131313866 Макс Ковъринг СОб
201725968 Пауър Систем Електрик СОб
200381913 ПЕТРОНИКС ГРУП СОб
202776200 ПРЕСИЯНСТРОЙ СОб
120609508 ТОМОВ-ТРЕЙД СОб
202228702 ДЕ-ВИЛ БИЛД СОб
200961870 ЕВРОБУЛГАРСТРОЙ СОб
203376700 КРЕП ИНЖЕНЕРИНГ СОб
203602811 ТРОЯН БИЛД СОб
202603814 ИНФРАКЪНСТРАКШЪН СОб
201700737 СОМАТО ИНЖЕНЕРИНГ СОб
200927899 Сервиз за строителна 

техника
СОб

202925772 ДжиЕн-Билдинг СОб
203145743 П-БИЛД СОб
203315576 КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ СОб
123531922 ЕНЕРЖИ СОб
202990962 Империя ВНВ СОб
202193094 ГАРАНТСТРОЙ - 72 В СОб
203930402 Крисбауен СОб
106624559 АКВА  ГРУП СОб
202410060 КОМФОРТ ПЛАСТ ВАРНА СОб
825028549 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО И 

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО 
ИНКОМ

СОб

126644918 Елитис СОб
200630912 ВЕЛЦ СОб
202908246 САИЕРА - 15 СОб
202756849 ПРОБАУ СОб
202604446 Сейф Парт СОб
819380859 ЕНЕРГОРЕМОНТ-БОБОВ ДОЛ СОб
103522638 ЯТО-Н СОб
201657531 ИНЕРКОМ СОб
131515088 ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ СОб
160040071 ЕКОСИСТ СОб

ЕИК Строител
Канд 
потв

205270012 ПОРТИКО ПВп
200846753 ПРОЕКТ-К ПВп
204926716 ПНМ Строй ПВп
203479892 Хидротех Ко ПВп
128558275 ХИДРОСВЯТ ПВп
204599439 Оптималстрой ПВп
109569744 МАГ ПВп
204615523 АРКСТРОЙ - РА ПВп
204646910 ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП ПВп
200347063 Аеро концепт инженеринг ПВп
204995189 ТМ ИНВЕСТ ГРУП ПВп
130661065 АЕС-Х ПВп
204942037 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ И 

СТРОИТЕЛСТВО-2009
ПВп

205102018 ПЪТИЩА СОФИЯ ПВп
202665958 АТИВГРУП ПВп
203566386 САЛЪХОВ СТРОЙ ПВп
200534077 СТРОЙРЕМОНТ-ЛЪСКОВ ПВп
128601043 Баланс-37 ПВп
205153966 ДУКАТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп
999999138 ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИН-

ШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖА-
РЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ

ПВп

999999139 ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ

ПВп

201366497 СЕ АЙ ГРУП РОб
203733682 АЙДЖАН СТРОЙ РОб
203730615 ЕЛ ЕОН РОб
131175237 Б и Б Братя България РОб
148055915 ФРАЙБАУ-90 РОб
147043618 АГРО САМ РОб
201438587 СИЕД БГ РОб
202418727 Есо Билд РОб
813188229 ЕВРИКА-ГТ РОб
102635825 ЕСПЕРАНСА РОб
203911003 БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ РОб
202738203 ДЖИ ЕМ БИЗНЕС ГРУП РОб
175077684 Гама строй РОб
148010845 ЛУКС СТРОЙ 2006 РОб
131382104 КрасБиВал РОб

813144389 КОСМОС ШИПИНГ РОб
201600128 СПОРТСТРОЙ 11 РОб
201862803 Унипул Варна РОб
175153281 ЛАД Инвест Строй РОб
202536027 Орбелком РОб
200379253 ОВК РОб
204427119 СТРОЙ СТИЛ 2000 ИНВЕСТ РОб
204691161 КММ ИНВЕСТ БИЛДИНГ РОб
203145743 П-БИЛД РОб
831914037 Централна енергоремонтна 

база
РОб

201719627 СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ РОб
203315576 КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ РОб
130464370 КАСТРОЙ РОб
202614337 ВИКТОРИ ГРУП 2013 РОб
203278747 БИЛДЕСТ РОб
203376586 ЕВРОБИЛД - М РОб
131425114 ЕКСА РОб
200194183 БОЛКЪН КЪНСТРАКШЪН РОб
109604177 ПАУТАЛИЯ СТИЛ РОб
120008016 Дюлгер РОб
131459305 КЗУ-ЗЛМК РОб
204534740 Кристъл Вижън БГ РОб
106011086 ОПАЛ-94 СОб
121912935 Ник инженеринг СОб
834071147 РОЯЛ СОб
106002315 Заводски строежи-Козлодуй СОб
120557292 ИНФРАСТРОЙГРУП СОб
115770844 Балис Д СОб
115011904 АВИС ИНЖЕНЕРИНГ СОб
111004271 РИ БИЛД РУМЯНА МИТОВА СОб
108685752 НАФИ СОб
112637760 ДИ ТИ АЙ СОб
115663027 АЛПИН - К СОб
120612536 РУМА-СТРОЙ СОб
200659611 ЕЛИС 80 СОб
175231463 КАБЕЛ ТВ СТРОЙ СОб
200801516 Викинг Реновабле БГ СОб
202313490 РАЛ-МАР БИЛД СОб
201684795 ПЕТРОВ 95 - ЮРИ НЕНЧЕВ СОб
202603262 Стройинженеринг-В СОб
202900598 ИВАНОВ СТРОЙ 89 СОб
203069929 БИЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ-КМ СОб
201567965 Загора Кънстракшън СОб
203095386 ОПЪЛЧЕНОВИ СОб
202902081 Инест Груп СОб
124037620 Българево СОб
203322460 ГИГА  ТРЕЙД 71 СОб
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109578907 ВиКПаничище СОб
201114838 ЯПЪ ТЕХНИК - БЪЛГАРИЯ СОб

201812266 БАБАЧЕВ КОНСУЛТ СОб
201824507 СОРИС СОб
203420709 Сигротех Технолоджи СОб
203219542 ФАЙН БИЛДИНГ 92 СОб
203614048 ЕЛТЕХ - ЛЕФТЕРОВ СОб
201337549 Надин 95 СОб
200481176 ТЕРАМАР - БГ СОб
203247399 Косистрой СОб
010604846 АСТИ СОб
147245349 ИНСТАЛСТРОЙ СОб
147206481 Комфорт Системс СОб
204382542 АРХСТРОЙ  БГ СОб
201296796 УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ СОб
203069103 ПОЛИ ИН 95 СОб
203086273 ВИК РЕМОНТ СОб
201104210 ЛУКСЪРИ ЛИВИНГ СОб
103811571 Маринимпекс СОб
204270842 БИЛДНЕР СОб
204204511 Ремистрой СОб

204321863 КОЛОНА СТРОЙ З
201163109 ДЖОШ-94 З
203671372 ЕВРАЗИЯ БИЛД З
124533036 ИЛКОМ З
204510508 ПЕТРОВИ 2003 З
106544209 ПЪТРЕМОНТ З
040549156 Стивън-Милка Рачева З
106590427 МОНТСТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ З
203596550 ЕР ВЕ ЛУКС БАУ З
204394683 ИНВЕСТ ТРЕЙД -2016 З
106517105 М-ТВ З
200996016 СОЛИТ  СТРОЙ З
124621276 СТРОЙПЕРФЕКТ З
124018997 Диляна - Георги Георгиев З
124041362 Аквастрой-Васил Маринов З
124042395 АГРОСТРОЙ-Д З
124629141 КРИС 94 З
201505947 Фи Строй З
203034483 ЕКОСЕРВИЗ-ДОБРИЧ З
203069797 ЛУКС БЕТОН БЪЛГАРИЯ З
124612626 Албиция З
203479629 СТРОЙ  ИНВЕСТ - Д З
204371147 НГ КОНСТРАКШЪН З
124127181 Ористе-Добрич З
204768259 Валентино 2105 З
200157377 АНДЕЛЕСТЕ З
108670797 СТ-СТРОЙ З
203687391 КРУМ ИНВЕСТ 2015 З
202548944 КОРЕКТСТРОЙ БУЛ З
108533147 Сани-72 Асен Маринов З
121038813 КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ З
201015103 Строй Тоневи З
203855323 АЛЕКС ИНДЪСТРИ З
202355564 БИЛЕНГСТРОЙ З
111590820 ВИП-СТРОЙ З

202045067 Монт Билдинг Гранд З
130101230 БАЛКАНСТРОЙИНВЕСТ З
112524570 ТЕРМИКС ЕС З
112531045 СУХСТРОЙ З
112015071 Георги Шукалов З
203808423 ХИДРОТЕХ-СТРОЙ З
112071814 ЕТ Любомир Стойков З
113594422 ТЕХНО ЕЛ. ИНСТАЛ З
202502669 АЛФА БЕТА СТРОЙ З
202938182 ТРАНСИНВЕСТ КОНСТРАК-

ШЪН
З

203723300 НИККА КОНСУЛТ З
203139384 МОСТ-ПК З
203914167 ЕКОДОМ БИЛДИНГ З
203974263 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ СТРОЙ З
203972216 СУПЕРВИЖЪН КОРЕКТ З
203413690 ОВК Инжинеринг З
113034384 КОНСТАНТИН МЕТОДИЕВ З
203728621 ЙОВЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ З
824124548 Кимтекс ЛС З
200615426 САРАСТРОЙ З
114563440 Димакс З
204028262 СТРОЙ ИВАНОВ 2016 З
203953397 РОСБУЛКАР 2016 З
203100680 МЮНХЕН З
115825415 ДАРИС З
160109927 ЕКОПЛАСТ-07 З
160100910 ЛЮВиК З
115784465 КРЕЙН З
115873627 ИНТРАКОРП З
825357733 БУЛГАРИМПЕКС З
160093946 Хай Билдинг Груп З
115888369 ДИАЗ З
115329440 ФТС З
115870638 СТРОЙГРУПА -СВ-ЕМ З
115947668 ГОСТ-АЛ З
200045517 ИЛИНОЙС-НАТАЛИ З
201920263 АГРО КОНСУЛТ СЪРВИЗ З
202102220 ЖПС-БГ З
202925594 ИНТЕРБИЛД 49 З
200548276 ИНТЕРТЕК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ З
203648196 ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ-1967 З
203965022 ВЕЛ СТРОЙ 2016 З
204115831 Диастема З
115798936 БЕЛЧЕВ З
203299759 БАУПЛАСТИК З
202737724 ПГ2 З
160125714 Вижън 56 З
203007938 КАТИ 922 З
204417299 МИРАЙ-БАУ З
204512555 Р и С СТРОЙ З
160083813 ЕЛЕВТЕРИ З
204480253 ТеоВесСтрой З
201782684 Темел и Ко З
203162155 МЕЙСЪНС БРОС ГРУП З
204246695 БИЛД СОЛЮШЪН З
116562180 АЛКОН МХ З
203627946 ЕРБА 15 З
117543021 Александър Първи З
117013583 АБВ - ИНВЕСТ З
117051939 Ясен-13-Красен Кирилов З
200260587 ТЕХСТРОЙРЕМОНТ З
204111975 ТРАНССТРОЙ 2010 З
201064342 БГ ПАРТНЕР З
202240882 ХОЛЗАУСЕР-2012 З
118562916 Сити енерджи З
204303783 АНСТРОЙ - 70 З
200055511 ЗАГОРА ГЕОСТРОЙ З
201517223 Ремарт85 З
119042473 СД СИМЕОН ПЪРВИ - СИМЕ-

ОНОВИ И С-ИЕ
З

203985797 Пътов З
120512781 Молстрой - Кадир Моллов З
120597803 БАНГИЕВ З
203126472 РОДОПА ТРЕЙС З
200168772 РОЯЛ - 2008 З
203438290 НОВЕЛ БИЛД З

ЕИК Строител
Кант 
потв

101612097 Алекс Строй З
101753073 Д9 ИНВЕСТ З
101064722 ЗИД-КО З
101746317 АВРИ ПЛАСТ З
200164343 ОТЕСТРОЙ З
101763334 АДЕЛИНА СТИЛ 99 З
101755138 БАЛКАНСТРОЙ РАЗЛОГ З
811208786 ЙОРДИ З
101538832 ЕВРОСТРОЙ З
101770161 Каменаров Груп З
202756888 БИ 59 З
102942048 Бул Ен Джи З
102801880 Сан Марко З
200627706 ТРЕЙС-БУРГАС З
102703685 БРОД - ДА З
102878485 ПЪТ 2004 З
102927765 МАЯК ГРУП З
147201783 Мулти Парк З
200929619 СИДЕЛ З
147145021 СПЕД 07 З
147087123 Елвас З

201222187 СТРОЙСТИЛ 2000 З
102890103 ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ З
102873399 Ератоинженеринг БС З
147183748 КОДИ-07 З
200465318 МАК А.Т.Е.В.Е З
202486510 МЕГ СТРОЙ ДИМИТРОВ З
201900061 СТРОЙМАР 2013 З
201263248 Тау Инженеринг З
202946930 ПАРКСТРОЙ БУРГАС З
201558031 СТАР БИЛДИНГ 74 З
203251376 ГЕОСИМ ПРОЕКТ З
202731689 СМК ИНЖЕНЕРИНГ З
202045163 СИТИ БИЛД 12 З
203482842 Галамар З
102269064 ДОМОСТРОЕНЕ-МОНОЛИТ З
203064622 ВЕРТУС ТРЕЙД З
203101907 ДЖ ГРУП З
200785439 УЕБ ИНДЕКС З
147001156 ФЛЕКС БИЛДИНГ 123 З
204463542 Сий Строй З
204494897 БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 03 З
201669473 АДЕКО З
104646877 СТРОЙ-КОМ-ВЕСЕЛИН 

ПАПАЗОВ
З

020427579 ТЕРМОАВТОМАТИКА З
201897590 АСИНВЕСТ З
201202918 ЕВРО НИКЕ - СТРОЙ З
104695988 БЕК-1 З
203405949 Или-строй 83 З
203242295 Билдинг Къмпани - Мария 

Николова
З

204129247 Евротир транс ООД З
204000245 ФУЛ КЕШ ГРУП З
103854131 СТРОИТЕЛ 65 З
103982280 КБ ИНЖЕНЕРИНГ З
103858425 КРИС БИЛДИНГ З
103861243 ИНТЕЛКОМ ПСГ З
103814445 Елит Б З
103080159 Мива старт Попов и сие З
200037463 Бонев Билд З
020951667 Делфин-3-Димов, Аврамова, 

Филипов и с-ие
З

103829199 ХИДРОСИСТЕМ З
201627246 Съни строй ИМ З
103885333 СТЕН БАЙ З
103229507 ЕЛИТ-98 З
103596229 КОСТАДИНОВ 43 З
200837811 Виа Билдинг 09 З
148058950 ПИТСТРОЙ З
201962764 Братанов Трейд З
202810663 СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ З
103791193 ГЕОРГИЕВИ З
202656126 Ай Ди Проджектс EООД З
103909670 Елис Пуулс З
202938191 ТЕМЕЛ 54 З
148038428 ДИМОНИ -  М З
103269284 СТРОЙСНАБ З
202913058 КММ ИНВЕСТ З
203232714 Макс строй инженеринг З
813147307 ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА З
202605459 ХАРПОФАРМА З
202528685 ЕКСПЕРТ БИЛДИНГ З
148059389 СТАБ З
204321824 СТИЛ СТРОЙ 2016 З

203367441 Виастройинженеринг З
203529683 СМК ПЕРЕЛИК ИНВЕСТ З
121634756 АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ З
130771960 Аскостройинвест З
130227994 ВАНД З
130538283 ГЕЛЕКС З
131191152 Прогресстрой-45 З
121196336 СД ВИАНА З
831105411 Хидрострой-София З
124691641 АКВАСТРОЙ З
101678574 СТРОЙМАКС З
131401679 СОФБИЛД ЕНД КО З
131267493 Вектор Конструкт З
831235463 СПИД ИНЖЕНЕРИНГ З
128558791 ЕКО - ТАНК - ИНЖЕНЕРИНГ З
121112092 УНИМЕКС- С З
130263798 ДЕКОСТРОЙ З
175078318 Каризма Утис З
130298137 БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕ-

РИНГ
З

175339834 ЮНИОНИНВЕСТ ПМ З
175120801 Медикъл Билдинг 06 З

131254186 БУЛДАБЕ-13 З
130391659 ДЖИ ЕМ ДЖИ - 3 З
200281389 АЛТРЕМОНТ З
130227193 ТЕМПО 2001 З
200688812 АПОЛИТА З
121177179 МАНДИ 92 - НИКОЛА МАЛКО-

ДАНСКИ
З

204312832 Инфрастрой З
131229394 Венцислав Павлов-63 З
121677469 ИЗТОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ГРУПА
З

131375795 ПТС СТРОЙ З
201415001 ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ З
121117869 ПМУ Кремиковци З
200169956 ПРОФИДЕЛ З
175413245 СОФКОНСУЛТ ГРУП З
201671328 АНЕЛ БГ З
148088865 Сага-К З
201526864 АТАНАСОВ АКЗ З
175002048 БАЛКАНИКА З
201963298 ЛУКСОРИА БИЛД З
175014584 Цветан Найденов-Цецо Б-1 З
201049333 Каламарис Груп З
175386531 БИБА 2 З
131377018 Адвент строй З
202380539 ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ З
200533783 ИВЕСТО 1 З
201901291 ХРИСКОВ  ИНЖЕНЕРИНГ З
175380101 Ей Пи Инженеринг З
202516213 ПРОЕКТ  СИТИ  БИЛД З
201309197 ЕНИВЕЛ З
204123828 ЕРМИТАЖ КЛАСИК З
131078464 ТС инженеринг З
202744398 МУЛТИ  КОРПОРЕЙШЪН З
202463198 МАКС ЕЛЕКТРО З
831735034 ВЕНИТ З
202485369 КИБИС ИНЖЕНЕРИНГ З
102057741 ИНТЕР СИСТЕМС З
202056042 ЕНЕРДЖИ  БИЛД 1 З
202584627 Лапера З
203033559 ДОКСА СТРОЙ З
200210794 Колев Билдинг- 76 З
131336651 ПИ ЕМ АЙ З
202592531 МАЙНИНГ КОНСТРУКШЪН 

КЪМПАНИ
З

203243098 Буларко Иженеринг З
121440897 Шерита М З
121852445 Стромикс З
200671115 РАМЗИСТРОЙ З
201834063 ОМНИЯ КОНТРАКТОРС З
131382727 Креа-5 З
202374080 СИМ АДВАЙС З
201976454 ЕМ БГСОЛАР З
127633376 ЮЖЕН БРЯГ 6 З
203290639 НИКМАР-СОФИЯ З
202813111 ЕЛИТ ПЪТИЩА БГ З
202344285 РД ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП З
202214478 МАСИВ ГРУП ПРОЕКТ З
202072256 МАСИВ ИНЖЕНЕРИНГ КО З
201515514 СЕКОИНЖЕНЕРИНГ З
202010205 БИО ПРО ДИЗАЙН З
131259393 ПРОТИКО ИЛ З
175190949 ДЕА ИНЖЕНЕРИНГ З
130245768 БИ СИС З
175049681 САВАКИНЖЕНЕРИНГ З
203631624 СМ БИЛДИНГ З
202224045 БУЛМАКС 2012 З
203670520 СОФБУЛТРЕЙД - 6 З
203693743 Скайлинк З
175405768 Васкони Арт З
203813349 АРТ ЕЛИТ З
123056297 Нанел З
201309724 Пропаркет З
203992165 КОРЕЛ ПС З
204131878 ОСНОВА 1 З
204105140 ВЕГ ИНЖЕНЕРИНГ З
121238380 РЕВОЛТ - ЛУКАРСКИ И СИЕ З
121352222 МАРИН СИМЕОНОВ - СМ-

ССД-92
З

203039455 СЛЪНЧЕВИ ПОЗДРАВИ З
175270249 ТАТАРИ ДИЗАЙН З
203908181 ФИБРАНТ З
204174566 ПАРАПЕТИ КОЗАРОВ З
121774256 СОНИТА КОНСУЛТ 98 З
203423566 ХИДРА БИЛД З
131359227 ПОРР България З
175167651 БИГ БИЛТ З
121413868 Ю Сървисиз З
203919135 ПАУЪРБИЛД З
175383364 ПОЛИД З

204035716 СТИЛБИЛД ГРУП 2016 З
130529925 ЕВРО АЛИАНС КЪНСТРАК-

ШЪН
З

203857897 Хидро Конструкт З
203858853 ДОМОПЛАН З
201086613 Прогресстрой Инженеринг З
816088554 ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ З
832065505 СИНАНЕЦ З
131317882 Био Технолоджикал Консул-

тинг
З

204127100 БРОККЪР КЪНСТРЪКШЪН З
201180642 ТРЕЙС БЪЛГАРИЯ З

201397820 ПОДЕМ  ГРУП З
202808566 БУЛ ТРЕЙД ФАКТОР З
204434487 ВиНСтрой 13 З
202432181 Корект Билдинг Грyп З
204474478 АЛФА КОНСТРАКШЪН З
203193108 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕЙЧ АР З
204504537 НИК - 559 З
204304248 КАЧОВ СТРОЙ 2016 З
200868881 БЕЛ КОМЕРС 1 З
203644803 ИТЪРНАТИ 2015 З
200339718 К. К. КОНСУЛТ 7 З
203535608 АМБЕЛИЦ СОФИЯ З
202811968 Българска транспортна 

инфраструктура
З

204223814 УАЙТСТОУН КАНСТРАКШЪНС 
САЙПРЪС ЛИМИТЕД – КЛОН 
БЪЛГАРИЯ

З

130565615 ЕНЕРГЕТИКА-ЛД З
204237014 М СТРОЙ 77 З
202702812 ВСВ Инвест З
175238753 КОМФОРТ БИЛДИНГ З
204555695 В и  П Строй Билд З
121794522 АЛЕГРО 2000 З
203637794 ЗАХОЕ З
115886090 АЛФА СТОК З
175319194 АЕРОКЛИМА БУЛ З
175329612 ВЕВИТО СМР З
202016795 ВЕНИСТРОЙ 22 З
202125727 ПРОБЛАСТ З
202973685 Б Л КОНСТУКЦИЙ З
201894103 ТЕХНОБИЛ ТРЕЙД З
204653577 СОФИЯ ТРАНС СТРОЙ ИН-

ВЕСТ-2000
З

202594030 МУЛТИТРЕЙД  СТРОЙ З
201715625 ДИАМАНТ СТРОЙ 2011 З
202636433 ЕУРО СИЙТС З
121303343 НАДИКО З
204483274 БОБСТРОЙ БГ З
203445566 СТРОЙЕМ З
201315969 ИНТЕРПЛАН ИНЖЕНЕРИНГ З
203459427 ТЕНИРА З
204724476 Алфа Тийм Инженеринг З
202423734 ПАС - 3 З
203296179 МЕГА БИЛДИНГ МК З
204798925 Дромос Конструкшън БГ З
204800098 Техникал Конструкшън 

Компани БГ
З

202717369 ЕМС ЕКСПЕРТ З
204667679 ПРЕСЛАП З
203367990 МЕГАСТРОЙ 2015 З
204839090 МЕЛСТРОЙ 2007 З
040358090 ЮГЕМАН-

КАЙРЯКОВ,МАНЧЕВ,ДИМОВА 
И С-ИЕ СД

З

123013405 СТЕФКО МИЛАНОВ З
123543593 Сити строй З
123529024 НИКО З
123060744 ВИГО З
200395738 СЕВАТЕХ З
202495865 ПиЕм Стройинженеринг З
202842134 ДОРСТРОЙ З
202955049 НИБОСТРОЙ З
123749694 БИЛДИНГИНВЕСТ З
203552340 Левкион З
202703191 КОЛЕВ СТРОЙ 2013 З
204443290 ТРАКИЯСТРОЙ 2002 З
202896655 Дом Инвест - М З
200000842 АТЛАНТИК БОНЕВ И СИН З
200092449 НИДА 2 З
126067509 Бурденисстрой - 97 З
836012090 Чавдаров Георгиев и сие З
126735244 КИТ СТРОЙ З
126666252 ПУЛИДОМ З
201818002 ЕКИПСТРОЙ 2011 З
202223705 Ера 90 Димитър Костов З
204177417 ЕР-СЕ-СТРОЙ З
204210845 Ил строй 58 З
837026082 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ З
127031067 Милка Тодорова З
201955392 ЕСЖИ ГРУП З
127032176 ТИЧА - ШУМЕН З
127504456 БАТО - 99 З
128570103 НОРА - ГАЗ З
128628154 Геология и Геотехника-1 З
128607516 МОНОЛИТ СТРОЙ З
202049731 Строймонтаж 2012 З
203585365 ДИКС 2001 Строй З
204228099 СИНХРОН 63 З
202787054 ЛИДЕР МП З
204437227 Максстрой 1 З
838179622 ДУНАЙ - КАЛОР З

Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата в ЦПРС 
СОб -  свиване на обхвата в ЦПРС 
З - заличаване от ЦПРС 
ПОб - промени в обстоятелствата 
ДОп - допълване на опит 

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

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Виртуозният цигулар 
Васко Василев ще зарадва 
българската публика с 5 
концерта в четири града. 
Световноизвестният из-
пълнител ще излезе на родна 
сцена в градовете Варна (5 
ноември), Русе (6 ноември), 
Пловдив (8 ноември) и София, 
където националното му 
турне включва две дати – 10 
и 11 ноември.

Най-новият албум на Ва-
ско Василев е с участието 
на творческия му партньор 
Памела Никълсън, както и със 
солисти от Оркестъра на 
Кралската опера в Лондон. 
Част от виртуозния спек-
такъл е и бенд от 11 души 
от различни националности, 
сред които музиканти от 
Италия, Англия, Аржентина 
и Испания. В албума са вклю-

чени изпълнения на живо на 
„Четирите годишни време-
на“ на Астор Пиацола в ори-
гинален аранжимент, както 
и композиции на Шостакович, 
Гершуин и Джером Керн.

През 1994 г. Васко Ва-
силев става най-младият 
концертмайстор на Оркес-
търа към Кралската опера 
– Лондон, с който редовно се 
изявява и като солист. Из-
пълнява не само класически 
произведения, но и музика с 
по-модерно звучене. Свири 
еднакво добре както на кла-
сическа цигулка, така и на 
цигулка, чийто звук се обога-
тява и усилва с помощта на 
електронни средства. Бил е 
на една сцена със световно-
известни изпълнители, като 
Майкъл Джаксън, Мадона, 
Стинг, Пласидо Доминго и 
други. 

Цигулката му е „Амати“, 
от която в света съществу-
ват само десет екземпляра, 

на възраст около 305 г.
Билети за концертите 

от националното му турне 

може да намерите в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Скандалната история на едно неочаквано 
убийство, излъчено на живо пред хиляди зрители, 
е това, което вълнува милиони хора по света. За-
подозрените са съквартирантите, които все още 
не са напуснали къщата на „Любопитния Том” – по-
пулярен британски риалити формат, чийто трети 
сезон тъкмо е започнал, а прогнозният му рейтинг 
е доста нисък. 

Колоритните участници в шоуто са: краси-
вият нереализиран актьор Дейвид; чернокожият 
стажант-готвач с наченки на комедиант Джаз; 
сексапилната консултантка по продажби Кели; 
татуираната Сали, която е охрана в долнопробен 
бар; шофьорът с тъмно минало Гари; цирковата 
артистка на трапец и еротична танцьорка Мун; 
безличният и предпазлив стажант-доктор Хамиш; 
самоопределящата се като моден дизайнер Лейла; 
анархистът Уогъл и накрая сладката Дервла – мо-
миче от ирландски произход, което лекува психич-
ни травми. Някой от тези симпатяги обаче не се 
страхува да убива пред очите на всички…

За да разберат кой е психопатът, знаейки, че 
са под постоянно видео наблюдение, инспектор 
Колридж и екипът му имат нелеката задача да 
наредят пъзела, разполагайки единствено с ви-
деозаписите от шоуто, както и с показанията 
на слисаните заподозрени, които не дават почти 
никаква информация за случилото се. Ще успеят 
ли да разрешат заплетения случай, или ще станат 
за посмешище пред милионите зрители от всички 
краища на света, които сега следят с интерес 
развръзката около единствения риалити формат, 
в който е извършено убийство?

Японските барабани-
сти Yamato ще предста-
вят новата си програма 
The Challengers във Варна, 
Пловдив и София. Датите 
съответно са 13, 15 и 18 
ноември.

Тази група, идваща 
от красивата префекту-
ра Нара в Япония, винаги 
очарова с оригинален и 
иновативен подход към 
традиционните музикални 
ударни инструменти „уадай-
ко“. Публиката на техните 
концерти е непреодолимо 
завладяна от ритъма на 
барабаните. Представле-
нията им са толкова интен-
зивни, че карат сърцата на 
зрителите да туптят по-
силно, а телата им се из-

дигат в синхрон с мощните 
звуци. 

Групата на японските 
барабанисти Yamato е сфро-
мирана през 1993 г., когато 
дебютира на фестивала в 
Тойчи с оригиналната ком-
позиция на създателя на 

състава Маса Огава Hyu-ga 
(Изгрев). За изминалите 25 
години Yamato са свирили в 
54 държави по света в над 
3500 спектакъла и пред 6 
милиона зрители. Техните 
изпълнения винаги са се 
радвали на отлични отзиви 

от публика и критика. През 
годините славата им се 
разпространява лавиноо-
бразно, а британските ме-
дии са нарекли техния звук 
„Музиката на тялото“. Са-
мите Yamato се гордеят, че 
са групата с най-голям брой 

Японската група 
представя новата 

си програма The 
Challengers във 

Варна, Пловдив и 
София

международни представле-
ния сред всички японски из-
пълнители.

Барабанистите живеят 
в селището Асука, в което 
се заражда японската кул-
тура, но през по-голямата 
част от времето – между 

6 и 10 месеца всяка година 
– изнасят експлозивните 
си представления по целия 
свят. Билети за концерти-
те в България на цени между 
35 и 80 лева може да намери-
те в разпространителска-
та мрежа на Eventim.

Продуцентът на „Бохем-
ска рапсодия” Греъм Кинг бил 
убеден от отличения с на-
гради сценарист Питър Мор-
ган да откупи правата върху 
историята на Фреди Мер-
кюри и Queen. „Питър ме по-
пита дали харесвам Queen. 
Казах му – да, и тогава той 
сподели, че пише сценарий 
по темата и че никой не при-
тежава правата за тяхната 
история, така че да помисля 

дали имам интерес“, споделя 
той.

Както Кинг се опасява, 
съпродуцентите Брайън Мей 
и Роджър Тейлър в началото 
се притесняват от идеята, 
но опитът му в продуцира-
нето на отличени с награди 
филми за такива бележити 
личности като Хауърд Хюс 
(„Авиаторът“) и Мохамед Али 
(„Али“), както и за бившия 
офицер от ЦРУ Тони Мендес 

(„Арго“) ги кара да станат 
уверени в това, което пред-
приемат. 

„Правил съм големи холи-
вудски продукции и смятах, 

че историята трябва да 
бъде представена с такъв 
размах“, обяснява Кинг. „Фил-
мът е празник с музиката им, 
но също и с наследството 

на Queen и Меркюри. Той ще 
покаже на едно ново поколе-
ние кой е всъщност Фреди 
– детство му в Занзибар, 
пристигането му в Лондон, 
предразсъдъците, с които 
се е сблъскал в началото, 
неговата срамежливост и 
неувереност по отношение 
на външността му, битките 
му на различни фронтове, 
изключителния талант на 
Меркюри като композитор и 
музикант, как групата ста-
ва второто му семейство, 
преоткриването му като 
изпълнител от невероятна 
класа, като винаги си остава 
човек, обожаван от всички и 
на когото дори и най-непри-
емливото поведение може да 
бъде простено. Всичко това 
е подплатено с мелодии, кои-
то са иновативни за периода 
между 1970 и 1985 г., който е 
може би най-важната част в 
живота на Фреди и бандата 
и завършва с триумфалното 

им участие на Live Aid“, до-
пълва продуцентът.

Едно от най-големите 
предизвикателства пред 
екипа е да намери най-под-
ходящия актьор, който да се 
превъплъти в харизматич-
ната личност на Фреди. Из-
брана е звездата от сериала 
Mr. Robot Рами Малек, който 
е техен фен и е развълнуван 
от възможността да разбе-
ре повече за тази музикална 
икона. „Знам, че Queen са 
велики, а Фреди Меркюри е 
идол и герой за мнозина. Но 
не си давах сметка колко ва-
жен е той за толкова много 
хора, за феновете му по све-
та. Мисля, че доста от нас 
се идентифицират с Фре-
ди и с неговите безкрайно 
различни превъплъщения. За 
мен беше удивително да се 
запозная с толкова различни 
негови образи, както и с ми-
лата му същност“, споделя 
Малек. 
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На официалната церемония присъства 
министър-председателят Бойко Борисов

Страницата 
подготви 
Емил Христов

На официална церемо-
ния турският президент 
Реджеп Ердоган преряза 
лентата на новото ле-
тище в Истанбул. То е с 
мащабни размери и през 
следващите няколко годи-
ни ще се превърне в най-
голямото в света. След 
завършването на всички 
етапи на мегапроекта 
през 2030 г. аерогарата 
щe paзпoлaгa c 4 тep-
минaлa, свързани c жп ли-
ния мeждy тяx, 6 пиcти, 
пepoни зa 500 caмoлeтa c 
oбщa плoщ 6,5 млн. кв. м, 
паркинг за 70 000 aвтoмo-
билa, и ще е с капацитет 
160 млн. пътници за 12 
месеца. В началото на 
седмицата бе въведена 
в експлоатация първата 
фаза от проекта – 2 ус-
поредни писти с капаци-
тет за 90 млн. пасажери 
годишно. На събитието 
присъства министър-
председателят Бойко 
Борисов, както и лидери 
на страни от Балканите 
и Централна Азия.

 „За мен е чест и удо-
волствие да участвам в 
тържественото откри-
ване на новото летище 
в Истанбул, което се 
провежда на националния 

празник на съседна, при-
ятелска и съюзническа 
Турция – 29 октомври“, 
е заявил българският 
премиер. Борисов е ко-
ментирал, че новото ле-
тище в Истанбул ще има 
не само огромен принос 

за развитието на транс-
портната инфраструк-
тура, но и ще повлияе 
на развитието на тър-
говско-икономическите 
отношения. „То е значи-
телна стъпка в реализи-
рането на инфраструк-

турната свързаност на 
региона с ЕС, която бе 
сред приоритетите на 
българската външна по-
литика по време на пред-
седателство ни на Съве-
та на ЕС“, е подчертал 
Борисов пред президен-

та Ердоган. По думите 
на Бойко Борисов, освен 
непосредствен съсед на 
България, Турция остава 
и важен партньор в об-
ласти като енергетика, 
земеделие и животновъд-
ство, търговия, както и 
в борбата с тероризма. 
„Вярвам, че откриването 
на новото летище сим-
волизира както нашите 
досегашни съвместни 
успехи, така и бъдещо-
то ни сътрудничество, 
взаимно доверие, толе-
рантност и мир“, е посо-
чил още премиерът. 

Полетите от новото 
съоръжение, което е кръс-
тено просто „Истанбул“, 
се изпълняват от „Тър-
киш Еърлайнс“. До края на 
2018 г. от летището ще 
се обслужват само пет 
дестинации, след което 
аерогарата ще поеме 
функциите на главното 
международно летище 
„Ататюрк“. Оператор на 
мегаструктурата е кон-
сорциумът Istanbul Grand 
Airport, съставен от во-
дещите турски фирми 
„Лимак“, „Колин“, „Ченгиз“, 
„Мапа“ и „Калион“. 

Плановете са ново-
то съоръжение, което е 
разположено на брега на 

Черно море, да се превър-
не в летищен хъб на поле-
ти между Европа и Азия. 
Проектът е  част от 
големите инфраструк-
турни цели на Турция да 
влезе в групата на 10-те 
най-развити икономики в 
света до 2023 г. Първа-
та фаза е реализирана за 
42 месеца. Инвестиция-
та в нея е 6 млрд. евро, 
осигурена чрез публично-
частно партньорство. 
В строителството на 
обекта са участвали над 
200 000 работници. Ин-
териорът на аеропорта 
е в традиционен турски 
стил. Сградата е енерго-
ефективна, оборудвана с 
най-високо качество ох-
ранителни системи, оси-
гурени са интелигентни 
услуги за пасажерите. 
Двете работещи писти 
са с дължина 3750 м и 
4100 м, а въздушната кула 
е във формата на лале.

И н в е с т и ц и я т а  з а 
пълното завършване на 
мегапроекта се оценява 
на около 26,1 млрд. евро. 
Следващите фази пред-
виждат изграждането на 
конструкции с площ от 
76,5 млн. кв. м. Планира 
се строителството да 
приключи до 2023 г. 

Европейската комисия обяви подкрепата си за 
строителството на нова плаваща вятърна цен-
трала край бреговете на Португалия. Проектът ще 
бъде подкрепен със заем от Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) в размер на 60 милиона евро.

Вятърната ферма ще бъде разработена от 
Windplus – съвместно предприятие между EDP 
Renewables, Repsol и Principle Power. Капацитетът 
й ще е 25 Мвт. Съоръжението ще бъде разположено 
на 20 километра от северното крайбрежие на Пор-
тугалия. Смята се, че новият ветроенергиен парк 
ще произвежда достатъчно енергия, за да захранва 
60 000 жилища годишно.

„Нуждаем се от иновативни технологии за уско-
ряване на прехода към чиста енергия в Европа, както 
и да се справим с изменението на климата“, е заявил 
еврокомисарят Карлос Моедаш с ресор „Изследвания, 
наука и иновации”. Той е добавил, че това ще подобри 
качеството на живот и ще създаде нови работни 
места и икономически растеж.

За изграждането на ветропарка WindFloat три 
турбини ще бъдат закотвени на дълбочина около 100 
метра. В подобни зони вятърът е и по-силен, и по-
постоянен, тоест генерацията ще е по-успешна.

Архитектът Анджело 
Ренна представи проект 
за 90-метрова могила, 
която да пречиства за-
мърсения въздух в Торино, 
Италия. Той предлага из-
куствената планина, носе-
ща името Sponge Mountain, 
да бъде направена от 
пръстта, която ще се 
изкопае при строител-
ството на железопътен 
тунел, който ще свързва 
северния италиански град 
с Лион, Франция. Планина-
та ще поглъща пасивно 
въглеродния диоксид, кой-
то се отделя в атмосфе-
рата от промишлеността 
и автомобилния трафик, и 
ще се блокира в почвата. 
Жителите на Торино също 
ще могат да допринесат 
в борбата с климатични-
те промени. Те ще имат 
възможност да посадят 
дървета на изкуствената 
планина, както и да изгра-
дят алеи, с които могила-
та ще се превърне в парк.

Ренна е разработил 
концепцията за SUCCESS, 
проект на Engineering and 
Physical Sciences Research 
Council в Обединеното 
кралство, в рамките на 
който се изследва по-
тенциалът на почвата 
за улавяне на въглерод. 

Учени, инженери и еколози 
работят съвместно с ди-
зайнерите, за да проучат 
начините, по които поч-
вата може да бъде опти-
мизирана, за да абсорби-
ра въглеродния диоксид в 
градската среда.

Очаква се по време 
на строителството на 
жп тунела между Торино 
и Лион да бъдат изкопани 
около 6 млн. тона почва, 
която според проучване 
на SUCCESS има голям 
капацитет за улавяне на 
въглероден диоксид.

Торино вече е един от 

най-замърсените градове 
в Европа. Според доклад 
на Световната здравна 
организация, въздухът в 
населеното място има 
концентрация на частици 
от 39 микрограма на куби-
чен метър. Предишните 
опити за ограничаване на 
замърсяването на възду-
ха в Торино са включвали 
въвеждането на временни 
забрани за автомобилно 
движение.

Проектите за ула-
вяне на въглерод – като 
Sponge Mountain, са от 
многото такива за гео-

инженерство, чрез които 
учените и архитектите 
заедно търсят решения 
за опазването на околна-
та среда. Те са в отговор 
на изискването на ООН 
до 12 години страните да 
предприемат действия 
срещу изменението на 
климата, в противен слу-
чай има риск от глобално 
бедствие. Примерите за 
геоинженерни проекти 
включват изпомпване на 
газове в стратосферата 
и боядисване на покриви 
в бяло, за да отразяват 
слънчевата светлина.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи за 
обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф 
Игнатиево, Община Марица“, в изпълнение на проект на... продължава 
в Раздел VI.3)”

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводни 
мрежи в с. Бял Извор, с. Брезен и с. Ябълковец, Община Ардино“

Наименование: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на рабо-
тен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за 
обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични 
разстройства - виж. VI.3”

Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експло-
атация на строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно откло-
нение „Бургас“

Наименование: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа 
в Община Полски Тръмбеш“, по обособени позиции

Наименование: „Инженеринг – проектиране, извършване на стро-
ителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по 
проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамил-
ни... продължава в II.1.4)”

Наименование: Ремонт на очистно съоръжение „Стряма”

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на водопровод-
ната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга 
и намаляване на загубите на вода“

Наименование: „Извършване на строителни и монтажни работи 
за обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефектив-
ност на съществуващи сгради с идентификатори 68850.502.342.1 и 
68850.502.342.2...“

Наименование: „Изпълн. на строит.-монтаж. работи чрез инжене-
ринг – изгражд. на социал. жилища по проект „Изгражд. на социал. жили-
ща за настаняв. на малцин. и социал. слаби групи в кв. „Орел“, отговар. 
на съврем. хигиен. изисквания"

Наименование: „Ремонт на улици в населените места в Община 
Разград“

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

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб  на строителите  
ветерани  Ви поздравявам с нашия професионален празник с пожелания за здраве, 
повече радостни моменти в семействата Ви и дълги години да се радвате на 
уважението на Вашите съграждани за сътвореното от Вас.

Бъдете пример за подражание и уважение от съвременните колеги строи-
тели и с Вашите действия да издигнете авторитета на Камарата на строи-
телите в България и строителната гилдия.

                    
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ!
     Председател на УС  НА НКСВ:
      Инж. Тодор Топалски

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ
НКСВ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Възложител: Община Марица – област Плов-
див
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 5 639 007.77 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 540
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/11/2018    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, засе-
дателна зала на Община Марица - област 

Пловдив
Дата: 28/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Любомира Ангелова
Факс: +359 32951934
Адрес: бул. „Марица“ №57А
Адрес на възложителя: www.maritsa.org
Телефон: +359 32907800
E-mail: obshtina@maritsa.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874605&mode=view

Възложител: Община Ардино
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 4 441 969.38 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/11/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Общински съвет, гр. Ардино, на Ад-

рес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31
Дата: 28/11/2018   Местно време: 12:00 
За контакти: Гьокчен Емин
Факс: +359 36514568
Адрес: ул. „Бели брези“ №31
Адрес на възложителя: http://www.ardino.bg/
Телефон: +359 36514238
E-mail: gokcen_emin@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=875090&mode=view

Възложител: Община Борово
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 3 295 403.79 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/11/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Борово в гр. Борово, ул. „Ни-

кола Вапцаров” №1А
Дата: 21/11/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: кмет на Община Борово
Факс: +359 81771774
Адрес: ул. „Никола Вапцаров“ №1А
Адрес на възложителя: http://www.borovo.org
Телефон: +359 81402253
E-mail: borovo@borovo.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874764&mode=view

Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 649 396.78 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/11/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Стара Загора

Дата: 27/11/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874559&mode=view

Възложител: Община Разград
Oсн. предмет: 45211200
Прогнозна стойност: 1 701 260 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 11
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/11/2018   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Разград, 7200 гр. Разград, бул. „Бели 
Лом” №37А, етаж 1, зала №102

Дата: 28/11/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: арх. Петър Сергев, Веселка 
Дакова и Димитринка Спасова
Факс: +359 84-660090
Адрес: бул. „Бели Лом“ №37А
Адрес на възложителя: www.razgrad.bg
Телефон: +359 84-618142/+359 84-618171/+359 
84-618178
E-mail: kmet@razgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874838&mode=view

Възложител: Община Разград
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 379 166.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/11/2018   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: стая №102, нами-
раща се в административната сграда на 
Община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 

№37А
Дата: 21/11/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Силвия Янева
Факс: +359 84660090
Адрес: бул. „Бели Лом“ №37А
Адрес на възложителя: www.razgrad.bg
Телефон: +359 84618213
E-mail: obstina@razgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874825&mode=view

Възложител: Община Струмяни
Oсн. предмет: 45215200
Прогнозна стойност: 1 628 570.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/12/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: с. Струмяни, пл. 
„7-ми Април“ №1, залата на Общински съвет

Дата: 04/12/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Василка Панкова
Факс: +359 07434-3105
Адрес: пл. „7-ми Април“ №1
Адрес на възложителя: www.strumyani.org
Телефон: +359 07434-3108
E-mail: strumyani_oba@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874697&mode=view

Възложител: „Булгартрансгаз” ЕАД
Oсн. предмет: 45220000 
Прогнозна стойност: 1 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/11/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Централно упра-
вление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с Адрес: гр. 

София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ №66
Дата: 26/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Весела Тафраджийска
Факс: +359 29250063
Адрес: бул. „Панчо Владигеров“ №66
Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396358
E-mail: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=875265&mode=view

Възложител: Община Полски Тръмбеш
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 1 176 472.10 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/11/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Полски Тръмбеш - 4 етаж
Дата: 27/11/2018    Местно време: 13:00 

За контакти: Катя Илиева – нач.-отдел Ре-
гионална политика, програми и проекти и 
обществени поръчки
Факс: +359 6141-6945
Адрес: ул. „Черно море“ №4
Адрес на възложителя: http://www.trambesh.
eu/
Телефон: +359 6141-4133
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=875389&mode=view

Възложител: Община Ловеч
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 875 539.25  лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 225
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/11/2018   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Ловеч, ул. „Тър-
говска“ №22, сградата на Община Ловеч

Дата: 03/12/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Найден Вълчев
Факс: +359 68-688280
Адрес: ул. „Търговска“ №22
Адрес на възложителя: http://www.lovech.bg
Телефон: +359 68-688242
E-mail: lovechrsk@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=874639&mode=view

Възложител: „Булгартрансгаз” ЕАД
Oсн. предмет: 45231220
Прогнозна стойност: 1 089 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/11/2018  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Централно упра-
вление на „Булгартрансгаз” ЕАД: гр. София, 
бул. „Панчо Владигеров“ №66

Дата: 27/11/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Владислав Петров; Ангела Ли-
лова
Факс: +359 2-9250063
Адрес: бул. „Панчо Владигеров“ №66
Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396351/ +359 2-9396210
E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=875270&mode=view
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Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Премина 10-и кръг на Българска строителна фут-
болна лига (БСФЛ). Това беше кръгът на дербита с 
привкус на борба за по-челни позиции във временно-
то класиране. „Марибор строй“ – отборът, който 
още не познава вкуса на загубата до момента, се 
изправи срещу новаците от „Булстрой груп“, които 
с изиграните си мачове до момента показват, че 
ще бъдат фактор в лигата и другите тимове тряб-
ва да се съобразяват с тях. След изиграното дерби 
„Марибор“ продължава да няма поражение, след като 
се наложи доста трудно с 3:2 над своите опонен-
ти. Виновници за продължаващата добра серия на 
мариборци бяха Борислав Беширов, Николай Зайков 
и Росен Паналов, а за „Булстрой“ точни бяха Петко 
Петков и Юлиан Младенов. 

В другото дерби от вечерта отборът на „Бо-
кал“ успя да открадне с доста голям късмет трите 
точки от „Каммартон България“ след две попадения 
в последната минута на мача, реализирани от Геор-
ги Боянин и Георги Братованов. Цветан Милотинов 
(„Каммартон”) пропусна дузпа при резултат 0:0.

Както винаги, „Ромстал ХЕС“ и „Инфра Холдинг“ 
доказаха, че двубоите помежду им винаги са резул-
татни. Сегашното дерби беше същото и отново 
краен победител излезе холдингът, който се наложи 
с 6:2 над своите противници. С 4 гола за победите-
лите се отчете Георги Асенов, а по един добавиха 
Валентин Маринов и Димитър Димитров, докато за 
ромсталци точни бяха Дилян Василев и Владислав 
Славов.

Приятната изненада до момента в Шампионата 
– селекцията на Pipe System продължава с победния 
си поход, като сега в жертва падна тимът на Old 
Boys, който беше сразен с 6:2 след кинжални удари 
на Денис Борисов и Максим Василев (2) и Николай 
Сибирски и Васил Фампарски (1). За „старчетата“ 
се разписаха обичайните заподозрени Михаил Димов 
и Емил Найденов.

Бомбата на кръга хвърлиха „агентите“ от „АПИ“, 
които в последната минута на срещата успяха да 
направят 5:5 на „Ергодом“ и по този начин добавиха 
нова точка към своя актив. „Агентите“ стигнаха до 
точката благодарение на головете на Иван Мирчев 
(3) и Георги Стамов (2), за „Ергодом“ се разписаха 
на два пъти Светослав Димитров и Станислав Бо-
жилов, а Георги Рашев вкара веднъж.

Отбора на „Контракт сити“ трябваше доста да 
се потруди за поредната си победа, която не дойде 
лесно срещу тима на „Архитектурно студио Стивън 
Джордж“ с 3:1. На „гражданите“ им се наложи да пра-
вят обрат в мача с попадения на Красимир Недялков 
(2) и Мохамед Сила, след като „архитектите” бяха 
повели с гол на Йордан Терзиев.

Тимът на „Монтаж Строителни Конструкции“ 
стигна до много труден успех с 2:1 над „Теразид“ 
след голове на Цветомир Илиев и Тодор Талков (МСК) 
и почетно попадение на Димитър Гергов за „канар-
четата“.

С хеттрик на Атанас Димитров и два гола на 
Милен Кръстев селекцията на Cordeel Bulgaria успя 
да надделее над отбора на „Главболгарстрой“ с 5:2. 
За „ГБС“ точни бяха Емил Маринов и Георги Поли-
тов.

ЧЕЗ Електро засади първите 10 дървета в 
рамките на инициативата We Do Green 

Емил Христов

На 27 октомври на бул. „Черни връх“ 
№ 44-46 в София, след традиционното 
съботно бягане на 5kmrun.bg в сто-
личния Южен парк, което за втори 
път тази година беше под мотото 
Run Green, участници и служители на 
ЧЕЗ в България засадиха 10 дървета. 
Те бяха първите от предвидените за 
залесяване тази есен в рамките на 
инициативата We Do Green.

В първото съботно бягане в 
Южния парк под мотото Run Green, 
което се проведе през юли т.г. съв-
местно от ЧЕЗ и 5kmrun, се вклю-
чиха 366 възрастни и деца. Броят 

на участниците определи този на 
дърветата, които да бъдат заса-
дени от доброволци – служители на 
ЧЕЗ и граждани, на обезлесени те-
ритории в гори, паркове и населени 
места в Западна България. Броят на 
участниците по време на второто 
бягане допринесе за това, от дру-
жеството да добавят още 375 дър-
вета. 

От „ЧЕЗ Електро България“ пла-
нират и още една инициатива, в 
рамките на която доброволци – слу-
жители на ЧЕЗ в България, съвмест-
но с gorata.bg и със съдействието на 
Югозападно държавно предприятие, 
ще засадят 1500 фиданки на дъб и 

акация на територията на опожа-
рена гора в землището на с. Росо-
ман, община Божурище, Софийска 
област. 

Също така на 10 ноември „ЧЕЗ 
Електро България“ АД, в партньор-
ство със столичния район „Възраж-
дане“, организира засаждане от 
доброволци на 64 иглолистни и ши-
роколистни дървета в едноименния 
парк. 

Една от целите на инициати-
вата We Do Green е да популяри-
зира електронната фактура като 
удобен, сигурен и модерен начин за 
получаване на месечните сметки, 
който дава възможност и за ли-
чен принос към опазване на приро-
дата.

Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България: 

Г-н Крал, за втори път тази го-

дина ЧЕЗ организира събитието Run 

Green. Разкажете повече за него.

Събитието е част от инициати-
вите, включени в кампанията на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД – „Зареждаме 
Ви с енергия“, която е насочена към 
опазване на околната среда. Искаме 
да покажем на хората, че могат да се 
грижат за природата, като се отка-
жат от хартиената фактура и избе-
рат на нейно място електронната. По 
този начин София и цяла Западна Бъл-
гария могат да станат по-добро мяс-
то за живеене, а районите – по-зелени 
и красиви. Целта ни е да покажем, че 
е необходимо да се използва по-мал-
ко хартия и така ще се изсичат по-
малко дървета. Освен това произ-
водството на този продукт води до 
отделянето на вредни емисии. Така се 
зароди и нашата идея всеки участник 
в Run Green да бъде провокиран да се 
откаже от хартиената си фактура, а 
също така да се включи в засаждане-
то на нови дървета.

Има ли интерес към Run Green? 

Интересът беше огромен по вре-
ме и на двете наши събития. Поради 
това решихме да проведем още една 
инициатива съвместно с gorata.bg и 
със съдействието на Югозападното 
държавно предприятие. Трябва да 
уточня, че не става въпрос само за 

засаждане на 1500 дървета в с. Ро-
соман, а сме поели ангажимент и да 
се грижим за тях занапред. Същото 
важи и за 64-те иглолистни и широко-
листни дървета, които ще засадим в 
парк „Възраждане“. Искам да уточня, 
че избрахме с. Росоман, защото там 
има опожарена гора, която искаме да 
възстановим. 

Убедени сме, че трябва да насочим 
вниманието на хората към околната 
среда и устойчивото развитие. За нас 
устойчивото развитие не е празно по-
нятие, не е свързано само с някакви 
инициативи, а с начина ни на мислене. 
Всяко едно решение на ЧЕЗ е съобразе-
но с това как то ще въздейства върху 
хората и околната среда.

Какъв е броят на клиентите Ви, 

които са се отказали от хартиена 

фактура?  

Над 400 000 клиенти на „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД в момента полу-
чават фактурите си онлайн. Това е 
почти една трета от потребители-
те на услугите ни. Надявам се, че с 
настоящите ни инициативи броят на 
отказалите се от хартиените фак-
тури ще се увеличи.  

Планирате ли провеждането на 

още подобни събития?

Това не е последната ни акция. 
Догодина ще организираме и други 
мероприятия, като дървета ще се 
засаждат не само в София. Целта 
ни е да обхванем цялата територия, 
на която оперира ЧЕЗ Електро. Run 
Green е само част от инициативата 
We Do Green. Не за пръв път орга-
низираме такива кампании, които 
представят опазването на приро-
дата като лична и общественозна-
чима кауза, като например фото-
конкурс и изложба, „Не позволявайте 
дърветата да станат дървесина“, 
„Запазете хартията за детските 
рисунки“, Академия „Енергия“, обра-
зователна кампания „За децата и 
енергията“. Нашата политика е на-
сочена към хората. Тя цели устойчи-
вост и добро отношение към окол-
ната среда.

Снимки авторът и ЧЕЗ Електро
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Наближи ли ноември, някак естест-
вено тиквата навлиза в живота ни. От 
една страна, защото навсякъде ухае на 
печена тиква, а от друга, защото оран-
жевите красавици в последните години 
стават неизменна част от интериора на 
магазини и заведения, за дните около Хе-
лоуин. Днес, в златната епоха за малките 
пивоварни, ще ви представим тиквата в 
друго нейно измерение – луксозна крафт 
бира. Затова задръжте мисълта си върху 
аромата на печена тиква и си изберете 
някоя от напитките, които влизат в кла-
сацията за най-добро плодово пиво.

Punkuccino 

Тя е създадена в пивоварна Elysian и 
завинаги може да промени вашето въз-
приятие за сезонната напитка. Elysian 
Brewing Company съчетава деликатната 
комбинация от аромат на кафе и тиква, 
като ползва скъпото Stumptown Coffee 
Roasters. Ще поискате да отворите бу-
тилката за свежа доза кофеин – на обяд, 
за да наситите жаждата си, и вечер, 
просто защото е толкова добра.

Brooklyn Brewery’s Post Road Pumpkin Ale

Ранните американски колонисти се 
нуждаели от нещо, което да се прибави 
към бирата им през есента, а в Новия 
свят имало много тикви. Затова казват, 
че американската бира от тиква звучи 
традиционно – почти като американския 
пай. Бруклинската пивоварна работи с 

ечемичен малц и стотици килограми тик-
ва от сорта Dickinson във всяка партида. 
Тя е оранжева и изключително ароматна. 
Резултатът е подходящ за празнични яс-
тия и десерти с маскарпоне.

Schlafly Beer’s Pumpkin Ale

Когато една съставка изпъква твърде 
много в бирата, тя не е хубава, твърдят 
експертите. Schlafly събира в Ale много 
съставки, всяка от които може да бъде 
доминираща, но пропорцията е такава, че 
те сякаш изненадващо се сливат в една 
от най-добрите марки на пивоварната. 
Тук интересна е технологията, при коя-
то тиквата се добавя в големи количе-
ства към готовото пиво, след което то 
се филтрира през подправки като канела, 
карамфил и индийско орехче. Ale е нещо, 
което искате да пиете през цялата годи-
на, но не може, защото най-добрите неща 
идват и си отиват със сезоните. Ако сте 
уцелили и времето обаче, внимавайте с 

Най-подходящото пиво за дните около Хелоуин

количеството, защото де-
ликатният вкус подмамва, 
но това е 8-процентов ал-
кохол.

Troegs Independent Brewing’s 

Master of Pumpkins

Има повече тиквени 
плантации в американския 
щат Пенсилвания, отколко-
то в която и да е държа-
ва – имайте предвид това, 
когато търсите най-до-
брото преживяване с бира 
от тиква. Едно от стопан-
ствата е Strites 'Orchard, 
което е само на няколко 
километра от пивоварна-
та Troegs. Към изпечените 
на слънце красавици Troegs 
добавя щедро и подправ-
ки като канела, карамфил, 
джинджифил, индийско ор-
ехче и френска мая. Няма 
как да опитате този елик-
сир на друго място, така 
че стигнете ли до там, по-
търсете бутилка от него 
на всяка цена.
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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

Пациент на психиатрията вързал 
с връвчица тухла и взел да я влачи. 
Минал покрай него главният лекар и 
за да го изпита дали се оправя,  
му казал:
– Много хубаво кученце водиш.
– Това е тухла – отвърнал пациентът.
Доволен от отговора му, главният 
лекар се прибрал в кабинета си.
Тогава пациентът се озърнал, клекнал, 
погалил тухлата и рекъл:
– Ей, Шаро, пак го преметнахме тоя!

С първа капка 
стартира 

строителството 
на детска градина
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


