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Емил Христов
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В Ямбол се проведе заседание на Разширения 
Управителен съвет на Камарата на строителите 
в България (УС на КСБ). На него присъстваха пред-
седателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-
председателят на УС Владимир Житенски, инж. 
Николай Николов, зам.-председател на УС и предсе-
дател на Областното представителство (ОП) на 
КСБ – Бургас, инж. Христо Димитров, зам.-предсе-
дател на УС и председател на ОП на КСБ – Варна, 
изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, пред-
седателят на Контролния съвет (КС) Валентин 
Николов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател 
на Комисията за воденето, поддържането и полз-
ването на Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС), инж. Розета Маринова, член на 
ИБ и УС и председател на Комисията по професио-
нална етика, членове на ИБ и УС, председатели на 
ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Специален 

гост на събитието беше областният управител 
на Ямбол Димитър Иванов.

В началото участниците в заседанието бяха 
запознати с доклад на председателя на ОП на КСБ 
– Ямбол, инж. Николай Георгиев, който даде инфор-
мация относно действителното положение и про-
блемите на строителния сектор в региона през 
настоящата 2018 г.

„Развитието на отрасъла е верен индикатор за 
състоянието на икономиката и това важи и за Ям-
бол. Световната практика е доказала, че подемът 
на стопанството след криза започва от строи-
телството“, заяви той. Инж. Георгиев подчерта, 
че годината за бранша в региона е била значи-
телно по-слаба от предходните. „В нашия град и 
в областта нямаше достатъчно строителство, 
което да удовлетвори капацитета и възможност-
ите на колегите“, сподели той и допълни, че една 
от причините за този спад е липсата на обявени 
обществени поръчки за Ямбол. 
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Прието беше Открито писмо за необходимостта от законодателни промени, 
които да дадат възможност за защита на търговския имидж на компаниите 

През 2019 г. предстои да 
навлезем в активна фаза на 
строителство на редица 
пътни и железопътни обекти

Росен Желязков, министър на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията:

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

®

Брой 46, година X, 16 ноември 2018

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

„Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 16 ноември 2018

18 ноември

Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново

Георги Сотиров

Председателят на УС 
на Конфедерацията на 
работодателите и ин-
дустриалците в България 
(КРИБ) Кирил Домусчиев и 
ректорът на Техническия 
университет – София (ТУ 
– София) чл.-кор. проф. дтн 
инж. Георги Михов подпи-
саха Рамково споразуме-
ние за стратегическо 
сътрудничество. КРИБ и 
ТУ – София се договори-
ха да се засили връзката 
между образованието и 
бизнеса чрез повече съв-
местни проекти, които да 
намират реални решения 
на предизвикателствата, 
както от страна на рабо-
тодателите, така и от 
страна на висшето обра-
зование.

Кирил Домусчиев, кой-
то е възпитаник на Тех-
ническия университет 
– София, заяви, че най-го-
лемият проблем на биз-
неса са кадрите и в този 
смисъл инженерите, които 
подготвя ТУ, са богат-
ство за България. „Имаме 
много работа, която мо-

жем да свършим съвмест-
но като университет и 
работодателска органи-
зация, защото Вие обуча-
вате кадрите, а ние ги на-
значаваме и развиваме, и 
трябва да си сътрудничим 
в тази посока. Необходи-
мо е повече млади хора да 
се насочват към вашите 
специалности”, каза пред-
седателят на КРИБ.

„Вече 70 години универ-
ситетът подготвя спе-
циалисти в областта на 
техниката. През този пе-
риод над 100 000 инженери 
са се дипломирали в него 

и са намерили професио-
нална реализация не само 
у нас, но и в чужбина”, по-
сочи проф. Георги Михов. 
„Това партньорство ще 
ни помогне съвместно да 
правим по-задълбочен ана-
лиз на процесите на па-
зара на труда, да осъвре-
меняваме материалната 
база в университета и да 
адаптираме обучителни-
те си програми в реално 
време според изисквания-
та на компаниите за по-
голяма ефективност на 
бъдещите им кадри“, до-
пълни още той.

Десислава Бакърджиева

От 1 ноември 2018 г. председател на 
Управителния съвет и изпълнителен ди-
ректор на „ЧЕЗ Електро България“ АД е 
Димчо Станев, съобщиха от дружество-
то. Той е магистър – инженер „Електро-
ника и автоматика“ и магистър „Банки и 
финансов мениджмънт“ от Техническия 
университет – София. Има 18-годишен 
опит във финансовата сфера в облас-
тта на системния анализ, ръководство 
на организацията на банкови дейности, 
управление на бизнес процеси и процеду-
ри, проекти и клонове на голяма междуна-
родна банка. Професионалният му опит е 
свързан и с ръководството на продажби, 
глобално бизнес обслужване и управление 

на клоновата мрежа на лизингова компа-
ния.

Димчо Станев става част от еки-
па на ЧЕЗ Груп в България през ноември 
2012 г., когато заема позицията дирек-
тор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ Бъл-
гария“ ЕАД.

Емил Христов

Служители на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД, 
доброволци и жители на 
София засадиха 64 игло-
листни и широколистни 
дървета на територия-
та на парк „Възраждане“. 
Събитието се проведе в 
рамките на We Do Green, 
инициатива на „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД. Район 
„Възраждане“ се присъеди-
ни към We Do Green. Кме-
тът на столичния район 
Савина Савова и общин-
ският съветник Борислав 
Борисов също се включиха 
активно като доброволци 
в залесяването на най-
младия парк в София.

Това бе третото ме-
роприятие от инициати-
вите, включени в кампа-
нията на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД – „Зареждаме 
Ви с енергия“, по време на 
която дружеството орга-
низира и провежда съби-

тия, свързани с грижата 
за околната среда и енер-
гийната ефективност. 
Стартът на кампанията 
бе даден на 14 юли 2018 г., 
когато ЧЕЗ Електро и 
5kmrun.bg проведоха съв-
местно Run Green – бягане 
за възрастни и деца. Бро-
ят на участниците в Run 
Green определи и този на 
дърветата – 366, които да 
бъдат засадени през есен-
та от доброволци – служи-
тели на ЧЕЗ и граждани. 
Run Green 2 през октомври 
допринесе ЧЕЗ Електро да 
добави още 375 дървета.

„Дружеството увеличи 
този брой до над 2000 дър-
вета. Първите 10 от тях 
вече радват жителите и 
гостите на столицата, 
засадени на 27 октомври 
2018 г. в района на бул. 
„Черни връх“ № 44-46 от 
участници в съботното 
бягане на 5kmrun.bg в Юж-
ния парк и служители на 
ЧЕЗ в България. По-рано 

над 230 доброволци заса-
диха 2000 фиданки на дъб 
и акация върху 5 декара от 
територията на опожа-
рена гора в землището на 
с. Росоман, община Божу-
рище, Софийска област“, 
припомниха от компания-
та.

Една от целите на ини-
циативата We Do Green 
е да популяризира елек-
тронната фактура като 
удобен, сигурен и модерен 
начин за получаване на ме-
сечните сметки, който 
дава и възможност за ли-
чен принос в опазване на 
природата. Над 400 000 
клиенти на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД в момента 
получават фактурите си 
онлайн, с избора си те са 
спасили близо 4000 дърве-
та от изсичане. Само за 
година едно дърво филтри-
ра 28 кг замърсен въздух и 
охлажда околната среда 
колкото 10 климатика, ра-
ботещи постоянно.

Снимка авторът

Росица Георгиева

Приключва третият етап от рекон-
струкцията на Северния парк в София. 
Над 95% от дейностите вече са изпълне-
ни. Това стана ясно по време на проверка 
на кмета на Столичната община Йордан-
ка Фандъкова. Инвестицията възлиза на 
около 1,5 млн. лв. и включва изграждане 
на поливна система, осветление и кана-
лизация, две нови детски площадки, една 
спортна площадка и голяма зона за раз-
ходка на кучета.

Фандъкова посочи, че в момента се 
реализират и строителни дейности в 
Западния парк. Прави се ВиК системата, 
предстои да започне изграждането на 
осветлението, а през следващата годи-
на ще се изпълняват настилките. „През 

2019 г. продължаваме нашата политика 
за разширяване и поддръжка на зелените 
системи със  следващия етап на Север-
ния парк, с нова фаза в парка във „Въз-
раждане“, с изграждане на нови алеи в 
Княз-Борисовата градина,  парк „Дружба“ 
и реконструкцията на Западен парк“, ин-
формира още Фандъкова.

Снимка авторът

Здраве, вдъхновение, много нови професионални успехи! Весел празник! 
               От екипа на в. „Строител“
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Емил Христов
Ренета Николова

„Тези, които правят орга-
низирана кампания срещу бъл-
гарските строители, очевидно 
работят за чужди интереси.“ 
Това заяви зам.-председателят 
на ПГ „Обединени патриоти“ 
Искрен Веселинов, който е и 
председател на парламентар-
ната Комисия по регионална 
политика, благоустройство и 
местно самоуправление, по вре-
ме на среща с ръководството 
на Камарата на строителите 
в България (КСБ). Тя се проведе 
в Народното събрание по иска-
не на КСБ след Декларацията, с 
която Камарата излезе по повод 
несправедливи и необосновани 
обвинения, зад които прозират 
политически интереси. От 
страна на КСБ присъстваха 
председателят на Управител-
ния съвет (УС) инж. Илиян Тер-
зиев, инж. Любомир Качамаков, 
член на Изпълнителното бюро 
(ИБ) и на УС, председател на 
ОП на КСБ – София, инж. Бла-
гой Козарев, член на ИБ и на 
УС, ръководител на секция „Хи-
дротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, Руен 
Панчев, член на ИБ и УС, пред-
седател на СД „Строителна 
квалификация“ ЕАД, изп. дирек-
тор на Камарата инж. Мирослав 
Мазнев и Ренета Николова, про-
курист и гл. редактор на „Вест-
ник Строител“, ПР на КСБ. От 
ПГ „Обединени патриоти“ при-
състваха и зам.-председателят 
на партията Валентин Касабов, 
народните представители Ге-
орги Колев, Йордан Апостолов, 
Йордан Йорданов, Калин Попов-
ски, Николай Александров, Мар-
гарита Николова и Емил Симе-
онов.

Инж. Илиян Терзиев заяви, че 

КСБ иска да осигури стабил-

ност и спокойствие на бранша, 

което липсва в последните 
месеци, тъй като към българ-
ския строител се отправят 

недоказани,  оклеветяващи 
твърдения. „В сектора рабо-
тят 250 000 души. Ние разчи-
таме на тези хора и трябва 
да направим така, че те да се 
трудят и развиват в нормални 
условия“, каза инж. Илиян Терзи-
ев и посочи, че с осигуряването 
на спокойствие в сектора ще 
се даде възможност на бранша 
да си върне кадрите, които са 
потърсили препитание извън 
страната. Инж. Терзиев благо-
дари на представителите на ПГ 
„Обединени патриоти“ за под-
крепата и добрия диалог, който 
имат с КСБ. 

Инж. Мирослав Мазнев про-
дължи темата с тревожната 
ситуация през последните сед-
мици, през които се клевети и 
опозорява името на строите-
ля. „Тези безотговорни дейст-
вия могат да оставят 250 000 
души без работа“, подчерта изп. 
директор на Камарата. Той бе 
категоричен, че създаденото 
напрежение поставя бранша 
пред риск да се загуби доверие-
то към него, както в страната, 
така и в чужбина. По думите му 
това е изключително лош знак 
към потенциалните чужди ин-
веститори, които биха искали 
да правят бизнес в родината 
ни. Инж. Мазнев посочи, че е 
необходимо да се направят за-
конодателни промени, които да 
дадат възможност за защита 
на търговския имидж на компа-
ниите. „Трябва да има решител-
ни действия срещу системно-
то подаване на неоснователни 
обжалвания, които са довели до 
над 32 г. забавяне на важни ин-
фраструктурни проекти“, каза 
още той. Според него трябва да 
се търси отговорност и да има 
сериозни икономически санкции 
за подобни действия. Той под-
черта, че 

строителите изпълняват 

всички свои обекти, спазвайки 

българското и европейското 

законодателство. 

Инж. Мазнев, сподели още, 

че по време на срещите си с 
парламентарно представени-
те партии в Народното събра-
ние ръководството на КСБ е 
изложило своите предложения 
за промени в Закона за устрой-
ство на територията и Закона 
за обществените поръчки. „Тези 
нормативни изменения са необ-
ходими и ще дадат възможност 
на строителите да изпълнят 
по-ефективно, със съкратени 
срокове на процедурите и по-
добра регламентация на подиз-
пълнителите, всички обекти, 
които ще се изграждат през 
следващия програмен период“, 
подчерта изп. директор на Ка-
марата и допълни, че е важно да 
се работи и за решаването на 
проблема с липсата на работна 
ръка в отрасъла.

Като председател на СД 
„Строителна квалификация“ ЕАД 
Руен Панчев запозна народните 
представители с дейността на 
дружеството и политиката на 
Камарата за обучение на кадри 
в строителството.

„Тези, които Ви клеветят, от 

две години твърдят, че цялата 
държава се проваля. Според тях 
всички институции не работят 
и Вие сте поредната брънка в 
негативната им кампания. Не 
прави чест на никой политик 
да говори така за държавата и 
за който и да е отрасъл в нея“, 
каза Искрен Веселинов. Той до-
пълни, че браншът се е доказал 
през годините. „Ние подкрепя-
ме българските строители, 
твърдо стоим зад истината, а 
не зад лъжливата информация. 
Трябва да се каже, че 

браншът е на високо ниво, има 

необходимия професионализъм 

и е добър партньор на държа-

вата“, 

посочи зам.-председателят 
на ПГ „Обединени патриоти“. 
Той заяви, че парламентарната 
група подкрепя усилията на Ка-
марата за обучение и подготов-
ка на кадри за отрасъла. 

В края на срещата ръковод-
ствата на КСБ и на ПГ „Обеди-
нени патриоти“ се обединиха 

около пет теми, по които да си 
сътрудничат. Първата от тях 
е свързана със защитата на 
доброто име на строителите 
и на отраслите в българската 
индустрия, включително и чрез 
въвеждане на законодател-
ство срещу фалшивите новини 
и на възможности за защита 
при уронване на престижа и 
авторитета на компаниите. 
Втората е за развитието на 
образователната система и 
възможността за обучение на 
квалифицирани кадри в сектора. 
Друг приоритет за двете стра-
ни е намирането на механизъм 
за облекчаване на достъпа на 
българи от диаспори в чужбина 
до трудовия пазар в България. 
Сред работните теми ще е и 
създаването на инструменти 
за саморегулиране на сектора 
чрез промени в Закона за Ка-
мара на строителите. От ПГ 
„Обединени патриоти“ ще под-
крепят КСБ и в опита да получи 
възможност за кандидатстване 
по проекти на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“.

Снимка Емил Христов

Десислава Бакърджиева
 
В НДК беше открит международен 

форум на високо равнище с участието на 
експерти от Икономическата комисия на 
ООН за Европа, Програмата на ООН за 
населените места – UN-Habitat, Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството и бизнеса, посветен 
на възможностите за насърчаване раз-
витието на устойчив жилищен сектор. 
Събитието под надслов „Моят град, моят 
дом, моят бизнес – технология, политики, 
регулация и международен опит“ бе органи-
зирано от Национално сдружение Недвижи-
ми имоти съвместно с Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството, ООН и UN-Habitat, и с подкрепата 
на браншови организации и компании в сфе-
рата на недвижимите имоти, строител-
ството, проектирането и предприемаче-
ството и др. Камарата на строителите в 
България и вестник „Строител“ бяха парт-
ньори на конференцията.

Участниците коментираха теми, свър-
зани с жилищната политика, кадастъра, 
поддръжката и управлението на сградния 
фонд, енергийната ефективност и други.

Повече подробности четете в следва-
щия брой на вестник „Строител“.
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Мирослав Еленков

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) проведе 
работна среща със зам.-из-
пълнителния директор на 
Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките 
и средните предприятия 
(ИАНМСП) д-р Александър 
Минев. На нея от страна 
на КСБ присъстваха инж. 
Любомир Качамаков, член на 
Управителния съвет (УС) и 
на Изпълнителното бюро, 
председател на ОП на КСБ – 
София, Любомир Пейновски, 
член на УС, изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев и Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор на 
„Вестник Строител“, ПР на 
КСБ. В срещата участва и 
Борислав Димитрачков, ди-
ректор Дирекция „Интерна-
ционализация на малките и 
средните предприятия“ в 
ИАНМСП.

„Радвам се, че Камарата 
на строителите в България 
прие поканата ни за работ-
на среща. Добре дошли“, 
каза д-р Александър Минев. 
„Агенцията има две основни 

дейности - интернациона-
лизацията на малките и 
средните предприятия и 
подпомагането им на на-
ционално ниво. Бихме искали 
да активизираме дейност-
та си на национално ниво, 
като задълбочим диалога 
си с браншовите организа-
ции. ИАНМСП отваря вра-
тите си за бизнеса, за да 
се запознае с проблемите 
на различните отрасли и 
с техните предложения за 
подобряване на норматив-

ната рамка“, посочи д-р 
Минев. Агенцията иска да 
подпомага МСП в сектор 
„Строителство“, както и 
във всички останали отра-
сли и сектори. Затова тряб-
ва да се срещаме по-често, 
да обсъждаме актуалните 
проблеми и да търсим тех-
ните решения“, подчерта 
той. От думите му стана 
ясно още, че ИАНМСП ще 
работи по-усилено за под-
крепа на малките и сред-
ните предприятия и на 

европейско ниво, като пър-
воначално ще проучи опита 
на Австрия, където този 
вид дейности са най-разви-
ти, а след това и на други 
държави като Естония. Той 
съобщи, че българските 
фирми ще могат да се въз-
ползват и от Оперативна 
програма „Иновации и кон-
курентоспособност 2014 
– 2020“ по проект „Подкре-
па за растеж на малките и 
средни предприятия” (МСП) 
чрез пилотно прилагане на 

Двете страни ще създадат съвместна работна група 
Снимка авторът

ваучерни схеми за предос-
тавяне на услуги за инфор-
мационни и комуникационни 
технологии от Изпълнител-
ната агенция за насърчава-
не на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП)“. 
Безвъзмездната финансова 
помощ възлиза на 8 млн. лв.

Ръководството на Ка-
марата запозна ИАНМСП 
с предложенията си за про-
мени в Закона за общест-
вените поръчки и Закона за 
устройство на територия-
та. „В ЦПРС са вписани 5100 
фирми, много голяма част 
от които са малки и сред-
ни“, посочи инж. Мирослав 
Мазнев. По думите му по-
вечето от проблемите на 
бранша са свързани със за-
конодателството, касаещо 
строително-инвестицион-
ния процес. „Необходими са 
нормативни изменения, за 
да създадем по-спокоен па-
зар, изсветляване на бран-
ша и нормални условия за 
работа. Един от основните 
ни приоритети е борбата 
със сивия сектор“, изтъкна 
изп. директор на КСБ.

Той обясни, че друга ва-
жна задача на Камарата е 
да се дефинира ролята на 
подизпълнителя. Виждане-
то на КСБ е, че е целесъо-

бразно подизпълнителите 
да не се обявяват в тръж-
ната документация, а да 
се даде възможност да 
бъдат включвани по всяко 
време на строителство-
то, когато отговарят на 
условията, необходими за 
съответната работа. „От 
ключово значение е и да се 
въведе нормално ценообра-
зуване в сектора в съот-
ветствие със стойността 
на материалите“, заяви още 
инж. Мирослав Мазнев. 

Инж. Любомир Качама-
ков говори за нуждата от 
дигитализация на процеси-
те в строителството. По 
думите му дигитализаци-
ята вече навлиза в Европа 
и е изключително важно 
България да не изостава в 
това отношение. „Трябва да 
въведем нови технологии, 
които да са от полза на 
всички участници в стро-
ително-инвестиционния 
процес“, каза още инж. Ка-
чамаков. 

В края на срещата 
двете страни се обеди-
ниха около идеята КСБ и 
ИАНМСП да създадат съв-
местна експертна група, 
която на оперативно ниво 
да работи по теми от вза-
имен интерес.

Мирослав Еленков

Въз основа на променящите се газо-
ви потоци в Югоизточна Европа и с цел 
запазване и развитие ролята на България 
като водещ транзитен център на синьо 
гориво в региона, е необходима акту-
ализация в енергийната стратегия на 
страната. Тази промяна е навременна с 
оглед на предизвикателствата, свързани 
с осигуряването на конкурентен пазар и 
поддържането на атрактивни цени на си-
ньото гориво за потребителите. Около 
този извод се обединиха представители 
на работодателски организации, синдика-
ти, енергийни експерти и други заинтере-
совани страни, които обсъдиха в Минис-
терството на енергетиката нуждата от 
изменение на стратегическия документ. 
В дискусията участваха и зам.- минис-
търът на енергетиката Жечо Станков 
и изп. директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
Владимир Малинов. На събитието Кама-

рата на строителите в България (КСБ) 
беше представена от председателя на 
УС инж. Илиян Терзиев, изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев. 

„Над 80% от компресорните станции 
в региона са на българска територия. За 
тяхното модернизиране бяха направени 
сериозни инвестиции“, каза зам.- минис-
тър Жечо Станков. 

Владимир Малинов запозна присъства-
щите с напредъка по реализацията на кон-
цепцията за изграждане на газоразпреде-
лителен център „Балкан” на българска 
територия. В рамките й се планира стро-
ежът на необходимата инфраструктура, 
която по предварителна оценка, направе-
на на база на предпроектното проучване 
за газоразпределителния център „Балкан“, 
е на стойност около 2,8 млрд. лв. Като 
част от хъба е предвидено да бъде създа-
дено дъщерно дружество на „Булгартранс-
газ“, което ще оперира борсова платфор-
ма за търговия с природен газ. 

Снимка авторът
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Елица Илчева

Към момента са обя-
вени 99% от процедурите 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
(„ОПОС 2014 – 2020“), а фи-
нансовият ресурс е дого-
ворен на 40%. Сключените 
договори са 99, като 45 
от тях са подписани през 
2018 г. До края на 2018 г. се 
очаква разплатените сред-
ства да достигнат 15% , а 
сертифицираните – 13%. 
Това съобщи министърът 
на околната среда и водите 
Нено Димов при представя-
не на напредъка по „ОПОС 
2014 – 2020“ пред парламен-

тарната Комисия по евро-
пейски въпроси и контрол 
на европейските фондове.

„От началото на кален-
дарната година са обявени 
7 процедури за 1,9 млрд. лв. 
Предизвикателството през 
2019 г. ще са проектите на 
консолидираните ВиК опе-
ратори, които нямат опит 
в управлението на европей-
ски средства. За съфинан-
сирането на тези договори 
вече има подписано спора-
зумение с Фонда на фондо-
вете“, каза още министър 
Димов. 

Един от големите дого-
вори, който ще се сключи 
през 2019 г., е на Столична 

община за RDF инстала-
ция за изгаряне на отпадъ-
ци, с прогнозна стойност 
179 млн. лв. Оставащата 
под риск потенциална сума 
от програмата към момен-
та е 20 млн. лв., като тази 
година стойността на за-
страшените средства е 
намалена с 6 пъти. 

Министър Нено Димов 
подчерта още, че общини-
те могат да се възползват 
от финансиране за сектор 
„Екология“ извън „ОПОС 
2014 – 2020“. „ЕС има реди-
ца инструменти, но този 
ресурс не е популярен сред 
местните власти“, посочи 
той.

Десислава 
Бакърджиева

Народното събрание 
прие на второ четене 
промени в Закона за опаз-
ване на околната среда 
(ЗООС). С измененията в 
ЗООС се облекчават про-
цедурите по оценка на 
риска за околната среда 
при инвестиционно пред-
ложение. Дава се възмож-

ност възложителят да 
поиска обединена проце-
дура при инвестиционно 
предложение, подлежащо 
на задължителна оценка 
на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), 
комплексно разрешително 
и/или доклад за безопас-
ност при предприятие с 
висок рисков потенциал. 

Досега всяка от про-
цедурите отнемаше около 

шест месеца, а с обсъж-
данията и съгласуванията 
времето за трите проце-
дури можеше да надхвърли 
две години. При обединена 
процедура срокът ще се 
намали значително – само 
с едно обществено обсъж-
дане и само с една възмож-
ност за обжалване, като 
компетентният орган е 
министърът на околната 
среда и водите.

Премиерът Бойко Борисов:

Мирослав Еленков

„В началото на де-
кември ще открием ав-
томагистрала „Стру-
ма“, която ще е готова 
в участъка между Сан-
дански и Кресна. Съби-
тието ще бъде съче-
тано със съвместното 
заседание на правител-
ствата на България и 
Македония.“ Това каза 
министър-председате-
лят Бойко Борисов по 
време на брифинг след 
среща с премиера на 
Македония Зоран Заев. 
Разговорът се проведе 
в сградата на Минис-
терския съвет. 

„ И ко н о м и ч е с к и -
те взаимоотношения 

между двете страни се 
развиват изключител-
но добре. Търговският 
стокообмен се оценява 
на 500 млн. евро“, от-
беляза Заев и допъл-
ни, че целта е той да 

достигне 1 млрд. евро. 
„Работи се по отваря-
нето на нови гранич-
ни пунктове. Развива 
се и проектът за жп 
линия София – Скопие, 
както и за газова ин-

фраструктура от раз-
пределителния център 
в Петрич по посока 
Струмица“, заяви още 
премиерът на Македо-
ния.

Преди това минис-
тър-председателят 
Бойко Борисов проведе 
двустранни срещи и с 
премиерите на Черна 
гора и на Сърбия – Ду-
шко Маркович и Ана 
Бърнабич. Фокус в дву-
странните разговори 
са били свързаността 
на страните от Запад-
ните Балкани, енергий-
ните и инфраструктур-
ните проекти, които 
са от ключово значение 
както за Балканите, 
така и за Европа. 

Десислава Бакърджиева

53 процедури за набиране 
на проектни предложения на 
стойност близо 1,150 млрд. лв. 
ще бъдат обявени през следва-
щата година по програмите, 
съфинансирани от Европей-
ските структурни и инвес-
тиционни фондове. Това съоб-
щиха от Министерския съвет 
след заседание на Съвета 
за координация на управле-
нието на средствата от ЕС 
( СКУСЕС) към МС, на което са 
приети индикативните годиш-
ни работни програми за 2019 г.

Към момента по програ-
мите са обявени 408 проце-
дури за набиране на проект-
ни предложения на стойност 
17,996 млрд. лв., договорени са 
над 14,5 млрд. лв. или над 62,5% 
от общия бюджет. До бенефи-
циентите са достигнали над 

25,3% от ресурса на всички 
програми, или близо 6 млрд. лв.

„Следващата година ще е 
особено важна, успоредно с 
изпълнението на настоящия 
програмен период ще стар-
тираме подготовката за 
следващия.“ Това е заявил ви-
цепремиерът Томислав Дон-
чев в рамките на председа-
телствано от него заседание 
на СКУСЕС. По думите му, от 
изключително значение за по-
добряване на ефективността 
на европейските средства е 
да се осигури максимална си-
нергия както между отделни-
те програми, така и по отно-
шение на предвидените в тях 
процедури.

Индикативните годишни 
работни програми на Упра-
вляващите органи са качени в 
публичния модул на ИСУН 2020 
www.2020.eufunds.bg.

Снимкa авторът
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83% от финансовия ресурс по ОПТТИ 
е договорен, а 27% е разплатен

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Десислава Бакърджиева 

Министър Желязков, по вре-

ме на Годишния бал по повод 

Деня на строителя връчихте 

отличията във Втора група – 

строежи от транспортната 

инфраструктура в раздел „Голе-

ми строители“. На събитието 

по традиция браншът направи 

своята равносметка за отива-

щата си 2018 г. и си постави 

нови цели. Каква е Вашата оцен-

ка за транспортния сектор?

Вече имах възможност да за-
явя по време на ежегодния Бал на 
строителя, че в този бранш у нас 
работят над 250 000 човека. Те са 
хората, които донесоха за първи-
те девет месеца на 2018 г. ръст в 
сектора от около 9% и съм убеден, 
че тенденцията за положително 
развитие ще се запази и през 
2019 г. 

Подобряването на пътната 
и железопътната инфраструк-
тура остава във фокуса на Ми-
нистерството на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията (МТИТС). През 
2019 г. предстои да навлезем в 
активна фаза на строителство 
на редица пътни и железопътни 
обекти. Нашите очаквания към 
бранша са свързани преди всичко 
с качествено изпълнение и спаз-
ване на заложените срокове, тъй 
като сме обвързани със 7-годишен 
програмен период, а поставените 
цели са доста амбициозни с оглед 
завършване на всички приоритет-
ни направления.

Както знаете, МТИТС е Уп-
равляващият орган (УО) на ОП 
„Транспорт и транспортна ин-
фраструктура“ (ОПТТИ) и Кон-
тролният орган на Механизма за 
свързана Европа (МСЕ), чрез кои-
то в настоящия програмен пери-
од възлагаме проекти за почти 6 
млрд. лв., заедно с националното 
съфинансиране. Когато ежедневно 
чуват тези цифри, хората очак-
ват, че зад тях стоят качестве-
ни, национално значими проекти 
и инфраструктура, които ще се 
отразят на благосъстоянието 
на българските граждани и на ико-
номическия климат в страната, 
ще спомогнат за преодоляването 
на различията на регионите, по-
добряването на свързаността и 
превъзмогването на демографски-
те проблеми.

В тази връзка ще ни кажете 

ли какъв е напредъкът по ОП 

„Транспорт и транспортна ин-

фраструктура“? При кои проек-

ти трябва да се ускори изпълне-

нието, за да бъдат приключени 

в срока на Оперативната про-

грама?

Напредъкът по Програмата в 
цифри изглежда така: 83% от фи-
нансовия ресурс по ОПТТИ е до-
говорен, а 27% е разплатен. От-
читаме и размера на сключените 
договори с изпълнители по отдел-
ните обществени поръчки, тъй 
като това е реален измерител за 
постигнатото по Оперативната 
програма – по този показател 

достигаме 41%.
Имаме сравнително добри 

финансови резултати по ОПТТИ, 
но не можем да бъдем напълно 
доволни, тъй като Програмата 
се изпълнява с по-слаби темпове 
от прогнозните. Това се дължи 
основно на продължителните об-
жалвания на тръжните процеду-
ри, обжалване и несъгласуване в 
срок на подробните устройстве-
ни планове от различни инсти-
туции и организации, което от 
своя страна доведе до забавяне 
на отчуждителните процедури и 
получаването на разрешения за 
строеж за железопътните проек-
ти. Именно на тях трябва да се 
даде сериозен тласък през 2019 г., 
за да бъде възможно реализиране-
то им в настоящата финансова 
рамка. Двата големи жп проекта 
за модернизацията на Елин Пелин 
– Костенец и рехабилитацията 
на Пловдив – Бургас, Фаза 2, са 
идентифицирани като рискови и 
са обект на засилен мониторинг 
от страна на УО и Европейската 
комисия. В резултат на слабия 
темп на изпълнение размерът на 
изплатените средства по Прио-
ритетна ос (ПО) 1 на Програмата 
е 10,5%, което е крайно незадово-
лително.

По ПО 2 за развитие на пътна-
та инфраструктура финансираме 
проекта за изграждане на Лот 3 
на АМ „Струма“. Лот 3.1 и Лот 3.3 
вече са в процес на реализация, а 
Лот 3.2 и тунел „Железница“ са на 
етап тръжни процедури. Подоб-
но на жп проектите, те също са 
обект на засилен мониторинг и 
има вероятност изпълнението им 
да надхвърли програмния период. 

Приоритетна ос 3 „Подобря-
ване на интермодалността при 
превоза на пътници и товари и 
развитие на устойчив градски 
транспорт“ финансира двата го-
леми проекта за изграждане на 
Линия 3 на софийското метро и 
завършения вече участък от МС 
„Джеймс Баучер“ до МС „Витоша“ 
от Линия 2. Изброените проекти 
усвояват 96% от общия бюджет 
на оста. Друг одобрен проект по 
ПО 3 е модернизацията на три 
ключови жп гари по най-натова-
реното направление в страна-
та. Имаме подписан договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за жп гарите 
Подуяне, Искър и Казичене. Пред-
вижда се пълно обновяване на 
приемните здания и прилежащите 
перони, подобряване на конструк-
тивното състояние на сградите, 
изграждане на системи за енер-
гийна ефективност, внедряване 
на съвременни информационни и 
оповестителни системи, облаго-
родяване и озеленяване на околни-
те пространства.

За съжаление, изпълнението 
на Приоритетна ос 4, която фи-
нансира иновации в управлението 
и услугите, е далеч под нашите 
очаквания. Договорените сред-
ства по ПО 4 са в размер на 46%, 
а изплатените са само 4%.

Колко проекта, финансирани 

по МСЕ, са в процес на изпълне-

ние и кои са пред старт?

По Механизма за свързана 
Европа, сектор „Транспорт“, за 
програмния период 2014 – 2020 г. 
България има одобрени за финан-
сиране общо 16 проекта, като 
предоставената безвъзмездна 
помощ е в размер на 800 млн. лв. 
Този финансов ресурс се предос-
тавя в голямата си част за чети-
ри жп проекта по направлението 
Запад – Изток, а именно модерни-
зация на железопътните участъ-
ци София – Елин Пелин, Костенец 
– Септември, София – Волуяк и за 
„Развитие на жп възел Пловдив”.

И четирите проекта са в 
етап на изпълнение, като стро-
ителни работи са стартирали 
единствено в жп отсечката Со-
фия – Елин Пелин, и по-конкретно 
в участъка Казичене – Елин Пе-
лин. Физическият напредък към 
момента е малко над 24% и очак-
ваме СМР да приключат до края 

на 2020 г. 
За отсечките София – Волуяк 

и Костенец – Септември текат 
процедурите за избор на изпъл-
нители, като се очаква в нача-
лото на следващата годината 
да бъдат сключени договори. По 
проект „Развитие на жп възел 
Пловдив“ Националната компания 
„Железопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ) изготвя документите за 
обявяване на тръжни процедури, 
които ще стартират в начало-
то на следващата година. Инди-
кативна дата за приключване на 
този обект е началото на 2022 г.

Освен железопътните, МСЕ 
финансира и два проекта за по-
добряване на корабоплаването 
по вътрешните водни пътища 
и конкретно по общия българо-
румънски участък на р. Дунав. 
Стойността им е малко над 
13,7 млн. лв. Към настоящия мо-
мент на Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане на р. Ду-

нав“ са доставени два кораба за 
извършване на специализирани 
измервания и дейности за марки-
ране на корабоплавателния път. 
Предстои обявяване на общест-
вени поръчки за покупка и инста-
лиране на 10 автоматични стан-
ции и доставка на интегрирана 
система за управление на корабо-
плавателния път. 

В пътния сектор беше одо-
брен един проект на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) за 
модернизация на първите 15 км от 
път „Калотина – Софийски около-
връстен път“ на обща стойност 
160 млн. лв. Вече е сключен дого-
вор за проектиране и строител-
ство на обекта. 

От български бенефициенти 
се реализират и други проекти, 
които са насочени към проучва-
телни дейности за подобряване 
на управлението на въздушното 
движение, на речните информа-
ционни услуги и др.
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През 2019 г. предстои въвеж-

дането на ТОЛ системата. Това 

ще даде ли тласък на жп прево-

зите?

Въвеждането на ТОЛ систе-
мата за автомобилните превози 
неминуемо ще допринесе за по-ба-
лансирано разпределение между 
двата вида транспорт. Вярвам, 
че така железниците ще увели-
чат значително пазарния си дял. 
В продължение на много години 
секторът изпитваше сериозни 
дефицити, които се дължаха ос-
новно на небалансирания модел 
на финансиране в автомобилния 
и железопътния транспорт. След 
въвеждането на тези такси се 
предвижда увеличение на прево-
зите на товари с жп транспорт 
до 10%. За една година това е 
ръст с около 80 хил. т. товари 
към и от България, и 120 хил. т. 
за транзитно преминаващи през 
страната ни.

Жп инфраструктура на стра-
ната има капацитет да поеме 
очакваното увеличение на то-
варите, тъй като в момента се 
използва около 50 – 60% от капа-
цитета й. Добрата новина е, че 
товарни превози с влак вече се 
осъществяват и обемите им на-
растват. Държавата стимулира 
този вид транспорт чрез намаля-
ване размера на инфраструктур-
ните такси. Надяваме се, когато 
системата заработи, броят на 
влаковете да се увеличи значи-
телно. Имаме готовност да об-
служваме както тези у нас, така и 
тези, които преминават транзит. 

Какво предстои по отноше-

ние на процедурата за отдаване 

на концесия на летище София?

За нас беше важно да получим 
становището на Върховната ад-
министративна прокуратура по 
сигнала на народни представи-
тели от БСП срещу концесион-
ната процедура. Решението на 
върховния орган гласи, че препи-
ската се прекратява поради лип-
са на предпоставки за намеса от 
тяхна страна. Това е още едно 
доказателство, че процедурата 
е законосъобразна и ще продължи, 
въпреки всички опити на опозици-
ята да я компрометира.

Интересът към процедурата 
е изключително голям и до този 
момент сме получили над 2500 
въпроса, на които сме предоста-
вили необходимите отговори. За 
да удължим срока за подаване на 
заявления и оферти, ние се съо-
бразихме с препоръката на нашия 
консултант по сделката – Между-
народната финансова корпорация 
(част от групата на Световната 
банка). 

Искам още веднъж да припом-
ня параметрите на тази сделка, 
защото те най-добре показват 
изгодна ли е тя за държавата. 
Всичко друго, което чуваме, са по-
литически аргументи. Размерът 
на първоначалното концесионно 
възнаграждение е 550 млн. лв. без 
ДДС. Годишната концесионна так-
са ще бъде равна на по-голямото 
от двете: или не по-малко от 15 

млн. лв., или сумата, определена 
като най-малко 10% от всички 
приходи от обекта на концесия. 
Тези 15 млн. лв. и 10% са миниму-
мът, тъй като кандидатите за 
концесията ще бъдат оценявани 
на базата на техните предложе-
ния. Очакваме годишното конце-
сионно възнаграждение да е в още 
по-високи размери от заложените 
суми.

Минималните инвестиции в 
обекта са в размер на 600 млн. 
евро за срока на концесията. 
Задължителна инвестиция е из-
граждането на нов Терминал 3 
до 10-ата година от началото на 
договора, както и строителство 
на нова писта, ако проучването на 
трафика до петата година пока-
же необходимост от такава.

Към момента съществуваща-
та инфраструктура на летище 
София е надвишила своя проектен 
капацитет, поради което e необ-
ходимо да се направят значителни 
инвестиции, за да може летище-
то да се справи с очаквания ръст. 
Държавата няма възможност да 
осигури тези средства и логично-
то решение е да се привлече час-
тен оператор, който да инвести-
ра в обекта и да заплаща годишно 
концесионно възнаграждение на 
държавата. 

Абсолютен мит е твърдение-
то, че концесията се прави, за да 
се приватизира и разграби аеро-
порта. Напротив, летището, ця-
лата летищна инфраструктура, 
както и активите, остават пуб-
лична собственост, включително 
всичко построено от концесио-
нера. Държавата предоставя на 
частния партньор само правото 
да управлява летището. 

Успешно ли функционира Ин-

термодален терминал – Плов-

див? Какви ще бъдат главните 

Ви задачи за този вид съоръже-

ния? Ще се изграждат ли нови в 

страната?

Концесионният договор за Ин-
термодален терминал – Пловдив 
е в сила вече от една година. За 
този период концесионерът ус-
пешно изпълнява своята програ-
ма, заложена в договора. В рам-
ките на първата година от своя 
контракт операторът е задължен 
да инвестира не по-малко от 1,3 
млн. лв. в закупуване на нови ак-
тиви и увеличаване мощностите 
на терминала. Визията на конце-
сионера за бъдещото развитие на 
терминала включва осъществява-
не на дълготрайни контакти с по-
добни съоръжения, действащи на 
големите европейски коридори в 
Източна и Централна Европа. Към 
момента концесионерът вече има 
сключени договори за сътрудни-
чество с партньори от Румъния, 
Унгария, Австрия и Франция.

В България има обекти от 
този тип единствено в София 
(гара Яна), Стара Загора и Бур-
гас, но нито един от тях не е в 
състояние да поеме товарите и 
спецификата на международните 
превози. В тази връзка и поради 
високите обеми, които премина-

ват през страната, тези съоръ-
жения имат значителен потен-
циал за развитие у нас. 

В контекста на една модер-
на и стандартизирана инфра-
структурна среда, жп превозът 
е значително по-рентабилен и 
по-ефективен по отношение на 
време и активи. В добре обмис-
лена комбинация със сухопътен 
и воден транспорт, интермодал-
ният модел може да донесе много 
облаги над чисто икономическите 
такива.

През следващата година пред-
стои възлагане на концесия за ус-
луга на Интермодален терминал 
– Драгоман. Що се отнася до из-
граждането на нови съоръжения, 
които изискват мащабни инвес-
тиции, търсим всякакви възмож-
ности за тяхното финансиране, в 
т.ч. и през публично-частни парт-
ньорства.

Какви са амбициите Ви по 

отношение на водния транс-

порт и развитието на приста-

нищата?

Концесионирането на големи 
инфраструктурни обекти е по-
стоянен приоритет на политика-
та на правителството за разви-
тието на транспортния сектор в 
България. МТИТС има сключени 17 
концесионни договора. За реализи-
ране на Националната стратегия 
за развитие на концесиите в сек-
тор „Транспортна инфраструкту-
ра“, Министерството следва План 
за действие за държавни концесии 
за период до 2020 г. Той предвиж-
да възлагане на още 10 държавни 
концесии на транспортни инфра-
структурни обекти в България до 
2020 г., като по-голямата част 
от тях – 8 на брой, са именно по 
отношение на водния транспорт 
и развитието на пристанищата.

Към момента се извършват 
подготвителни действия за възла-
гане на концесии на пристанищни 
терминали „Зимовник – Русе“ и „Ви-
дин – център“. През 2019 г. започ-
ваме подготовката на процедури 
за терминали „Русе – изток 1“ и 
„Русе – изток 2”, а до 2020 г. ще 
бъдат възложени концесии и на 
„Русе – запад“, „Бургас – изток 1“, 
пристанищен терминал „Варна“ и 
Фериботен комплекс – Варна.

Искам категорично да отбеле-
жа, че възлагането на държавни-
те концесии в сектора не е било 
и не следва да бъде самоцел. Ще 
продължим да осигуряваме ефек-
тивността на този процес и при 
въведените нови изисквания на 
националното и европейското за-
конодателство, с оглед модерни-
зиране, поддържане и развитие на 
тези ключови обекти от транс-
портната инфраструктура. 

Разкажете повече за създа-

дената платформа за обмен на 

информация между представи-

телите на МТИТС, Комисията по 

транспорт в Народното събра-

ние, представителите на Бълга-

рия в Европейския парламент и 

браншовите организации, чрез 

която да се дискутират актуал-

ните теми, свързани с Пакета 

за мобилност I.

Българската държава продъл-
жи по категоричен начин да от-
стоява принципите на равнопо-
ставеност между всички държави 
членки на ЕС при въвеждането на 
новите правила за европейските 
превозвачи. За да поддържаме 
активна връзка с браншовите ор-
ганизации, Комисията по транс-
порт, информационни технологии 
и съобщения в Народното събра-
ние и представителите на Бъл-
гария в Европейския парламент 
създадохме платформа за обмен 
на информация и дискутиране на 
актуалните въпроси, свързани с 
Пакета за мобилност I.

Темата е от изключител-
на важност не само за нас, но 
е приоритетна за държавата, 
тъй като засяга един голям сек-
тор на икономиката. Български-
те превозвачи заемат сериозно 
място на европейския пазар и 
ние правим всичко възможно да 
защитим техните интереси. На 
последния неформален съвет на 
министрите на транспорта в 
Австрия с колегите от Австрия, 
Румъния, Испания, Португалия, 
Литва, Полша, Унгария и Словакия 
обсъдихме спорните въпроси по 
Пакета за мобилност I. Пред тях 
изразих несъгласие за приемане 
на непропорционални, дискрими-
ниращи и разделящи държавите 
членки правила. Заедно с коле-
гите министри от Литва, Лат-
вия, Полша, Естония, Ирландия и 
Малта обединихме позициите си 
относно неприемането на разпо-
редби, налагащи задължително 
връщане на превозното средство 
„у дома“. Тази мярка не само ще 
затрудни логистично и финансо-
во превозвачите, но ще доведе 
до увеличаване броя на празните 
курсове и ще повишава въглерод-
ните емисии от тежкотовар-
ните камиони. Същевременно 
това ще наруши принципа на ЕС 
за свободен избор на водачите 
къде да ползват седмичната си 
почивка. Всички изразихме разо-
чарованието си от представе-
ните компромисни текстове от 
Австрийското председателство 
относно каботажа и междуна-
родния транспорт, защото те 
ще доведат до фрагментиране 
на Европейския вътрешен пазар. 
Тази позиция сме представили в 
обща декларация до Австрийско-
то председателство с катего-
ричното искане да не се допуска 
разминаване на заложените цели 
в законодателните предложения 
за сметка на преразпределяне на 
пазарни дялове.

Какво може да очаква стро-

ителният бранш през 2019 г.? 

Кои са ключовите проекти с 

европейско финансиране, които 

ще стартират през следващата 

година?

Периодът, в който се нами-
раме сега, е решаващ: това е 
средата на програмния период – 
момент, в който трябва да има-
ме реална преценка за бъдещето 

на Програмата и за сроковете за 
реализация на големите проекти. 
Важен е и с оглед постигането на 
междинната цел и индикаторите 
за изпълнение за 2018 г., които ще 
са предмет на оценка за напредъ-
ка на Програмата в началото на 
следващата година.

През 2019 г. се очаква да бъ-
дат стартирани три ключови 
тръжни процедури във връзка с 
реализацията на втората фаза 
от проекта „Пловдив – Бургас“. 
Те са за изграждането на 30 над-
леза по протежение на трасето, 
с които изцяло ще се премахне 
пресичането на железопътната 
инфраструктура на едно ниво. 
Предстои още модернизация 
на железопътен участък Ям-
бол – Зимница при гара Завой и 
реконструкция на стрелковото 
развитие на гара Зимница, и реха-
билитация на контактната мре-
жа в гарите Зимница и Стралджа. 
По другия голям жп проект „Елин 
Пелин – Костенец“ тръжните 
процедури за трите строителни 
позиции и надзора са стартирани, 
извършва се оценка на подадени-
те оферти и се очаква реалното 
строителство да започне през 
2019 г. 

Както споменах вече, бли-
зо 83% от финансовия ресурс по 
 ОПТТИ е договорен, бенефициен-
тите и проектите по Програма-
та са предварително дефинирани 
и уточнени, така че не виждам 
логика да се появят съвършено 
нови инициативи, които да бъдат 
изненадващи за строителния 
бранш. През следващата година 
очакваме да стартират работи-
те по изпълнението на проект АМ 
„Струма“, Лот 3.2., за който АПИ 
е обявила процедура за избор на 
изпълнител по реда на Закона за 
обществените проекти. 

Вече коментирах модерниза-
цията на жп гари Искър, Казичене 
и Подуяне, но искам да допълня, че 
те са част от по-голям проект, 
който включва още реконструк-
ция на гаровите комплекси Карно-
бат, Стара Загора, Нова Загора. 
За тях също предстои обявяване 
на процедура през 2019 г.

Други проекти, които очак-
ваме да бъдат стартирани от 
бенефициентите, са в областта 
на интелигентните транспортни 
системи, иновации в управление-
то и услугите, внедряване на мо-
дернизирана инфраструктура за 
управление на трафика, подобря-
ване на безопасността и сигур-
ността на транспорта. Единият 
проект е за внедряване на сис-
тема за управление на влакова-
та работа в НКЖИ, включително 
система за мониторинг и контрол 
на параметри на подвижен желе-
зопътен състав в движение. Ще 
спомена и проектите, свързани с 
интегрирана геопространствена 
информационна система за нуж-
дите на планирането и управле-
нието на транспортната инфра-
структура на АПИ и доставка на 
драгажно оборудване за рехабили-
тация на корабоплавателния път 
по р. Дунав.
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„Външните инвести-
тори в града също не са 
много, а строителство-
то на жилищни сгради не 
е с размерите на по-го-
лемите населени места в 
страната“, сподели още 
инж. Николай Георгиев. 
Според него за фирмите 
в област та би било труд-
но да се развиват, ако си-
туацията не се промени. 
„Надяваме се следващите 
години да бъдат по-добри 
за нас“, акцентира пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Ямбол. Той запозна при-
състващите и с някои от 
реализираните проекти в 
града през 2017 г. „През 
изминалата година в гра-
да бяха ремонтирани три 
детски градини по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“, 
обновена беше и Профе-
сионалната гимназия по 
земеделие „Христо Бо-
тев“, каза инж. Георгиев. 

От думите му стана 
ясно още, че строител-
ните фирми от района 
участват и в изпълне-
нието на Програмата 
за трансгранично съ-
трудничество INTERREG 
- ИПП „България - Турция 
2014 - 2020“, като по нея 
ще се реализират реди-
ца проекти. „Това, което 
предстои да се изграж-
да и за което всички се 
надяваме, че ще стане в 
най-скоро време, е водни-
ят цикъл на града, като 
по него остава да се на-
прави пречиствателната 
станция за отпадъчни 
води“, сподели инж. Геор-
гиев.

В заключение предсе-
дателят на Областното 
представителство на 
Камарата в Ямбол от-
прави призив към ръко-
водството на КСБ една 
от целите й да бъде спи-
рането на декапитализа-
цията на строителните 
фирми и повишаването на 
цената на строителния 
продукт. „Апелирам към 
Камарата да акцентира 
и върху една от основни-
те си задачи, а именно 
– подпомагането на ком-
паниите от бранша за 
спазване на законово ре-
гламентираните сроко-
ве за разплащане между 
инвеститор и строител. 
Забавянето се отразя-
ва на конкурентоспо-
собността на нашите 
дружества, особено на 
малките и средни пред-
приятия, и може да бъде 
причина за фалит“, завър-
ши инж. Николай Георгиев.

В следващата точка 
от дневния ред председа-
телят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев представи 
Отчет за изпълнение на 
дейността на Управител-
ния съвет за периода от 
1.09.2017 г. до 31.08.2018 
г. „През 2018 г. усилията 
на ръководните органи 
на Камарата на строи-
телите в България бяха 
насочени основно в про-

веждане на работни сре-
щи със законодателната 
и изпълнителната власт 
в лицето на министер-
ствата и институциите, 
имащи пряко отношение 
към сектор „Строител-
ство”, парламентарно 
представените партии 
и  комисии,  местните 
власти и браншовите 
организации“, заяви той. 
„Изготвихме и внесохме 
нашите предложения за 
промени в основните за 
бранша закони – ЗУТ и 
ЗОП, някои от тях вече 
са приети”,  подчерта 
председателят на УС на 
Камарата. „Работим и за 
защита на интересите 
и доброто име на бран-

ша и срещу опитите той 
да бъде използван за по-
литически цели“, добави 
инж. Терзиев. 

Доц. д-р инж. Георги 
Линков, председател на 

Комисията за воденето, 
поддържането и ползва-
нето на ЦПРС, запозна 
присъстващите с инфор-
мацията по Отчета на 
дейността за 2017 г. на 

Комисията. 
Заседанието продъл-

жи с приемане на Отчет 
за изпълнението на дей-
ността на Контролния 
съвет на КСБ, предста-

вен от председателя на 
КС Валентин Николов. 
По време на Разширения 
Управителен съвет при-
състващите приеха и 
Отчет за изпълнението 
на бюджета на браншова-
та организация за 2017 г.

В следващата точ-
ка от дневния ред инж. 
Илиян Терзиев представи 
проект за „Основни по-
литики за развитие на 
КСБ през 2019 г.“ По ду-
мите му приоритетните 
планови задачи и предло-
жения за развитие на Ка-
марата през следващата 
година са свързани с по-
добряване управлението 
на целия строително-
инвестиционен процес и 
с реализиране на строи-

телна продукция, която 
да отговаря на действа-
щите технически прави-
ла, норми и стандарти за 
постигане на по-високо 
качество на изпълнение 
на строежите и по-ефек-
тивен контрол и - не на 
последно място - за сво-
евременно решаване на 
актуалните проблеми, 
които се създават от 
действащото строи-
телно законодателство 
и административните 
процедури пред фирми-
те от бранша. „Ние ще 
продължим обсъждането 
с отговорните институ-
ции и разработването на 
принципни предложения 
за ново строително зако-
нодателство и предложе-
ния за усъвършенстване 
на действащата норма-
тивна уредба за проек-
тиране и строителство, 
за подобряване и уеднак-
вяване на условията в 
процеса по възлагане на 

обществени поръчки за 
строителство“, сподели 
още той.

„Работим и по отно-
шение на унифициране 
на тръжните документи. 
Знаете, че постигнахме 
значителен успех с въ-
веждането им във ВиК 
сектора. Желанието ни 
е да го направим и за це-
лия строителен отрасъл“, 
подчерта инж. Терзиев. 

Председателят на УС 
на КСБ говори и за поли-
тиката на Камарата в 
областта на професио-
налната квалификация, 
където стои разбиране-
то, че осигуряването на 
търсени от бизнеса ка-
дри не е самостоятелна, 
а взаимосвързана тема 
с други водещи страте-
гически въпроси, пред 
които браншът днес е 
изправен. „Ние трябва да 
запазим лидерската си 
позиция и обединявайки 
бизнеса, образователни-
те и обучителни инсти-
туции, да дефинираме и 
предоставяме работещи 
модели за преодоляване 
на предизвикателства-
та, свързани със зае-
тостта и работната 
сила. Осезаема е нужда-
та от създаване на непо-
средствена връзка между 
бизнеса и образованието 
чрез стажуване и дуално 
обучение за привличане 
на бъдещите кадри още 
на ниво средно и висше 
образование“ ,  споме-
на още инж. Терзиев. По 
думите му през 2019 г. 
ще продължат усилията 
на Камарата по изграж-
дане на балансирана и 
справедлива система за 
повишаване на квалифи-
кацията на работниците 
и управленските кадри в 
строителния сектор.

Руен Панчев, предсе-
дател на СД на „Стро-
ителна квалификация“ 
ЕАД, направи анализ на 
дейността на браншова-
та организация в облас-
тта на професионалното 
обучение и квалификаци-
ята през 2019 г. „За съ-
жаление, все още няма 
национална политика за 
подготовка и обучение на 
кадри в отрасъл „Строи-
телство“. Не е старти-
рала и цялостна програ-
ма за дуално обучение в 
страната“, сподели той. 
Според него предложе-
нието на модел за изпъл-
нение на дейността на 
КСБ по професионално 
обучение и квалификация 
през 2019 г. цели пос-
тигането на по-висока 
ефективност, балансира-
но и справедливо разпре-
деление на финансовите 
ресурси, които Камарата 
ежегодно отделя в под-
крепа на строителните 
предприятия. „Нашето 
дружество ще бъде дви-
гател, за да постигнем 
конкретни резултати от 
всичко това, за което 
ръководството говори 
по темата с държавните 
институции“, завърши 

 от стр. 1 Снимки Емил Христов
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ДО Г-Н ВИЛЕ ИТАЛА, 
ДИРЕКТОР НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА 
ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ 
(ОЛАФ)

УВАЖАЕМИ Г-Н ИТАЛА,

Обръщамe се към Вас като Ка-
мара на строителите в България, 
организация, създадена със закон, 
представляваща строителния 
бранш в страната, с искане за 
среща, за да представим нашата 
позиция във връзка с разпростра-
нението от определени медии на 
подвеждащи, неотговарящи на ис-
тината информации, касаещи из-
пълнението на инфраструктурни 
проекти, финансирани, с подкрепа-
та на европейските фондове. 

Към момента официално реги-
стрираните фирми в Централния 
професионален регистър на стро-
ителя са близо 5100, включително 
чужди компании, в които са заети 
над 250 хиляди души. От създаване-
то си до сега КСБ и фирмите, нейни 
членове, винаги са работили, спаз-
вайки стриктно законите в Репу-
блика България и европейските нор-
мативи, като усилията ни са били 
насочени към създаване на честна и 
прозрачна конкурентна среда и ясни 
правила в бранша. Конкурсите и об-
ществените поръчки се провеждат 
съгласно българското и европейско-
то законодателство и вярваме, че в 
нашата страна съществуват дос-
татъчно институции, които рабо-
тят добре и гарантират тяхната 
законност и прозрачност. С оглед 
на наближаващите европейски из-
бори, които през 2019 г. съвпадат 
и с местните избори в България, 
ставаме свидетели на неприемливи 
медийни атаки, зад които прозират 
политически интереси. Сайтове, 
наричащи себе си „разследващи“, а 
всъщност работещи на принципа 
на пощенската кутия, с неясно и 
непрозрачно финансиране, разпрос-
траняват публично фалшиви новини 
(fake news) срещу водещи строи-
телни компании, изградили едни от 
най-мащабните инфраструктурни 
проекти, големи работодатели и 
данъкоплатци. Обвиненията срещу 
строителните фирми за некачест-
вено изпълнение и непрозрачност 
на обществени поръчки прерас-
наха в обвинения за злоупотреби 
с евросредства, за да преминат 
всички граници и да достигнат до 
зловещата манипулация за връзка 
с убийство на млада жена, водеща 
на тв предаване. Въпреки бързата 
работа на следствените органи, 
довела до разкриването на това 
престъпление и задържането на 
извършителя, негативният отзвук 
в международен план към страната 

ни бе огромен.
Кулминацията в тази груба ма-

нипулация настъпи с внасянето на 
т.нар петиция за независимо раз-
следване и замразяване на евро-
фондовете на сайта „Биволъ“. КСБ 
счита, че всички договори по евро-
пейските програми са реализирани 
и приключили законосъобразно, и 
съответно под контрола и одита 
на българските и европейските 
институции. Това не е първата 
петиция с оклеветяващи и неотго-
варящи на истината твърдения на 
въпросния сайт. 

Нееднократно, включително и 
на организирани съвместни съби-
тия с участие на представители 
на ОЛАФ, Камарата на строители-
те в България е декларирала жела-
нието си за работно партньорство 
с ОЛАФ и намеренията си да про-
тиводейства на всички опити за 
злоупотреба и измами с европейски 
средства. Още веднъж сме готови 
да съдействаме на ОЛАФ и да га-
рантираме правомерното използ-
ване на подкрепата на Европейския 
съюз. 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИТАЛА, 

Камарата на строителите в 
България е авторитетна органи-
зация, член на Европейската фе-
дерация на строителната индус-
трия (FIEC), като представител 
на ръководството на Камарата е 
Вицепрезидент на организацията. 
Разпространяването на подобни 
информации уронва престижа на 
българския строителен бранш, под-
копава доверието в българските и 
европейските институции, уврежда 
имиджа на нашата страна. 

В тази връзка КСБ настоятелно 
моли за срещата с Вас. Считаме, 
че тя ще допринесе за изясняване 
на обективната истина. Българ-
ските институции и строителни-
ят бранш полагат сериозни усилия 
за модернизирането и развитието 
на страната ни, която благодаре-
ние на европейската солидарност 
се променя с всеки успешно реали-
зиран проект, става по-красива и 
привлекателна за бизнес, инвести-
ции и за живеене. Като български 
строители и европейски граждани 
бихме искали да заявим, че не толе-
рираме отричането и омаловажава-
нето на постиженията и напредъка 
на страната ни. 

Камарата на строителите в 
България изразява своето желание 
и готовност за съвместни иници-
ативи, свързани с прозрачността 
при усвояването на европейските 
средства.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Панчев.
Дневният ред продъл-

жи с приемане на предло-
жението на инж. Пламен 
Пергелов, председател на 
Съвета на директорите 
на „Вестник Строител“ 
ЕАД, за абонамент на из-
данието за 2019 г.

Разширеният Управи-
телен съвет прие също 
така проекта на бюджет 
на КСБ за 2019 г., както и 
промени в Устава на ор-
ганизацията.

Инж. Розета Мари-
нова, член на ИБ и УС и 
председател на Коми-
сията по професионал-
на етика, представи за 
гласуване и проект за 
нов „Кодекс по професио-
нална етика на строите-
ля“. „Благодаря на всички 
областни структури на 
Камарата, че взеха отно-
шение по документа“, за-
яви тя. По думите й Коде-
ксът е от изключителна 
важност за бранша и има 
за цел да повиши общест-
веното доверие в профе-
сионализма и морала на 
строителите, както и да 
издигне престижа на про-
фесията.

Приет беше и Правил-
ник за устройството, 
целите и дейностите на 
секциите към КСБ. Инж. 
Мирослав Мазнев пред-
стави доклад по тема-
та, като подчерта, че 
поставената от ръко-
водството на КСБ цел 
е секциите да станат 
място, в което се форми-
рат политиките на от-
делните направления. „В 
момента има учредени 6 
секции, като ние искаме 
чрез Правилника да дадем 
по-демократична форма, 

с която членовете на 
Камарата да работят с 
тях“, каза изп. директор 
на браншовата органи-
зация. 

Присъстващите на 
заседанието гласуваха 
и Концепция за комуника-
ционна политика на КСБ, 
разработена от Ренета 
Николова, ПР на Камара-
та. Одобрени бяха и пред-
ложения за представите-
ли на КСБ в Съвместния 
комитет за наблюдение 
и мониторинг по програ-
мите за трансгранично 
сътрудничество със Сър-
бия, Турция и Македония.

В точка „Разни” от 
дневния ред на Разшире-
ния Управителен съвет 
на Камарата беше прие-
то и Открито писмо до 
парламентарно предста-
вените политически сили 
с искане за приемане на 
законодателни мерки сре-
щу разпространяването 
на лъжлива и невярна 
информация, увреждаща 
търговския престиж и 
доброто име на компа-
ниите. УС прие и позиция 
на Камарата във връзка с 
поредните необосновани, 
уронващи авторитета на 
бранша публични твърде-
ния. 

Управителният съвет 
одобри и публикуването 
на писмо с искане за сре-
ща с ОЛАФ.

Преди началото на 
заседанието на УС ръко-
водството на КСБ посе-
ти водещата туристи-
ческа атракция в Ямбол 
– „Безистена“. Зданието 
е един от символите 
на града и паметник на 
културата с национално 
значение. Построен е в 

началото на ХVI век и е 
използван основно като 
покрит пазар и градски 
хали. След 1989 г. в про-
дължение на повече от 
десетилетие сградата 
стои неизползваема и за-
творена, но през 2015 г. 
отново отваря врати. 

Вътрешното прос-
транство е изцяло мо-
дернизирано със сред-
ства от ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013“ и 
пригодено към новата му 
функция на Културно-ин-
формационен и туристи-
чески център. Инвести-
цията възлиза на близо 
2,5 млн. лв. 

Залите на „Безисте-
на“ приютяват уникална 
изложба от редки икони и 
произведения на прилож-
ното изкуство от фонда 
на Ямболската художест-
вена галерия „Жорж Папа-
зов“, както и ценни екс-
понати, предоставени от 
Регионалния исторически 
музей – Ямбол. Наред с 
това историческото ми-
нало на града и региона 
е представено чрез съ-
временна интерактивна 
система, визуализираща 
в 3D формат личности 
и събития. Прекрасната 
акустика на сградата 
обуславя използването й 
и като арена на различни 
музикални и театрални 
събития, както и за дело-
ви форуми. Изпълнител на 
реставрационните дей-
ности е ДЗЗД „Кабиле“ с 
водещ партньор „АВС Ин-
женеринг - Н“ ООД.

След приключване на 
обиколката на „Безистена“ 
гостите се насладиха и на 
уникалното изпълнение на 
камерен ансамбъл. 

Камарата на строителите в България изпрати писмо до 
г-н Виле Итала, директор на Европейската служба за борба с из-
мамите (ОЛАФ), с искане за незабавна среща заради разпростра-
няването на подвеждаща информация, свързана с изразходването 
на европейски средства. Вестник „Строител“ публикува пълния 
текст на писмото.
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Мартин Славчев

Областното предста-
вителство на КСБ в Смолян 
отбеляза професионалния 
празник на бранша Дими-
тровден – Деня на строи-
теля. Събитието се про-
веде на 7 ноември (по стар 
стил се чества на 8 ноем-
ври) в ресторант „Родопски 
кът“. Официални гости бяха 
зам.-областният управител 
Владимир Гърбелов, Славка 
Чакърова, кмет на общи-
на Чепеларе, Милен Белчев, 
кмет на Баните, Мария 
Семерджиева, началник на 
Регионално управление на 
образованието (РУО) – Смо-
лян, Мими Кубратева, дирек-
тор на Регионална здравна 
инспекция (РЗИ) – Смолян, 
Антоанета Караджова, 
директор на смолянската 
Гимназия по туризъм и стро-
ителство, членове на Клуба 
на строителите ветерани, 
Тодор Каневски, автор на 
книгата „Живот на стро-
ителната площадка“ и др. 
Домакин бе председателят 
на ОП на КСБ – Смолян, Вла-
димир Кехайов. 

С отбелязването на 
Деня на строителя в Смолян 
беше почетена една стара 
традиция, отдаваща дъл-
жимото уважение на всич-
ки, които упражняват тази 

трудна, но достойна профе-
сия. В миналото есента бил 
сезонът, в който дюлгерите 
се завръщали по домовете 
си след дългите месеци на 
гурбет. Цялото село изли-
зало да посрещне майсто-
рите, да прегърне бащи, 
синове, братя и съпрузи, и 
да чуе за изграденото през 
годината. Надлъж и нашир 
се носела славата на родоп-
ските дюлгери, далече извън 
пределите на планината. Те 
били известни не само със 

здравите си къщи, храмо-
ве, мостове и пътища, но 
се славели и с човещината, 
колегиалността и корект-
ността си, а нерядко и със 
своята благотворителност. 

„Добре дошли на всички. 
Радвам се, че за пореден път 
се събираме заедно. Мисля, 
че годината беше добра за 
всички. Пожелавам на Вас и 
на Вашите семейства много 
здраве и нови успехи и през 
2019 г.“, каза председателят 
на ОП на КСБ – Смолян, Вла-

димир Кехайов. 
„Бих искал да Ви благода-

ря за поканата от мое име и 
от името на областния уп-
равител на Смолян Недялко 
Славов. Поздравявам Ви по 
случай Деня на строителя. 
Очакваме стартирането на 
редица проекти, за чието 
реализиране ще разчитаме 
на Вас и на Вашите колек-
тиви“, заяви зам.-област-
ният управител Владимир 
Гърбелов. 

„Поздравявам всички 
строители по случай праз-
ника. Искам да кажа, че без 
Вас ние, кметовете, няма да 
успеем да завършим всички 
регионални обекти. Мога 
да потвърдя, че родопските 
дюлгери работят много ка-
чествено“, сподели кметът 
на община Чепеларе Славка 
Чакърова. 

„По стечение на обстоя-
телствата съм кмет на об-
щина, но преди всичко аз съм 
дюлгер. Присъединявам се 

към думите на госпожа Чакъ-
рова, че Вие сте моторите 
на нашите общини. Дейст-
вително строителството е 
секторът, на който хората 
разчитат за подобряване на 
местната инфраструктура“, 
отбеляза кметът на Баните 
Милен Белчев. 

И през 2018 г. ОП на КСБ 
– Смолян, което обединява 
93 фирми от региона, на-
гради най-добрите компа-
нии през годината. Призът 
„Коректен бизнес партньор“ 
бе връчен на „Билдер“ ЕООД. 
„Млад строител“ отиде при 
„Ековат - България“ ЕООД. 
За „Ръст в строителството 
– частен сектор“ беше от-
личено „Юнимекс“ ООД. Голя-
мата награда „Строител на 
годината“ бе спечелена от 
„Артстрой“ ООД. Три друже-
ства, които имат юбилей, 
получиха специални грамоти 
и сувенири. „Красин“ ООД и 
„Минерал“ ЕООД празнуват 
15 години от създаването 

си, а „Талант - М“ ЕООД са 
на пазара вече 10 години. 

През тази година за пръв 
път гости на тържеството 
по случай Димитровден бяха 
ученици от смолянската 
Гимназия по туризъм и стро-
ителство. ОП на КСБ – Смо-
лян, провокира младежите с 
обявяването на специален 
празничен конкурс за есе на 
тема „Какво знам за родоп-
ските строители и защо 
искам да бъда един от тях“. 
Беше отбелязано, че от-
говорите на тези въпроси 
доказват, че учениците от 
новата строителна пара-
лелка категорично планират 
своето бъдеще в сектора. 
Победител в конкурса ста-
на Емилиян Марков, втори 
бе Марио Калибрадов, а на 
трето място се наредиха 
Мартин Асенов и Мирослав 
Соколов. 

Вечерта продължи по 
стар родопски обичай – с 
много музика, песни и танци. 

Радослава Пенкова, ОП на КСБ – Враца

Членовете на ОП на КСБ – Враца, тържествено от-
празнуваха Деня на строителя на 2 ноември в ресторан-
та на хотел „Лева“. Председателят на ОП инж. Росен 
Дудушки откри церемонията и приветства присъства-
щите строители и ветерани. Всички бяха настанени на 
празнична трапеза и за доброто им настроение звучеше 
хубава българска музика, а дансингът беше пълен.

Надежда Стефанова,
ОП на КСБ – Габрово

Строителите от Об-
ластното представи-
телство на Камарата в 
Габрово отбелязаха своя 
професионален празник с 
тържество, което се със-
тоя на 2 ноември в ресто-
рант „Ла скала“. Домакин 
на събитието бе предсе-
дателят на ОП на КСБ – 
Габрово, Богомил Петков. 
Гости на празника бяха 
инж. Богомил Белчев, пред-
седател на КИИП Габрово, 
арх. Васил Вълев, пред-
ставител на КАБ Габрово 

и строители ветерани от 
Регионалния клуб на НКСВ.

Председателят на ОП 
Габрово Богомил Петков 
поздрави присъстващите 
и пожела на всички здраве 

и професионални успехи, 
много работа и уважение 
за труда, който полагат. 
Приветствия от името на 
сродните браншови орга-
низации поднесоха инж. Бо-

Мариана Иванова, 
ОП на КСБ – Видин

ОП на КСБ – Видин, 
връчи годишните награ-
ди на отличилите се през 
годината строители. Това 
стана на традиционното 
тържество по случай Деня 
на строителя. Гости на 
събитието бяха народни-
те представители Росен 
Живков, Филип Попов и 
Цветан Топчиев, председа-
телят на 42-рото Народно 
събрание Михаил Миков, 
инж. Цветан Асенов, зам.-
кмет на община Видин с 

ресор „Устройство на те-
риторията и развитие на 
инфраструктурата“, зам.-
кметът по хуманитарни 
дейности и социална по-
литика Венци Пасков, инж. 
Павел Драганов, директор 
на Областно пътно упра-
вление – Видин, Гергана 
Джамбова, директор на 
РЗИ – Видин, арх. Ангел Не-
дялков, главен архитект на 
общината и инж. Йордан 
Бързашки, председател на 
Регионалния клуб на стро-
ителите ветерани. 

„За мен е чест и удо-
волствие да приветствам 
всички вас с традиционния 
празник на строителя и на 
града ни. Това е моментът, 
в който всички ние в бран-

ша правим равносметка за 
постигнатото и пропусна-
тото до момента. Ползата 
от изграденото е за всички 
и за цялото видинско обще-
ство, защото сме избрали 

призванието да създаваме 
облика на домовете, в кои-
то живеем, на училищата 
в които учат децата ни, 
на институциите, които 
са двигателят на града ни. 

Този избор е отговорност 
и дълг пред поколенията 
– задължени сме да бъдем 
пример и вдъхновение на 
подрастващите, които ще 
наследят делата ни, така 
както ние сме взели и про-
дължили сътвореното от 
ветераните“, заяви Вален-
тин Кръстев, председател 
на ОП на КСБ – Видин. 

Наградата в категория 
„Високо строителство и 
прилежаща инфраструк-
тура“ бе връчена на фир-
ма „Сила строй 77“ ЕООД. 
Призът в „Транспортна ин-
фраструктура” получи „ПСТ 
Видин“ ЕООД. Победител в 
„Благоустройствена инфра-
структура и хидротехниче-
ско строителство” стана 

„Пътно поддържане Бело-
градчик“ ЕООД. „Водстрой” 
АД спечели наградата в ка-
тегория „Енергийна инфра-
структура и електронни 
съобщителни мрежи и съо-
ръжения”, а в най-оспорва-
ната категория „Майстор 
на годината 2018“ бе отли-
чена „Аве строй“ ЕООД с уп-
равител Александър Пеков. 
През годините фирмата 
се утвърди като коректен 
и отговорен партньор при 
изпълнение на възложените 
строителни дейности. 

След  официалната 
част и връчването на го-
дишните награди на ОП на 
КСБ – Видин, тържеството 
продължи с много танци и 
веселие.

гомил Белчев и арх. Васил 
Вълев, а председателят на 
НКСВ Габрово поздрави ко-
легите от името на стро-
ителите ветерани.

Бе прочетен и поздра-
вителен адрес от област-
ния управител Невена Пе-
ткова.

От името на Област-
ния съвет на ОП на КСБ 
– Габрово, грамоти за най-
високи приходи от про-
дажби за 2017 г. получиха 
„Лъки строй 2011“ ЕООД, 
„Пътстрой – Габрово“ АД и 
„Инфрастроежи“ ООД, на-
редени съответно на първо, 
второ и трето място. За 
фирми с най-голям ръст на 
продажбите за 2017 г. гра-
моти получиха „Валентин 
Петров 2004“ ООД, „Екип-
строй“ ЕООД и „РГС“ ООД.

„Строител на годината“ – „Артстрой“ ООД „Млад строител“ – „Ековат - България“ ЕООД „Коректен бизнес партньор“ – „Билдер“ ЕООД
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Инж. Петра Георгиева, 
ОП на КСБ – София

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България в 
София (ОП на КСБ - София) 
организира семинар на тема 
„BIM практики и приложения 
в строителството.” Той ще 
се проведе на 28 ноември 
2018 г. в „София хотел Бал-
кан”. Специално за събити-
ето пристигат водещите 
специалисти от Русия Вла-
димир Талапов, главен екс-
перт BIM в Министерство-
то на строителството на 
Руската федерация, и Валери 
Орлов, проектен мениджър 
на повече от 20 инвести-
ционно-строителни проек-
та, Веселин Бойчев, автор и 
собственик на платформата 
ASIC, предназначена за съз-
даване на информационни 
модели в проектното упра-
вление в рамките на концеп-
цията BIM, и Елена Кунавич, 
генерален директор в адми-
нистративна дирекция на 
„Група Компании Сетл Сити 
Санкт Петербург“. Гост-
лекторите ще представят 
резултати от работата на 
платформата ASIC 3.00 в де-
сетки строителни продукти 
в Санкт Петербург.

Системата BIM (Building 
Information Modeling) вече 
търси своето място в про-
цесите на проектиране, 
предлагайки множество 
удобства в сравнение с 
класическия способ за про-
ектиране, изчертаване и съ-
гласуване на проекта между 
различните специалисти. 
Това е една нова техноло-
гична платформа, която 
интегрира архитектура, 
проектиране и инженеринг 
и става тема на задълбочен 
дебат в строителните сре-
ди. В основата си BIM е 

представяне на цялостна-

та строителна информа-

ция в дигитален формат, 

който може да бъде раз-
четен от компютър. Тъй 
като сградите имат трииз-
мерна геометрия, моделите 
BIM също са 3D. Подобно на 
някои индустриални произ-
водства, които вече рабо-
тят основно с дигитални 
прототипи, BIM представя 
сградата като виртуална. 
Всяка нейна част е пред-

ставена като обект с оп-
ределена форма и зададени 
свойства и връзки с оста-
налите компоненти. Край-
ните потребители, изпъл-
нителите, доставчиците и 
инвеститорите могат да 
„се разходят” през дигитал-
ния модел, виждайки всички 
аспекти от конструкцията 
и оформлението и добивайки 
доста ясна представа за ко-
личествата и цените на ма-
териалите, както и експло-
атационните им качества. 
Цялата информация, която 
може да интересува клиента 
или изпълнителя, е предста-
вена в удобен за ползване и 
ясен вид, като е възможно 
своевременно нанасяне на 
промени, които интелигент-
ният модел отчита автома-
тично. 

Моделът се прави от 
триизмерни елементи на да-
ден обект с предварително 
зададени характеристики. 
Може да се моделира всич-
ко - детайли на сградата, 
съоръжения, тръби и въз-
духоводи, дори елементи 
като фитинги или вентили. 
Механизмът на моделиране 
е подобен на този, който 
използваме в реалния свят 
– трябва да определим зна-
чителен брой от елементи 
с характеристиките, които 
притежават. Например един 
прозорец, който включва не 
само размери, но и материал, 
цена, коефициент на топлоп-
реминаване U, слънчева про-
пускливост ,,g”, както и връз-
ката с околната среда, т.е. 
разположението му спрямо 
потенциалните печалби на 
топлина в една стая. Всеки 
виртуален обект, създаден 
с технологията BIM, е диги-
тален прототип на реалния 
обект с всички негови пара-
метри. 

Това, към което пълният 
потенциал на системата 
BIM е насочен, е 

да се моделира целият 

жизнен цикъл на про-

екта – 

от архитектурата, 
строителното проектиране 
в отделните му фази, реали-
зацията и бъдещата експло-
атация и поддръжка. 

Първоначално се изра-
ботва първичен модел и към 
него се интегрират инста-
лациите. След като вирту-

алният модел на проекта е 
готов, различните специа-
листите могат да започ-
нат да конструират и мо-
делират, ако е необходимо. 
С приключване на тяхната 
работа моделът BIM се дос-
тавя на клиента и служи за 
база за бъдещата поддръжка 
и експлоатация на сградата.

От модела могат да се 
извлекат чертежи, техни-
чески спецификации, коли-
чествени сметки и друга 
информация за строителния 
обект. С технологията BIM 
получените модели могат да 
се използват за изчисления, 
симулации, анализи и докла-
ди, което дава възможност 
да се предвидят последстви-
ята от всяка евентуална 
промяна. Пример за такова 
действие може да бъде из-
олацията – какъв ще бъде 
ефектът на промяна, ако де-
белината на топлоизолация-
та по всички външни стени 
се промени от 10 см на 17 см 
или ако всички прозорци с 
двоен стъклопакет се за-
менят с прозорци с троен 
стъклопакет, които са с 20% 
по-големи? С BIM се разбира 

как варират разходите за 

материали, труд, гра-

фикът 

за изпълнение на стро-
ежа, топлинният товар на 
сградата или очакваните 
средства за поддръжка. Мно-
го важно предимство на BIM 
е, че чрез него се осигурява 
лесно сътрудничество меж-
ду всички, които участват 
в процеса на създаване на 
обекта, и в същото време 
те имат постоянен диги-
тален достъп, чрез който 
могат да видят промените, 
направени от друг проек-
тантски екип.

BIM технологията дава 
възможност за автоматич-
но нанасяне на корекции вър-
ху различни аспекти на един-
ния модел. Поради факта, че 
всички чертежи са свързани 
на базата на логиката на 
сградата, няма възможност 
за допускане на грешки при 
отразяване на корекции по 
проекта – веднъж нанесени, 
те се отразяват във всички 
проекти. Моделът отчита 
противоречията в дефини-
рането на отделните 3D 
системи, премахвайки по 
този начин нуждата от ре-

шаване на пространствени-
те проблеми на обекта при 
фаза строителство. Всич-
ки те се решават още при 
проектирането, използвайки 
възможностите за детайлно 
разглеждане на виртуалния 
обект. Типичен пример за 
такова несъответствие е 
пресичането на водоснаб-
дителни или канализационни 
тръби с въздуховоди в проек-
тите на сградните инста-
лации. Такъв проблем при 
обикновеното двуизмерно 
чертане често се открива 
чак на строителната пло-
щадка и осъществяването 
на връзката изисква спе-
циален преходник, за чието 
доставяне на обекта тряб-
ва да се чака, следствие на 
което работата се забавя и 
са възможни организацион-
ни проблеми или плащане на 
неустойки. При информацио-
нен модел на сградата та-
кова пресичане се коригира 
със съответния преходник 
месеци преди да започне 
строителството и самата 
част е доставена на обекта 
при полагането на тръбите 
и въздуховодите. Като ре-
зултат се спестява време 
и пари.

Важна характеристика 
на BIM е възможността да 
създава интелигентни (ба-
зирани на определена логи-
ка) чертежи и детайли. На-
пример за производствата 
на стоманени конструкции 
и изготвени в заводски ус-
ловия стоманобетонни еле-
менти са дефинирани много 
правила и логични връзки за 
материалите в BIM приложе-
ния. Предимствата на таки-
ва решения се виждат осо-
бено ясно в автоматичното 
задаване на връзките, което 
позволява да се генерира 
подходящата връзка, като 
се изхожда от големината и 
разположението на елемен-
тите, както и структурни-
те товари, които трябва да 
се поемат. 

При изграждане на стени 
при монолитното строител-
ство, независимо дали носе-
щи или не, зидарийните тела 
са един от най-популярните 
използвани материали. Те се 
предлагат в различни форми 
и размери, могат да бъдат 

тухли, бетонни блокчета и 
много други видове модул-
ни елементи, включително 
естествен камък с различ-
ни форми. Зидарията поч-
ти винаги се изпълнява на 
ръка, въпреки че са правени 
опити и за автоматизира-
нето на този процес. Едно 
от основните естетически 
предимства на зидарията е, 
че тя позволява богат избор 
от възможни форми, незави-
симо дали в стени с носе-
щи функции или само като 
облицовка. Тази особеност 
също може да бъде подроб-
но изследвана с помощта на 
BIM, като 

оценяването на сложни 

подредби на неправилни 

форми 

и различни зидарски пре-
връзки става много лесно и 
ефективно. 

За проектантските фир-
ми едно от най-големите 
предимства е налагането 
на подобрена оперативна 
съвместимост между спе-
циалностите и елиминира-
нето по този начин на необ-
ходимостта от доработки 
на обекта. Значително се 
намалява и концентрацията 
на специалистите в процеса 
на генериране на планове и 
разрези на сградата, като 
така се понижават необхо-
димите трудови ресурси за 
даден проект и те могат да 
бъдат разпределени към дру-
ги задачи. Обобщено накрат-
ко, използването на софтуер 
за проектиране, базиран на 
BIM, води до по-малко греш-
ки, по-ниски разходи и по-бър-
зо завършване и предаване 
на проекта. 

Разбира се, новата соф-
туерна платформа е изпра-
вена и пред редица предиз-
викателства. Основната 
трудност е съпротивата 
и нежеланието за промяна 
от страна на много архи-
тектурни и проектантски 
компании, които предпочи-
тат да продължат да рабо-
тят по традиционния модел. 
Един от основните митове 
е, че BIM е подходящ само за 
големи организации. 

BIM е приложим за сгради, 

проекти и компании от 

всякакъв размер. 

За малките компании 
BIM е начин да бъдат по-
конкурентоспособни, из-
ползвайки електронен път 
за комуникация и работа с 
други специалисти или кли-
енти на практика от всяка 
точка на света. Te могат да 
създават сложни проекти 
и документация без необ-
ходимостта от голям екип 
или много допълнителни ре-
сурси. От друга страна, в 
големите компании, както и 
в тези с множество офиси, 
е видимо как BIM улеснява 
взаимодействието и споде-
лянето на информация между 
различни звена и екипи, поз-
волявайки обмен на знания и 
експертиза в компанията, 
без това да налага физиче-
ското придвижване на спе-
циалистите.

Благодарение на свои-
те неоспорими предимства 
информационният модел на 
строителството се очаква 
да се превърне в стандарт 
при подготвянето на ар-
хитектурни и строителни 
проекти в бъдеще. Новите 
форми на договаряне, въз-
можностите за осъщест-
вяване на своевременни про-
верки на изискванията на 
строителните стандарти в 
BIM моделите, оценката на 
разходите и организационни-
ят план на строителството 
са само някои от големите 
ползи на информационния 
модел. 

Някои програми, базира-
ни на BIM, позволяват да се 
направи и конструктивно 
изчисление на структурните 
компоненти на базата на ма-
териалите и сеченията им. 
Това улеснява значително 
проектирането на по-сложни 
архитектурни форми. 

С течение на времето, 
при устойчиво развитие на 
технологиите и автома-
тизиране на процесите, е 
логично информационният 
модел на сградата да замени 
изцяло чертежите. Прехо-
дът към информационно мо-
делиране и преминаването 
към виртуално проектиране 
е важна стъпка за всяко про-
ектантско бюро.



12 ОП НА КСБÑòðîèòåë петък, 16 ноември 2018

Петя Борисова,
ОП на КСБ – Велико 
Търново 

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) във Велико Тър-
ново със съдействието на 
„Строителна квалификация“ 
ЕАД проведе ежегодния си 
курс по Здравословни и 
безопасни условия на труд 
(ЗБУТ). Събитието се със-
тоя в голямата конферент-
на зала на хотел „Арена“ в 
старопрестолния град. 

За фирмите члено-
ве на КСБ и вписаните в 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля (ЦПРС) обучението 
беше напълно безплат-
но и премина в три час-
ти: „Длъжностни лица по 
безопасност и здраве в 
строителството“, „Коор-
динатор по безопасност 
и здраве в строителство-
то“, „ЗБУТ за контрол вър-
ху качеството на изпълне-
ние на строителството 
и за съответствие на 

влаганите в строежите 
строителни продукти със 
съществените изисквания 
за безопасност“. Бяха ква-
лифицирани над 180 души 
от Великотърновска и Га-
бровска област.

Лектор на курса бе 
доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов, декан в Строи-
телния факултет на ВСУ 
„Любен Каравелов”. Той за-
позна участниците с при-
ликите и разликите между 
длъжностно лице и коор-
динатор по безопасност 
и здраве, като им разясни 
и тяхната роля в процеса 
на работа. Програмата 
беше съобразена със съ-
временните изисквания, 
компетенциите и умени-
ята, които трябва да при-
тежават изпълняващите 
тези постове, както и с 
въпроси по наболели теми 
от практиката на стро-
ителните фирми. Разгле-
дана бе спецификата на 
дейността по здравослов-
ни и безопасни условия на 
труд, както и превантив-
ните методи, обхващащи 

съвкупност от предва-
рителни предпазни сред-
ства при управление на 
риска по време на рабо-
та. Беше обяснено, че за 
успешното прилагане на 
тези мерки са изключи-
телно важни редовните 
инструктажи на персона-
ла, технологичните усло-
вия, социалната работна 
среда и много други об-
стоятелства. 

Доц. Стоянов акцен-

тира върху динамиката 
на нормативната уредба-
та по ЗБУТ. Обсъдени бяха 
отговорностите на всич-
ки участници в инвести-
ционния процес, свързани 
с опазване на живота и 
здравето на тези, които 
ще строят, както и на 
онези, които ще обитават 
и обслужват сградите и 
съоръженията.

В третия модул на 
програмата бяха разгле-

дани основни документи 
от европейското и на-
ционалното законодател-
ство. Специално внимание 
се отдели на изисквания-
та към влагания продукт, 
видове декларации и тях-
ното място в контро-
ла върху качеството на 
продуктите, използвани в 
строителството, както и 
методите, чрез които се 
упражняват видовете кон-
трол върху качеството.

Прове де н и те  съ в -
местни проучвания от-
носно необходимостта 
от обучения за нуждите 
на бранша допринесоха за 
разширяване на предла-
ганите квалификационни 
курсове, организирани от 
ОП на КСБ - Велико Търно-
во, със съдействието на 
„Строителна квалифика-
ция” ЕАД и участието на 
други асоциации, свърза-
ни със строителния про-
цес. В бъдеще се планира 
организацията на спе-
циализирани курсове по 
„Актуализиране знанията 
на служители в офис и 
офертен отдел“, „Акту-
ализиране знанията на 
проект мениджъри“, „Ак-
туализиране знанията на 
технически ръководите-
ли“, „Строително скеле“, 
„Управление на отпадъци-
те в строителството“ 
и др. Тези обучения ще се 
провеждат в рамките на 
8 учебни часа от хабили-
тирани преподаватели от 
УАСГ и ВСУ „Л. Каравелов“ 
и са с цел да доведат съ-
временните научни зна-
ния по-близо до реалното 
строителство. 

Станислава Босева-Минковска, 
ОП на КСБ – Плевен 

За втори път тази година служителите на фир-
мите членове на ОП на КСБ – Плевен, и тези, вписани 
в ЦПРС, преминаха обучение по ЗБУТ. То се проведе 
в три модула: „Длъжностни лица по безопасност и 
здраве при работа“, „Координатор по безопасност и 
здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол вър-
ху качеството на изпълнение на строителството и 
за съответствие на влаганите в строежите стро-
ителни продукти със съществените изисквания за 
безопасност“. Лектор отново беше доц. д-р инж. Вен-
цислав Стоянов, декан в Строителния факултет на 
ВСУ „Любен Каравелов”. 

Курсът обхвана актуални теми, които запознаха 
обучените лица със спецификата на дейността по 
здравословни и безопасни условия на труд, както и с 
ефективното управление на професионалните риско-
ве. Поради интерес и множество поставени въпроси 
от присъстващите „Строителна квалификация“ ЕАД 
гарантира, че ще продължи и през 2019 г. да провежда 
квалификационни курсове.

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен 

В залата на ОП на 
КСБ – Сливен, също се 
проведоха ежегодните 
курсове по  ЗБУТ съв-
местно със „Строител-
на квалификация“ ЕАД. 
Присъстваха 221 души 
от Сливен, Нова Загора 
и София.

Водещ лектор бе доц. 
д-р инж. Венцислав Сто-
янов, декан на Строи-
телния факултет на ВСУ 
„Любен Каравелов“. „Бла-
годарен съм, че за поред-
на година бях поканен да 
водя курсовете по ЗБУТ“, 
заяви той. 

По време на меропри-
ятието бяха обсъдени 
различията между длъж-
ностното лице по безо-
пасност и здраве и коор-
динатор по безопасност 
и здраве, които често 
се бъркат като понятия. 
Бяха разгледани и акту-
ални казуси, свързани с 
изискванията за осигу-
ряване на здравословни 
и безопасни условия на 
труд при изпълнение на 
строително-монтажни 
работи.  Аудиторията 
бе запозната с настъ-
пилите промени в норма-
тивната уредба по ЗБУТ, 
като се акцентира на 
това, че поради честите 
изменения винаги трябва 
да се търсят последни-
те издания на законите. 
След успешно преминало-
то обучение всички учас-
тници взеха сертифика-

Снимка авторът

ти за завършения курс.
По време на паузата меж-

ду модулите под егидата на 
ОП на КСБ – Сливен, се прове-
де среща между доц. д-р инж. 
Венцислав Стоянов и новия 
директор на СПГСГ „Арх. Г. 
Козаров“ Красимир Георгиев. 
Целта бе да се създаде връз-
ка между двете учебни заве-
дения. 

Директорът на строител-
ната гимназия беше запознат 
с условията за обучение и 
предлаганите специалности 
за развитие във ВСУ „Любен 
Каравелов“. Обсъди се орга-
низирането на срещи между 
учениците заедно с техните 
родители, учителите, с доц. 
д-р инж. Венцислав Стоянов 
с цел да се презентират спе-
циалностите, които предла-
га висшето учебно заведение, 
базата, с която разполага, 
както и перспективните 
предложения за работа след 
дипломиране. Представена бе 
и предстоящата магистър-
ска програма на ВСУ „Любен 
Каравелов“, която ще стар-
тира през март 2019 г.

Снимки авторът
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Обучението бе в рамките на проект Train-to-NZEB, на който КСБ е партньор
Роза Никова, 
ОП на КСБ - 
Кюстендил

В Областното пред-
ставителство на Кама-
рата на строителите 
в България в Кюстендил 
(ОП на КСБ – Кюстендил) 
се проведе дискусия, пос-
ветена на въвеждането 
на мерки за енергийна 
ефективност (ЕЕ) в пуб-
лични и частни сгради с 
акцент върху спортните 
обекти и постигането на 
почти нулевоенергийно 
потребление. Семинарът 
се организира в рамките 
на международния про-
ект Train-to-NZEB, който 
се финансира по програ-
ма „Хоризонт 2020“ на ЕС. 
Той се ръководи от българ-
ския  Център за енергийна 
ефективност ЕнЕфект, а 
Камарата на строители-
те в България е партньор 
по проекта. 

Целта на събитието 
в ОП на КСБ – Кюстендил, 
бе да запознае заинтере-
сованите страни с най-но-
вите тенденции и актуал-
ни аспекти по теми, като 
почти нулевоенергийни 
сгради (ПНЕС), специфич-
ни материали и мерки за 
ЕЕ и възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ). В 
рамките на четири часа 
авторитетни лектори 
представиха ползите от 
въвеждането на мерки за 

намаляване на разходите 

за енергия в частните и 

публичните сгради, 

закрити многофункцио-
нални комплекси и други 
помещения с ниска ЕЕ. На 
форума присъстваха бли-
зо 30 управители на стро-
ителни фирми - членове на 
КСБ, архитекти, инженери, 
проектанти, представи-

тели на местната власт, 
технически сътрудници, 
експерти и др.

Срещата започна с 
обучение по ПНЕС – прин-
ципи, предимства, ико-
номически ползи и добри 
практики. Д-р арх. Здрав-
ко Генчев от ЕнЕфект 
запозна гостите с важни 
статистически данни. 
По думите му сградите 
в ЕС консумират 40% от 
енергията и генерират 
36% от емисиите на СО

2
. 

Лекторът подчерта, че 
според Директивата на 
ЕС за енергийните харак-
теристики на сградите 
(обновена през 2010 г.) 
след 2020 г. страните – 
членки на ЕС, следва да 
преминат към строител-
ство на ПНЕС, а крайният 
срок за публичните зда-
ния е 2018 г. Освен това 
Директивата предвижда 
въвеждането на класове 
за ЕЕ с фиксирани стой-
ности на интегрираната 
енергийна характеристи-
ка – kWh/m2/г.

На семинара голям ин-
терес предизвика сравне-
нието между комфорта в 
типична сграда без изо-
лация и пасивна. В първия 

случай температурата на 
критичните повърхности 
е около 9°C, проблемните 
зони са зад мебелите, в 
ъглите и по прозоречните 
рамки, а за да бъде избяг-
ната появата на мухъл, 
вътрешната относител-
на влажност трябва да е 
по-малка от 38%, което 
е най-малкото нездраво-
словно. При пасивната 
сграда нещата стоят по 
съвсем различен начин. 
Там температурата на 
критични повърхности е 
по-висока от 16°C, няма 
опасност от възникване 
на мухъл зад мебелите, 
дори при вътрешна от-
носителна влажност по-
малка или равна на 62%. С 
подобни параметри 

концепцията „пасивна 

къща“ неслучайно набира 

все по-голяма популярност 

както в Европа, така 
и у нас. Шестте основни 
стълба, които са опре-
делящи за физическите 
качества на една подоб-
на сграда, са оптимални 
слънчеви печалби, пови-
шена топлоизолация, ви-
сококачествени врати и 

прозорци, висока въздушна 
плътност, минимални то-
плинни мостове и венти-
лация с рекуперация.

По време на обучение-
то бе обърнато внимание, 
че трябва да се прави раз-
лика между пасивна сграда 
и такава с почти нулево-
енергийно потребление. 
ПНЕС изпълнява още 3 
социално-икономически 
изисквания – икономиче-
ска ефективност, висок 
дял на ВЕИ (най-малко 55% 
от енергията в сградата) 
и минимални емисии на 
СО

2
. Като пример за ико-

номическа ефективност 
д-р Генчев даде първата 
сертифицирана пасивна 
детска градина в Бъл-
гария, която се намира 
в Габрово. „Противно 
на разпространеното 
схващане, че подобни 
иновативни методи 
обикновено са твър-
де скъпи, анализът 
и изчисленията на 
ЕнЕфект показват, 
че оскъпяването при 
строителството на 
пасивна сграда в срав-
нение с изграждането 
на обект по дейст-
ващите нормативи в 

страната е едва 7,2%, а 
възвръщаемостта на до-
пълнителната инвестиция 
чрез енергийните спестя-
вания е в рамките на 7,5 
години. Тук водеща роля за 
добрите резултати има 
прилагането на т.нар. ин-
тегрирано проектиране, в 
което всички специалисти 
в инвестиционния проект 
си взаимодействат ак-
тивно от самото стар-
тиране на работата. В 
България има и други добри 
примери. Изградени са ре-
дица обекти, като пасивни 
еднофамилни къщи, учеб-
но-възпитателен център 
със спортна инфраструк-
тура в Стара Загора и 
дори католически храм във 
Враца“, разясни той.

Д-р Здравко Генчев 
се спря и на въздушна-
та плътност и паропро-
пускливост. Според него 
сред най-съществените 
проблеми в голяма част в 
сградите у нас са конденз 
и мухъл, влошени топли-
нен комфорт и качество 
на въздуха, както и високи 
разходи за отопление и др. 
Той презентира и възмож-
ните решения - полагане 
на топлоизолация, мон-
тиране на вентилационна 
система с рекуперация, 
осигуряване на въздухопро-
ницаемост, избягване на 

термомостове и т.н. 
Д-р Генчев се спря и на 

гарантирането на качест-
вото и изпълнението на 
проекта и открои няколко 
ключови елемента, които 
не са задължителни, но са 
силно препоръчителни:

- Софтуерен пакет за 
проектиране на пасивна 
къща (PHPP);

- Сертификат за ново 
строителство (списъкът 
на оторизираните от Ин-
ститута „Пасивна къща” 
сертифициращи институ-
ции е публикуван на www.
passiv.de);

- Прилагане на високо-
качествени компоненти и 
материали при саниране и 
при възможност сертифи-
циране за обновяване на 
съществуващи сгради.

Друга основна тема за 
температурата и влаж-
ността беше поставена 
от инж. Александър Стан-
ков от ЕнЕфект. Той обър-
на специално внимание на 

вентилационната система 

с изтегляне на въздух, 

в която главните ком-
поненти са: централен 
вентилатор за изтегля-
ния въздух, система от 
въздухопроводи със звуко-
поглъщатели, клапани за 
изтеглен въздух, изход на 
изходящия въздух, входове 
на външната стена за по-
даван въздух и др. 

По отношение на вен-
тилационната система за 
пасивни къщи стана ясно, 
че там главните компо-
ненти са: вентилацион-
на уредба с вентилатор, 
регулация, рекуперация и 
филтър, мрежа от възду-
хопроводи със звукопоглъ-
щател, клапан за подаван 
въздух, клапан за изтеглян 
въздух, мигриращ въздух  
и др.

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - 
Пазарджик

Председателят на ОП 
на КСБ – Пазарджик, инж. 
Любомир Келчев и инж. Ев-
тим Янев, член на Област-
ния съвет на ОП, заедно с 
представители на Про-
фесионалната гимназия 
по строителство и архи-
тектура и шест основни 
училища от Пазарджик се 
включиха в Европейската 
седмица на професионал-
ните умения, която се 
проведе в периода 5 – 11 
ноември. 

Негативната тенден-
ция за закриване на пара-
лелки в професионалните 
гимназии продължава, а 
строителният сектор 
отчита сериозна липса 
на кадри. В същото вре-
ме все по-малко ученици 
избират професията на 
строителя. Поради тази 
причина  Областното 
представителство на 

КСБ в Пазарджик продъл-
жава с инициативите за 
популяризиране на профе-
сията. 

Възпитаници на ПГСА, 
преподаватели и специа-
листи представиха специ-
алностите и придобити-
те умения в гимназията 
пред по-малки ученици от 
шест пазарджишки учили-
ща. Те бяха запознати с 
особеностите на различ-
ни професии от строител-
ната сфера. Присъства-
щите на срещите, които 
продължиха през цялата 
седмица в ОУ „Проф. Иван 
Батаклиев“, ОУ „Христо 
Смирненски“, ОУ „Свети 
Климент Охридски“, ОУ 
„Христо Ботев“, ОУ „Лю-
бен Каравелов“, ОУ „Сте-
фан Захариев“, наблюда-
ваха демонстрации на 
гимназистите Албен Та-
ратаев, Станимир Чола-
ков, Благовеста Ненкова, 
Велислав Иванов, Маньо 
Бунчев, Марин Юруков. 
Учениците от ПГСА по-

каниха шестокласниците 
и седмокласниците да се 
включат в построяването 
на кули от дървени пръ-
чици, макети на мостови 
конструкции, абстрактни 
сгради и при т.нар. спи-
рит ефект – интериорна 

техника, която се използ-
ва в съвременното строи-
телство. Работи се с бои 
върху шпакловани стени 
или гипсокартон. Ефектът 
се постига чрез специал-
ни валяци с плат, гъба и 
други.

Учениците от основ-
ните училища получиха 
информационни матери-
али за специалностите 
в гимназията „Строи-
телство и архитектура“, 
„Геодезия“, „Недвижими 
имоти“, „Интериорен ди-

зайн“ (специалности с III 
степен на професионална 
квалификация), „Електри-
чески инсталации“, „Сухо 
строителство“, „Зидария“ 
(специалности с II степен 
на професионална квали-
фикация). 
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ОУ „Христо Смирненски“ ОУ „Св. Климент Охридски“ ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ - VII клас

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ ОУ „Стефан Захариев“ОУ „Любен Каравелов“
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Свищов е град в област Велико Тър-
ново, разположен на брега на река Дунав 
в Централна Северна България. Той е ад-
министративен и стопански център на 
едноименната община Свищов, в която 
влизат и 15 села.

Красивият крайдунавски град е родно 

място на Алеко Константинов. В него 
се намира шедьовърът на Колю Фичето 
–храмът „Света Троица“, който е сред 
най-ярките образци на църковната ар-
хитектура на Българското възраждане. 

Свищов има славна история, като 
в миналото е бил първенец в различни 
направления. Той става първият българ-
ски град, освободен от петвековното 

османско владичество на 26 юни 1877 г. 
Същата година в Свищов е установена 
първата българска гражданска админи-
страция, начело с губернатор Найден 
Геров. Освен това свищовец е автор на 
първата печатна книга - епископ Филип 
Станиславов (роден в с. Ореш), който 
през 1651 г. издава в Рим молитвени-
ка „Абагар“. Първото училищно даре-

ние в България е направено през 1812 г. 
от свищовеца Филип Сакалариевич. В 
града е основан първият български хор 
(1868 г.). И още – роденият в Свищов 
Цветан Радославов е автор на песента 
„Мила Родино“, която след обработка 
от композитора Добри Христов, през 
1964 г. се превръща в национален химн 
на България.

Кметът Генчо Генчев:

Г-н Генчев, от сайта 

на местната админи-

страция се обръщате към 

гражданите с думите: 

„Славното минало на Сви-

щов трябва да започне да 

работи за просперитета 

на града, но е нужна гри-

жа от страна на всички. 

Затова ние ще работим 

Свищовска община да се 

върне на подобаващото й 

място върху картата на 

България. Това ще стане, 

като насочим нашата 

политика изцяло към хо-

рата, към справедливо 

и солидарно отношение 

към тях”. Ще станат ли 

факт?

Свищов е бил, е и ще 
пребъде, но това зависи 
от всички нас. Какво ще 
направим за града си, за 
икономиката, културата, 
за обществото ни, за да 
може, образно казано, той 
да се завърне на картата 
на България. Да достиг-
не старата си слава на 
икономически, търговски, 
културен, исторически 
притегателен център на 
територията не само на 
Северна България, особено 
с географската даденост, 
която имаме. Става дума 
за ресурса във всяко едно 
отношение, което ни дава 
трансграничната р. Дунав.

Реката е огромен ико-
номически дар за нашата 
община и всичко, което е 
направено през годините 
за развитието на инфра-
структурата на града и 
региона за използването 
на този природен феномен, 
трябва да продължи. Сега 
имаме и фериботен ком-
плекс, който по един много 
рационален и бърз начин ни 
свързва с румънските ни 
съседи в Зимнич. От мина-
лата година пристанище-

то ни е в състояние да об-
работва и голямотонажни 
контейнери, което предпо-
лага допълнително разви-
тие и на транспортната 
инфраструктура. Искам 
да обърна внимание и на 
бъдещото изграждане на 
магистралата между Русе 
и Велико Търново, с откло-
нение към Свищов, което 
ще реши до голяма степен 
трудността с придвиж-
ването на камионите с 
тежките контейнери от 
нашето пристанище към 
вътрешността на стра-
ната.

Навремето родолюби-
ви нашенци са предприели 

стъпки и са осъществили 
изграждането на висше 
търговско училище, а имен-
но Стопанската академия 
„Димитър Апостолов Це-
нов”. Миналото на Свищов 
с основание рефлектира 
върху цялостното разви-
тие на града. Днес Свищов 
е един спокоен град, с ми-
ролюбиви и трудолюбиви 
хора, високо образовани и 
предприемчиви.

Успява ли община Сви-

щов да решава някои свои 

проблеми с финансиране 

от европейските програ-

ми?

Неведнъж сме отлича-

вани от Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството и от 
други ведомства за успеш-
но усвояване на средства 
от ЕС. По време на манда-
та ми един от най-често 
отправяните въпроси към 
мен е: Г-н кмете, кой е ос-
новният приоритет във 
Вашата работа? Винаги 
има някакъв приоритет, 
който стои над всичко, но 
моят отговор, кредото ми 
на управленец е, че всичко 
в общината е приоритет, 
щом става дума за хората, 
за техния делник, за обра-
зованието, здравеопазване-
то, социалните дейности, 
и то във всички населени 

места, не само в общин-
ския център. Общината 
има разнообразни дейнос-
ти и всички те са еднакво 
важни за населението. За 
да няма някакво разделе-
ние между кварталите в 
града, между населението 
в селата, един от най-ва-
жните приоритети за раз-
витието на общината и на 
държавата е образование-
то. Затова инвестираме 
толкова много в образова-
телната инфраструктура, 
разбира се, също и в кул-
турната, и в социалната. 

Казахте, че се грижи-

те еднакво за всички 15 

села, някои от които с 

население над 1000 души. 

Какви дейности реализи-

рате там по отношение 

на ВиК, уличната мрежа, 

благоустрояването и 

т.н.?

Кметската админи-
страция е длъжна и се 
грижи за всичко онова, от 
което имат нужда хората 
в селата. Имаме големи, 
малки и много малки сели-
ща, но навсякъде живеят 
хора. Още в програмата, 
с която спечелих избори-
те, декларирах, че всички 
населени места ще бъдат 
равнопоставени. Разбира 
се, град Свищов акумулира 
много средства от евро-
пейските фондове, докато 

селата нямат възможност 
да реализират европейски 
проекти и за тях се оси-
гуряват средства от бю-
джета на общината. Но 
той не е достатъчен да 
отговори на нуждите на хо-
рата в 15-те села. Затова 
сме насочили усилията си 
да осигурим допълнителни 
средства чрез различни фи-
нансови инструменти. 

Кметовете от селата 
ми споделят, че за измина-
лите 3 години, през които 
съм начело на община Сви-
щов, е направено повече, 
отколкото за последните 
30 г. В момента инвести-
раме 500 000 лв. в пътища 
и улици. В с. Хаджи Дими-
трово с 400 000 лв. подме-
няме водопроводната мре-
жа, където хората повече 
от 20 години са били на 
непрекъснат воден режим. 
Ще поясня, че при подавани 
1000 куб. м вода до селото 
стигаха 20 куб. м. Вече ре-
зултатите са видими.

Кметовете на наши-
те села са изключително 
дейни хора, дори бих казал 
работохолици. Те много до-
бре знаят, че аз самият бях 
един от тях и това, че сега 
съм с едно стъпало по-на-
горе като управленец, с 
нищо не променя работна-
та ситуация. Ако за тях в 
селото има голям проблем, 
той е такъв и за мен като 

Генчо Генчев е роден в Свищов през 1980 г. Завършва 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина в 

Ловеч. През 2014 г. се дипломира със степен бакалавър, 

специалност „Бизнес администрация“, а в следващата 

2015 г. успешно приключва магистратура „Стопанско 

управление“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. През 

2016 г. записва магистратура „Културно-историческо 

наследство“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

От 2012 г. е член в Обществено-консултативен съвет 

към министъра на културата. Член е и на Световната 

асоциация по фолклор CIOFF.

През мандатите 2007 – 2011 г. и 2011 – 2015 г.  е кмет на 

с. Царевец, а от 2015 г. е начело на община Свищов.

Снимки авторът
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общински кмет. И с общи 
усилия вървим към негово-
то решаване. 

Нашите села са живи. С 
интегрирания план за раз-
витие на общината ние ус-
пяваме да заделим до 20% 
от финансирането и да го 
пренасочим към подобря-
ване живота на хората в 
селата – за реновиране на 
три читалища, на училища. 

Заимствахме румън-
ския опит и изградихме 
първия в страната общин-
ски Кризисен център в с. 
Овча могила, където се 
реагира при необходимост 
от незабавна помощ в от-
далечените села с пожа-
рен автомобил и линейка с 
медицински екип, които са 
на разположение 24 часа 
в денонощието. Впрочем 
от началото на годината 
тази линейка е оказала по-
мощ на над 180 души. През 
2017 г. трима доброволци 
от Кризисния център бяха 
наградени с почетно от-
личие на МВР за доблест 
и заслуга заради незабав-
ната им реакция на сигнал 
за пожар и предприетите 
адекватни действия по 
евакуирането на 30 души с 
деменция и 5-има от персо-
нала в Центъра за наста-
няване от семеен тип на 
пълнолетни лица с демен-
ция в с. Овча могила. 

Твърдя, че това е един 
успешен модел за експерт-
ност и за адекватна реак-
ция на неотложните нужди 
на хората. Висока оценка 
за него община Свищов 
получи и от Съвета на Ев-
ропа в конкурс за описание 
на добри практики в мест-
ното самоуправление.

Споделихте, че инвес-

тирате немалко сред-

ства в транспортната 

инфраструктура, която е 

определяща за развитие-

то на всеки регион. Какво 

е състоянието на пътна-

та мрежа в града, към се-

лата и във вътрешност-

та им?

Тя е в задоволително 
състояние. Но както вече 

споменах, за нас си оста-
ва от ключово значение 
изграждането на трасето 
от Русе до Велико Търново, 
отклонението към Свищов. 
Аз категорично възразявам 
на идеите този път да се 
препроектира, за да мине 
под Горна Оряховица. Това 
ще обрече на гибел ця-
лостното развитие на на-
шия регион, както и това 
на речния транспорт, но-
вия Дунавски индустриално 
- технологичен парк. 

Агенция „Пътна инфра-
структура“ се грижи мно-
го добре за мрежата, за 
която отговаря, като из-
ползва максимално възмож-
ностите на европейското 
финансиране. А за улиците 
в селата ние се грижим по-
добаващо. Ще допълня, че 
само през тази година за 
преасфалтиране на улици в 

града и в селата са вложе-
ни над 2 млн. лв. 

В общината има знако-

во висше училище – Сто-

панската академия „Ди-

митър А. Ценов“. Как ще 

характеризирате остана-

лите обекти от този вид 

инфраструктура?

Изключително добре 
поддържана. Няма учили-

ще, което да не е сани-
рано. Сам видяхте как 
изглеждат сградите на 
Търговската гимназия и 
на Стопанската академия. 
Всичките ни детски гра-
дини са ремонтирани и от-
говарят на европейските 
изисквания за енергийна 
ефективност, за екологич-
но отопление и пр. Оста-
на ни ангажимент към ДГ 
„Слънчо” в Свищов, където 
ще направим нова площад-
ка за игра и ще изпълним 

някои мерки за безопасно-
то използване на пособия-
та от децата. 

Не мога да не спомена 
и факта, че в последните 
години обновихме базите 
на детските градини, и то 
не само в града. В много от 
тях леглата бяха от вре-
мето на моето детство. А 
сега градините изглеждат 
като приказни дворци за 

отглеждане и възпитание 
на подрастващите.

Имате ли трудности, 

свързани с опазването на 

околната среда, с питей-

ната вода? 

Питейната вода за на-
шето население идва от 7 
дълбоки сондажни кладене-
ца по поречието на р. Дунав 
и водата съдържа извест-
ни количества манган. Това 
си остава основен проблем 
за нас. Изходите от тази 

ситуация са два – или да 
бъдат закупени и монти-
рани модулни пречиства-
телни станции за питейни 
води, каквато практика 
има в Унгария, или да се на-
правят нови сондажни кла-
денци на други, отдалечени 
от реката места. За всич-
ко това трябва сериозен 
финансов ресурс. 

Вече втора година по-
ставям този проблем на 
вниманието на държавата. 
Сега чрез ВиК асоциации-
те трябва да намерим най-
адекватното решение.

Каква е свищовската 

икономика и има ли безра-

ботица в района?

Създаването на добра 
конкурентоспособна среда 
е най-краткият отговор на 
този въпрос. Не е тайна, че 
до този момент ние нямах-
ме реална икономическа 
зона, в която нови инвести-
тори да развиват актуални 
производства. Разбираемо 
е, че бизнесът отива там, 
където местната адми-
нистрация му осигурява 
транспортна инфраструк-
тура, безпроблемни и функ-
циониращи ВиК системи, 
електрозахранване, оптич-

ни кабели и пр. 
От тази година, след 

постъпките, които на-
правихме пред Министер-
ството на отбраната и 
Министерския съвет, ни 
бяха предоставени без-
възмездно 320 дка от ра-
йона на бившите казарми 
и ние по най-бързия начин 
задвижихме процедурата, 
като създадохме Общин-
ско акционерно дружество 
и със съдействието на 
Министерството на ико-
номиката Свищов ще има 
своя Дунавски индустриал-
но-технологичен парк. На 
няколко значими икономиче-
ски форума, в които участ-
вахме, и особено в този 
на лидерите от Източна 
Европа и Китай, Свищов 
за първи път в най-новата 
си история успя активно 
да презентира общината 
като потенциален парт-
ньор на бъдещи инвести-
тори. Предстоят ни срещи 
с големи компании от Азер-
байджан и Германия. 

Без ни най-малка доза 
самохвалство ще кажа, че 
това, което направихме за 
краткото време от обосо-
бяване на терена за иконо-
мическата зона, мога да го 
определя като историческо 
за развитието на района 
ни поне в последните 30-
ина години. 

Ако погледнем само с 
какво темпо се развиха 
някои от икономическите 
зони в страната, с огорче-
ние трябва да призная, че 
ние имаме много да догон-
ваме, но перспективата е 
ясна – с адекватна транс-
портна инфраструктура, с 
развитието на корабопла-
ването по р. Дунав имаме 
големите предимства да 
ни търсят за партньори 
от цял свят. 

Що се отнася до безра-
ботицата, и в Свищов, как-
то вече и на много места 
в страна, не е зает само 
този, който не иска и не 
може. Работа има, но няма 
адекватно възнаграждение 
– това е истината. 

Ще завърша темата с 
това, че бъдещият Дунав-
ски индустриално-техно-
логичен парк ще е опорна 
точка в цялостното раз-
витие на региона и той, 
образно казано, ще върне 
Свищов отново на икономи-
ческата карта на България.

Развива ли се тури-

змът в общината? Стро-

ят ли се къщи за гости, 

семейни хотели, заведе-

ния за хранене? 

Хотели имаме доста-
тъчно, а туризмът, който 
доскоро беше неглижиран, 
вече бележи своето ново 
развитие. Става ясно, че 
туристическите фирми 
почнаха да насочват свои-
те гости към забележи-
телностите на Свищов, 
които не са малко, а пък 
това рефлектира и върху 
бизнеса на заведенията 
за хранене и на някои дру-
ги обекти. Но в никакъв 
случай няма да развиваме 
бутафорни обекти, с кои-
то да отчитаме някаква 
дейност, без това да носи 
полза за нашето население 
и за гостите на общината. 
Към това като добавим и 
възможностите за едно-
дневни екскурзии до съсед-
на Румъния, става ясно, че 
можем да предложим разли-
чен туристически продукт 
на хората.

Изпълнявате ли тран-

сгранични проекти? 

Очаквах този въпрос, 
защото имам интересен 
отговор на него. За три 
години откакто управлява-
ме общината, спечелихме 
четири проекта по линия 
на трансграничното съ-
трудничество. Единият от 
тях – „Вашето здраве има 
значение”, е особена гор-
дост на общината. Става 
дума за високотехнологич-
но оборудване за нашата 
болница – скенер, който за-
почна да функционира шест 
месеца преди крайния срок 
на проекта, заедно с реани-
мобил, какъвто има само в 
Правителствена болница и 
в „Пирогов”.

Бихте ли ни разказали 

за един ден, който се от-

личава от всички остана-

ли през годините откакто 

сте кмет?

През зимата на 2016 – 
2017 г. по нашите места 
наваля огромен сняг и за-
творихме всички пътища. 
Нямахме връзка отникъде. 
В близко село стана ката-
строфа и един от двамата 
пътници беше с опасност 
за живота. В нашата бол-
ница нямаме реанимация 
и специалисти, които да 
спасят този млад живот. 
Мобилизирах всичката 
налична тежка техника и 
пробихме пътя до Търново, 
а там лекарите свършиха 
останалото. Днес, когато 
се засечем с този млад 
човек в Свищов, няма по-
щастлив от мен при вида 
на блясъка в очите му, ко-
гато ме поздравява. 

В Свищов се изпълняват обекти по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради

Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Аврамови – 1856”
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Във фокуса на вниманието бяха ОПРР, ОПОС и ПРСР 
Росица Георгиева

В Боровец се проведе 
Десетата юбилейна на-
ционална среща на екс-
пертите по програми и 
проекти в общините. На 
събитието традиционно 
се поставиха проблемите 
на местните власти при 
изпълнението на проекти 
със средства от ЕС и се 
направи равносметка за 
напредъка на програмите, 
съфинансирани от Евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове 
(ЕСИФ). Форумът, орга-
низиран от Националното 
сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ), събра над 250 
участници. Тридневната 
среща започна с открито 
съвместно заседание на 
Постоянните комисии на 
НСОРБ по „Управление на 
европейските фондове“ и 
„Земеделие, гори, селски и 
планински райони“. На него 
се обсъдиха различни ак-
туални теми, сред които 
бяха и основните предло-
жения на Европейската 
комисия по Многогодиш-
ната финансова рамка за 
периода 2021 - 2027 г. и 
предстоящите дейности 
на НСОРБ за подкрепа на 
общините при изпълнение-
то на проекти по ЕСИФ.

На откриващата пле-
нарна сесия изп. дирек-
тор на НСОРБ Силвия 
Георгиева приветства 
участниците и коменти-
ра въпроси, свързани със 
средствата за развитие 
на селските райони, и кри-
териите за формирането 
на ресурса за трансгра-
нично сътрудничество 
през следващия програ-
мен период. В продължи-
лите дискусии се вклю-
чиха зам.-министърът на 
регионалното развитие и 

благоустройството и ръ-
ководител на Управлява-
щия орган (УО) на Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж” (ОПРР) Деница 
Николова, Валерия Калче-
ва, главен директор на 
ГД „Оперативна програма 
Околна среда” (ОПОС) към 
МОСВ, Светослав Цеков, 
и.д. началник-отдел „Пуб-
лични мерки“ в дирекция 
„Развитие на селските 
райони“ към Министер-
ството на земеделието, 
храните и горите, Калоян 
Костадинов, зам. изпъл-
нителен директор на Ди-
рекция „Договориране по 
прилагане на мерки за раз-
витие на селските райо-
ни” ( ДДПМРСР) към Дър-
жавен фонд „Земеделие”, 
и други представители 
от институциите. Те да-
доха насоки на местни-
те власти за това какви 
действия е необходимо да 
предприемат бенефици-
ентите за минимизиране 
на допусканите грешки, 
за намаляване на админи-
стративната тежест и 
за ускоряване на догова-
рянето и изпълнението 
на общинските проекти. 
Във фокуса на дискусиите 
най-голям интерес пре-
дизвикаха ОПРР, ОПОС и 
Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР).

„Към момента програ-
мите за трансгранично 
сътрудничество се из-
пълняват с много добри 
темпове. По INTERREG 
V-A „Гърция - България 
2014 - 2020“ ще бъдат оси-
гурени над 10 млн. евро за 
подпомагане на малките и 
средните предприятия в 
пограничния регион. Мяр-
ката ще бъде отворена 
до края на годината, като 
ще финансира между 70 и 
80 предприятия от двете 

страни на границата, кои-
то ще получат средства 
за инвестиционни проек-
ти. Така ще се дадат тла-
сък за развитие на малкия 
и средния бизнес и допъл-
нителни възможности за 
вложенията в Южния по-
граничен регион.“ Това съ-
общи зам.-министър Де-
ница Николова и отчете 

сериозен напредък на 

всички програми за 

междурегионално и 

териториално сътруд-

ничество, 

в  ко и т о  у ч а с т в а 
страната ни. По три-
те трансгранични про-
грами, които управлява 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството – за 
сътрудничество с Турция, 
Македония и Сърбия, до 

момента са подписани 130 
договора за изпълнение 
на проекти на стойност 
над 38 млн. евро. „До края 
на 2019 г. ще бъдат одо-
брени проекти и по вто-
рата покана за набиране 
на проектни предложе-
ния по програмите, като 
в момента се оценяват 
подадените общо 527. По 
останалите програми за 
трансгранично сътруд-
ничество – с Румъния, 
Гърция и Черноморския 
басейн, където България 
е партньор, към момента 
се изпълняват 205 догово-
ра за 317 млн. евро, които 
дават сериозна подкрепа 
за развитието на погра-
ничните региони в стра-
ната. Повечето проекти 
ще приключат през 2019 и 
2020 г.“, информира Дени-
ца Николова. 

Тя подчерта, че по 

многонационалните про-
грами за сътрудничество, 
в които България участва 
с цялата си територия, 
също се отчита сериозен 
интерес и напредък. По 
думите й в момента се 
работи по 167 проекта за 
над 4,5 млн. евро. Очаква 
се тяхната реализация да 
приключи до 2021 г.

„Анализът ни за ОП 
„Региони в растеж“ показ-
ва риск от неизпълнение 
на отделните индикато-
ри по различните оси на 
оперативната програма. 
Единият е свързан с от-
читането на средствата 
по проектите. Деница Ни-
колова подчерта, че 

по-малките общини 

изпълняват инвестици-

онните си проекти по 

ОПРР много по-бързо от 

големите, 

и призова за макси-
мална активност при 
отчитането на проекти-
те и средствата за тях. 
„Сред рисковите индика-
тори към днешна дата 
са мерките за енергийна 
ефективност в големи-
те общини, социалната 
инфраструктура, пред-
виждаща изграждането 
на центрове за деинсти-
туционализация на деца и 
възрастни с увреждания, 
модернизацията на спеш-
ната помощ и мерките, 
които се финансират с 
финансовите инструмен-
ти“, посочи ръководите-
лят на УО. Наблюденията 
на Управляващия орган 
показват, че част от об-
щините се справят с пос-
тигането на поставени-
те цели, други - не, а има и 

такива, които са на ръба. 
Николова съобщи още, че 
се очаква в средата на 
следващата година да 
станат ясни резултати-
те от междинните цели 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж“, което 
означава, че преразпреде-
ляне на ресурс по ОПРР 
няма да се приложи пре-
ди това. „През 2019 г. ще 
отчетем изпълнението на 
индикаторите към 31 де-
кември 2018 г. по всички 
проекти и ще се прецени 
как да се приложи мето-
дологията за преразпре-
деление. Нашата цел ще 
е да обработим всички 
плащания, постъпили до 
31.12.2018 г. Направено 
е максимално възможно-
то да се приоритизират 
плащанията, защото в 
момента в УО на ОПРР 
трябва да се обработят 
над 210, които са постъ-
пили към края на септем-
ври“, посочи тя и обясни, 
че общините могат да 
отичат разходи до края на 
годината, за да постигат 
заложените в договорите 
цели. 

„Проверките на об-
ществените поръчки, 
които правим, показват 
едни и същи пропуски при 
обявяването на търгове-
те от общините, както 
и при оценителния про-
цес – има ограничителни 
изисквания и субективна 
методология за оценка на 
изпълнителите. Ако се на-
прави анализ, ще се види, 
че нарушенията са иден-
тични”, допълни тя. 

Деница Николова за-
яви, че се работи по нов 
тип регионална политика, 
с различен подход. По ду-

Зам.-министър Деница Николова представи напредъка по ОПРР

Десетата национална среща на експертите по програми и проекти в общините събра над 250 участници
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мите й това ще стане с 

промени в Закона за 

регионалното развитие 

(ЗРР), 

които предвиждат 
обособяване на чети-
ри района за планиране. 
„Този закон е важен и за 
стратегическите доку-
менти и подготовката 
за финансирането след 
2020 г.“, подчерта Нико-
лова и обясни, че смяната 
на модела се фокусира и 
върху факта, че част от 
населените места сега 
не могат да се включат 
в проекти, реализирани с 
европейски средства. „В 
бъдеще можем да преодо-
леем тези „бели петна“ с 
регионални проекти меж-
ду общини и области. Към 
края на 2018 г. проектът 
на Закон за изменение 
и допълнение на ЗРР се 
очаква да бъде внесен в 
Министерския съвет и в 
началото на следващата 
година да бъде одобрен 
от Народното събрание. 
„Нужен е диференциран 
подход за инвестиции, за 
да насърчаваме характер-

ните нужди на определен 
регион, да се възползва-
ме от възможностите“, 
обясни тя. По думите й 
новото райониране дава 
предпоставки за целена-
сочен модел на въздейст-
вие върху регионите, съо-
бразен със спецификите и 
населението на всеки от 
тях и потенциалите му за 
развитие. С промените в 
Закона за регионалното 
развитие се цели и нама-
ляване на броя на стра-
тегическите документи, 
които в момента са над 
400. Въвеждат се три 
основни нива за страте-
гически документи - на-
ционално, регионално и 
общинско, като местните 
власти ще разработват 
план за интегрирано раз-
витие на общината. 

В рамките на форума 
Валерия Калчева предста-
ви напредъка по Опера-
тивна програма „Околна 
среда“. Тя припомни, че 
приоритетните оси по 
ОПОС са пет и те финан-
сират проекти в секто-
рите „Води”, „Отпадъци”, 
„Биологично разнообра-
зие”, мерки за превенция 

на рисковете от наводне-
ния и свлачища и мерки за 
подобряване на качество-
то на атмосферния въз-
дух. „През 2019 г. предстои 
да бъдат обявени няколко 

процедури по ОП „Околна 
среда“, насочени към об-
щините. Една от тях е за 
изграждане на ВиК инфра-
структурата в Столич-
ната община. В рамките 
на Приоритетна ос 2 чрез 
подбор ще обявим набира-
не на демонстрационни 
проекти в сферата на уп-
равление на отпадъците”, 
информира Калчева.

По ОПОС са 

договорени 1,3 млрд. лв.,

или около 40% от бю-
джета на програмата. 
„В рамките на 2018 г. по 
общински проекти са из-
платени 111 млн. лв., а от 
старта на програмата с 
натрупване - 245 млн. лв., 
което е 7% от ресурса й”, 
каза още Калчева. Тя обяс-

ни, че по приоритетни оси 
2 и 4 на ОПОС има проек-
ти, които са в процес на 
оценка и предстои да бъ-
дат одобрени през тази и 
следващата година. 

„На фона на договоре-
ните средства изпълне-
ните проекти до момента 
са малко. По фазираните 
ВиК проекти от предход-
ния програмен период са 
приключени тези на Рад-
нево, Банско, Шумен и 
частично на Враца. От 
т.нар. ранни ВиК проекти 
е завършена мрежата на 
община Долна Митропо-
лия и в рамките на годи-
ната ще бъде въведена 
в експлоатация пречис-
твателната станция на 
Тервел“, каза още Калчева. 
Тя определи 2018 г. като 
изключително трудна. 
„Това, което постигнах-
ме, нямаше как да се случи 
без участието на нашите 
бенефициенти и партньо-
ри. Обявили сме над 99% 
от ресурса на ОПОС и 

постигнахме ръст на 
договорените средства, 
които в началото на го-
дината бяха 23%, а сега 
са около 40%. Имаме по-
висок резултат и при 

платените суми и вери-
фицираните разходи - от 
3% в началото на 2018 г. 
до 11%”, каза още Валерия 
Калчева. 

От началото на 2018 
г. по Програмата за раз-
витие на селските ра-
йони са обявени приеми 
по 17 различни общински 
и частни мерки. Сред 
тези, които се радват на 
внимание, е подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ и под-
мярка 7.6, насочена към 
строителство и рекон-
струкции на културното 
и природното наследство 
в селата.

Светослав Цеков, и.д. 
началник-отдел „Публични 

мерки“ в Дирекция „Разви-
тие на селските райони”, 
призова общините актив-
но да подават искания за 
плащания по проектите, 
които изпълняват.  

На форума се отчете изпълнението на ОПОС и ПРСР

Зона 4 от центъра на София се ремонтира със средства по ОПРР Обновената със средства по ОПРР главна улица на Ловеч

Снимки в. „Строител“

Събитието, организирано от 

НСОРБ, се проведе в Боровец
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Мартин Славчев

Инж. Козарев, как оценявате 

наградата, която получихте по 

време на традиционния Бал по 

повод Деня на строителя? 

За целия екип на „Райкомерс“ 
това е важно признание – не само 
за знанията, уменията и опита, 
които всеки от нас влага в рабо-
тата ежедневно, но и за старание-
то ни за цялостното развитие на 
сектора. Нашият стремеж винаги 
е бил да работим по най-високи 
стандарти, да предизвикваме кон-
курентите също да го правят, да 
осъществяваме строежи, макар 
често невидими, винаги с безупреч-
но качество. Ето защо възприема-
ме наградата в два аспекта. От 
една страна, тя е знак, че през 
тези 27 години сме се движили в 
правилна посока. От друга, е карта, 
компас, както искате я наречете, 
за това накъде да продължим да се 
движим през годините, които ни 
предстоят.

Представете се с няколко 

думи – какво сте завършили, как се 

насочихте към строителството?

Роден съм в София. Завършил 
съм Техникум по електротехника  
„С. М. Киров”, сега Професионал-
на гимназия по електротехника и 
автоматика, а след това – Минно-
геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски” със специалност „Авто-
матизация на производството”. 
Същевременно да се насоча към 
строителството за мен беше до 
голяма степен неизбежно – баща 
ми, като дългогодишен ръководи-
тел в „Инжстрой”, основа частна 
фирма в първите години на прехо-
да. Фирмата изпитваше посто-
янен глад за млади хора, търсещи 
успешна реализация, и съвсем ес-
тествено беше и аз да се включа 
в семейния бизнес. Това обаче в 
никакъв случай не беше лесно и не 

получих нищо наготово – през сту-
дентските си години едновремен-
но учех и работех във фирмата, а 
след завършването кариерата ми 
продължи от най-ниското стъпало 
в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – 
„неквалифициран работник“. След 
това станах технически ръководи-
тел – отговарях за изпълнението 
на обект, след това за всички обек-
ти, постепенно поех и снабдяване-
то, механизацията, оферирането и 
т.н. Когато започнах, бяхме едва 7 
души, а днес в „Райкомерс“ работят 
повече от 350 човека, всеки от тях 
с ясно дефинирани отговорности 
и ангажименти в съответствие с 
квалификацията и специализация-
та му. Работата ни е организирана 
и подредена, проектите са изпъл-
няват професионално, с отлично 
качество и в най-кратки срокове. 
Компанията се развива динамично 
и с гордост мога да кажа, че вече 
27 години проектираме и изгражда-
ме инфраструктура и съоръжения, 
които ни съпътстват неизменно и 
помагат за подобряване на ежедне-
вието на всеки един от нас.

Кои са най-интересните обек-

ти, върху които компанията е ра-

ботила?

Вече нееднократно съм спо-
делял, че най-любимият обект за 
мен е в Свиленград. Преди няколко 
години „Райкомерс“ изпълни общин-
ски проект за подмяна на 20 км во-
допроводна мрежа в изключително 
градска среда за срок от 3 месеца. 
Това далеч не е най-мащабната 
ни работа, но бе изключително 
сериозно предизвикателство по 
отношение на организацията и 
логистиката. Необходимо е едно-
временно да се съобразят множе-
ство детайли, като например кои 
улици в какъв ред се изпълняват, 
подходящ избор на ежедневните 
транспортни маршрути, в кои дни 
ще се правят свързвания на но-
вите трасета и т.н. Освен това 

много добре трябва да се позна-
ват екипите, които са ангажирани 
с изпълнението на обекта, за да 
може точно да се предвиди произ-
водителността на всеки един, да 
се обезпечи с нужните техника и 
материали, да се прецизира срокът 
за изпълнение на всеки участък и 
всяка дейност. „Райкомерс“ изпъл-
ни проекта предимно по безизкопна 
технология, като успешно се спра-
вихме и с предизвикателството 
да създадем възможно най-малко 
затруднения на гражданите, тъй 
като за тези три месеца подме-
нихме почти изцяло водопроводна-
та мрежа на града.

Кое за Вас е предизвикател-

ство в професията?

Пред нашата професия, която 
е една от най-старите известни, 
предизвикателствата са много. 
Обръщайки поглед назад, имаме 
примери за гениални строители и 
инженери, които са създали обра-
зци не просто на архитектурата, 
а и на изкуството. От тях учим 
много за използването на законите 

на гравитацията, атмосферните 
влияния, движението на въздуха и 
светлината. В същото време оба-
че строителството се развива 
с много бързи темпове и за нас е 
много важно да бъдем в крак с но-
востите и постиженията. Колко-
то повече човек се адаптира към 
новите реалности, толкова повече 
предизвикателства намира. Пре-
дизвикателствата са тези, които 
ни тласкат напред, ето защо оби-
чам да повтарям на колегите: „Ако 
беше лесно, нямаше да сме ние“. 
Харесва ми да работя по проекти, 
при които трудностите са повече 
от една. Започвам ги с много плам 
и желание, мога да работя часове 
наред, докато не бъде намерен 
правилният начин за реализация. 
Според мен няма нерешими про-
блеми, предизвикателството е да 
откриеш решението с най-ниския 
бюджет и най-високото качест-
во. Да предложиш на възложителя 
вариант, който да удовлетворява 
както неговите финансови условия, 
така и изискванията му, или пък да 
отговориш адекватно на общест-
вените интереси.

Какво още бихте искали да 

споделите с нашите читатели?

На шега ще започна – не съм 
достигнал такава възраст, че да 
поучавам читателите. Ето защо 
ще кажа само – не спирайте да 
работите по трудни проекти и 
се гордейте с професията, която 
имате. А поводи и за едното, и за 
другото ще имаме в следващите 
две години. Както каза и ресор-
ният ни министър Петя Аврамова 
– през 2019 г. година България ще 
стане голяма строителна площад-
ка. От нас зависи да отстояваме 
достойнствата на професията и 
да докажем, че можем и работим 
качествено и по най-високи стан-
дарти.  

Каква според Вас е ролята на 

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ)? 

Отново ще се върна към ис-
торията – Камарата на строите-
лите в България, в различните й 
формати, има дългогодишни тра-
диции – още от времето на зана-
ятчийските еснафи до днес. Ми-
сля, че новото ръководство полага 
сериозни усилия за подобряване 
на законодателството, касаещо 
сектора. Създаването на такава 
среда, в която да са еднакво за-
щитени обществените интереси 
и тези на бранша, според мен би 
трябвало да е основният приори-
тет в работата на КСБ. Водим 
активен диалог и провеждаме сре-
щи с институциите, търсим от-
носително трайни решения на ак-
туалните въпроси пред сектора. 
Авторитетът на Камарата расте 
с всеки изминал ден. Все по-често 
ни търсят за мнения и становища, 
и което е по-важно – съобразяват 
се с тях. 

Какво е Вашето мнение за 

в. „Строител?

Като издание на най-автори-
тетната браншова организация 
у нас – КСБ, в. „Строител” има не-
леката задача да отразява акту-
алните въпроси, касаещи сектора. 
Освен това вестникът отговаря 
много успешно на предизвикател-
ствата пред печата в дигитал-
ната ера. Ето защо според мен 
в. „Строител” е ценен за всички, 
изключително полезен, с винаги ак-
туална информация за случващото 
се в сектора, и не на последно мяс-
то, с организирането на събития, 
на които се дава възможност за 
бранша за разискване на актуални 
теми в по-широк кръг. 

В рубриката „Строителни „Оскари 2017“ Ви представяме 
компаниите, които бяха наградени по време на традицион-
ния Бал по повод Деня на строителя, който се проведе на 
26 октомври 2018 г. 

В класацията участваха 4345 фирми, вписани в Цен-
тралния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и 
изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Кама-
рата на строителите за 2017 г. към 10.10.2018 г. В първа-
та група попадат 3370 компании, изпълняващи строежи от 
високото строителство (жилищно, обществено-обслужва-
що, промишлено), прилежащата му инфраструктура, елек-
тронни съобщителни мрежи и съоръжения. Във втората са 
254 дружества, работещи по строежи от транспортната 
инфраструктура. В третата – 449, ангажирани в сферата 
на енергийната инфраструктура, а в четвъртата – 272, 
специализирани в благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
Победителите са избрани от комисия на основание декларираната информация от годишните 

отчети за 2017 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка съгласно 
чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Сред критериите за оценка от последната финансова 
година с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който фирмите получават по 15 точки. 
Следва „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни материални активи“ – 5 т.

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

)

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
Златна награда в Четвърта група „Строежи от 
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околната среда“, раздел 
„Големи строители“

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД 
е създадена преди 27 години, пър-
воначално със специализация в 
изграждането на водопроводни и 
канализационни мрежи. След това 
компанията създава и собствено 
проектантско дружество, натруп-
ва опит в областта на строител-
ството на сгради, пречиствател-
ни станции и депа за отпадъци. 
Фирмата разполага с иновативни 
и високопроизводителни техноло-
гии за изграждане и рехабилита-
ция на продуктопроводи, както и 
с оборудване за безизкопното им 

полагане. Днес компанията е сред 
лидерите в сектора. Дейността 
й е разделена условно на няколко 
основни направления – „Инфра-
структурно строителство“, „Без-
изкопни технологии“ и „Поддръжка 
и аварийни ремонти“. В областта 
на аварийните ремонти „Райко-
мерс Конструкшън“ ЕАД вече 17 
години е неизменен партньор на 
ВиК оператора „Софийска вода“ 
АД и поддържа денонощно в из-
правност 1/3 от водопреносната 
мрежа на столицата, както и на 
т.нар. идеален център.

Инж. Благой Козарев, генерален директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: 

Снимка Румен Добрев
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Обектите са модернизирани със средства 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на об-
разованието и науката 
Красимир Вълчев откри 
обновената сграда на Про-
фесионална гимназия по 
горско стопанство и дър-
вообработване „Сава Мла-
денов“ в Тетевен. В нея 
са вложени 1 299 989 лв. 
за  ремонт на физкул-
турния салон, санирани 
са отделните сгради на 
училището, подменена е 
отоплителната и освети-
телната инсталация, за-
купени са нови компютри. 
Средствата са осигурени 

от ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“.

Министър Вълчев при-
помни, че Професионал-
ната гимназия е една от 
петте, които са с нацио-
нално значение, и подготвя 
кадри за сектора в цяла-
та страна. Предлаганите 
специалности по горско 
стопанство и дърворез-
барство са единствени-
те в Северна България. 
Обучението е в четири 
професионални направле-
ния – горско стопанство, 
приложни изкуства и зана-
яти, включително мебелно 
производство.

Мащабна реконструк-
ция претърпя и образова-

телната и спортна инфра-
структура на елитната 
бургаската Професионал-
на търговска гимназия, 

където лентата преряза 
министърът на финанси-
те Владислав Горанов. Тя 
също е реализирана с фи-
нансовата подкрепа на ОП 
„Региони в растеж“ по про-
ект „Подобряване качест-
вото на професионалното 
образование чрез модерни-
зация на образователната 
инфраструктура в шест 
професионални гимназии в 
Бургас“. На откриването 
присъстваха кметът на 

Бургас Димитър Николов, 
зам.-кметовете Йордан-
ка Ананиева и Красимир 
Стойчев и директорът на 
Регионално управление на 
образованието – Бургас, 
Виолета Илиева.

„След като директо-
рът на гимназията Павел 
Чепов подготви един наис-
тина много амбициозен и 
качествен проект, ние го 
подкрепихме, защото Тър-
говската гимназия всяка 

година ни дава поводи за 
гордост с успехите на 
своите възпитаници, как-
то в сферата на образова-
нието, така и на спорта“, 
разясни Димитър Николов. 
По думите му новоизгра-
деният физкултурен салон 
може да се използва, освен 
за нуждите на училището, 
и за домакинства на раз-
лични спортни състезания 
на регионално и национал-
но ниво.

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов и кметовете на 
Враца и Мездра Калин Ка-
менов и инж. Генади Събков 
подписаха договор за из-
граждане на компостира-
ща инсталация. Проектът, 
който се изпълнява по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“), включва 
строителство на съоръ-
жение за преработка на 
разделно събрани зелени и/
или биоразградими битови 
отпадъци, налични на те-
риторията на двете общи-

ни. Капацитет му е 8000 т 
годишно и ще обслужва  
81 000 жители.

Общият размер на ин-
вестицията е над 5,8 млн. 
лв., като от „ОПОС 2014 – 
2020“ са осигурени безвъз-
мездно 4,4 млн. лв. Срокът 
за изпълнение на проекта е 
19 месеца.

„С това подписване до-
говорите по Приоритет-
на ос 2 „Отпадъци“ на ОП 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
стават 26 на брой с обща 
стойност на безвъзмезд-
ната помощ – 216 млн. лв.“, 
каза министър Нено Димов.

Започнаха дейности по саниране и основен ре-
монт на най-голямото читалище в Берковица „Иван 
Вазов“. Проектът е на стойност 1 468 065 лв. От 
тях 1 247 855 лв. са осигурени от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 – 2020“, а останалите 
220 210 лв. са национално съфинансиране. Предвижда 
се подмяна на дограмата и външна изолация, нов по-
крив, както и отоплителна и осветителна инсталация, 
соларна система за топла вода и вътрешен ремонт.

Кметът на Берковица инж. Милчо Доцов заяви, че 
през тази година в града се е работило по саниране-
то на 15 обществени и частни жилищни сгради, като 
7 от тях са вече завършени. Общата стойност на 
привлечените от различни източници суми за този 
вид дейности е 6,3 млн. лв.

„Община Трън е вложила 300 000 лв. за подмяна на 
водопроводната мрежа“, съобщи кметът Цветисла-
ва Цветкова. Монтирана е 2,5 км нова тръба между 
селата Милославци и Ярловци. Водоснабдени са и две 
махали в с. Горочевци, в които изобщо не се е кач-
вала вода заради непрекъснати аварии по трасето. 
След частична подмяна налягането в цялото село е 
повишено. Приключва и ремонтът на водопровода в 
с. Бохова. Обновен е и довеждащият водопровод по 
ул. „Атанас Ботев“ в Трън, като са премахнати 50-го-
дишните етернитови тръби.

„Община Трън е представила проект в Министер-
ството на регионалното развитие и благоустрой-
ството за довеждащия водопровод от извора в с. 
Банкя до каптажа в местността Китка, който снаб-
дява граничния град. Съоръжението е доста старо, 
по трасето има много скрити аварии. Ако получим 
финансиране, проблемът с водоснабдяването на Трън 
ще бъде решен генерално“, каза Цветкова.

Местните администрации в Добричка област са 
издали с 40 на сто повече разрешителни за строеж на 
нови жилищни сгради през юли-септември в сравнение 
със същия период на миналата година, съобщават от 
Териториално статистическо бюро – Североизток.

Дадена е зелена светлина за изграждането на 
42 жилищни сгради със 7920 кв. м разгърната площ, 
което също бележи ръст – с 45,4 на сто, на годишна 
база. През третото тримесечие на 2018 г. е запо-
чнал строежът на 26 жилищни сгради с 4486 кв. м 
застроена площ.

Мащабният ремонт, който тече 
в три отделения на втория етаж в 
горнооряховската МБАЛ „Св. Иван 
Рилски“ ще приключи най-късно до 
средата на декември. Той започна в 
края на септември, като се работи 
в Първо вътрешно отделение, в от-
делението по физикална и рехабили-
тационна медицина и в отделение-
то по УНГ болести. Дейностите се 
реализират по проект „Красива Бъл-
гария“ на Министерството на тру-
да и социалната политика (МТСП). 
Инвестицията е за 270 754 лв., като 
от тях 119 998 лв. са осигурени от 
МТСП, а 150 756 лв. са от общинския 
бюджет.

„Изпълнител е великотърновска-
та фирма „Джамбо 33“ ЕООД, която 
в края на октомври бе наградена с 
бронзово отличие на годишната це-
ремония на Камарата на строители-
те в България за най-добри компании 

в сектора за 2017 г. (малки фирми)“, 
похвалиха се от общината.

В момента завършва работата 
по цялостната подмяна на елек-
трическата инсталация, сменена 
е частично ВиК системата, извър-
шени са шпакловки и боядисване на 
помещенията. В коридорите и ста-
ите се поставя изцяло нова PVC на-
стилка, сменя се дограмата и всич-
ки дървени врати с PVC, монтират 
се окачени тавани. В санитарните 
помещения ще се подмени фаянсо-
вата облицовка, стените ще се бо-
ядисат с антибактериален латекс. 
Предстои поставянето на нови LED 
осветителни тела.

Завършиха ремонтни-
те дейности по горното 
строене на моста над 
река Ботуня край с. Кра-
водер и е възстановено 
движението по първо-
класния път I-1 Монтана 
– Враца. Това съобщиха 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ). 
Възстановителните ра-
боти са изпълнени от 
„Пътинженеринг - М“ АД, 
Монтана. Строителният 
надзор е осъществен от 

„Интерконсулт“ ЕООД. 
Инвестицията е за близо 
690 хил. лв. с ДДС и е от 
бюджета на АПИ.

От АПИ припомниха, 
че съоръжението е по-
строено преди повече от 
35 години - през 1981 г., 
и досега не е ремонти-
рано основно. Мостът е 
с дължина 64 м и вече е 
с нова пътна плоча, фуги, 
асфалтова настилка, 
ограничителни системи, 
тротоарни блокове, пара-

пети и т.н. Продължават 
довършителните дейнос-
ти по долното строене на 
съоръжението, които няма 

да създават затруднения 
на трафика. Очаква се те 
да завършат до края на 
ноември.



20 Ñòðîèòåë петък, 16 ноември 2018

Предлагаме Ви

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

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

 Поставяне на рекламен банер в залата на конференцията
 Възможност за изложбен щанд пред заседателната зала
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  

     на всеки участник
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакета: 2000 лв. (без ДДС)
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Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Много от новите кадри за строителния бранш са завършили с отличен успех 
Георги Сотиров
 
На тържествена цере-

мония в Културния дом на 
Висшето строително учи-
лище „Любен Каравелов” 200 
абсолвенти получиха дипло-
мите си. Юбилейният 80-и 
випуск на ВСУ ще остане в 
историята с това, че сред 
младите строителни инже-
нери и архитекти има мно-
го отличници. Всички нови 
кадри за сектора бяха при-
ветствани лично от ректо-
ра на ВСУ „Любен Каравелов” 
проф. д.а.н. арх. Борислав Бо-
рисов. 

„Днешният празник е 
посветен на вашия патрон 
Любен Каравелов – големия 
български поет, писател, 
енциклопедист, журналист, 

Проф. Борисов, след 

много вълнуващото юби-

лейно тържество, на кое-

то връчихте дипломите 

на новите строителни 

инженери и архитекти 

от Вашето училище, би-

хте ли анализирали ко-

личествените и качест-

вените параметри на 

поредния принос на ВСУ в 

подобряване на кадровия 

потенциал в бранша? 

Наистина можем да се 
гордеем с приноса на ВСУ 
„Любен Каравелов” за из-
дигане на друго равнище 
на кадрите в строител-
ството и архитектурата 
през призмата на нашия 
80-годишен юбилей. Ако 
разгледаме целия 80-годи-
шен период от развитие-
то на нашето училище, по-
стиженията наистина са 
колосални. Те са измерими 
във всяко едно отношение 
– и като пътища, и като 
жп линии, строителство 
на обществени, жилищни 
и производствени сгради 
и инженерни съоръжения. 
Всеки българин, запознат 
с постиженията на няко-
гашните Строителни вой-
ски, знае, че тази органи-
зация има огромен принос 
за изграждането на голя-
ма част от всичко онова, 
което ни заобикаля днес. 
Повечето от ръководни-
те кадри на тези войски 
са обучавани във ВСУ в 
периода, когато то е било 
военизирано и е подготвя-
ло инженерно-офицерския 
състав, който е ръководил 
Строителните войски. 

От по-новата история 
на ВСУ „Любен Каравелов“ 
би могло да се изтъкне, че 
се създаде нов Архитекту-
рен факултет, който вече 
дава своите положителни 
резултати за практиката 
– и в областта на проек-
тирането, и в сферата на 
строителството, в кон-

султантската дейност и 
не на последно място – в 
реализирането на нашите 
випускници, обучавани във 
Висшето училище за нуж-
дите на специализираната 
публична администрация в 
държавните и общинските 
структури. Почти няма 
районна администрация в 
столицата, в която да не 
работят наши възпитани-
ци. Това се отнася и за об-
щините в страната. 

Не мога да не отбеле-
жа, че високите критерии, 
заложени в учебния процес, 
също дават своите поло-
жителни резултати. Тази 
година завърши поредният 
успешен випуск от отлич-
ници. Близо една трета 
от всички дипломирали се 
бяха с изключително ви-
соки постижения по вре-
ме на цялото следване. В 
днешно време, при сегаш-
ната система на висшето 
образование, критерият  
„Качество” се превръща 
в най-важният фактор. 
Висшите училища, в стре-
межа си да подобрят фи-
нансовите си условия, са 
склонни да приемат почти 
всички кандидат-студен-
ти, а това води до риск по 
отношение на критериите 
за качество. При нас така-
ва опасност не съществу-
ва, тъй като изискванията 
по време на обучението са 
толкова високи, че голяма 
част от студентите, за 
да могат успешно да фина-
лизират своето обучение, 
полагат максимални уси-
лия. Ние си даваме сметка, 
че в строителния бранш 
не трябва да има лошо 
подготвени професиона-
листи, които да компро-
метират впоследствие 
даден обект. Ако направя 
аналогия с други професии, 
бих казал, че никой не би 
желал да бъде лекуван от 
лекар, който не е добре 

подготвен. По същия на-
чин едва ли някой би искал 
да живее в сграда, която е 
проектирана и изграждана 
от недобри специалисти.

Зная, че да учиш стро-
ително инженерство и ар-
хитектура, е трудно. Но 
онези кандидат-студен-
ти, които желаят по-лесно 
следване, да се насочват 
към по-леки специалности, 
например хуманитарни. 
Държавата полага усилия 
да стимулира по-трудните 
специалности, каквито са 
тези на строителните 
инженери и архитекти-
те. Надявам се това да 
продължи и в бъдеще. С 
настоящия екип на ВСУ 
ще държим високо крите-
риите при обучението на 
всички, които са избрали 
престижните професии 
на инженерите и архите-
ктите.

Какви са Вашите на-

пътствия и пожелания 

към новите строителни 

инженери и архитекти, 

които вече държат в 

ръцете си престижните 

дипломи от ВСУ?

Когато пред теб е ис-
торията на 80-годишното 
развитие на едно учили-
ще, създадено в трудните 
за България условия между 
двете световни войни, 
на градивния период при 
създаването на толкова 
много строителни обек-
ти преди и след Втората 
световна война, не можеш 
да не бъдеш с високи кри-
терии и със стремеж към 
нови постижения и в бъде-
ще. От тази гледна точка 
се обръщам към нашите 
випускници с пожелание, 
освен за крепко здраве и 
лично щастие, да продъл-
жат тези славни тради-
ции, които има ВСУ „Любен 
Каравелов”. 

Ще си позволя да при-

помня, че председателят 
на УС на КСБ  инж. Илиян 
Терзиев, който е избран 
от българските строите-
ли начело на бранша, е наш 
възпитаник. Във ВСУ са за-
вършили и много други ин-
женери, които са собстве-
ници или ръководители на 
едни от най-успешните 
строителни фирми в Бъл-
гария. Имаме професиона-
листи, които се развиват 
изключително добре в чуж-
бина – в Германия, Англия и 
в други европейски стра-
ни, както и в САЩ. 

Обръщам се към всич-
ки – към учещите в мо-
мента и към завършилите, 
не само да продължават 
добрите традиции на ВСУ, 
но и да издигат реномето 
на българското висше об-
разование у нас и в чужби-
на. Да градим по-доброто 
бъдеще на нашата родина 
с едни великолепни профе-
сионалисти.

Как бихте система-

тизирали предприетите 

под Ваше ръководство 

мерки за адаптация на 

ВСУ към демографската 

криза и обективно нама-

ляващия брой на младите 

хора, и разбира се, на кан-

дидат-студентите? 

Тази ситуация влияе 
и върху нашето училище. 
Ние се ориентираме към 
запазване на основното 
професионално направле-
ние, без да се стремим да 
правим филиали или пък да 
откриваме специалности 
извън него, каквато прак-
тика има в други универси-
тети. Стриктно спазваме 
и напътствията, които 
министърът на образова-
нието и науката дава за 
университетите в стра-
ната. 

Нашето професионал-
но направление е строи-
телството и архитекту-

рата. В този смисъл, без 
да излизаме от него, и 
като запазваме специфич-
ния облик и начин на под-
готовка на кадри в това 
толкова отговорно профе-
сионално направление, се 
стремим да го обогатим 
с разновидност от магис-
тратури. Една от тях е 
„Опазване на архитектур-
ното наследство”. Имаме 
редица дипломирани коле-
ги в тази магистратура, 
които дават много поло-
жителна обратна връзка 
и оценка за този курс. В 
момента в нея се обуча-
ват строителни инжене-
ри, които специализират в 
областта на културното 
наследство, т.е. тази ма-
гистратура не е насочена 
само към архитектите, 
които искат да придобият 
нови знания в една много 
интересна и винаги акту-
ална област на човешкото 
познание. 

Друга магистратура е 
„Урбанизъм”, където в мо-
мента преминават своя-
та подготовка утвърде-
ни професионалисти от 
практиката – строител-
ни инженери, геодезисти, 
икономисти и архитекти. 
Това обучение дава въз-
можност да се придобият 
специфични знания, които 
са характерни за градско-
то планиране, регионално-
то планиране и урбанизма 
като цяло.

Интересна е и магис-
тратурата по „Дизайн”. Тя 
е свързана не само с ин-
териорния и екстериорния 
архитектурен дизайн, но и 
с придобиване на умения в 

по-широк смисъл, даващи 
възможност на инженери, 
архитекти, ландшафтни 
архитекти и др. дипломи-
рани бакалаври и магистри 
да придобият актуална за 
съвремието ни професио-
нална подготовка. 

Мога да съобщя пред 
вестник „Строител“ и 
добрата новина, че в но-
вооткритата магистра-
тура по „Защита на насе-
лението” имаме записани 
над 10 души. Тя включва 
подготовка по пожарна и 
аварийна безопасност. Не 
може да пренебрегваме 
пожарната и аварийната 
безопасност, а напоследък 
този феномен се поразши-
ри с язовирите, тероризма, 
със специфичните особе-
ности на сигурността в 
21 век. Нашият стремеж 
ще бъде чрез подготовка 
в сферата на инженер-
ното и архитектурното 
образование да дадем въз-
можност на тези, които 
вече са се записали, а и на 
други кандидати, да придо-
бият допълнителен опит и 
знания в областта на си-
гурността и безопасност-
та, и да станат надеждни 
специалисти, които биха 
могли да подготвят безу-
пречно частта „Пожарна 
безопасност”. Като не 
само да участват в про-
ектирането и строител-
ството, но и в област-
та на експлоатацията и 
поддържането на обекти, 
които се нуждаят от един 
много по-добър надзор в 
сферата на пожарната и 
аварийната безопасност 
като цяло.

Снимки авторът

национален герой, поборник 
за освобождението на Бъл-
гария, но този ден е посве-
тен и на вас. Виждам усмих-
натите ви лица, радостта в 
очите на вашите родители 
и близки, които са дошли да 
споделят този щастлив мо-
мент – връчването на дипло-
мите за завършено висше 
образование във Висшето 
строително училище „Лю-
бен Каравелов”, заяви проф. 
Борислав Борисов.

По време на официал-
ната част бяха прочетени 
поздравителни адреси от 
името на президента Румен 
Радев и от председателя на 
УС на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) 
инж. Илиян Терзиев, който е 
възпитаник на ВСУ.

„Приемете моите и на УС 
на Камарата на строители-
те в България поздравления 
по случай дипломирането на 
студентите от Випуск 2018! 
ВСУ „Любен Каравелов“ е 
пример за обучение на млади 
хора, доказващи се на пазара 
на труда като отлични про-
фесионалисти, които стро-
ителните фирми очакват в 
редиците си. Възпитаници-
те на ВСУ винаги са били и 
ще бъдат сред най-ценните 
кадри за бранша. Пожелава-
ме на вас и на всички сту-
денти и преподаватели „На 
добър час!“, се казва в адреса 
от инж. Илиян Терзиев.

След юбилейното търже-
ство проф. Борислав Бори-
сов даде специално интервю 
за вестник „Строител”.
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„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

®

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

Наименование: „Определяне на изпълнител за строителството 
на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 
на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” по обособени позиции”

Наименование: Наименование: Обследване и извършване на текущ 
ремонт на покрива на административната сграда на Министерството 
на труда и социалната политика на ул. „Триадица“ №2

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт 
на помещения в Клиника „Неврохирургия”, находяща се в Терапевтичен 
блок на МБАЛ „Света Анна - Варна” АД”

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи на улици, 
пътища, тротоари и алеи на територията на Община Видин за 2018 - 
2019 г., по обособени позиции”

Наименование: Ремонт на терасите на блок 1 и блок 2 в КК „Ла-
зур” - Несебър

Наименование: „Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни 
и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК 
аварии в експлоатационните райони на дружеството, разпределени в 
4 обособени позиции”

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строителство/
инженеринг по проект: „Устойчиво управление на „Национален парк „РИЛА“, 
II-ра фаза“, финансиран по „ОПОС 2014 - 2020 г.“ с три обособени позиции”

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР дей-
ности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна сис-
тема в Община Айтос“, разделена на три обособени позиции

Наименование: „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на 
река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ - ЕТАП 1

Наименование: Реконструкция на тласкателен водопровод от 
ПС на р. Оваджик до НР 100 М3 за с. Изгрев и с. Еленка, ремонт на ПС и 
водохващане и доизграждане на водоснабдяване за с. Еленка, вътрешна 
водопроводна мрежа...

Наименование: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на 
обект: Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II - 84 - Аврамово/ - Ро-
хлева - Биркова - Кръстава - /III - 843 за с. Кандьови в Общ. Велинград

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 83 723 038.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/12/2018   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул.  
„Македония“ №3, административната сграда 
на Агенция „Пътна инфраструктура”

Дата: 21/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Елена Асенова/инж. Та-
тяна Бояджиева
Факс: +359 29173398
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173396
E-mail: e.asenova@api.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=876701&mode=view

Възложител: Дирекция „Национален парк 
„Рила”
Oсн. предмет: 45233260
Прогнозна стойност: 6 769 877.40 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/12/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Дирекция „Нацио-

нален парк Рила", 2700, гр. Благоевград, кв. 
„Вароша”, ул. „Бистрица” №12 В
Дата: 21/12/2018   Местно време: 11:30 
За контакти: Мариана Вантова - старши 
експерт ОП
Факс: +359 73881023
Адрес: ул. „Бистрица“ №12 В
Адрес на възложителя: http://rilanationalpark.bg
Телефон: +359 73880537
E-mail: office@rilanationalpark.bg

Възложител: Община Айтос
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 5 682 071.56 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13/12/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в заседателна зала 
на Община Айтос на Адрес: гр. Айтос, ул. 
„Цар Освободител“ №3

Дата: 14/12/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Кина Димова - гл. експерт в 
отдел Общинска собственост
Факс: +359 55822133
Адрес: ул. „Цар Освободител“ №3
Адрес на възложителя: www.aytos.bg
Телефон: +359 55823572
E-mail: op_aytos@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=876552&mode=view

Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45246410
Прогнозна стойност: 875 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 11/12/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: ул. „Париж“ №3, ет. 
1, зала №109

Дата: 12/12/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Добрина Йорданова
Факс: +359 29377324
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377366
E-mail: d.vasileva@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=876984&mode=view

Възложител: Община Неделино
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 553 701.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/12/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в заседателната 
зала, ет. 5 в сградата на Община Неделино

Дата: 06/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
Факс: +359 030429224
Адрес:  ул. „Александър Стамболийски“ № 104
Адрес на възложителя: www.nedelino.bg
Телефон: +359 030729292
E-mail: oba_nedelino@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=877205&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 427 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 

Аспарух“ №35
Дата: 10/12/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=877488&mode=view

Възложител: Министерство на труда и со-
циалната политика
Oсн. предмет: 45261900
Прогнозна стойност: 425 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 11/12/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Триа-
дица“ №2, административна сграда на МТСП

Дата: 12/12/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Диана Димитрова
Факс: +359 29884405
Адрес: ул. „Триадица“ №2
Адрес на възложителя: https://www.mlsp.
government.bg/
Телефон: +359 28119481
E-mail: Diana.Dimitrova@mlsp.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=877376&mode=view

Възложител: МБАЛ „Света Анна - Варна” АД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 417 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/12/2018    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: МБАЛ „Света Анна 
- Варна” АД – гр. Варна, бул. „Цар Освободи-
тел“ №100; заседателна зала, ет. 1

Дата: 07/12/2018   Местно време: 09:00 
За контакти: д-р Олга Томова-Куцарова, д.п.
Факс: +359 52648241
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №100
Адрес на възложителя: http://www.svetaanna-
varna.com/
Телефон: +359 884029752
E-mail: svetaannavarna_zop@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=876876&mode=view

Възложител: Община Видин
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 391 688.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/12/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Видин, Община 
Видин, пл. „Бдинци“ №2, етаж 6, заседателна 
зала

Дата: 10/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Цветан Асенов - зам.-
кмет УТРИ при Община Видин
Факс: +359 94601132
Адрес: пл. „Бдинци“ №2
Адрес на възложителя: www.vidin.bg
Телефон: +359 94609414
E-mail: kmet@vidin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=877692&mode=view

Възложител: Дирекция „Управление на соб-
ствеността и социални дейности” - Минис-
терство на вътрешните работи
Oсн. предмет: 45216000
Прогнозна стойност: 270 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/11/2018  Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, ДУССД 

- МВР, ул. „Княз Борис I“ №124
Дата: 20/11/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Росен Монов
Факс: +359 29813010
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №124
Адрес на възложителя: http://www.mvr.bg/
dussd
Телефон: +359 29824466
E-mail: int.82@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=877698&mode=view

Възложител: „Водоснабдяване и канализация” 
ООД Перник
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 240 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/12/2018   Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: гр. Перник, ул. „Сре-
дец“ №11, административна сграда ВиК Пер-

ник, ет. 1
Дата: 05/12/2018    Местно време: 09:30 
За контакти: Теменужка Малинова
Факс: +359 076649831
Адрес: ул. „Средец“ №11
Адрес на възложителя: www.vik-pernik.eu
Телефон: +359 0882966647
E-mail: vik_pernik@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=876843&mode=view
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Елица Илчева

Когато преди 6 години 
Себастиан Херкнер идва в 
София, той е представен 
като изгряваща звезда. 
Едва ли обаче тогава ня-
кой е подозирал, че не след 
дълго младият германец 
ще бъде присъединен към 
групата на най-добрите 
промишлени дизайнери в 
света. Преди дни парижка-
та изложба Maison&Objet 
го обяви за дизайнер на 
следващата година и зая-
ви, че той ще бъде поче-
тен още през януари на 
2019-а. 

В последните години за 
Херкнер могат да се от-
крият материали, в кои-
то го наричат „немското 
чудо“. Определят го като 
„надарен и съсредоточен 
в работата си, принадле-
жащ към ново поколение 
международни автори, кои-
то са далеч от шоуто и 
действащите трикове, но 

смело нарушават всички 

граници в дизайна“.

По мнението на най-
големите специалисти, 
Себастиан Херкнер блес-
тящо се справя с поръчки-
те на мастити компании 
като Moroso, ClassiCon, 
Sancal, Emu, La Chance, 
Nodus, Gervasoni, Linteloo, 
Gubi, Dedon, FontanaArte, 
работейки едновременно 

по няколко проекта за раз-
лични страни и в диапазо-
на от мебели до килими, 
осветителни тела и са-
нитарен фаянс. Себасти-
ан вече е и артдиректор 
на луксозния чешки бранд 
за стъкло Verreum, като 
именно той издига марка-
та до висотите на между-
народния дизайн.

Всичко, което създава, 
където и да го прави, той 
свързва с темата за кул-
турните контексти, като 
комбинира 

нови технологии и тради-

ционни техники 

на занаятчийското из-
куство. Това според кри-
тиците му го доближава 
до висотата на Филип 
Старк и ако не може да се 
каже че го надминава, то 
поне вече е поставян на-
равно с него. 

Херкнер е роден през 
1981 г. в Бад Мергентхайм, 
близо до Щутгарт. Изуча-
ва дизайн в Университета 
за изкуство в Офенбах. 
Докато е студент, за-
вършва стажа си в Лон-
дон със Стела Макартни, 
което му помага да усъ-
вършенства разбирането 
си за материали, цвето-
ве, структури, текстури. 
През 2006 г. създава соб-
ствено студио в Офенбах, 
когато вече е търсен от 
европейските топ марки, 
работи върху изложби и 
прави интериорен дизайн. 
От 2007 г. Себастиан 
води курсове в Универси-
тета за изкуство и дизайн 

в Офенбах като гостуващ 
лектор. 

За  своята  работа 
Херкнер получава мно-
жество награди: German 
D e s ig n  Aw a rd  ( 2 0 1 1 , 
2015 г.), Red Dot (2010), 
Design Plus (2011) и др.

С упорито любопит-
ство творецът съчета-
ва обемни и миниатюрни 
елементи, глобалното и 
местното, високото и ни-
ското. Той е едновременно 
крехък и брутален, ярък и 
монохромен, като този 
контраст може да се види 
във всеки негов обект. Се-
бастиан постига 

съвършени форми, които 

изпъкват, отличават се и 

в същото време не се на-

трапват. 

„Харесва ми да рабо-
тя в екип, особено със 
занаятчии, които нямат 
нищо против да избягат 
от канона, от клишето, 
и са готови да създават 
нещо ново, базирано на 
старите им умения“, казва 
Херкнер. „В моята работа 
има чувственост и иден-
тичност, които подчер-
тават функция, материал 
и детайли. Опитвам се да 
предавам и интерпрети-
рам характеристики от 
различни контексти на 
обществото и културата, 
превръщайки ги в нови ар-
тефакти“, казва още той.

Българските експерти 
и любители на интериор-
ния дизайн имаха шанса да 
се запознаят с работата 
на Себастиан Херкнер, 
както и да видят някои 
от най-известните му 
продукти през 2012 г. Та-
лантливият мъж бе гост 
у нас на платформата за 
международен дизайн Sofia 
Design Week, където Херк-
нер представи продукт, 
носител на престижната 
награда Red Dot Design 
Award.

За втори път в историята си 
Behr, марката за бои на американ-
ската компания The Home Depot, 
избира цвят за следващата го-
дина. През 2018 г. техният синьо-
зелен фаворит беше наречен In 
the Moment. Според Ерика Воефел, 
вицепрезидент на Color&Creative 
Services, той е избран „за да из-
виква миролюбиви чувства в раз-
късвания от противоречия днешен 

свят“. „През 2018 г. обществото се 
фокусира върху съзнателния начин 
на живот“, допълва Ерика. 

Цветът на 2019 г. прави крач-
ка напред. Това е Blueprint S470-5 и 
е определен като „изящно синьо с 
достатъчно дълбочина и яркост“. 
На пръв поглед S470-5 може да из-
глежда познат на всички, но той е 
различен, защото носи усещането 
за океан в облачен ден. 

„Всичко, което се случва по све-
та, е малко ужасяващо и Blueprint 
S470-5 ще е добра причина да се 
върнете у дома в успокояваща, 
заглушена синьо-зелена палитра. В 
допълнение, такова синьо никога не 
излиза от мода и ще бъде тенден-
ция в продължение на много години. 
Може да се каже, че синьото е лю-
бимият цвят на света“, казва още 
Ерика Воефел. 

Масата Bell Table беше изложена пред българската публика 

след като спечели овациите на критиците на изложението 

в Милано през 2012 г., където the Guardian я отличи с второ 

място в класацията за най-добри участия. Иновативността 

на формата и използването на материалите се определят 

като основна причина за успеха на тази мебел. Bell Table е 

произведена в духа на старите традиции на майсторска 

изработка, но преобръща установените възприятия 

в мебелния дизайн с главата надолу, използвайки лек и 

крехък материал като стъклото – за основа, и метал за 

повърхността, който сякаш плава над нея.

The Bell table може да се види в шоурум Workspace, където ще 

бъде добавена към постоянната експозиция.
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Той е 55 км и свързва Хонконг, Джухай и Макао
Страницата 
подготви 
Емил Христов

След  дълги  години 
строителство и много 
предизвикателства, Ки-
тай вече има най-дългия 
мост над море в света. 
Съоръжението бе наскоро 
открито. То е с дължина 
55 км и свързва Хонконг, 
Джухай и Макао. Инвес-
тицията е около 20 млрд. 
долара. Той е проектиран 

така, че да устои на зе-
метресения, тайфуни и 
удари от плавателни съ-
дове. За да могат да пре-
минават корабите гладко 
през делтата на Перле-
ната река – сърцето на 
китайския производствен 
сектор, по средата мос-
тът влиза под вода за 6 
километра чрез два из-
куствени острова.

Изграждането на ги-
гантския инфраструк-
турен проект започна 

през 2009 г. и трябваше 
да приключи през 2016 г., 
като премина през редица 
трудности, поради което 
изпълнението се забави. 
За строителството на 
съоръжението са използ-
вани 420 000 тона стома-
на. Авторите на проекта 
споделят, че извивките 
на моста са направени 
така, че да наподобяват 
змия, а вдъхновението за 
дизайна идва от белите 
делфини, китайските въ-

зли и мачтите на лодки-
те.

55-километровото съ-
оръжение е част от ам-
бициозната инициатива 
на Пекин за икономическо 

интегриране на 11 града 
от делтата на Перлена-
та река, включително 
Хонконг и Макао. За да се 
минава по моста, ще се 
изисква специално раз-

решително и повечето 
ползващи го ще трябва 
да взимат специален ав-
тобус или друг вид транс-
порт, за да преминат в 
Макао или Китай.

В Холандия наскоро бе завършен клон на Graafschap 
College за 700 студенти. Новата сграда обезпечава 
енергийните си нужди от слънцето, а за обитателите 
й са осигурени здравословна среда и много естествена 
светлина. В почит към многобройните дъбове, които 
растат около сградата, архитектите частично са „уви-
ли“ структурата на зданието с дървообразна метална 
обшивка, която служи като втора щора и придава футу-
ристична нотка към визията на обекта. Тя е положена 
като втори слой върху източната, западната и южната 
фасада и е от перфорирана стомана Corten, нарязана 
във формата на дъбови дървета. Обшивката помага за 
отклоняване на нежеланата слънчева светлина, без да 
пречи на навлизането на достатъчно дневни лъчи. За 
да се допълни елегантния и модерен външен вид, архи-
тектите са инсталирали на фасадата и редуващи се 
ленти от стъклени и черни алуминиеви панели.

В сърцето на клона на Graafschap College има голям 
атриум, в който естествената светлина от стъкления 
покрив се допълва от LED осветление. Атриумът носи 
името The Midfield и е посветен на спорта и екипната 
работа. В обекта са направени и поредица от каскадни 
тераси с големи площи за сядане, където се провеждат 
неформални срещи. 

В Обединеното крал-
ство започва проект за 
производство на геотер-
мална енергия чрез сонда-
жи на голяма дълбочина. 
Обектът се намира в Кор-
нуол, а разработчиците 
целят изграждането на 
3 MW инсталация, способ-
на да генерира достатъч-
но възобновяема енергия 
за до 3000 жилища. Стой-
ността на проекта е око-
ло 18 млн. паунда.

Най-дълбокият сондаж 
ще е на 4,5 километра в 
земята. След като инста-
лацията започне работа, 
в дълбокия кладенец ще се 
напомпва вода. Нейната 
температура ще достига 
приблизително 190°С. Тя 
ще се изпраща към топло-
обменник на повърхност-
та и след това отново ще 
се инжектира в земята, за 
да поеме повече топлина 
от скалите – в непрекъс-

нат цикъл. Получената то-
плина ще бъде превръщана 
в електричество, което 

ще се подава на нацио-
налната електропреносна 
мрежа.

Копие на потъналия 
през 1912 г. кораб „Тита-
ник“ ще бъде построено 
и пуснато на вода през 
2022 г. Проектът „Тита-
ник II“ е на компанията Blue 
Star Line на австралиеца 
Клайв Палмър. Строежът 
на кораба е започнал през 
2012 г., но поради липса на 
финансиране проектът 
е бил замразен за някол-
ко години. Инвестицията 
възлиза на около половин 
милиард долара.

Корабът ще е с капаци-
тет  2400 пътници и 900 
човека екипаж – почти 
същия брой като на пред-
шественика му. Планира се 

да бъде възстановен ори-
гиналният интериор на 
„Титаник“, но навигацион-
ните системи ще бъдат 
модерни, за да има високо 
ниво на сигурност.

Изкуствена Луна, ре-
волюционен източник на 
нощно осветление, ще се 
появи в следващата една 
година над китайския град 
Чънду, провинция Съчуан. 
Всъщност това ще е са-
телит, който ще бъде из-
веден в околоземна орбита 
на височина около 500 ки-
лометра. Той ще отразява 
слънчевите лъчи, както и 
естествения космически 
спътник на Земята – Лу-
ната. 

Новата технология ще 
позволи да се озарява тери-
тория с диаметър от 10 до 
80 километра, като хората 
ще могат да контролират 

отдалечено диапазона на 
осветяване с точност до 
десетки метри. 

Концепцията за из-

куствена Луна е дело на 
Ю Чунфенг – ръководи-
тел на частната косми-
ческа компания Chengdu 

Учени от Китай разработват ново по-
коление ракета-носител от среден клас 
„Чанджън-8“, която ще бъде изстреляна в 
Космоса до 2020 г. „Тя ще посрещне рас-
тящите нужди от търговски ракети за 
средна и висока орбита и ще помогне за 
подобряването на всички действащи ки-
тайски ракети-носители“. Това е заявил 
ръководителят на проекта Сун Джъню по 
време на 12-ото международно авиацион-
но и аерокосмическо изложение, което се 
проведе в Джухай, провинция Гуандун. 

„Чанджън-8“ се разработва от Китай-
ския институт за изследвания и техно-
логии за ракети-носители. Очаква се тя 
да е в състояние да извежда товар от 3 
до 4,5 тона за слънчевосинхронната ор-
бита и да достига до ниска околоземна и 
геосинхронна трансферна орбита. „Уме-
рената цена, краткият цикъл за подго-
товка и приспособимостта към различни 
условия правят ракетата конкурентна на 

пазара за изстрелване на търговски са-
телити“, е казал още Сун Джъню.

Aerospace Science. Той е 
обяснил, че изпитанията 
на спътника са започнали 
преди няколко години. По 
думите на учения, изкуст-
вената Луна може да за-
мени уличното осветление 
в някои райони на големия 
китайски град Чънду, кое-
то ще спести на градския 
бюджет по около 175 мили-
она долара годишно. Според 
експертите друга полезна 
функция на спътника ще е 
възможността при природ-
ни бедствия или при техно-
логични аварии да осветя-
ва дадени райони.

Ки т ай  пл ан и ра  д о 
2022 г. да изведе в орби-
та до четири изкуствени 
Луни.

П ъ рвон ача лн о  „Ти -
таник II“ ще пътува две 
седмици от Дубай до Са-
утхемптън, Англия. След 
това ще поеме по марш-
рута на оригиналния кораб 
от Англия до Ню Йорк. В 
дългосрочен план е предви-
дено корабът да изпълнява 
круизи по цял свят.
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Тазгодишното изда-
ние на „Киномания“ ще 
се проведе между 15 и 29 
ноември. Киномаратонът 
ще премине под мотото 
„Големите филми преди го-
лемите награди“, с което 
организаторите искат 
да подчертаят добрата 
селекция от заглавия, кои-
то зрителите ще видят. 
Предлагаме Ви някои лен-
ти от програмата, които 
заслужават специално 
внимание. 

Всички знаят

С  цели  2  н а г р ади 
„Оскар“ в биографията си 
Асгар Фархади отдавна се 
е доказал, но авторът на 
„Раздялата“ и „Търговски-
ят пътник“ продължава да 
изследва непознати тери-
тории. С „Всички знаят“ 
той променя мястото на 
действие от родния си 
Иран в обляната от слън-
це Испания и избира за 
главните роли трима от 
най-магнетичните актьо-
ри в испаноезичното кино. 
Хавиер Бардем, Пенелопе 
Крус и Рикардо Дарин са в 
стихията си в тази завла-
дяваща история за подо-
зрения, пари и потомство.

За сватбата на сес-
тра си Лаура пристига 
заедно с дъщеря си тий-
нейджърка и по-малкия 
си син в селото, където 
е израснала. Оставила е 
съпруга си Алехандро в Ар-
жентина и волно се впуска 
в простите удоволствия 
от своята младост. Но 
във фамилията й напре-
жението къкри под по-
върхността, а неясните 
чувства към някогашния й 
партньор Пако изобщо не 
улесняват нещата. 

Все пак всички са се 
събрали за голямото сват-
бено тържество, когато 
след ненадейно спиране на 
тока се оказва, че дъще-
рята на Лаура е изчезнала.

Асгар Фархади се ин-
тересува повече от това, 
което се случва, когато 
идиличният блясък започва 
да потъмнява. Постепенно 
нагнетявайки напрежение-
то, той разкрива събития 
и измени, довели до изчез-
ването на момичето…

Рудолф Нуреев:  

Бялата врана

В своя трети филм 
като режисьор Ралф Файнс 
проследява живота на 
един от най-легендарните 
балетисти за всички вре-
мена. Творбата е базирана 
на книгата „Рудолф Нуре-
ев: Животът“ от Джули 
Кавана и се фокусира ос-
новно върху установява-
нето на артиста в Париж 
в разгара на Студената 
война.

По думите на Ралф 
Файнс това, което го е 
подтикнало към история-
та на Нуреев, е: „Силата 

на млад изпълнител, който 
е жаден да разбере кой е 
като артист и като чо-
век... силата на неговия 
дух, неговата решител-
ност… това са неща, кои-
то истински ме вълнуват. 
Има една нишка във филма: 
трябва да се целиш по-ви-
соко, винаги по-високо“.

Изпратен в Града на 
светлината като част 
от балетната трупа на 
елитния театър „Киров“ 
(името в съветския пери-
од на днешния Мариински 
театър), талантливият 
Нуреев моментално се 
влюбва в Париж. За ужас 
на агентите на КГБ, кои-
то следят изкъсо всяка 
негова крачка, артистът 
редовно посещава Лувъра, 
възхищавайки се на произ-
веденията на изкуството, 
и обикаля парижките клу-
бове заедно с чилийската 
наследница Клара Сент. 
Убеден, че ще бъде убит, 
ако се върне в родината 
си, Нуреев търси полити-
ческо убежище в Париж и 
успява да се върне в Русия 
едва години по-късно, кога-
то майка му е на смъртно 
легло.

Филмът се връща и 
към ранните години на 
големия артист – от 
раждането му в трансси-
бирската железница през 
трудното му израстване 
на дете, което отстоява 
идеите си, до младежки-
те му години и сложната 
му сексуалност във време, 
когато Студената война 
разрушава всеки стремеж 
на съветски артист да 
преследва световна кари-
ера.

Папа Франциск:  

Човек на думата си

Новият документален 
филм на легендарния Вим 

Вендерс, чиято премиера 
беше на фестивала в Кан, 
включва интервюта с па-
пата и кадри от негови пъ-
тувания. Духовният водач 
отговаря на многобройни 
въпроси на хора с различ-
на възраст и професия, 
обръщайки се директно и 
искрено към зрителите. 

„Папа Франциск има 
подобно присъствие на 
екрана като някои от най-
големите филмови звезди, 
с които ме е свързвала ра-
ботата ми. Но при него то 
идва отвътре, от негови-
те убеждения и вяра, както 
и от желанието му да го-
вори с всички нас“, споделя 
Вендерс за главата на Ри-
мокатолическата църква.

Идеите на папата и не-
говите послания са в основа-
та на филма, в който той ко-
ментира проблеми, свързани 
с бедността, семейството, 
опазването на природата, 
социалната справедливост, 
имиграцията и материали-
зма. Филмът е нещо повече 
от биографичен, а по-скоро 
представлява своеобразно 
пътешествие с папа Фран-
циск.

Те

Противоречивата и 
скандална личност на бив-
шия италиански преми-
ер Силвио Берлускони е в 
центъра на филма „Те“ на 
италианския майстор Па-
оло Сорентино.

Режисьорът, който 
последно демонстрира 
таланта си с нашумелия 
сериал „Младият папа“, 
споделя, че се интересува 
по-скоро от човека, който 
стои зад политиката, от 
неговите мисли и стра-
хове, особено тези от 
смърт та и старостта, 
които вълнуват всеки въз-
растен човек. Той го пред-
ставя от различни гледни 
точки – като чаровник, 
женкар, привлекателен и 
стеснителен едновремен-

но, чрез които обрисува 
сложната според него лич-
ност на Берлускони.

„Те“ се фокусира не 
само върху бившия пре-
миер на Италия и бивш 
президент на футболния 
отбор „Милан“, но и вър-
ху най-приближените му 
хора. Основният период, 
в който се развива дейст-
вието, е между 2006 и 
2010 г., когато бившият 
министър-председател се 
разделя със съпругата си 
Вероника Ларио и органи-
зира безкрайни партита с 
млади момичета.

Бившата на Берлуско-
ни, за която той е женен 
повече от 20 години, се 
играе от популярната ак-
триса Елена София Ричи. В 
ролята на известния поли-
тик пък влиза Тони Серви-
ло (познат от прекрасния 
„Великата красота“ - за 
него Сорентино печели 

„Оскар“ за най-добър чуж-
доезичен филм), който пра-
ви поредното си впечатля-
ващо превъплъщение.

BlackKklansman

В края на 70-те години 
Рон Сталуърт става пър-
вият офицер от полицията 
в Колорадо Спрингс от аф-
ро-американски произход. 
Нашега новобранецът 
набира номер от вест-
никарска реклама за нови 
членове на „Ку-Клукс-Клан“ 
и ето че скоро си уговаря 

дори среща. Рон увещава 
колегата си Флип Цимер-
ман да отиде на среща-
та. В следващите месеци 
Сталуърт ръководи раз-
следването си по теле-
фона, докато Цимерман 
осъществява всички лич-
ни срещи с членовете на 
Клана. През цялото време 
двете ченгета са наясно 
с огромния риск, който по-
емат с изпълнените с ом-
раза, пристрастени към 
оръжията и склонни към 
насилие членове на Клана.

Курск

Потъването на ядрена-
та подводница „Курск“ през 
август 2000 г. е детайлно 
пресъздадено в новия филм 
на режисьора Томас Вин-
терберг („Ловът“) и сцена-
риста Робърт Родат („Спа-
сяването на редник Райън“).

Това е първото голямо 

учение за руския военно-
морски флот след края на 
Съветския съюз. Атомната 
подводница „K-141 Курск“ е 
считана за непотопяема, а 
екипажът – за най-добрия 
в Северния флот. В него се 
открояват капитан-лейте-
нант Михаил Калеков – от-
даден на дълга си морски 
офицер с любяща съпруга, 
дете и още едно напът. Той 
и екипажът му се качват 
на „Курск“ и се потапят в 
Баренцово море, изпълнени 
с оптимизъм и чувство за 
братство.

И тогава се случват 
експлозиите. Мнозина за-
гиват на място, но Миха-
ил и още няколко оцеляват 
в един от запечатаните 
отсеци. Те разполагат 
с въздух и храна, докато 
бъдат спасени, но кога 
всъщност ще пристигне 
помощта? Веднага след 
като сеизмичната актив-
ност на подводницата е 
засечена, Англия, Фран-
ция и Норвегия предлагат 
своята помощ, но Русия 
настоява, че контролира 
ситуацията. Времето е 
от огромно значение, но 
то изтича…

„Всички знаят“

„Рудолф Нуреев: Бялата врана“

„Курск“

„BlackKklansman“

„Те“

„Папа Франциск: 

Човек на думата си“
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Светослав Загорски

Обикновено когато 
чуем Тайланд, се сещаме 
или за популярния Банкок 
с неговите светлини, но-
щен живот и екзотични 
изкушения, или за остров 
Пукет с фините плажо-
ве и тюркоазени води, в 
които лъкатушат пъстри 
лодки. Но страната има и 
други интересни места, 
които са чудесни за почив-
ка, като красивия Чианг 
Май – най-големия град в 
Северен Тайланд. Намира 
се на брега на река Пинг в 
подножието на Хималаите 
и на около 700 км от сто-
лицата Банкок. Климатът 
в Чианг Май е по-приятен 
от този в Банкок, негова-
та зеленина и спокойната 
и гостоприемна атмосфе-
ра привличат все повече 
туристи. Ежегодно е посе-
щаван от над 5 млн. души, 
като около 2 млн. от тях 
са чужденци. Зеленият фон 
в града се допълва от из-
дигащата се планина Дой 
Сутеп. Най-горещият пе-
риод е март – април, през 
който температурите ва-
рират от 25 до 35 градуса. 
Той съвпада с лятната ва-
канция на учениците, няма 
задръствания, трафикът е 
слаб и това е най-подходя-
щото време за посещение.

Историята на града е 
доста бурна, което е ха-
рактерно за почти цяла 
Азия. 

Името Чианг Май означава 

„нов град“. 

Той е наречен така, за-
щото при основаването си 
през 1296 г. става столица 
на кралство Лан На. Поради 
постоянни заплахи от съ-
седна Бирма, около Чианг 
Май е изкопано тресави-
ще, а градът е укрепен със 
защитни стени. Нестих-
ващите войни в региона 
и попадането на града по-
следователно под властта 
на Бирма и Аютая водят до 
обезлюдяването му в сре-
дата на XVIII в. 

В края на същия век 
тайландският крал помага 
за изгонването на бирман-
ците и Чианг Май става 
част от кралство Сиам. 
С течение на времето 
градът постепенно се ут-
върждава като културен, 
търговски и икономически 
център. Днес Градският ху-
дожествен и културен цен-

тър „Чианг Май” представя 
историята на региона в 
хронологичен ред и разказ-
ва за кралските династии 
от миналото.

В Чианг Май са 

запазени над 100 будистки 

храма,

някои от които са с 
бирмански произход. Има и 
джамии, хиндуистки и сикх-
ски храмове, християнски 
църкви, което отразява 
религиозната и етническа-
та пъстрота на местните 
жители. 

Първото, което прави 
впечатление, са останки-
те от външните градски 

укрепления, построени 
през 1296 г. Това са най-
ранните следи от ста-
рия град. Съхранени са и 
стените на квадратния 
вътрешен град, ограден 
с ров, пълен с вода. Във 
вътрешния град има над 
30 храма, които датират 
още от времето на осно-
ваването на Чианг Май, но 
най-забележителният се 
намира извън него. Това е 
Ват Пратхат Дой Сутеп, 
който е разположен на хълм 
на северозапад от града. 
Построен е през 1383 г. До 
него се стига след прео-
доляването на колоритно 
стълбище от 300 стъпа-
ла. Красотата на храма, 
който сякаш е кацнал на 
хълма, се допълва от тро-
пическите растения и цве-
тя, които го заобикалят. 
При хубаво време от него 
се открива чудесна гледка 
към града.

Друга забележител-
ност, която не оставя 
никой посетител безраз-

личен, е 

Уот Рон Хун, по-известен 

като Белият храм,

който е в близост до 
Чианг Май. Авторът му е 
целял да създаде обект, 
който да привлича посети-
тели от цял свят, както 
Тадж Махал. Величествена-
та постройка е с коренно 
различна архитектура от 
всички останали храмове в 
Тайланд, сякаш е нереална, 
излязла от приказките.

Задължителна спирка 
в Чианг Май е и впечат-
ляващият с типичната за 
района златна архитек-
тура – Вихарн Лай Кхам. 
Най-старият храм в гра-
да е Ват Чианг Ман, ос-
нован през 1296 г., а един 
от най-известните е Ват 
Пра Сингх, който приютя-
ва статуята на Пра Син-
гх Буда, завършена между 
1385 и 1400 г. Струва си 
да се види и Ват Пра Тат, 
който е сред най-свеще-

ните севернотайландски 
храмове.

Другата голяма атрак-
ция в Чианг май, както и в 
цял Тайланд, е шопингът. 
Градът е известно място 
за пазаруване. В неговите 
магазини се предлагат 
разнообразни занаятчий-
ски изделия – ръчно изра-
ботени резбовани мебели, 
ръчно оцветени копринени 
чадъри, платове, копринени 
и памучни дрехи, накити. 

Изключително популя-
рен е 

Нощният пазар,

който се простира по 
дължината на няколко ули-
ци, тротоарите им и във 
вътрешността на сгради-
те. Там може да откриете 
всякакви стоки. 

Храната в Чианг Май е 
много разнообразна, екзо-
тична и вкусна, но често 
е много силно подправена 
и люта. Можете да се на-
сладите на добре пригот-
вени риби, скариди, вся-
какви морски дарове, пиле, 
зеленчуци, супи и десерти. 
Манго с лепкав ориз е тра-
диционният за Чианг Май 
плодов десерт, който ще 
се понрави на всеки вкус.

Градът предлага  и 
много други варианти за 
отмора и развлечение. Ту-
ристите, които желаят 
да опитата нещо различ-
но, могат да се научат да 
правят тайландски масаж 
или да готвят по местни 
рецепти. Ако предпочита-

те, можете да гледате на 
живо музикалните пред-
ставления, които се про-
веждат край бреговете на 
р. Пинг, или да поемете с 
корабче по реката.

В Чианг Май се органи-
зират и ежегодни фести-
вали като Зимния панаир, 
Водния фестивал Сонгкран, 

Празника на чадърите и 

Карнавала на цветята,

които също са чудесен 
начин да разпуснете.

Чианг Май предлага 
на милионите туристи и 
любопитни музеи. Такъв е 
Научно-изследователски-
ят институт с музей „Хил-

трайб“, който представя 
експозиции на живота и 
културата на 9 племена от 
народността Хилтрайб. 
Музеят на насекомите по 
света и природните чудеса 
е един от най-необикнове-
ните в Азия. В него са съ-
брани богати колекции от 
пеперуди и бръмбари.

Въпреки че градът е 
далеч от морето, можете 
да посетите и Аквариума 
„Чианг Май”. Той показва 
морския живот отбли-
зо. Разположен на върха 
на планина, аквариумът 
притежава най-дългите и 
широки подводни тунели в 
света с над 20 000 морски 
създания в тях.

Ват Пратхат Дой Сутеп и забележителното стълбище, което води до него

Външните градски укрепления

На прочутия Нощен пазар се предлага екзотична хранаШопингът в Чианг Май е истинско преживяване 

Храмът Чади Луанг
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MB of BCC held an assembly  in the town of Yambol
In the town of Yambol 

an assembly of the Ex-
tended Management Board 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber (MB of BCC) 
was held. It was attended 
by the Chairman of the MB 
of BCC Eng. Iliyan Terziev, 
the Deputy Chairman of the 
MB Vladimir Zhitensky, Eng. 
Nikolay Nikolov – Deputy 
Chairman of MB and Chair-
man of the Regional Office 
(RO) of BCC – Burgas, Eng. 
Hristo Dimitrov – Deputy 
Chairman of MB and Chair-
man of the RO of BCC – Var-
na, The Executive Director of 

BCC Eng. Miroslav Maznev, 
the Chairman of the Con-
trol Council of BCC Valentin 
Nikolov, Assoc. Prof. Dr. Eng. 
Georgi Linkov, Chairman 
of the Committee for keep-
ing, maintenance and use 
of the Central Professional 
Register of Builders, Eng. 
Rozeta Marinova – Mem-
ber of the EB and MB and 
Chairperson of the Commit-
tee on Professional Ethics, 
members of the EB and MB, 
chairpersons of RO of BCC 
and of the sections within 
the Chamber. The Regional 
Governor of Yambol Dimitar 

Ivanov was a special guest at 
the event.

At the beginning the par-
ticipants in the assembly 
were made acquainted with 

the report of the Chairman 
of the RO of BCC – Yam-
bol, Eng. Nikolay Georgiev, 
who presented information 
about the actual state and 

Rosen Zhelyazkov, Minister of 
Transport, Information Technology 
and Communications:

In 2019, we are going to 
enter the active phase 
of construction works of 
a number of road and 
railway projects 

Minister Zhelyazkov, at 

the Annual Ball on the oc-

casion of the Day of Builder, 

you handed over the awards 

in the Second group – con-

struction of transport infra-

structure within the „Big 

builders”section. In ac-

cordance with tradition at 

this event the Branch takes 

stock of the expiring 2018 

year and sets new goals.  

How would you evaluate the 

transport sector?

At the Annual Ball of 
Builders I already had the 
possibility to state that in 
our country more than 250 
thousand people are working 
in this sector. These are the 
people who during the first 
nine months of 2018  have 
brought a growth of about 
9%, and I am convinced that 
the positive development 
trend will be sustained in 
2019 as well as.

Improving the road and 
railway infrastructure remains 
in the focus of the  Ministry of 
Transport, Information Tech-
nology and Communications 
(MTITC). In 2019 we are go-
ing to enter the active phase 
of construction works of a 
number of road and railway 
projects. Our expectations 
in respect to this sector are 
related to the quality perfor-
mance and observation of 
the deadlines foreseen, be-
cause we are bound with a 
7-years programming period, 
while the goals set are quite 
ambitious with a view to fi-
nalise works at all the priority 
directions.

As you are aware, MTITC 
is the Managing Authority 
(MA) of the OP on „Transport 
and transport infrastructure“ 
(OPTTI) and the Monitoring 
Authority of the Connecting 
Europe Facilities (CEF), that 
witihin the present program-

ming period are the tools for 
assigning projects amount-
ing at almost BGN 6 billion 
along with the national co-
financing. When people hear 
these figures on a daily basis, 
they would expect as result 
reciprocal  high quality and of 
national importance projects 
and infrastructure, which to 
have positive impact on the 
welfare of Bulgarian citizens 
and on the economic climate 
in the country, to make for 
overcoming the differences 
between regions and for im-
proving the connectivity, and 
to cope with demographic 
problem.

Would you tell as, in 

connection with this, about 

the progress of the OP 

„Transport and transport 

infrastructure“?

The progress of  the 
Programme, described in 
figures, looks like that: 83% 
of the OPTTI financial resur-
ces have been contracted, 
while 27% are already paid 
off. We monitor the number 
of the signed contracts with 
the contractors for sepa-
rate public procurements  
as well, as it is the realistic 
measurement of what has 
been achieved under this 
Operational Programme – as 
per this indicator we have 
reached 41%.

BCC and BSMEPA have discussed current topics of common interest
The management of 

the Bulgarian Construc-
t ion Chamber (BCC) 
held a work meeting with 
the Deputy Executive 
Director of the Bulgar-
ian Small and Medium 
Enterprises Promotion 
Agency (BSMEPA) Dr. 
Aleksandar Minev. On 
the behalf of the Cham-
ber, the meeting was attended 
by Eng. Lyubomir Kachama-
kov, member of the Manage-
ment Board (MB) and of the 
Executive Bureau, also Chair-
man of the Regional office of 
BCC – Sofia, Lyubomir Pei-
novski, member of the MB, 
the Executive Director of the 
Chamber Eng. Miroslav Maz-
nev and Reneta Nikolova, 
Procurator and Editor-in-chief 
of “Stroitel”Newspaper, PR of 
BCC. In the meeting took part 
as well Borislav Dimitrachkov, 
Director of the „Internationali-
sation of the Small and Me-
dium Enterprises” Directorate 
within BSMEPA. 

„I am glad that the Bulgar-
ian Construction Chamber ac-

cepted our invitation for work 
meeting. We welcome you”, 
Dr. Aleksandar Minev said. 
„There are two main activi-
ties of the Agency – Interna-
tionalisation of the small and 
medium enterprises and their 
support at national level. We 
would wish to activate our ac-
tivities at the national level by 
deepening the dialogue with 
the branch organisations. 
BSMEPA opens its doors for 
the business, in order to get 
acquainted with the problems 
of the different industries and 
with their proposals for im-
proving the regulatory frame-
work”, pointed out Dr. Minev. 
The Agency wants to promote 
SMEs in construction indus-

try, as well as in the all 
other industries and 
sectors. That is why we 
have to meet more of-
ten, to discuss the cur-
rent topics and to find 
how to solve them”, he 
has underlined. It be-
came clear from his 
words that BSMEPA is 
going to more intensely 

work to support the small and 
medium enterprises at the Eu-
ropean level as well, while ini-
tially we are going to explore 
the experience of Austria, 
where such activities are most 
developed, and afterwards 
of other countries like Esto-
nia. He has announced that 
Bulgarian companies will be 
able to take the opportunities 
provided by the Operational 
Programme „ Innovat ions 
and competitiveness 2014 
– 2020”under the Project 
“Promotion for SMEs growth” 
(SMEs) by a pilot applica-
tion of vouchers’schemes for 
provision of information and 
communication technologies 
services on the behalf of the 

„Those who are iinvolved in or-
ganisation of the campaign against 
Bulgarian builders obviously work for 
foreign interests.”  This was stated by 
the Deputy Chairman of the PG „Unit-
ed Patriots”  Iskren Veselinov, who is 
also Chairman of the Parliamentary 
Committee on Regional Policy, Urban 
Developments and Local Self-Govern-
ment, during a meeting with the man-
agement of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC). The meeting was 
held in the National Assembly on a re-
quest of BCC in relation to the Declaration 
the BCC issued in respond to the unfair 
and unsound accusations, behind which 
political interests can be seen. On the be-
half of BCC, meeting attended the Chair-
man of the Management Board (MB) Eng. 
Iliyan Terziev, Eng. Lyubomir Kachamakov, 
member of the Executive Bureau (EB) and 
of MB, Chairman of RO of BCC – Sofia, 
Eng. Blagoy Kozarev, member of the EB 
and of the MB, Head of "Hydro-technical 
construction, water supply and sewer-
age systems" Section, Ruen Panchev, 
member of the EB and MB, Chairman of 
Board of Directors of “Construction quali-
fication” EAD, the Executive Director of 
the Chamber Eng. Miroslav Maznev and 
Reneta Nikolova, Procurator and Editor-
in-chief of “Stroitel” Newspaper, PR of  
BCC. From the PG „United Patriots” took 

part also the Deputy Chairperson of Par-
liamentary group Valentin Kasabov, the 
deputies Georgi Kolev, Yordan Apostolov, 
Yordan Yordanov, Kalin Popovski, Nikolay 
Aleksandrov, Margarita Nikolova and Emil 
Simeonov. 

Eng. Iliyan Terziev stated, that BCC 
wishes to ensure stability and peace for 
the industry, which is being missing during 
the last months, because towards Bulgar-
ian builder have been directed unproved, 
slandering allegations. „In this sector are 
working 250 000 people. We do rely on 
these people and we should provide nor-
mal conditions for them to work and devel-
op”, said Eng. Iliyan Terziev  and pointed 
out that by ensuring peace in the sector, 
a possibility will be provided to the indus-
try to bring back its employees, who had 
sought employment outside the country. 

Eng. Terziev thanked the representa-
tives of the „United Patriots” PG for their 
support and for the good converse they 
have with BCC.

Eng. Miroslav Maznev proceeded 
the talk on the disturbing situation during 
the last weeks, when the builder’s name 
is being  blackening and discrediting. 
„These irresponsible actions could leave 
250 000 people without job”, underlined 
the Executive Director of the Chamber. 
He had categorically stated  that the 
caused tension exposes the industry to 

the risk of losing the trust both inside the 
country and abroad. According his words 
this would be an extremely bad sign for 
the potential foreign investors,  who would 
wish to do business in our country. He un-
derlined that constructors implement all 
their building projects, observing the Bul-
garian and European legislation. 

Eng. Maznev shared as well, that dur-
ing the meetings in the National Assembly 
with the parliamentary represented politi-
cal parties, the management of BCC had 
presented its proposals for amendment 
of the Spatial Development Act  and Pub-
lic Procurement Act . „These regulatory 
changes are necessary and they will pro-
vide to builders options to realise all the 
sites, that are to be constructed during the 
following programming period”, underlined 
the Executive Director of the Chamber.

BCC and the PG „United Patriots” with a common vision 

the problems of construction 
industry in the region within 
the current 2018 year. 

 „Development of the 
industry is a true indicator 
about the status of economy 
and this is valid for Yambol 
as well. The world-wide ex-
perience had proved that the 
advance of economy after 
crises begins from construc-
tion”, he stated. Eng. Geor-
giev underlined that for the 
industry in the region this 
year was significantly weak-
er than the preceding ones. 
„There were not enough con-
struction projects in our town 
and in the region, that could 
satisfy the capacity and pos-

sibilities of our colleagues“, 
he shared and added that 
one of the reasons for this 
economic contraction is the 
lack of announced public 
procurements for Yambol. 

Under the  agenda's 
„Miscellanea” point,  the Ex-
tended Management Board 
assembly, was adopted an 
open letter to the parliamen-
tary represented political 
forces with a request rapid 
legislative measures to be 
undertaken  against the dis-
semination of false and un-
true information, prejudicing 
the commercial prestige and 
the reputation of the compa-
nies. 

Bulgarian Small and Medium 
Enterprises Promotion Agen-
cy BSMEPA. The grant aid 
amounts at BGN 8 million. 

The Chamber’s Man-
agement has introduced to 
BSMEPA its proposals for 
amendments of the Public 
Procurement act and Spa-
tial Development Act. „The 
number of registered in the 
Central Professional Register 
of the Builder companies is 
5100, where a large part are 
small and medium ones”, Eng. 
Miroslav Maznev pointed out. 
According to his words most 
of the problems in the sector 
relate to the legislation con-
cerning the construction and 
investment process. „Regula-
tory changes are needed, in 
order to create a more calm 
market, to lighten the industry 
and to normalize the condi-
tions of work. One of the main 
our priorities is the fight with 
the grey sector”, the execu-
tive director of BCC has un-
derlined.

An Open letter was adopted, demanding rapid legislative measures  against the dissemination 
of false and untrue information
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Футбол

Тенис

Лека атлетика

Волейбол

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

На 13 ноември се изигра XII кръг на Българска-
та строителна футболна лига (БСФЛ). Фатална-
та дата се отрази лошо на „Ромстал ХЕС“, който 
допусна загуба с 3:4 от АПИ. „Агентите“ победиха 
благодарение на хеттрика на Иван Мирчев и гола на 
Даниел Иванов. Хеттрика за „Ромстал ХЕС“ отбеляза 
Дилян Василев.

Отборът на „Контракт сити“ се представи много 
добре в този кръг срещу „Каммартон България“. В са-
мото начало на срещата Красимир Иванов („Каммар-
тон“) даде преднина на своя тим, но след това имаше 
обрат до 4:1 – след две попадения на Мохамед Сила от 
„Контракт сити“ и едно на съотборника му Красимир 
Недялков, и нелеп автогол на Максим Симов. 

Подобна бе ситуацията и между Cordeel Bulgaria 
и „Булстрой груп“. След като в началото на втора-
та част Cordeel Bulgaria поведе с 2:0 след голове на 
Димитър Семерджиев и Атанас Димитров, отборът 
не съумя да задържи преднината си в резултата и 
допусна обрат до 3:2 от „Булстрой груп“, след попа-
дения на Юлиан Младенов (2) и Младен Русков.

Водачите във временното класиране „Марибор 
строй“ не срещнаха никаква трудност срещу „Ар-
хитектурно студио Стивън Джордж“. „Мариборци“ 
постигнаха лесна победа с 8:0 след попадения на Бо-
рислав Беширов (2) и Стоян Милеков (2), и по едно на 
Росен Паналов, Стефан Караиванов и Огнян Милеков.

Преследвачите на „Марибор строй“ – „Инфра Хол-
динг“ и Pipe System, също не сгрешиха и се поздрави-
ха с нови успехи. Момчетата от „Холдинга“ надвиха 
„Теразид“ с 6:0 след четири удара във вратата на 
Георги Асенов  и по един на Филип Марков и Валентин 
Маринов. Pipe System също победи с разлика от 6 
гола, но при резултат 7:1 над „Кондекс“. Главни дейст-
ващи лица за Pipe System бяха Максим Василев (2), 
Денис Борисов (2), Диан Илев (2) и Ивайло Стойчев 
(1). Почетният гол за „Кондекс“ реализира Мирослав 
Дерменджиев.

„Ергодом“, макар и трудно, съумя да пречупи кора-
вия тим на Old Boys със 7:4 след точни изстрели на 
Станислав Димитров (3), Станислав Божилов (2) и по 
един на Юлиян Колев и Георги Рашев. За Old Boys вка-
раха Михаил Димов, Петър Ванков, Калоян Христов, 
както и Райко Глухарски - автогол.

Кръгът се затвори с двубоя между тимовете на 
„Бокал“ и G.P.Group. Той беше спечелен по категори-
чен начин от G.P.Group с 5:0 след голове на Алексан-
дър Пенев (2) и Ивайло Йовов (2), и един на Бончо 
Смилков.

Ба
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л

Страницата подготви 
Теодор Николов

Българският шампион „Левски Лу-
койл“ записа пета поредна победа в 
група "G" на европейския клубен тур-
нир по баскетбол за мъже за Купата 
на ФИБА – Европа. Възпитаниците 
на Константин Папазов надделяха 
в петия кръг като гост на „Катая“ 
(Финландия) със 102:95 (25:26, 28:32, 
19:17, 30:20) и спечелиха първото 
място в "G", а в предишния кръг си-
ните си осигуриха класиране за вто-
рата групова фаза на турнира. 

„Левски Лукойл“ и „Катая“ бяха 
равностойни в първите три части, 
като домакините водеха със 75:72 
след 30 минути игра. Българският 
тим стигна до успеха след силна 
последна четвърт, която спечели 
с 30:20 точки. Отборът на „Левски 
Лукойл“ игра без контузените Кало-

ян Иванов и Деян Карамфилов, които 
останаха в София. 

За победителите се отличиха 
Христо Захариев с 21 точки и 12 
борби и Деян Иванов с 21 точки и 
8 борби. Патрик Рембърт завърши 
с 19 точки и 7 асистенции, а с 16 

точки и 5 борби се отчете Миливое 
Мийович. За „Катая“ 20 точки реали-
зира Винсънт Симпсън, а 19 – Раян 
Райт.

В последния си мач от тази група 
„Левски Лукойл“ ще гостува на „Арис“ 
в Солун на 21 ноември.

В началото на следва-
щата година наставникът 
на „Ливърпул” Юрен Клоп 
ще се опита да привлече 
крилото на „Барселона“ 
Усман Дембеле. Очак ва се 
„мърсисайдци” да предло-
жат около 85 млн. паунда, 
което е с около 10 млн. па-
унда повече от досегаш-
ния рекорден трансфер 

на „Ливърпул“ – този на 
Вирджил ван Дайк от ми-
налата зима. С привлича-
нето на бившия играч на 
„Борусия“ (Дортмунд) гер-
манецът иска да увеличи 
офанзивната мощ на своя 
отбор. От началото на 
сезона Дембеле има шест 
гола и две асистенции за 
„Барселона“.

Новак Джокович за-
писа втора двусето-
ва победа на финалния 
турнир на ATP в Лондон. 
31-годишният сръбски 
ас надделя с 6:4, 6:1 над 
поставения под №3 Алек-
сандър Зверев в мач от 
група „Гуга Куертен” и се 
приближи заслужено до класиране за полуфиналите.

Петкратният шампион Джокович се справи с 21-годиш-
ния си съперник само за 1 час и 17 минути. Първият сет бе 
много оспорван, но във втория германецът не успя по ника-
къв начин да се противопостави на носителя на 14 титли 
от „Големия шлем”. Така балканецът записа втора победа 
срещу Зверев в третия двубой между двамата.

Зверев направи 9 аса срещу само 1 на Джокович, но 
това не помогна на германеца, който бе на косъм от спе-
челването на първия сет. В първите 8 гейма в срещата не 
се стигна нито веднъж до 40:40, но при 4:4 Зверев имаше 2 
брейкпойнта. Сърбинът все пак измъкна подаването си, а 
веднага след това направи пробив, след като при третия 
сетбол за Джокович германецът допусна двойна грешка.

Във втората част двамата тенисисти си размениха 
по един гейм, но след това Новак набързо пречупи против-
ника си. Сърбинът проби за 3:1, а в шестия гейм отново взе 
подаването на Зверев, след което сложи точка на спора с 
помощта на своя начален удар.

За да е сигурно участието на Новак Джокович на 
1/2-финалите, американецът Джон Иснър трябва да по-
беди хърватина Марин Чилич или Чилич да спечели в три 
сета срещу Иснър.

Националният от-
бор на България по 
волейбол отново ще 
бъде воден от Силва-
но Пранди. Очаква се 
71-годишният настав-
ник да бъде избран за 
наследник на Пламен 
Константинов като 
селекционер на мъже-

те. Четирикратният шампион на Италия, който има 
титла и на Франция, води българския тим от 2008 до 
2010 година. Тогава той наследи Мартин Стоев след 
Олимпийските игри в Пекин.

С Пранди националите ни спечелиха и последните 
си медали от голямо първенство – бронз от Европей-
ското в Турция през 2009 г. На Световното в Италия 
през 2010 г. обаче останаха на крачка от топ 4 на 
Мондиала.

В плана на Българската федерация по волейбол за 
догодина влиза и вземането на всяка цена на дома-
кинството на една олимпийска квалификация, най-
вероятно от последните възможности за класиране 
в Токио. Припомняме, че през 2012 г. се преборихме за 
два подобни турнира, като хванахме „последния влак“ 
за Лондон в компанията на Франция, Египет и Пакис-
тан. Тогава станахме четвърти с Найден Найденов, 
който сега е начело на първенеца „Нефтохимик“ и 
също е вариант за селекционер, но има минимални 
шансове.

М е ж д у н а р о д н а т а 
асоциация на лекоатле-
тическите федерации, 
или  по-известна като 
IAAF, ще продължи да из-
ползва нормативите за 
отделните дисциплини 
при разпределянето на 
квотите за Световното 
първенство по лека ат-

летика в Доха през 2019 г. 
IAAF планираше да въведе 
нова система с ранглиста, 
но засега отложи намере-
нието си след консултации 
между спортисти и специа-
листи от атлетическата 
общност.

„Силно вярваме, че в бъ-
деще световната ранглис-

та ще бъде най-добрият 
начин за класиране на със-
тезателите на нашите го-
леми първенства. Важно е 
обаче преди това атлетите 
и федерациите да разберат 
напълно какво представля-
ва тази комплексна ранглис-
та“, заяви президентът на 
IAAF Себастиан Коу.



30 СТИЛÑòðîèòåë петък, 16 ноември 2018

В следващия брой очаквайте

КСБ – ФОРУМКСБИНТЕРВЮ
Редовно 
Общо събрание на КСБ

Данаил Кирилов, 
председател на парламентарната 

Комисия по правни въпроси

Осма национална 
конференция на БАВ 
и КСБ

Фоторепортер  Румен Добрев 
Коректори Румяна Кръстева, Ваня Майсторска 
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант  Валентин Дивеков 
Счетоводство Надежда Сумрова

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева
 Мартин Славчев

Отговорен редактор сайт  Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  
 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров,  
 Свилена Гражданска Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Елица Илчева

Бъдещето е тук с но-
вото творение на Daedalus 
Yachts, съобщиха преди дни 
световните медии. Ком-
панията със седалище в 
Северна Каролина е един-
ственият американски 
строител на яхти, специа-
лизиран само в съдове от 
въглеродни влакна над 60 
фута. Последният проект 
на корабостроителницата 
се нарича D80 и е невероя-
тен 24-метров катамаран, 
който е пълен с многоброй-
ни технологични постиже-
ния, уникални за плавате-
лен съд с такъв размер. 

Съчетавайки големи 
бордови батерии, електри-
чески двигатели, слънчеви 
панели и съоръжение за 
съхранение на водород на 
борда, той може да пред-
ложи цялостно изживяване 
с нулеви емисии, управля-
вано от иновационната 
Deep Blue Hybrid система. 
Батериите се зареждат 
чрез регенеративно зад-
вижване в режим „ветро-
ходство“, когато водата, 
преминаваща през валове-
те на витлото, превръща 
електродвигателите в ге-
нератори.

Освен това яхтата из-
ползва и слънчеви панели, 
за да получи повече енер-
гия, като съхранява всяка 
излишна мощност под фор-
мата на водород. С всички 
тези комбинирани техно-
логии D80 трябва да бъде 
в състояние да достигне 
максимална скорост от 36 
възела.

Daedalus Yachts ще по-
строи този съд изцяло от 

въглеродни влакна, с въздушен терен от 38 м 
и гъвкави дъски, които могат да бъдат повди-
гани, когато се влиза в по-малки яхтени прис-
танища. Интериорът все още е загадка, но е 
известно, че е проектиран за 13 души с луксоз-
на майсторска кабина, разположена в дежурния 
корпус, с външна врата и тераса. 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
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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

Стартира 
кампанията 

за набиране на 
приложения за 

2019 г.

 Мамо, ти може би 
вече искаш внуци?

- Аз, сине, честно 
казано, повече искам 
на Малдивите!
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


