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Ренета Николова

Редовното Общо събрание (ОС) на Ка-
марата на строителите в България (КСБ), 
което се проведе на 22 ноември 2018 г., взе 
решение да започне подписка в подкрепа на 
българските строители. Камарата, която е 
организацията, обединяваща и представля-
ваща българските строители, настоява да 
спре използването на бранша за политически 
цели, да бъдат преустановени необосновани-
те и неподкрепени с доказателства публични 
твърдения за корупция и злоупотреби в стро-

ителството, както и да бъдат гарантирани 
спокойствие и сигурност на заетите в сек-
тора компании, работници и служители. Под-
писката ще се провежда на територията на 
цялата страна. КСБ призовава всички желае-
щи да изразят с подписа си своята подкрепа 
към българските строители. 

ОС на Камарата прие отчета за изпъл-
нение на дейността на Управителния съвет 
(УС) за периода от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г., 
отчетите за работата на Комисията за во-
денето, поддържането и ползването на Цен-
тралния професионален регистър на стро-

ителя (ЦПРС) и на Контролния съвет (КС), 
както и решение за освобождаване от от-
говорност на членовете и председателите 
на УС, КС и Комисията за ЦПРС. ОС прие и 
бюджета на организацията, както и основ-
ните политики за развитието й през 2019 г.

Подписката в подкрепа на българските 
строители може да бъде изтеглена от сай-
та на в. „Строител” на: http://vestnikstroitel.bg/
wp-content/uploads/2018/11/Подписка-КСБ.docx

Повече за решенията на ОС на КСБ  
четете в следващия брой 
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Ренета Николова ителството както и да бъдат гарантирани ителя (ЦПРС) и на Контролния съвет (КС)
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на парламентарната Комисия 
по правни въпроси:
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КСБ и БАВ събраха 
експертите от ВиК сектора 
за осма поредна година

Съвместната 
ни работа с КСБ, 
свързана със 
строителното 
законодателство, 
ще продължи
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Десислава Бакърджиева 

„ЧЕЗ Разпределение България” започна 
дейности по монтиране на защитни проду-
кти за обезопасяване на мрежата и защита 
на живота на птиците. Компанията стар-
тира с монтирането на платформа за повди-
гане на щъркелово гнездо в с. Доспей, община 
Самоков. Акцията е част от мащабния про-
ект „Живот за птиците“, който компанията 
осъществява в партньорство с Българското 
дружество за защита на птиците (БДЗП).

В рамките на проекта компанията пред-
вижда да монтира 4000 предпазни и 3600 
маркиращи съоръжения на рискови стълбове 
и 900 платформи за повдигане на щъркелови 
гнезда. Ще бъдат разработени, произведени 
и тествани безопасни за птиците електри-
чески стълбове. Дейностите ще се извър-
шат в 19 защитени зони по Директива на 
птиците на ЕС, част от мрежата на „Натура 
2000”. През 2018 г. БДЗП стартира теренни 
проучвания, за да определи важните за пти-
ците места и да гарантира целесъобразно 
насочване на усилията на „ЧЕЗ Разпределение 
България”. За старт на кампанията е избрано 
с. Доспей и емблематичното му щъркелово 
гнездо, което вече няма да представлява риск 
за птиците и за мрежата.

„Монтирането на защитни продукти е 
важно както за птиците, така и за хората. 
Дейностите по обезопасяване предпазват 
мрежата от пожари в резултат на досега с 

птиците, като по този начин се минимизи-
ра рискът не само от възникване на аварии 
и смущаване на комфорта на клиентите на 
дружеството, но и от вреди за околната сре-
да. Вярваме, че ще допринесем значително и 
за опазване на застрашените видове птици“, 
каза Крум Гледжарски, ръководител отдел 
„Управление на качеството“ в „ЧЕЗ Разпре-
деление България”.

Проектът „Опазване на застрашени видо-
ве птици чрез обезопасяване на опасни за тях 
въздушни електропроводи в защитени зони 
от „Натура 2000” в Западна България”, LIFE16 
NAT/BG/000612, или „Живот за птиците“ е с 
бюджет 2,65 млн. евро. ЧЕЗ Разпределение 
инвестира в него над 800 хил. евро, както и 
човешки ресурс и усилия за неговото изпълне-
ние. Финансиране от 1,85 млн. евро е осигуре-
но от Европейската комисия по програма Life 
на Европейския съюз. Дейностите по намаля-
ване на конфликта диви птици - електропро-
води ще продължат до края на 2022 г.

Емил Христов

Камарата на строителите в Бъл-
гария (КСБ) проведе работна среща с 
Центъра за спогодби и медиация към Со-
фийски районен съд и Софийски градски 
съд. Камарата беше представена от 
изп. директор инж. Мирослав Мазнев, 
Валентин Дивеков, главен юрисконсулт 
в КСБ, и Ренета Николова, ПР на КСБ, 
прокурист и главен редактор на „Вест-
ник Строител“. От страна на Центъра 
присъстваха председателят адв. Сви-
лена Димитрова, зам.-председателят 
Симона Такова и медиаторите Стани-
мира Стойчева, адв. Надя Банчева, Алек-
сандър Стоименов, адв. Валерия Хари-
тонова и Иванка Георгиева. В срещата 
участва и съдия Александър Ангелов от 
СГС.

„В момента провеждаме кампания 
по повод Дните на медиацията. Тази 

година нашите членове имаха идея да 
представим медиацията пред браншови 
организации, за да я направим досто-
яние за по-широк кръг хора“, каза адв. 
Свилена Димитрова.

Инж. Мирослав Мазнев заяви, че КСБ 
е готова да работи заедно с Центъ-
ра и да реализира общи инициативи. 
„Предлагам да сформираме съвместни 
експертни групи, които на оперативно 
ниво да работят по теми от взаимен 
интерес“, посочи още изп. директор на 
Камарата на строителите в България. 

Емил Христов

С тържествена церемония в Народния 
театър „Иван Вазов“ Висшият адвокатски 
съвет (ВАС) отбеляза 130-ата годишнина 
от приемането на първия Закон за адвока-
тите. Събитието откри председателят на 
ВАС Ралица Негенцова. Специален гост беше 
президентът Румен Радев. 

В словото си Ралица Негенцова под-
черта, че 130 години след приемането на 
нормативния акт българската адвокатура 
отново е изправена пред взимането на труд-
ни решения, свързани с организацията й на 
работа, която трябва да бъде съобразена с 
новите обществено-икономически условия. 
По думите й адвокатурата, както и цялото 
общество преминават през труден пери-
од. „Затова повече отвсякога е необходимо 
да полагаме усилия за утвърждаването на 
върховенството на правото и да издигаме 
престижа и доверието в българската адво-
катура“, сподели председателят на ВАС. Тя 
добави, че предстои да бъде внесен в парла-
мента актуализиран проект на промени в За-
кона за адвокатурата, отразяващ процесите 
на развитието на обществото и държавата 
в синхрон с европейското законодателство.

„В днешното сложно време, в което за-

конността е поставена на изпитание, все 
повече нараства ролята на адвокатурата за 
въздигане на правото и неговото спазване. 
Затова и да си адвокат не е просто свобод-
на професия, а обществена мисия, която се 
отстоява от хора със свобода на мисълта и 
на духа“, заяви президентът Румен Радев. В 
приветствието си той подчерта, че погле-
днато отстрани, сухата и често трудно раз-
бираема адвокатска професия има огромно 
място, стига тя да бъде подчинена на много 
важния принцип на почтеност и отчетност 
към правата на личността и към интереси-
те на обществото. Румен Радев се обърна 
към адвокатската общност с пожелание за 
здраве, енергия и отговорна гражданска по-
зиция. 

По време на церемонията бяха връчени и 
наградите на Висшия адвокатски съвет на 
името на Тодор Бурилков.
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Снимка авторът

Желаем Ви здраве, вдъхновение, много нови професионални успехи! Весел празник! 
               От екипа на в. „Строител“

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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На церемонията присъства изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев
Мирослав Еленков

Българска браншова асоциа-
ция „Пътна безопасност“ (ББАПБ) 
раздаде деветите си награди за 
принос в пътната безопасност. 
Домакин на церемонията беше 
председателят на УС на ББАПБ 
д-р инж. Николай Иванов, който 
е и член на УС на Камарата на 
строителите в България (КСБ). 
Официални гости на събитието 
бяха зам.-министрите на регио-
налното развитие и благоустрой-
ството инж. Валентин Йовев, на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Ангел 
Попов и на вътрешните работи 
Стефан Балабанов, зам.-кме-
тът по направление „Транспорт 
и транспортни комуникации” на 
Столичната община Евгени Кру-
сев и изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев. Конферентна-
та зала на хотел InterContinental 
Sofia събра и редица експерти по 
пътна безопасност, строителни 
инженери, преподаватели от ВУЗ-
ове, специалисти от местната 
и държавна администрация, ак-
тивисти на неправителствени 
организации, граждани и медии.

„ББАПБ отличава тези, които 
с действията и работата си са 
допринесли най-много за намаля-
ване на жертвите по пътищата 
у нас. Наградите, които връчва-
ме, са за заслуги, но и същевре-
менно са задължаващи призьори-
те да полагат още повече усилия 
за тази кауза“, каза д-р Николай 
Иванов.

„Подобряването на състоя-
нието на пътната мрежа чрез 
изграждането и поддържането на 
модерна и безопасна инфраструк-
тура е приоритет на правител-
ството. Това е една от мерките, 
които се предприемат от Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
за намаляване на броя на загина-
лите при пътнотранспортни про-
изшествия“, заяви зам.-министър 
Валентин Йовев. Той подчерта, 
че се работи по завършването 
на автомагистралите „Хемус“ 
и „Струма“, както и че е подпи-
сан договорът за модернизация 
на пътя между ГКПП „Калотина“ 
и Драгоман. „Ремонтират се 
главни пътища между големите 
градове на страната, но не са 
забравени и по-малките“, посочи 
зам.-министърът. Той информи-

ра, че са сключени и договори по 
Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ за рехаби-
литация на 224 км второкласни 
пътища и 239 км третокласни. 
С над 200 млн. лв. от държавния 
бюджет се работи по подобря-
ването на още 36 пътни обек-
та. Предстои да бъдат обявени 
открити процедури на стойност 
над 10 млн. лв. по Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-A „Румъния – Бълга-
рия 2014 - 2020“. 

Зам.-министър Стефан Бала-
банов поздрави участниците в 
церемонията и отбеляза, че през 
последните години обществото 
е осъзнало, че пътната безопас-
ност не е задача само на МВР, 
но и на много други ангажирани 
институции и неправителствени 
организации. 

„От името на Камарата на 
строителите в България бих ис-
кал да поднеса поздравления на 
ББАПБ за дейността й, която е 
приоритетна тема и за КСБ. За 
съжаление, в последните месеци 
срещу нас, строителите, се води 
негативна кампания, която съз-
дава невярното усещане в обще-
ството, че ние сме хората, кои-
то създават предпоставките за 
катастрофи по пътищата. Ние 
не сме убийци и никога не сме 
правили нещо с цел, за да разру-
шим животи или съдби. Напротив 
- строителите сме тези, които 
отчитаме необходимостта от 
повече мерки за пътна безопас-
ност, работим за цялостно ре-
шение на проблемите. Ние ще 
докажем, че с общи усилия може 
да повлияем за намаляването 
на пътнотранспортните про-
изшествия в страната, както 
и че изграждаме инфраструк-
тура, отговаряща на всички съ-
временни изисквания“, каза изп. 
директор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев. Той връчи на д-р Николай 
Иванов поздравителен адрес от 
името на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев и заяви, 
че ползотворното сътрудни-
чество на Камарата с ББАПБ ще 
продължи. 

Отличия бяха раздадени в 10 
категории. Проф. д-р инж. Румен 
Миланов, член на УС на ББАПБ и 
доцент в катедра „Пътища” на 
УАСГ, получи наградата за ця-
лостен принос в областта на 
пътната безопасност. Призът 

за иновативен принос и въвеж-
дане на добри практики отиде 
при зам.-кмета Евгени Крусев. 
Наградите за изявени специа-
листи взеха инж. Гергана Узуно-
ва, проектант в „Алве Консулт” 
ООД, инж. Росица Спасова, член 
на ББАПБ в секция „Одитор по 
пътна безопасност” и „Пътин-
вест Инженеринг“ АД. Отличие-
то за представител на местна-
та администрация си разделиха 
кметът на Варна Иван Портних и 
Кирил Георгиев, директор на Об-
щинското автобусно предприя-
тие „Малашевци“ при Столичния 
автотранспорт. Призът за пред-
ставител на държавната адми-
нистрация грабна инж. Михаил 
Рашков, директор „Поддържане на 
пътната инфраструктура” към 
АПИ. Министърът на вътрешни-
те работи Младен Маринов е ръ-
ководител на ведомство с голям 
принос в пътната безопасност. 
В категория „Институция, доп-
ринесла най-много за пътната 
безопасност“ бе избран Инсти-
тутът по пътища и мостове. 
Съюзът на българските автомо-
билисти е неправителствената 
организация с най-голям общест-
вен принос в пътната безопас-
ност за 2018 г. Раздадени бяха 
още награди за „Медия с принос 
в пътната безопасност“, която 
отиде при предаването на БНР 
„Хора, пътища, автомобили”, и за 
„Директор на детски учебни за-
ведения“, получена от Антоанета 
Михайлова, директор на 145 ОУ 
„Симеон Радев” в София.

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева

С понижаване на температурите през 
зимния сезон потреблението на електро-
енергия се повишава, сочат данните от 
статистиката на „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ АД. От дружеството са отчели, че 
средната консумация на електроенергия 
от битов клиент на дружеството през 
декември, януари и февруари в периода 
2014 - 2018 г. е 329 киловатчаса. Това 
е с близо 84% повече, отколкото през 
септември за същия период. „Причина за 
нарастването е сравнително високият 
дял на използването на електричество 
за отопление в България - около 40% от 
общата консумация, което е значително 
над средното ниво за ЕС от 24%. Това се 
отразява и върху размера на месечните 
фактури. Изследвания сочат, че над 70% 
от сметката за електроенергия на че-
тиричленно домакинство през периода 
декември - февруари са за отопление и 
затопляне на вода, a останалите близо 
30% се разпределят между охлаждане, 
осветление, битови дейности и други“, 
заявяват от дружеството. 

Тъй като консумацията е основен 
фактор при формиране на сметката за 
ток, „ЧЕЗ Електро България“ АД призова-
ва към разумно потребление и прилага-
не на мерки за енергийна ефективност. 
Съветите в тази посока освен със са-
ниране на жилището и избор на уреди с 
висок енергиен клас са свързани и с про-
мяна на навиците и начина на мислене. 
„Някои от действията не изискват нито 
специални усилия, нито закупуването на 
нови уреди, но със сигурност водят до 
по-голям контрол на разходите за елек-
троенергия в домакинствата, без да на-
рушават комфорта в дома. Икономии при 
отоплението с електроуреди през зима-
та могат да се постигнат с намаляване 
на температурата в помещенията с 1 
градус. Това ще понижи потреблението 
на ток с до 10%. Разходите за подгрява-
не на вода ще се намалят също с до 10%, 

ако температурата на нагревателя се 
понижи от 60°C на 55°C. Използването 
на енергийно ефективни лампи, пране-
то на дрехи на 30°C, изключването на 
електроуреди от мрежата, когато не 
се използват, са част от мерките, из-
искващи малки или никакви инвестиции, 
които също водят до намаляване на ме-
сечните сметки за ток“, обясняват от 
компанията.

„ЧЕЗ Електро България“ АД е силно ан-
гажирано с популяризиране на идеите на 
енергийната ефективност. Инициативи-

те на дружеството в тази насока 
целят не само да допринесат за 
устойчивото развитие и опазване-
то на околната среда, но и да фор-
мират изцяло ново отношение към 
потреблението на електроенергия. 
Полезна информация за начините 
за спестяване на електроенергия и 
приблизителна консумация на най-
често използваните електроуреди 
в домакинствата са публикувани 
в подсекция „Енергийна ефектив-
ност“ на www.cez.bg.
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„Пайп Систем“ АД е строителен мениджър на Amur Residence

Емил Христов

С водосвет и офици-
ална церемония бе на-
правена първа копка на 
иновативната и модер-
на жилищна сграда Amur 
Residence в подножието 
на Витоша. Местополо-
жението на бъдещото 
здание е в непосредстве-
на близост до столичния 
булевард „България“ зад 
новопостроения корпус на 
болница „Света София“. 
Възложител на проекта 
е „Джи Ем Констракшън“ 
ООД, проектант е „Пла-
нинг“ ЕООД, а „Пайп Сис-
тем“ АД е строителен 
мениджър. На събитието 
присъства инж. Николай 
Чомаковски, изп. дирек-
тор на „Пайп Систем“ АД 
и член на УС на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия.

Едн о  от  о с н ов н и -
те предимства на Amur 
Residence е съчетанието 
на бърз достъп до цен-
търа и близост до плани-
ната. Сградата ще бъде 
модерна и функционална и 
изцяло съобразена с нуж-
дите на активния град-
ски човек. Тя ще предлага 
всички елементи на съ-
временната и комфортна 

среда на обитаване - удо-
бен достъп до най-ак-
тивните точки на града, 
добре устроен жилищен 
район и близост до парко-
ви пространства. 

Amur  Res idence ще 
бъде разделена на два 
корпуса, в чиято вътреш-
ност ще бъде обособе-
на зелена площ с детски 
кът с люлки и пързалки. 
Имотът ще разполага с 5 
надземни жилищни нива, 
като на партерното ниво 
от страната на улицата 

е предвидена търговска 
зона.

От „Пайп Ситем“ АД 
споделят,  че  подобни 
проекти за иновативни 
и модерни обекти със со-
циална насоченост, с ка-
чествени публични прос-
транства и подходящи за 
семейства добиват все 
по-голяма популярност.

Сградите, към които 
„Пайп Систем“ АД се фо-
кусира като строителен 
мениджър, са предназна-
чени за модерните млади 

хора, търсeщи дом, който 
да им осигурява високо ка-
чество на живот, атмос-
фера, подходяща социална 
среда и места за разход-
ка и спорт – не само жи-
лище, а по-добра градска 
среда. „В днешната епо-
ха на глобализация и от-
ворени икономики всеки 
град може да бъде добро 
място за живеене, ако се 
създадат подходящи усло-
вия за всеки гражданин“, 
посочват от „Пайп Сис-
тем“ АД.

Снимка авторът

Снимка авторът
Георги Сотиров

В столичния район 
„Младост“ започна обно-
вяването на пети блок по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС). Това 
съобщи вр.и.д. кмет на 
района арх. Румен Русев, 
който даде началото на 
строително-монтажни-
те работи на бл. 474 в жк 
„Младост 4“. На събити-
ето присъстваха и инж. 
Христина Михайлова, гла-
вен експерт в районната администрация, представители 
на изпълнителя „Булстрой Груп” ЕООД и собственици на 
апартаменти в сградата. Блок 474 е въведен в експлоа-
тация през 1982 г. Той е на 10 етажа – 9 надземни и 1 
полуподземен. Има три входа и 89 самостоятелни обек-
та. Общата разгъната застроена площ е 8107,68 кв. м. 
В рамките на 120 дни „Булстрой Груп” ЕООД ще изпълни 
дейности, свързани с топлоизолиране на фасадата, смяна 
на дограмата, реновиране покрива и др. Инвестицията ще 
възлезе на 1 318 000 лв.

„В последните 6-7 месеца в район „Младост“ успяхме 
да санираме 4 жилищни блока по НПЕЕМЖС. Предстои да 
стартират дейности по още девет сгради. Впечатлен 
съм от подготовката на строителите за изпълнението 
на СМР на блок 474, с която показаха своята отговор-
ност към обекта. Оценявам много високо дейностите, 
които се реализираха по Националната програма, и то 
не само в район „Младост”, но и за свършеното в цяла-
та страна. Като професионалист в тази област мога 
да кажа, че НПЕЕМЖС е от изключително значение не 
само за гражданите, които живеят в обновени и енер-
гийно ефективни домове, а и за малкия и средния бизнес 
– строители, проектанти, надзорници и т.н, за които 
програмата осигури работа”, коментира пред вестник 
„Строител“ арх. Румен Русев.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Премиерът Бойко Борисов е 
обсъдил транспортната свърза-
ност между България и Гърция с 
министъра на инфраструктурата, 
транспорта и мрежите Христос 
Спирдзис. Фокусът е бил поставен 
върху развитието на железопътна-
та връзка „Солун – Кавала – Алек-
сандруполис – Бургас – Варна – 
Русе“. Разговорите са се провели в 
рамките на посещението на Бори-
сов в Гърция, където той участва в 
Третата среща на високо равнище 

в Солун. Премиерът е бил придру-
жен от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съ-
общенията Росен Желязков.

„България и Гърция винаги са 
имали отлични отношения. През 
годините страните ни са си съ-
трудничили активно в сферата на 
транспорта и тази основа, която 
имаме, ще бъде надграждана“, е 
казал министър-председателят 
Бойко Борисов пред гръцкия транс-
портен министър. Борисов е под-
чертал, че трябва да се работи 
усилено по жп връзката „Солун – 
Кавала – Александруполис – Бургас 

– Варна – Русе“, и е подчертал, че 
осъществяването й ще допринесе 

допълнител-
но за  ико-
номическия 
подем на ре-
гиона. Про-
ектът цели 
развиването 
на устойчи-
ва  двойна 
железопът-
на ос, елек-
трифициран 
жп коридор 
с  модерна 

ERTMS система за управление на 
железопътния трафик, свързващ 

българските и гръцките приста-
нища. Изграждането на жп линия-
та е част от по-големия проект за 
мултимодален коридор за товарни 
превози, свързващ Егейско и Черно 
море Sea2Sea.

Борисов и Спирдзис са обсъдили 
още възможностите за по-ната-
тъшно развитие на транспортния 
коридор чрез изграждане на авто-
магистрала или скоростен път 
между Александруполис и Бургас, 
както и за удължаване на коридора 
от Солун до пристанище Патра, 
за да има възможност за връзка по 
море и към Италия и Испания.

Министерският съвет (МС) 
одобри като основа за водене на 
преговори Протокол за изменение и 
допълнение на Меморандума между 
правителствата на България и Ру-
мъния за извършване на задълбоче-
ни проучвания за изграждане на нови 
мостови съоръжения на река Дунав, 
подписан на 28 октомври 2014 г. в 
Букурещ, Румъния. С подписването 
на Протокола двете страни ще под-
крепят извършването на проучвания 
за изграждане на нов мост над река 
Дунав при Русе – Гюргево.

Анализ показва многократно на-
растване през последните години 
на автомобилния трафик през Ду-
нав мост Русе - Гюргево, както и на 

търговския обмен по коридор от ос-
новната Трансевропейската транс-
портна мрежа „Рейнско - Дунавски“. 
Съществуващото съоръжение е от-
крито за експлоатация преди повече 
от 60 години и техническите му въз-
можности не водят до облекчаване 
на трафика. От МС посочват, че 
поради дългата му експлоатация се 
налага рехабилитация на конструк-
цията и спирания на движението. 
Изграждането на ново съоръжение 
при Русе - Гюргево ще облекчи значи-
телно съществуващия трафик, ще 
намали негативното въздействие 
върху околната среда и ще има ця-
лостен положителен икономически 
ефект за двете страни.

Правителството даде съгласието си Управлява-
щият орган на Оперативна програма „Околна среда 
2014 - 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) да подпише договор 
със Столичната община (СО) в партньорство с „Топ-
лофикация София“ ЕАД за изграждане на инсталация 
за комбинирано производство на енергия в София с 
оползотворяване на RDF отпадък. Проектът ще се 
реализира по „ОПОС 2014 – 2020“. Той е на обща стой-

ност от близо 370 млн. лв., като безвъзмездното фи-
нансиране от ЕС е 180 млн. лв.

С приетото решение на Министерския съвет 
става възможно стартиране на дейностите по из-
граждането на съоръжението за оползотворяване 
на RDF отпадък, образуван от работата на инста-
лацията за механично биологично третиране (МБТ) 
на битовите отпадъци на СО преди окончателното 
одобрение на проекта от Европейската комисия.

„6 са отворените оферти за изграждането на 
кръгово кръстовище на път II-81 София - Монтана на 
входа на Костинброд, идвайки от София“, съобщиха 
от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Индика-
тивната стойност на поръчката за строителство 
е 610 хил. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

Отворените оферти по реда на тяхното пос-
тъпване в деловодството на АПИ са на: „ГБС Инфра-
структурно строителство“ АД; „Щрабак“ ЕАД; „Ав-

томагистрали Хемус“ АД; „Кръстовище Ломско шосе“ 
ДЗЗД с участници „ПСТ Груп“ ЕАД и „СЕТ Къмпани“ АД; 
„Актив Билдинг Инк“ ЕООД; „Интерхолд“ ЕООД.

От АПИ уточниха, че кръговото кръстовище ще 
бъде при пресичането на бул. „Ломско шосе“, който 
съвпада с трасето на републикански път II-81, и ул. 
„Полето“ в Костинброд. С изграждането на новото 
съоръжение ще се повиши безопасността на движе-
ние на входа на града.
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Данаил Кирилов, председател на парламентарната Комисия по правни въпроси:

Ренета Николова

Г-н Кирилов, бихте ли раз-
яснили последните промени в 
Закона за обществените по-
ръчки (ЗОП), които бяха гласу-
вани в пленарна зала, включи-
телно в частта, която касае 
строителния бранш?

Най-съществената цел на 
тези изменения в ЗОП беше въ-
веждането на пълна електронна 
платформа за процедурите по 
възлагане на обществени по-
ръчки и гарантирането и обез-
печаването на публичността на 
актовете, свързани с общест-
вените поръчки, с договорите 
за изпълнение, с приключването 
на изпълнението на възложена-
та работа. Преди приемането 
на промените с КСБ обсъдихме 
предложенията, които направи 
Камарата за подобряване на за-
конодателството в сферата. 
Дискутирахме процедурите, 
които пряко касаят дейността 
и развитието на строително-
то предприемачество и бизнес, 
както и общественото благо, 
което се създава в резултат на 
усилията и труда на строите-
лите. 

Считам, че успяхме да се 
съобразим с някои от основни-
те предложения, например по 
отношение на статута на по-
дизпълнителите. Приехме, че те 
могат да се вписват освен в на-
чалото и по време на процеса 
на строителството, както и че 
не е необходимо да отговарят 
на същите високи изисквания, 
които са към основния изпълни-
тел. С разпоредбите на чл. 66 
смятам, че сме дали възмож-
ност за обоснована с оглед на 
конкретната поръчка промяна 
в статута на подизпълнителя. 
Единственото условие, на кое-
то законодателят е продължил 
да държи, без значение какви 
точно изисквания покрива по-
дизпълнителят и каква е при-
чината за неговата замяна, е 
да има публикация на договора 
с подизпълнителя, за да може 
обществото да е информира-
но, че в този договор е участ-
вало конкретно дружество, то 
е отговаряло за изпълнението 
на дадена дейност, която ние 
виждаме и приемаме или не при-
емаме, и му е заплатена опреде-
лена цена от публичния ресурс. 
Мисля, че това беше една сери-
озна и положителна стъпка и тя 
бе резултат от дебатите по 
проектозакона. Дискутирахме 
много задълбочено изискването 
за най-ниска цена. Не можахме 
да стигнем до окончателно ре-
шение по този въпрос. Съобра-
зихме се с разпоредбите от 
евродирективите. Възложихме 
си задача - както КСБ, така и 
юристите в НС, да направим из-
следване на практиката в дру-
гите европейски държави, като 

изберем подходящ режим, който 
да се приложи адекватно и в на-
шето законодателство. Много 
дискутирахме правилото, което 
известно време се прилагаше в 
областта на обществените 
поръчки – най-високата и най-
ниската цена директно да се 
елиминират, без към момента 
да приемем конкретни промени. 
Прецизирахме понятия спрямо 
предмета на договора съобраз-
но аргументацията, която беше 
представена от КСБ. Пропус-
нах да коментирам промяната 
в праговете за обществените 
поръчки, които се увеличиха 
съществено, при това съобраз-
но промяната в европейските 
прагове - от 5 млн. лв. станаха 
10 млн. лв. за строителство, и 
от 1 млн. лв. на 1,5 млн. лв. - за 
услуги.

Бихте ли обяснили малко 
по-подробно измененията, 
свързани с подизпълнителите?

Остава текстът, че учас-
тниците в търга посочват в 
заявлението или офертата по-
дизпълнителите и делът от по-
ръчката, който ще им възложат, 
ако възнамеряват да използват 
такива. Изпълнителите сключ-
ват договор с подизпълните-
лите, посочени в офертата. 
Промяната, която се въвежда, 
е, че подизпълнителят може да 
бъде сменен по време на изпъл-
нение на поръчката при промяна 
на обстоятелствата, т.е. ако 
например той вече не отгова-
ря на нужните изисквания. „При 
обществени поръчки за стро-
ителство, както и за услуги, 
чието изпълнение се предос-
тавя в обект на възложителя, 
след сключване на договора и 
най-късно преди започване на 
изпълнението изпълнителят ин-
формира възложителя за името, 
данните за контакт и предста-
вителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата. Изпълни-
телят уведомява възложителя 
за всякакви промени в предос-
тавената информация в хода 
на изпълнението на поръчката“, 
се посочва в закона. „Замяна или 
включване на подизпълнител 
по време на изпълнение на до-
говора за обществена поръчка 
се допуска при необходимост, 
ако са изпълнени едновремен-
но следните условия за новия 
подизпълнител - не са налице 
основанията за отстраняване 
в процедурата и новият подиз-
пълнител отговаря на крите-
риите за подбор по отношение 
на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява. При замяна 
или включване на подизпълнител 
изпълнителят представя на въз-
ложителя копие от договора с 
новия подизпълнител заедно с 
всички документи, които доказ-
ват изпълнението на условия-
та по ал. 14, в срок до 3 дни от 

неговото сключване“ - това са 
новите текстове. Тъй като не 
можем да избегнем началното 
задължение за обявяване на по-
дизпълнителя, ние сме казали, че 
е възможна неговата замяна при 
нужда, като сме дали минимал-
ните ограничителни условия за 
това. Тоест да няма пречки за 
неговото отстраняване. А от-
говорността сме ограничили до 
неговия дял в дейностите. Ако 
извършва дейност за 1000 лв., 
би следвало да отговаря на из-
искванията, че може да извърш-
ва работа за 1000 лв. Така че 
считам, че по въпроса с подиз-
пълнителите ние постигнахме 
консенсус, и мисля, че сме реши-
ли казуса по-най добрия възмо-
жен начин. 

Друго изменение е, че ако 
частта от поръчката, която 
се изпълнява от подизпълнител, 
може да бъде предадена като 
отделен обект, възложителят 
вече има възможност да за-

плати извършените дейности 
директно на подизпълнителя. 
Разплащанията в този случай 
се осъществяват въз основа 
на искане, отправено от подиз-
пълнителя до възложителя, чрез 
изпълнителя, който е длъжен да 
го изпрати на възложителя в 
15-дневен срок от получаване-
то му. Към искането по тази 
алинея изпълнителят предос-
тавя становище, от което да 
е видно дали оспорва плащани-
ята или част от тях като не-
дължими. Тук продължава разви-
тието на режима по този ред. 
Приложимите правила относно 
директните разплащания с по-
дизпълнители се посочват в 
документацията за общест-
вената поръчка и в договора за 
възлагане на поръчката. Неза-
висимо от възможността за 
използване на подизпълнители, 
отговорността за изпълнение 
на договор за обществена по-
ръчка е на изпълнителя. 

Приети бяха промени и по 
отношение на т.нар. пределни 
цени. Преди определянето им 
вече трябва да се прави про-
учване на пазара и те не могат 
да служат като основание за 
отстраняване на кандидати 
от търга.

Ние приехме, че възложи-
телят изчислява прогнозната 
стойност на обществената 
поръчка към датата на реше-
нието за нейното откриване 
съобразно пазарната стойност 
на предстоящите за възлагане 
дейности, определена в резул-
тат на пазарни проучвания или 
консултации. Това е задължи-
телно за възложителя. Разписа-
но е в чл. 21, ал. 2. и касае рефе-
рентите цени. 

Да кажем няколко думи за 
обжалванията. В резултат 
на необосновани обжалвания 
са забавени с над 32 години 
важни инфраструктурни про-

Снимки в. „Строител“

Някои от основните предложения на 
Камарата за промени в ЗОП са взети 
предвид при последната редакция на 
закона
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екти. С предходните промени 
в ЗОП бяха приети мерки и за 
справяне с този проблем.

С предходното изменение 
на ЗОП много сериозно проме-
нихме възможностите за про-
цедурна злоупотреба с правото 
на жалба, като сме оптимизи-
рали изискванията, така че да 
се гарантира правото на жалба 
на действително заинтересо-
ваните от изпълнението на по-
ръчката лица, като те докажат 
правния си интерес. Целта е да 
се ограничат злоумишлените 
непрекъснати обжалвания, кои-
то водят до отлагане с години 
на самата процедура. Предвиди-
ли сме последици по отношение 
на бланкетните искания, които 
следва да бъдат конкретизира-
ни и да бъдат обосновани още 
в жалбата. Прецизирани са мо-
ментите, в които се спира 
процедурата, за да се разгледа 
жалбата, и моментите, в които 
процедурата продължава, а ед-
новременно с това продължава 
да се разглежда жалбата. Дали 
сме подробна уредба на предва-
рителните фази на процедура-
та по обществена поръчка, за-
щото имаше множество случаи 
да се обжалва въобще и без кон-
кретика търг още при обявява-
нето му. При всички положения 
сме предприели законодателни 
мерки спрямо отговорността 
за злоупотреба с права в тази 
процедура, като изрично сме 
установили общото правило, 
че всеки, който причини вре-
ди, носи отговорност за това 
и трябва да ги компенсира в 
пълен размер. По процедурите 
в този случай нямаме промени.

От кога електронната 
платформа за обществените 
поръчки ще влезе в сила изця-
ло?

Изцяло от 1 ноември 2019 г. 
Някои части от платформата 
обаче вече работят. Искам да 
подчертая нещо много полез-
но и ценно, а именно, че с този 
проект на Министерския съвет 
и електронизацията на проце-
дурата по обществени поръчки 
ще се прилагат и европейските 
правила за електронното пла-
щане и електронните фактури. 
Това е важно обстоятелство, 
което според мен силно ще 
подпомогне, първо, динамиката 
и оперативността на разпла-
щанията и, второ – проверка-
та на тяхната достоверност, 
защото това се приема за едно 
удостоверено плащане. Елек-
тронизацията също така ще 
способства за публичността. 
В срока на съхранение на ин-
формацията по проектите – 5 
години от приключване на из-
пълнението, плюс още 5, тази 
информация ще бъде абсолютно 
достъпна за всички възложите-
ли, които биха проверявали ис-
торията и рентабилността на 
някои от кандидатите.

Предполагам, че работа-
та по усъвършенстването на 
ЗОП няма да спре. Какво пред-
стои?

Ние сме поели ангажимент 
да довършим проучването за 
критериите, свързани с це-
ната, така че работата ще 
продължи, и смятам, че в скоро 
време ще имаме готовност да 
представим резултати от това 
проучване и да започнем дебат. 
Включително аз се надявам, че 
и колегите от централната из-
пълнителна власт също ще про-
ведат консултации с Европей-
ската комисия по този въпрос в 
частта проверка на съответ-
ствието на закона с директиви-
те, които прилагаме. При всич-
ки положения трябва да запазим 
това съответствие. Тоест не 
трябва да прекрачваме граница-
та на дискреция, която ни е пре-
доставена в директивите и сме 
поели ангажимент за нея като 
държава членка Търсим опита 
на други държави, за да вземем 
най-доброто.

УС на КСБ прие Открито 
писмо за необходимостта от 
законодателни промени, кои-
то да дадат възможност за 
защита на търговския имидж 
на компаниите. Какво може да 
се направи в тази насока, така 
че да се осигури механизъм за 
бързи и ефективни мерки за за-
щита на дружествата?

С оглед на естеството на 
българската медийна специфика 
за съжаление с увеличаването 
на ръста на фалшивите новини, 
публикуването и разпространя-
ването на неистински информа-
ции и обстоятелства се зася-
гат освен множеството лични 
права и търговската репутация 
на фирмите. Ние започнахме 
преди повече от месец дебата 
- защитени ли са търговските 
субекти от злонамерена ме-
дийна атака по отношение на 

тяхната дейност, какви са ас-
пектите на вредата, която се 
причинява, и какви са способите 
за правна защита. 

Принципно и в сегашното за-
конодателство ние имаме начин 
за защита на търговската мар-
ка, на реномето на съответния 
търговец. Въпросът е, че с це-
ленасочени действия би могло 
да се засегне до такава степен 
доброто търговско име на един 
субект, включително строител, 
че това да доведе до радикална 
промяна на отношението към 
него от страна на неговите 
клиенти и на обществото като 
цяло. Казано най-накратко и ди-
ректно, това може да доведе 
дори до фалит на този търго-
вец. За съжаление съдебните 
процедури са много бавни и ко-
гато след години съдебни дела 
се докаже, че всъщност компа-
нията е била жертва на една 
злонамерена атака, всички вече 
ще са забравили кампанията, 
проведена назад във времето. 
Фирмата ще защити името си, 
но вредите, които е понесла, са 
невъзвратими. По тази причина 
разсъждавахме и възникна този 
дебат доколко е възможно да се 
осъществи ефективна правна 
защита в такива случаи. 

Пак казвам - и в Търговския 
закон имаме защита, и в Закона 
за радиото и телевизията има 
предвидена такава защита с 
оглед на правото на отговор, но 
приемам, че има необходимост 
законодателят да направи пъ-
лен анализ на законодателство-
то в тази връзка и да прецени 
необходимостта от разработ-
ването на конкретни искове, 
които да бъдат ефективни в 
тези случаи. Давам за пример 
реципрочното - потребителят 
по Закона за защита на по-
требителите и по антимоно-
полното законодателство има 
правна защита, включително 
има възможност да предявява 

колективни искове. Но обра-
тното, когато се атакуват 
производителят, доставчикът, 
субектът, който е активен на 
един пазар - тогава той няма 
отделен иск за защита, вклю-
чително няма такъв иск, с кой-
то по един или друг начин да 
ограничи негативните после-
дици, дори когато обективно 
се вижда, че информацията е 
невярна и неистинска. Това в 
други правни системи се пости-
га с намесата на съда, който 
в голяма част от тези случаи 
в много бързи производства 
разпорежда съответни мерки и 
впоследствие обезщетява при-
чинените вреди, и то сериозно. 
Описателно ще кажа - предста-
вете си, че отговорността за 
това е като в САЩ - там, ако 
кажеш едно невярно твърде-
ние, след това санкциите са в 
пъти по-големи от причинени-
те вреди. Това има много се-
риозно превантивно действие. 
Всички се въздържат да правят 
некоректни, мръсни кампании 
срещу опонентите си, срещу 
противниците си, защото са 
наясно със сериозните после-
дици. Разбира се, в този анализ 
ще присъства задължението да 
се спази европейският и свето-
вен стандарт за свободата на 
медиите.Това трябва да става, 
без да се засягат гаранциите 
пред свободното слово. Но пък 
всеки един правен субект тряб-
ва да си дава сметка, да е на-
ясно, че всяко негово действие 
е свободно, докато не наруши 
правото на друго лице или су-
бект. Смятам, че това е зада-
ча, която не е само на правната 
комисия. Тук трябва да обеди-
ним усилия няколко комисии и да 
достигнем до няколко варианта 
за решение. След дискусии и съ-
образяване със становищата 
на всички заинтересовани ще 
изберем предпочитан вариант, 
който да доработим докрай. 

Казахте, че е добре да има 
специфичен иск.

Добре е да има специфичен 
иск, ако не - да има особени пра-
вила за процесуалното време, 
добре е да има по-специални 
правила във връзка с доказване-
то. Това са - пак казвам - много 
по-различни експертизи, различ-
на е и защитната тактика на 
всяка една от страните. Може 
да се стигне до новости дори 
в процеса във връзка с експер-
тизите. Вие виждате колко е 
гъвкаво доказването в англо-
саксонската правна система, 
където правото е прецедентно. 
Там адвокатът може да поиска 
всичко на практика и може да 
докаже всичко. Журито гледа 
и - дори да не го докаже - той 
пак е повлиял на съдебния със-
тав, който взима окончателно-
то становище. Докато при нас 
формализмът в преценката е 
много по-голям. Да, вярно,  съдът 
е свободен да формира на база 
на закона решението си, но и на 
база на вътрешното си убеж-
дение. Водещото безспорно е 
законът. Очевидно опитът на 
съда да възстанови справедли-
востта в някои случаи търпи и 
формални препятствия. 

Какво предстои в дневния 
ред на Комисията до края на 
годината? 

Ще имаме напрегната за-
конодателна зима до приключ-
ването на сезона. Планираме 
да завършим работата по про-
ектите, свързани с изменение 
на Наказателния кодекс. Пред-
стои да обсъдим и промени в 
Изборния кодекс и изборното 
законодателство, както и да 
обсъдим промени, свързани с 
дисциплинарната отговорност 
в Закона за съдебната власт. 
Това са най-важните. Редом с 
това няма да спираме работата 
по основни за правото закони и 
законопроекти, така че продъл-
жаваме. 

Предполагам, ще продъл-
жите съвместната работа с 
КСБ? Имаше ангажимент след 
среща на Камарата с ПГ на ПП 
ГЕРБ за съвместни работни 
групи по законите, касаещи 
бранша. 

При всички положения ще 
продължи съвместната ни ра-
бота с КСБ и по останалите 
дискусионни въпроси, свързани 
със Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и строител-
ното законодателство, както и 
по всички въпроси, които касаят 
бизнес средата, защитата на 
обществения интерес, защита-
та на държавната и общинска 
собственост, публичната соб-
ственост въобще. Включително 
и по отношение на законодател-
ството, което гарантира при-
лагането на инвестиционните 
инструменти - Законът за кон-
цесиите, ЗОП и др. 

Работна среща на ръководството на КСБ с председателя на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил 
Кирилов
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Предстоящата 2019 г. ще е ключова за изпълнението на проектите по ОПОС и ПРСР

Екип в. „Строител“

За осма поредна годи-
на Камарата на строи-
телите в България (КСБ), 
Българската асоциация 
по водите (БАВ) и вест-
ник „Строител“ събраха 
експертите от ВиК сек-
тора на Националната 
конференция „Оперативна 
програма „Околна среда“ 
и Програмата за разви-
тие на селските райони в 
периода 2014 – 2020“. Фо-
румът се проведе в зала 
„Средец“ на „София хотел 
Балкан“. Домакини на съ-
битието бяха инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ, и инж. Иван Ива-
нов, председател на УС на 
БАВ.

Конференцията от-
криха Атанаска Николова, 
зам.-министър на окол-
ната среда и водите, д-р 
Лозана Василева, зам.-ми-
нистър на земеделието, 
храните и горите, и кме-
тът на Столичната общи-
на Йорданка Фандъкова. В 
откриващия панел участ-
ва и главният директор на 
ГД „Оперативна програма 
„Околна среда“ в МОСВ 
Валерия Калчевa. Сред 
гостите на форума бяха 
зам.-председателят на 
парламентарната Комисия 
по транспорт, информа-
ционни технологии и съоб-
щения Станислав Иванов, 
зам.-председателят на 
Комисията по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление Александър Ненков, 
Любомир Пейновски, член 
на УС на КСБ, изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев, инж. Иван Моллов, 
зам.-председател на ОП на 
КСБ – София, членове на 
УС на БАВ, представители 
на общини, ВиК дружества 
и други фирми. Традицион-
но събитието събра над 
150 експерти от ВиК сек-
тора.

Презентации напра-
виха Иванка Виденова, 
директор на Дирекция 
„Водоснабдяване и канали-
зация“ в Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ), д-р инж. Дочка Ва-
силева, експерт „Страте-
гически инвестиции“, Зве-
но за координация, Фонд на 
фондовете, и Донка Йор-

данова, експерт Дирекция 
„Развитие на селските ра-
йони“ в Министерството 
на земеделието, храните 
и горите (МЗХГ). Презен-
тация представи и Ана-
стасия Стоименова от 
„Геострой“ АД, генерален 
партньор на събитието. 
Тя запозна присъстващи-
те с успешно изпълнени 
проекти на компанията 
във ВиК сектора.

„За осми пореден път 
успяваме в края на кален-
дарната година да събе-
рем бизнеса и институци-
ите, за да отчетем заедно 
какво е реализирано до 
момента по ОП „Околна 
среда” (ОПОС) и по Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР). 

Да направим и равносмет-
ка за допълнителните ин-
вестиции в отрасъл ВиК, 
извън ОПОС и ПРСР, както 
и да набележим всичко, 
което ни предстои за во-
дния сектор на България. 
На всички ни е ясно, че 
ни очаква много работа. 
През изминалите някол-
ко години работихме по 
подготовката на мащаб-
ните инвестиции за ВиК 
инфраструктура. Следва-
щата 2019 г. е критична 
за програмния период и 
трябва да преминем към 
действие, към реализация 
с бързи темпове. Браншът 
иска нещата да се случат 
и разчитаме, че институ-
циите ще работят това 
да стане по най-добрия 

начин. Именно за тази цел 
на форума сме поканили 
представители на ресор-
ните министерства и 
Столичната община, кои-
то имат отношение към 
инвестиционния процес“. 
Това каза при откриване-
то на конференцията инж. 
Иван Иванов, председател 
на УС на БАВ, който бе и 
модератор на откриващия 
панел на събитието. Инж. 
Иванов прочете поздрави-
телен адрес от председа-
теля на парламентарната 
Комисия по околната сре-
да и водите Ивелина Ва-
силева до председателите 
на УС на КСБ и на БАВ и до 
участниците в конферен-
цията. 

„За мен е изключител-

но удоволствие възмож-
ността да взема участие 
в откриването на Осмата 
национална конференция 
„Оперативна програма 
„Околна среда“ и Програма-
та за развитие на селски-
те райони в периода 2014 
– 2020“, организирана от 
Камарата на строители-
те в България и Българска-
та асоциация по водите. 
Форумът се наложи като 
едно от най-значимите за 
водния и строителния сек-
тор събития, което съби-
ра широк кръг от експер-
ти – от най-високо ниво на 
държавната и местната 
власт, строители, проек-
танти, представители на 
консултантски фирми и 
вносители на материали“, 

каза инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ. 
Той подчерта, че предсто-
ящата година е ключова за 
програмния период 2014 – 
2020 г. и по-специално за 
проектите по ОПОС. По 
думите му през 2019 г. се 
очаква да стартират го-
лемите водни проекти. 

Инж. Терзиев заяви, че 
българските строителни 
фирми са натрупали сери-
озен опит през предходния 
период, както и управлява-
щите органи на оператив-
ните програми. „Научихме 
много уроци, като напри-
мер, че стандартизацията 
на тръжните документи е 
от изключително значе-
ние. Няма как да не припом-
ня, че Камарата съвмест-
но с Министерството на 
околната среда и водите 
и Оперативна програма 
„Околна среда“ разрабо-
тихме стандартизирани 
типови документи за во-
дните проекти по „ОПОС 
2014 - 2020”. Надяваме се, 
че те ще направят мно-
го по-лесни и прозрачни 
процедурите във ВиК сек-
тора и ще допринесат за 
успешната реализация на 
предстоящите значими 
за страната ни обекти“, 
посочи Терзиев и допълни, 

Снимки Румен Добрев
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че необходимо условие за 
успеха на програмата е 
завършването на водна-
та реформа, на която фо-
румът трябва да обърне 
внимание. 

„Разбира се, ние знаем, 
че средствата, необходи-
ми за развитие и управле-
ние на водния сектор, са 
много повече, отколкото 
предвидените по европей-
ските програми. Надявам 
се, че днес една от те-
мите, които ще станат 
предмет на дискусии, ще 
бъде свързана именно със 
стратегията и възмож-
ностите за финансиране 
на сектора. Сигурен съм, 
че както и досега конфе-
ренцията ще постави най-
актуалните проблеми и ще 
очертае перспективите 
за развитие на сектора. 
Убеден съм, че форумът 
ще бъде много полезен за 
всички участници в проце-
са на модернизиране на во-
дния сектор в страната”, 
каза още председателят 
на УС на КСБ. 

„Благодаря за пока-
ната, за мен е чест и 
удоволствие да съм за 
поредна година с Вас. По-
добряването на качество-
то на живот на български-
те граждани, запазвайки 
баланса между съхране-
нието на околната среда и 
икономическото развитие, 
е основен приоритет на 
МОСВ. Затова и усилията 
ни са насочени към модер-
низация и изграждане на 
нова екологична инфра-
структура. Тя е важен фак-
тор за високото качество 
на живот на гражданите“, 
заяви зам.-министър Ата-
наска Николова и припомни, 
че основен финансов ин-
струмент за инвестиции 
в екологична инфраструк-
тура е ОП „Околна среда“, 
като най-голям ресурс е 
предвиден в сектор „Води“ 
- 2,3 млрд. лв. Тя подчер-
та, че през периода 2014 
- 2020 г. оперативната 
програма финансира ВиК 
сектора чрез прилагане-
то на нов подход: една 
обособена ВиК територия 
- един ВиК оператор - един 
проект. 

„През 2016 г. с финанси-
ране, осигурено от ОПОС, 
Министерството на окол-
ната среда и водите за-
почна подготовката на 14 
регионални прединвести-
ционни проучвания (РПИП). 
Дейностите по разработ-
ването на документите 
за 6 от тези обособени 
територии вече са фина-

лизирани, включително и 
със становище на експер-
тите от инициативата 
JASPERS. За останалите 
8 РПИП предстои приема-
не на финалните доклади. 
Още през летните месеци 
Управляващият орган (УО) 
на ОПОС публикува покана 
за подаване на проектни 
предложения към 14-те 
ВиК оператора, които са и 
основните бенефициенти 
през този програмен пери-
од. Крайната дата за при-
емане на предложения е 23 
април 2019 г. За ускоряване 
и подпомагане на процеса 
за подготовка на качест-
вени проекти УО на ОПОС 
организира текущи консул-
тации и работни срещи с 
бенефициентите, които 
основно целят да се из-
чистят всички слабости 
в проектната документа-
ция още в най-ранния етап, 
а именно на оценката“, 
информира Николова. Тя 
обясни, че за да се напра-
ви по-точна равносметка 
за напредъка по изпълне-
нието на политиките на 
МОСВ и на постигнатите 
резултати по ОПОС, тряб-
ва да се разшири хоризон-
тът на оценка. Според нея 
статистиката за размера 
на инвестициите, броят 
на сключените договори 
и изплатените средства 
е важна, но по-съществе-
ното е ефектът от тези 
проекти.

„Нашите прогнози са, 
че след реализирането на 
инвестициите в рамките 
на ОП „Околна среда“ за це-
лия програмен период ще 
се подобри качеството на 
живот на над 3,5 милиона 
български граждани“, посо-
чи зам.-министърът. Нико-
лова информира, че обяве-
ните процедури по ОПОС 
възлизат на 99% от общия 
бюджет по програмата. 
Сключените договори за 
безвъзмездна финансова 
помощ са 99 бр. на обща 
стойност 1,37 млрд. лв., 
или близо 40% от ресур-
са на ОПОС. През 2018 г. 
е отчетен двоен ръст на 
разплащанията в сравне-
ние с 2017 г. „От начало-
то на програмния период 
до сега на бенефициен-
тите са разплатени над 
400 млн. лв., което е 11,6% 
от бюджета на програма-
та. Управляващият орган 
продължава стриктно да 
следи да не допуска за-
бавяне по отношение на 
възстановяването на на-
правените от бенефици-
ентите разходи“, подчер-

та Атанаска Николова.
З а м . - м и н и с т ъ р ъ т 

представи данни и за 
Предприятието за упра-
вление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС), което е 
другият важен финансов 
инструмент за прилагане 
на политиките на МОСВ, 
насочен предимно към 
местните власти. „През 
2018 г. в сектор „Управле-
ние на водите“ по ПУДООС 
са сключени 33 договора 
за изпълнение на еколо-
гични проекти на общини 
за 38 млн. лв. Това са 21 
договора за колектори и 
канализации и 12 контра-
кта за малки водоснабди-
телни обекти. В рамките 
на тези проекти до края 
на годината ще бъдат из-
градени 100 км нова ВиК 
мрежа – около 61 км кана-
лизация и 37 км водопрово-
ди“, съобщи тя. В края на 
изказването си Атанаска 
Николова призова инсти-
туциите и бизнесът да 
си партнират в преодоля-
ването на един общ про-
блем - подготовката на 
кадри в строителството 
и ВиК сектора. „Факт е, 
че интересът на млади-
те хора към тези трудни 
и отговорни инженерни 
специалности намалява. 
Мерките, които предпри-
емат учебните заведения, 
държавните институции 
и бизнесът, са фрагмен-
тирани, до голяма степен 
некоординирани и неефек-
тивни. Затова призивът 

ми е да работим заедно и 
да направим тези специал-
ности привлекателни, да 
гарантираме на младите 
хора кариерно развитие 
и реализация. Надявам се 
с активното участие на 
КСБ и БАВ тези професии 
да станат атрактивни, да 
осигурим стажове, сти-
пендии и възможности за 
професионална реализа-
ция. От името на МОСВ 
заявявам готовност за 

сътрудничество в тази 
посока. Заедно ние ще ин-
вестираме в бъдещите 
ни успехи и ще постигнем 
основната си цел - подо-
бряване на качеството 
на живот на българските 
граждани“, завърши Ата-
наска Николова. 

„За мен е привилегия да 
участвам в откриването 
на Осмата национална 
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конференция на Камара-
та на строителите в 
България и Българската 
асоциация по водите. Ини-
циативата на КСБ и БАВ 
за провеждането на този 
форум спомага за консоли-
дирането на строителния 
бранш и всички заинте-
ресовани страни във ВиК 
отрасъла. Тази проява 
предизвиква интереса на 
обществеността, защо-
то тя дава публичност на 
постигнатото в секто-
ра до момента и всички 
могат да се запознаят с 
резултатите. В същото 
време в рамките на кон-
ференцията се поставят 
и важни за всички граж-
дани въпроси, проблеми и 
предизвикателства с цел 
да се намерят правилни-

те и разумните решения 
с мисъл за идното поколе-
ние и за околната среда“, 
каза д-р Лозана Василева, 
зам.-министър на земеде-
лието, храните и горите. 
Тя посочи, че в страте-
гията за развитието на 
ВиК отрасъла за периода 
2014 - 2023 г. основните 
мерки за подобряване на 
качеството на питейна-
та вода са изграждане на 
пречиствателни станции 
и подмяната или рехабили-
тацията на остарялата 
водопроводна система, 
както и че нуждите от ин-
вестиции във ВиК инфра-

структурата са огромни, 
особено на територията 
на селските райони. Д-р 
Василева допълни, че през 
настоящия програмен 
период ПРСР дава своя 
принос за справянето с 
проблемите на ВиК ин-
фраструктурата и за пос-
тигането на финансово, 
технически и екологично 
устойчив ВиК отрасъл. 

„За 2014 – 2020 г. са за-
делени над 127 млн. евро по 
подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 

на ПРСР. Тези средства 
дават възможност на об-
щините да инвестират в 
изграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на 
водоснабдителните сис-
теми и съоръжения, като 
приоритетно се финан-
сират проекти, които се 
реализират в населени 
места с установено лошо 
качество на питейната 
вода и с чести аварии по 
мрежата. Към момента в 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ са подписани 49 дого-
вора за финансова помощ 
с общините на стойност 
от близо 125 млн. евро. С 
тези инвестиции се цели 
да се подобри качеството 
на живот, като се осигу-
рят по-добри водоснабди-
телни услуги в малките 
населени места“, сподели 
зам.-министър Василева. 
От думите й стана ясно, 
че Програмата за разви-
тие на селските райони 
в периода е договорена на 
60%, или над 1,6 млрд. евро. 
Към 1 ноември 2018 г. раз-
платените средства са 
над 680 млн. евро. 

„В заключение бих ис-

кала да пожелая на стро-
ителите да продължите 
да работите все така 
успешно за нашите на-
селени места, за да про-
дължат те да добиват 
все по-европейски облик. 
Безспорно строителният 
бранш е този, който се 
е доказал като устойчив 
във времето. Успех в реа-
лизацията на проектите и 
нека всички заедно да си 
сътрудничим за решаване-
то на проблемите на сек-
тора“, допълни д-р Лозана 
Василева. 

„Искам да благодаря 
на вестник „Строител“ 
и КСБ за организацията 
на това събитие и за по-
каната, защото за всеки 
кмет въпросите, свързани 
с осигуряване на доста-
тъчно средства за реа-
лизиране на проектите за 
ВиК мрежата, са много го-
лямо предизвикателство. 
Това са едни от най-ва-
жните проблеми на всяко 
населено място, които 
са доста по-сериозни в 
големия град. ВиК проек-
тите са най-тежките, 
най-скъпите и винаги са 

огромно предизвикател-
ство за изпълнителите, 
гражданите и админи-
страцията. Всичко, което 
правим и ни предстои, из-
исква огромна мобилиза-
ция, ресурс, организация 
и търпение от страна на 
хората“, каза кметът на 
София Йорданка Фандъ-
кова пред участниците 
в конференцията. Тя под-
черта, че осигуряването 
на качествено водоснаб-
дяване, екологично от-
веждане и пречистване на 
водата е стратегическа 
задача на Столичната 
община. През последните 
10 години СО е инвести-
рала над 500 млн. лв. във 
ВиК инфраструктурата 
на града, но все още има 
много квартали, където е 
необходимо изграждането 
на канализация, тъй като 
София се разраства мно-
го бързо. „Когато станах 
кмет на СО, на 30% от 
територията на общи-
ната нямаше изградена 
канализация. Осигурихме 
възможните инвестиции 
чрез няколко източника. На 
първо място чрез инвес-
тиционната програма на 
концесионера „Софийска 
вода“ АД. Възползвахме се 
максимално от програма 
ИСПА от предприсъедини-
телните фондове, от ОП 
„Околна среда 2007 - 2013“ 
и  ПУДООС. Използвам слу-
чая да благодаря на МРРБ 
и на Управляващия орган на 
ОПОС, защото без екипна 
работа с тези институ-
ции нямаше да се спра-
вим“, сподели Фандъкова. 
Тя отчете, че от 2009 г. 
до сега са построени над 
200 км ВиК мрежа, но въ-
преки това степента на 
развитие на тази инфра-
структура продължава да 
е крайно недостатъчна. 
„Ресурсът по ОПОС в на-
стоящия програмен пери-
од е голям, но в същото 
време не стига за всички 
общини и ние се състеза-
ваме за всеки един лев. По 
предварителни разчети на 

експертите, за да изгра-
дим канализационна мре-
жа навсякъде в София, са 
ни нужни над 2 млрд. лв.“, 
коментира кметът и по-
ясни, че в тази сума не са 
включени средствата за 
отчуждаване, които също 
са сериозни. Йорданка 
Фандъкова отбеляза, че 
не само парите създават 
трудности, но и самите 
отчуждителни процедури, 
които са тежки и доста 
дълги. 

„За да продължим да 
изграждаме ВиК мрежа 
в районите, където тя 
липсва, разчитаме изклю-
чително много на „ОПОС 
2014 – 2020“, както и на 
останалите възможни 
източници, включително 
на средства от бюджета 
на Столичната община. 
По наши разчети парите, 
които може да осигурим 
от различни източници 
до 2025 г., са около 800 
млн. лв.“, поясни тя. Йор-
данка Фандъкова съобщи 
още, че СО е на финала 
на изготвянето на Реги-
оналното прединвести-
ционно проучване, което 
е необходимо условие, за 
да кандидатства общи-
ната за финансиране от 
ОПОС. Предстои да бъде 
разгледан списъкът с 
проектите в Столичния 
общински съвет. С под-
готвеното РПИП СО ще 
може да кандидатства 
за максималния размер 
на средствата по ОПОС, 
който е 400 млн. лв. „Ние 
ще направим всичко въз-
можно да подадем навре-
ме качествени проекти. 
За останалите средства, 
които са ни необходими за 
ВиК инфраструктурата, 
отново ще разчитаме на 
инвестиционната програ-
ма на концесионера, както 
и на ПУДООС. В момента 
в София се изпълняват 
доста проекти с финанси-
ране от тези източници в 
кварталите „Симеоново“, 
„Бенковски” ,  „Модерно 
предградие”, Горна баня”, 
местност Сливница в ра-
йон „Люлин”, „Горубляне“, 
„Овча купел”. Ще продъл-
жим да си сътрудничим с 
КСБ по темите, свързани 
със сроковете, качест-
вото на изпълнение и ка-
пацитета на фирмите, 
защото обектите вина-
ги срещат предизвика-
телства. Надявам се, че 
в следващите години ще 
можем да изпълним ам-
бициозната програма на 
СО, за да осигурим по-чис-
та околна среда в нашия 
град“, каза още кметът на 
СО Йорданка Фандъкова.

Всички презентации, 
направени на конферен-
цията, са публикувани 
на сайта на в. „Строи-
тел“ http://vestnikstroitel.
bg/news/194182_osma-
nacionalna-konferenciya-na-
bav-i-ksb-prezentacii/
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Инж. Иван Моллов, зам.-председател на ОП на КСБ – София, бе модератор на Панел II 
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Валерия Калчева, главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ:

Благодаря за възмож-
ността да участвам в 
Осмата годишна конфе-
ренция на КСБ и БАВ. Аз 
ще допълня представена-
та информация за Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“) от зам.-ми-
нистъра на околната сре-
да и водите Атанаска Ни-
колова.

Бюджетът на „ОПОС 
2014 – 2020“ е около 3,5 
млрд. лв., които са раз-
пределени в няколко ос-
новни приоритетни об-
ласти – подобряване на 
ВиК инфраструктурата, 
екологично управление на 
отпадъците и опазване на 
биоразнообразието. Опе-
ративната програма фи-
нансира и мерки за превен-
ция и управление на риска 
от наводнения, а също и 
такива за подобряването 
на качеството на атмос-
ферния въздух. 

Към момента сме обя-
вили процедури за над 3,4 
млрд. лв., или за 99% от 
бюджета на „ОПОС 2014 – 
2020“. Стартиралите про-
цедури са общо 35. През 
2018 г. сме изплатили 219 
млн. лв. на бенефициенти-
те (6,3% от ресурса на 
ОПОС), което е два пъти 
повече от изплатените 
през 2017 г. От началото 
на програмния период с 
натрупване 

изплатените средства 
възлизат на 403 млн. лв., 

или 11,7%. Може да 

се похвалим и с няколко 
приключени инфраструк-
турни проекта. Те не са 
много на фона на ресурса, 
който предоставяме по 
„ОПОС 2014 – 2012“, но от-
читайки спецификата на 
ВиК проектите, можем да 
ги определим като успех, 
защото от момента на 
проектната идея до тях-
ната финална реализация 
минават средно 5 години. 
Към момента са завърше-
ни новите пречиствател-
ни станции за отпадъчни 
води (ПСОВ) в Раднево и 
Банско, реконструкцията 
на ПСОВ на Враца, а също 
и на ПСОВ Шумен. В тези 
населени места е доизгра-
дена и ВиК мрежата. Пред-

стои да бъде въведена в 
експлоатация ВиК мрежа-
та в Долна Митрополия 
като част от съвместния 
проект за воден цикъл с 
община Плевен. Беше от-
крита и пречиствателна-
та станция за отпадъчни 
води в Тервел.

Общо 13 проекта са в про-
цес на изпълнение по При-
оритетна ос „Води“.

Те са финансирани по 
процедури „Ранни ВиК про-
екти, компонент 1 и 2“ и 
втора фаза на проектите, 
чието изпълнение е стар-
тирало през предходния 
програмен период. Едно 
задание е все още в про-

цес на оценка, това е про-
ектът за изграждане на 
ВиК инфраструктура на 
обособената територия 
на „ВиК“ ЕООД Смолян“ на 
стойност 69 млн. лв.

По Приоритетна ос 
„Отпадъци“ 26 договора са 
в процес на реализация. Те 
са на обща стойност на 
безвъзмездната финансо-
ва помощ от 216 млн. лв. 
Сключени са процедурите 
за изграждане на компо-
стиращи инсталации и 
такива за предварително 
третиране на отпадъци. 
16 проекта са на етап 
оценка. Те са на стойност 
334 млн. лв., като това 
число включва и големия 
проект на Столичната 
община за изграждане 
на инсталация за оползо-
творяване на RDF гориво 
на стойност 179 млн. лв. 
При него оценката на на-
ционално ниво приключи и 
в края на октомври беше 
одобрен от Европейската 
комисия.

В рамките на Приори-
тетна ос 4 „Превенция 
и управление на риска 
от наводнения и свла-
чища“ имаме 4 проекта 
на стойност 6,9 млн. лв. 
за противодействие на 
свлачищните процеси с 
бенефициенти общините 
Луковит, Сливен, Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 

и МРРБ. Други 7 проекта 
са в процес на оценка на 
стойност 54 млн. лв. 

По процедура „Мерки 
за въвеждане на решения 
за превенция и управление 
на риска от наводнения“ 
се финансират мерки за 
ремонт на язовирни сте-
ни. Засега имаме 5 проек-
та на стойност малко над 
5,5 млн. лв.

Какво предстои през след-
ващата година? 

Както вече беше спо-
менато, 2019 г. ще бъде 
ключова за водните про-
екти по оперативната 
програма, а и за строи-
телния бранш като цяло. 
Фокусът ще бъде върху 
оценката на регионалните 
ВиК проекти, които пред-
стои да получим в рамки-
те на крайния срок за кан-
дидатстване – 23 април 
2019 г. Имаме уверението 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, че 
няма да получим всички 14 
в последния ден, а ще има 
определена етапност при 
подаването. Казвам това, 
защото е важно и с оглед 
на последващо търгуване 
на обществените поръчки 
– респективно изпълнение 
на строително-монтажни 
работи.

Друго, което планира-
ме за следващата година, 
е 

обявяване на процедура за 
изграждане на ВиК инфра-
структура в Столичната 
община. 

Активно се работи в 
момента по подготовка-
та на Регионалното пре-
динвестиционно проучва-
не (РПИП) с подкрепата 
на експерти от инициа-
тивата JASPERS, които 
оказват помощ на бене-
фициента и Управляващия 
орган (УО) за разработва-
не на документите. Очак-
ваме проектът да е голям 
по смисъла на регламента 
– тоест на стойност над 
50 млн. евро. Документи-
те се разработват с из-
вестно забавяне спрямо 

всички останали РПИП 
и съответно се изисква 
изключително стрикт-
на организация както от 
страна на бенефициента, 
така и от страна на УО, за 
да бъдат изпълнени всич-
ки планирани инвестиции 
в рамките на крайния срок 
за допустимост на разхо-
дите по ОПОС – декември 
2023 г. 

За 2019 г. сме планира-
ли и няколко малки процеду-
ри. Едната е за „Изпълне-
ние на демонстрационни/
пилотни проекти в об-
ласт та на управлението 
на отпадъците“ на стой-
ност 9,8 млн. лв. Друга е 
„Екосистемно-базирани 
решения за превенция и 
управление на риска от 
наводнения“ на стойност 
9 млн. лв. 

Предстои реализация-
та на проекти по процеду-
ра „Мерки за подобряване 
качеството на атмосфер-
ния въздух“, които не са 
инфраструктурни, но са с 
изключително значение за 
качеството на живот на 
гражданите.

Напредъкът по ОПОС 
не е само цифри, той се 
измерва в резултати и 
най-вече в подобряване 
на условията на живот на 
всички, които се възполз-
ват от инфраструкту-
рата, чието изграждане 
финансираме. Над 3,5 млн. 
български граждани ще 
се облагодетелстват от 
мерките, които ще се ре-
ализират в рамките на ОП 
„Околна среда“.

За финал ще кажа, че 
добрата реализация на 
всяко едно начинание на 
оперативната програма 
има три основни стълба. 
Първият е партньорство 
с всички заинтересовани 
страни и бенефициенти, 
други институции и бран-
шови организации. Вто-
рият е активен диалог с 
всички тях. И не на послед-
но място - ние от ОПОС 
сме далеч от мисълта, 
че знаем и можем всичко, 
затова разчитам изклю-
чително много на опита, 
който може да бъде споде-
лен и предаден от всички 
наши партньори.
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Иванка Виденова,  директор на Дирекция 
„Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ:  

Благодарна съм за въз-
можността да участвам в 
Осмата национална конфе-
ренция ОП „Околна среда“ и 
„Програмата за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020“. Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) вече няколко годи-
ни работи върху Регионал-
ните прединвестиционни 
проучвания (РПИП) в стра-
ната. От тях зависи и ре-
ализирането на едни от 
най-важните проекти във 
ВиК отрасъла. 

В България има 16 ад-
министративни области, 
които могат да бъдат 
бенефициенти по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“. Усло-
вието е на тяхната те-
ритория да функционира 
само един ВиК оператор. 
Сред тези региони е Смо-
лян, където през изминалия 
оперативен период беше 
направено и първото пи-
лотно регионално предин-
вестиционно проучване. 
Тяхното ВиК дружество-
то вече кандидатства, за 
да подпише договор като 
бенефициент по програ-
мата за проект на стой-
ност 69 млн. лв. Друг при-
мер, който искам да дам, е 
свързан със Столичната 
община, която ще разчи-
та на близо 400 млн. лв. за 
голям ВиК обект. 

Искам да подчертая, че 
в 14 области в страната 
техническото задание на 
РПИП беше изготвено от 
МРРБ с подкрепата на ини-
циативата JASPERS. При 
тях договорите с ВиК опе-
раторите бяха подписани 
още през 2016 г. Едновре-
менно с това стартира и 
работата по обследване 
на ВиК инфраструктурата 
им. Бяха проверени всички 
пречиствателни станции, 
водоснабдителни и кана-
лизационни мрежи и съоръ-
жения. Набелязаха се обек-
тите, които трябва да се 
изградят, за да се постиг-
не пълно съответствие с 
двете директиви на Евро-
пейския съюз в областта 

на питейните и отпадъчни 
води. Става дума за всички 
агломерации с над 10 000 
е.ж., които на терито-
рията на тези области са 
51. Планирано е през след-
ващия програмен период 
в други 116 агломерации 
с е.ж. между 2000 и 1000 
също да бъдат извършени 
строителни дейности. 

Една от териториите, 
на която искам да обърна 
най-голямо внимание, е 
Бургас. Там се очертава 
инвестицията в подобря-
ване на ВиК мрежата да 
е за над 385 млн. лв. Очак-
вам в най-скоро време да 
започне и същинското ре-
ализиране на проекта от 
страна на ВиК оператора. 
За момента са подготве-
ни регионалните предин-
вестиционни проучвания, 
анализът на разходите, на 
ползите, както и докумен-
тите, свързани с екологич-
ното законодателство. 
Извършва се всичко, кое-
то се изисква от Европей-
ския съюз по отношение 
на един наистина значим 
и голям инфраструктурен 
обект. Тук трябва да от-
бележа, че повечето про-
екти в страната ще бъ-
дат на стойност, която 
е под дефинираната от 
оперативната програма 
и Европейската комисия, 
и ще бъдат разглеждани 
и одобрявани в България. 

До момента се очертава 
само този в Бургас да бъде 
одобрен от експертите в 
Брюксел. 

Важно е да се знае, 
че по оперативната про-
грама се предвижда във 
всички тези региони да 
бъдат изградени над 800 
км водопроводна мрежа, 
а също така да се рекон-
струира канализацията и 
да се изградят нови пре-
чиствателни станции за 
отпадъчни води (ПСОВ).

Една от новите ПСОВ 
ще се намира в Шумен. 
За нея вече е обявена об-
ществена поръчка от ВиК 
оператора. 

В редица други обла-
сти в страната също ще 
бъдат изградени обекти, 
като за някои от тях ще 
трябва да се провеждат 
градоустройствени про-
цедури, а също така да 
се изготвят подробни ус-
тройствени и парцеларни 
планове. Както знаете, 
говорим за сложно зако-
нодателство, отнемащо 
време. 

В тази връзка искам да 
посоча, че е изключително 
важно взаимодействието 
с местните власти, за-
щото всички процедури, 
свързани с устройствено-
то планиране, определено 
зависят от общинските 
и областните админи-
страции. Тук ключова ще 

е подкрепата, която ще 
предоставя ВиК операто-
рът в качеството си на 
бенефициент. Естестве-
но, ще е важна и работата 
на местната власт, за да 
може максимално бързо да 
приключат устройствени-
те процедури и да има въз-
можност за издаване на 
строителни разрешения 
и за тези подобекти, кои-
то са зависими от това 
планиране. Такива обекти 
са голяма част от отвеж-
дащите водопроводи до 
населените места, част 
от колекторите. Това са 
ключови проекти, които 
попадат извън регулация. 

В рамките на 14-те ад-
министративни области 
се очаква индикативният 
брой на обществените по-
ръчки да бъде 193. Надявам 
се процедурите да се из-
вършат максимално бързо. 

Убедена съм, че всички 
заинтересовани страни 
ще подходят оперативно 
и целесъобразно и ще се 
вместим в начертаните 
срокове. Предвид факта, 
че идейните проекти са 
готови, предполагам, че 
ВиК дружествата ще ус-
пеят да попълнят форму-
лярите за кандидатства-
не в срока за подаване на 
предложенията, който е 
април 2019 г. 

Извън информацията 
за тези 14 територии 
ще посоча и няколко нови 
области, които през из-
миналите 2 години успяха 
да се консолидират. При 
тях беше взето решение 
всички общини да ста-
нат членове на областни 
асоциации по ВиК. Това им 
дава възможност също да 
бъдат бенефициенти по 
програмата. Говорим за 
близо 1 млн. души, които 
ще получат подобрение на 
услугите. Имаме амбиция-
та много подробно за тях 
да бъдат разписани мерки-
те за постигане на съот-
ветствие както в облас-
тта на питейните, така 
на отпадъчните води. На-
шето желание е самото 
строителство на всички 
тези обекти да започне 
максимално рано.

Александър Ненков, зам.-
председател на парламентарната 
Комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление:

Както сами виждате, въпреки натоварената ни 
програма с колегите народни представители винаги 
ценим високо тези събития и редовно присъства-
ме на тях. На подобни мероприятия се оценява със-
тоянието на Оперативна програма „Околна среда“ 
(ОПОС) и Програмата за развитие на селските ра-
йони (ПРСР), дискутират се проблеми от предходния 
програмен период с цел да се минимизират недоста-
тъците през настоящия.

В момента по ОПОС е заделен сериозен ресурс 
за водните проекти. Без активното участие на Ка-
марата на строителите в България (КСБ), Българ-
ската асоциация по водите (БАВ), местната власт, 
Управляващия орган на програмата и Министер-
ството на регионалното развитие и благоустрой-
ството нещата трудно ще се получат така, както 
ни се иска. 

Както чухме по време на Осмата национална 
конференция „ОП „Околна среда“ и „Програмата за 
развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“, 
организирана от КСБ и БАВ, всички проекти трябва 
да бъдат завършени до края на 2023 г. Следователно 
се изисква много стриктна сериозна работа, как-
то и добра координация между всички участници в 
процеса. Затова е важно те да присъстват на по-
добни форуми, включително и представителите на 
законодателната власт. В момента се обсъждат и 
гласуват важни законопроекти, свързани с рефор-
мата в сектора. 

Инж. Красимир Стоянов, 
управител на „HTI България“ ЕООД 
и член на УС на БАВ: 

Както през миналите години, така и сега, нивото 
на конференцията е много високо. Форумът свърз-
ва публичната власт с бизнеса. Събитието вина-
ги напипва пулса на случващото се в държавата по 
отношение на водните проекти и подпомага всички 
участници в процеса, които имат възможност да 
зададат своите въпроси и да се подготвят за това, 
което предстои. 

Смятам, че е изключително важно обществе-
ността да бъде информирана за работата на инсти-
туциите и на строителния бранш, за да се сведе до 
минимум недоволството от страна на гражданите. 
Мога да потвърдя, че и в бъдеще възнамеряваме да 
участваме като партньор на събитието. 

АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА

Територии с РПИП
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На организираната от КСБ и БАВ конференция участниците се запознаха с различни 
възможности за финансиране на публични инвестиционни проекти

Темата на конференци-
ята е много важна и акту-
ална, сподели представи-
тел на Фонд на фондовете 
(ФнФ). Професионалната 
общност се запозна в де-
тайли с финансовите ин-
струменти и работата на 
Фонд на фондовете, като 
се обедини във виждане-
то, че това е бъдещето 
за осигуряване на сред-
ства за инфраструктурни 
проекти, тъй като гран-
товете по оперативните 
програми ще стават все 
по-малко. По различни при-
чини ЕС насочва средства 
в други приоритетни об-
ласти, определят се нови 
критерии на финансиране. 
Така че България няма да 
може да разчита винаги 
на безвъзмездна помощ от 
ЕС, ще бъдат необходими 
нови модели, които да се 
ползват, за финансиране 
на инфраструктурни про-
екти. На този етап не-
обходимостта от инвес-
тиции във ВиК сектора е 
огромна, като Оператив-
на програма „Околна сре-
да“ (ОПОС) осигурява само 
част от тях. Въпросът е 
откъде ще се вземат ос-
таналите пари. Именно 
тук е ролята на финансо-
вите инструменти. 

Какво представляват те?

Това са специализира-
ни финансиращи схеми, съ-
финансирани със средства 
от Европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове (Кохезионен фонд, 
Европейски фонд за регио-
нално развитие, Европей-
ски социален фонд и др.). 
Също така се разполага с 
национално съфинансиране 
от държавния бюджет. 

Изключително важно е 
и привличането на частен 
капитал и експертиза. 
Всеки един от Европейски-
те структурни и инвести-
ционни фондове финансира 
оперативни програми, а 
всяка оперативна програ-
ма може да задели част 
от собствения си ресурс, 
който да използва за фи-
нансови инструменти. В 
предишния програмен пе-
риод 2007 – 2013 г. финан-
сови инструменти са из-
ползвани по инициативата 
JESSICA по ОП „Регионално 
развитие“ и JEREMIE по 
ОП „Развитие на конку-
рентоспособността на 
българската икономика“. 
Това са първите успешни 
финансови инструменти. 
През настоящия програ-
мен период вече има 4 
оперативни програми, за-
делили средства от бю-
джетите си за финансови 
инструменти: ОП „Разви-
тие на човешките ресур-
си“, ОП „Околна среда“, ОП 
„Региони в растеж“ и „Ино-
вации и конкурентоспосо-

бност“. Всички те са съ-
средоточени в един Фонд 
на фондовете (ФнФ), кой-
то предоставя централи-
зирано управление на тези 
финансови инструменти. 
В момента 

бюджетът, с който 
Фондът разполага от 
оперативните програми, е 
около 1,2 млрд. лв. 

Над половината от 
него – около 600 млн. лв., 
вече са договорени и са 
в процес на изпълнение. 
Фонд на фондовете се 
управлява от „Фонд ме-
ниджър на финансови ин-
струменти в България“ 
ЕАД, което е държавно 
търговско дружество, съз-
дадено преди три години с 
принципал Министерство-
то на финансите. 

Чрез привличане на 
частни инвеститори и 
капитал България може 
да удвои финансовия ре-
сурс, който достига до 
крайните получатели, в 
случая ВиК операторите. 
От общия ресурс, който 
е по оперативните про-
грами (1,2 млрд. лв.), до 
крайните получатели във 
всички сектори ще могат 
да достигнат около 2,6 
млрд. лв. Фонд на фондо-
вете сключва оперативни 
споразумения с финансови 
посредници. Това са банки, 
финансови институции, 
фондове, инвестиционни 
или лизингови дружества, 
които изпълняват и упра-
вляват инструмента от 
името на фонда. Чрез тях 
средствата достигат до 
крайните получатели. Ос-
новните цели на ФнФ са 
ефективно управление на 
финансовите инструмен-
ти, икономия от мащаба 
и изграждане на експер-
тиза на национално ниво, 
както в публичния, така и 
в частния сектор. 

Кои са предимствата на 
финансовите инструмен-
ти? 

Те спомагат за реа-
лизирането на финансово 
устойчиви и целесъобраз-

ни проекти. Това са ико-
номически жизнеспособ-
ни проекти, които имат 
възможност да генерират 
приходи в дългосрочен ас-
пект, но нямат достатъч-
но средства за инвести-
ции в началото и предвид 
преобладаващо публич-
ната полза рядко могат 
да привлекат капитал на 
свободния банков пазар. 
Тук се намесват финан-
совите инструменти. Те 
стимулират частния сек-
тор за участие в публични 
политики, като мобилизи-
рат и експертиза от него, 
която е изключително 
важна, и така спомагат 
за постигане на целите 
на Кохезионната полити-
ка. Финансирането ста-
ва под формата на заеми 
и гаранции, капиталови и 
квази-капиталови инвес-
тиции. За ВиК проектите 
са възможни само заеми и 
гаранции, извън частта с 
безвъзмездна финансова 
помощ (БФП) по ОПОС. Те 
също дават възможност 
за възвръщаемост на ин-
вестициите, т.е., кога-
то заемите са върнати 
от крайните получатели, 
фондът може да използва 
тези средства и отново 
да ги вложи в нова ВиК 
инфраструктура след го-
дини. 

Фондът се опитва да 
допълни възможностите 
за инвестиции, които 
безвъзмездната помощ и 
частният сектор предо-
ставят. 

Конкретно  за  ВиК 
сектора има финансови 
инструменти по Приори-
тетна ос „Води“ на ОПОС. 
Фондът е сключил опера-
тивно споразумение с Ев-
ропейската банка за въз-
становяване и развитие 
(ЕБВР), която е избраният 
финансов посредник за из-
пълнението и управление-
то на финансовия инстру-
мент във ВиК сектора. 
Налични са около 230 млн. 
евро, които ще бъдат раз-
пределяни като заеми (по-
голямата част) и гаран-
ции. Заемите ще бъдат 

давани директно на до-
пустимите ВиК операто-
ри от ЕБВР, а гаранциите 
– на търговските банки за 
покриване на кредитния 
риск. Така всъщност има 
допълнително привлечено 
финансиране от търгов-
ски банки. В края на тази 
и началото на следващата 
година се очаква да бъдат 
издадени и първите писма 
за намерения за финанси-
ране от ЕБВР. С тези пис-
ма ВиК операторите мо-
гат да кандидатстват за 
финансиране и пред Упра-
вляващия орган на ОПОС. 
ЕБВР ще осигури тяхната 
част от съфинансиране-
то, което е необходимо 
за проектите. Крайният 
срок за усвояването на 
средствата е декември 
2023 г. 

ВиК операторите са 
принципно крайните полу-
чатели, но те трябва да 
са консолидирани, да имат 
подписан договор за екс-
плоатация с Асоциацията 
по водоснабдяване и кана-
лизация и завършени реги-
онални прединвестицион-
ни проучвания. Проекти са 
допустими за агломерации 
с над 10 хил. еквивалент 
жители, които включват 
дейности, отговарящи 

на условията на Приори-
тетна ос „Води“ на ОПОС 
– разходи за проектиране, 
надзор, строително-мон-
тажни работи, машини 
и съоръжения и т.н. Има 
и други дейности, които 
могат да бъдат финанси-
рани, като разходи за по-
добряване на енергийната 
ефективност, намаляване 
на общите загуби на вода, 
оптимизация на опера-
тивните разходи на ВиК 
и др., т.е. има редица въз-
можности, от които ВиК 
операторите могат да се 
възползват. Недопустими 
дейности са рефинансира-
не на задължения и мосто-
во финансиране на безвъз-
мездна финансова помощ. 

Какви са основните пара-
метри на заемите?

ЕБВР може да отпуска 
инвестиционни заеми и 
оборотни такива до 30%, 
които са свързани с ин-
вестиционните дейности. 
Има два транша на финан-
совия инструмент – еди-
ният е от ФнФ, а другият 
е от ЕБВР. Двата транша 
са равни. Колкото пари 
идват от Фонд на фондо-
вете, толкова идват и от 
банката. Кредити се от-
пускат от 1 до 15 години 
и могат да са с гратисен 
период до 3 години. Разме-
рът им е до 15 млн. евро. 
В някои случаи може да се 
направи изключение чрез 
споразумение с банката. 
Обезпечението типично 
става чрез собствени 
приходи и банкови сметки. 
Няма изискване спрямо ма-
териални активи за обез-
печение на кредитите. 
Средствата от транша 
на Фонда се получават 
без лихви и такси. Относ-
но гаранциите – ЕБВР ще 
избере и сключи договор с 
избрани търговски банки. 
Те ще бъдат нейни парт-

ньори и ще предоставят 
гаранциите по финансо-
вите инструменти, които 
ще са за дългосрочни ин-
вестиционни заеми и ще 
имат покритие от 80% от 
размера на главницата, 
като трябва да се отбе-
лежи, че няма да има так-
си за ВиК операторите. 
Условията за кредитите 
и гаранциите, предлагани 
от ЕБВР, са по-добри, по-
дългосрочни и по-гъвкави, 
отколкото търговските 
банки могат да предло-
жат в момента. А и няма 
голям интерес от страна 
на търговските банки да 
финансират ВиК инфра-
структурата, защото за 
тях е трудно да прогнози-
рат риска.

Как може Звено за коорди-
нация към Фонд на фондо-
вете да е от полза за ВиК 
операторите? 

Звеното за коорди-
нация към Фонд на фон-
довете  осъществява 
координация между заин-
тересованите страни 
– министерствата, уп-
равляващите органи на 
оперативните програми, 
общините, асоциациите 
по ВиК, ЕБВР, ЕИБ, за да 
подпомага подготовката, 
финансирането и изпъл-
нението на проектите. 
Също така може да дава 
информация и съвети за 
възможни източници на 
финансиране, както и да 
осъществява подкрепа в 
процеса на разработване 
и реализация на проекти-
те. Най-общо казано, то 
е точка за контакт по 
всякакви въпроси, свър-
зани с финансирането 
и изпълнението на ВиК 
проектите. На официал-
ната страница на ФнФ 
(www.fmfib.bg) може да се 
получи допълнителна ин-
формация.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Кохезионен фонд 

ФМФИБ ЕАД 

Търговски банки 

Допустими ВиКО 

Заеми 

Покритие на 
кредитния  
риск 

ФИ за сектор ВиК, управляван от ЕБВР 

до 230 млн. евро 

Заеми 
 до 184 млн. евро 

Гаранции  
до 46 млн. евро 

Съфинансиране 

Допълнителен лостов ефект чрез 
ресурси от ТБ 

ЕБВР 

Финансови инструменти по ПО 1 Води  

ОПОС 2014 - 2020 г. 
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Донка Йорданова, експерт Дирекция 
„Развитие на селските райони“ в МЗХГ: 

По Програмата за раз-
витие на селските райони 
(ПРСР) беше обявен прием 
за проекти за изграждане, 
реконструкция, рехабили-
тация на водоснабдител-
ни системи и съоръжения 
в малките населени мес-
та. Първоначално бюдже-
тът, който беше опреде-
лен, бе в рамките на 85 
млн. евро. Бяха подадени 
повече от 113 проекта на 
обща стойност в размер 
на 279 млн. евро. Можем 
да кажем, че това е най-
високият бюджет, който 
е определян за прием по 
тази подмярка. Въпреки 
това тези средства не 
достигнаха, тъй като 
интересът от страна на 
кандидатите беше много 
голям и на 12 септември 
2018 г. бюджетът беше 
увеличен с още 42 млн. 
евро. Към настоящия мо-
мент има сключени 49 
договора, вече завърш-
ва договарянето на про-
ектите. В момента се 
провеждат процедурите 
за избор на строители 
от нашите бенефициен-
ти - общините. Можете 
да видите кои са бене-
фициентите,  както и 
каква е стойността на 
обектите на интернет 
страницата на Държавен 
фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 
в рубрика „Публичност 
по подмерките от ПРСР 
2014 - 2020”. 

Проектите бяха на 
стойност до 3 млн. евро 
за водоснабдителни сис-
теми и съоръжения. При 
нас в сравнение с другите 
програми финансирането 
е 100%, т.е. не е необхо-
димо бенефициентите 
да търсят допълнителни 
източници. Когато има 

100% финансиране, няма 
как да се създаде гаран-
ционна схема, защото 
няма нужда от такава. 

За  тези  малки  об -
щини, които получават 
средства по нашата про-
грама, възникват други 
казуси във връзка с из-
пълнението на проекти-
те. По време на първия 
панел на Осмата нацио-
нална конференция, орга-
низирана от КСБ и БАВ, 
бе зададен въпрос как ще 
се справят строители-
те при реализацията на 
всички тези обекти. В 
тази връзка, при нас по-
лучаването на авансово 
плащане се осъществява 
чрез сравнително лесен 
механизъм, а именно чрез 
запис на заповед от об-
щините. 

Тук възниква другият 
казус - какво се прави след 
получаването на авансо-
вото плащане и как да се 
изплащат средствата 
по проектите, за да не 
поставят в затруднение 
и забавяне изпълнители-
те? В тази връзка ние 
предприехме действия и 
през септември тази го-
дина Министерският съ-
вет прие постановление, 
според което на нашите 
бенефициенти - общини-
те, с които има сключени 
договори по програмата, 
ще се предоставят без-
лихвени кредити. Те се 
дават за извършването 
както на междинни, така 
и за окончателни плаща-
ния към изпълнителите на 
проектите. Специално за 
водоснабдителните про-
екти при обявяването на 
обществените поръчки 
могат да се заявяват до 
две междинни плащания 

от общините за периода 
на изпълнение на дей-
ностите по проектите. 
Подават се документи-
те в ДФЗ, предоставя се 
този безлихвен кредит 
на общината, а тя задъл-
жително го изплаща по 
сметката на строите-
ля. След това чрез без-
възмездната помощ Раз-
плащателна агенция си 
урежда отношенията с 
общината и връща сред-
ствата към Министер-
ството на финансите. 
Считаме, че това ще уле-
сни процеса и ще доведе 
до значително по-бързо 
изпълнение на проектите. 

През 2018 г. обявихме 
втори прием на проекти 
по мярка 7.2 от ПРСР. По 
нея бяха включени всич-
ки дейности, които не 
бяха допуснати в първия 
прием - детски градини, 
училища, професионални 
гимназии, улици, мерки за 
енергийна ефективност, 
спортни площадки, физ-
културни салони. Общият 
бюджет за всички тези 
дейности е 100 млн. евро. 
Както виждате, той е 
много по-малък, отколко-
то за водоснабдителните 
системи допустими за 
подпомагане по по-пре-
дходния прием. В заключе-
ние бих искала да добавя, 
че Управляващият орган 
на ПРСР е осигурил отва-
рянето на приеми по под-
мярка 7.2 за целия наличен 
бюджет, вследствие на 
което не се предвижда 
през следващата година 
да бъде отворен нов при-
ем за ВиК проекти. Мисля, 
че сме подсигурили въз-
можност обектите да се 
изпълнят и да не натовар-
ваме бизнеса.

АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА

Любомир Пейновски, член на УС на КСБ: 

Инж. Иван Моллов, зам.-председател на ОП на 
КСБ – София, и изп. директор на „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД:

Инж. Аврам Радев, член на Националния клуб 
на строителите ветерани: 

Националната конференция, 
организирана от КСБ и БАВ, се 
проведе за осма поредна годи-
на. Оценявам събитието като 
изключително полезно за всеки, 
който се интересува от етапа 
на изпълнение на ОПОС и ПРСР. 

Форумът даде необходимата 
информация относно тенден-
циите през следващата годи-
на. Надявам се индикативните 
срокове, които залагат ръко-
водствата на двете програми, 
да бъдат спазени, за да могат получателите на средства (бенефициентите) 
да проведат съответните обществени поръчки и да има достатъчно време за 
изпълнение на сключените договори за СМР с необходимото качество и в срок. 

Това е изключително важно за строителния бранш, конкретния сектор, както 
и за различни участници в икономическия живот на страната. 

Чудесно е, че отчитаме добри 
показатели и напредък по програ-
мите, но реалността за нас стро-
ителите е малко по-различна. Това, 
че са обявени процедури за над 99% 
от ресурса на ОПОС, е много до-
бре, но не бива да забравяме, че са 
разплатени едва 11,7%.

Смятам, че изпълнението на 
тези проекти ще бъде сериозно 
предизвикателство, защото стро-
ителните фирми загубиха голяма 
част от инженерно-техническия 
си състав.

Това, което трябва да се направи, е да има още по-силен акцент върху парт-
ньорството, и то между всички потенциални участници в цялостния процес - от 
инициирането на проектите до успешната им реализация. Струва ми се, че в 
някаква степен се приема за даденост наличието на строителен потенциал, 
готов да се справи с всякакви предизвикателства, а е изключително важно въз-
можните проблеми, включително и в процеса на планиране и реализация на стро-
ителството, да бъдат идентифицирани на максимално ранен етап и да бъдат 
предложени оптимални решения.

Форумите, организирани от КСБ 
и БАВ, са изключително важни, за-
щото събират всички участници в 
процеса и им дават възможност да 
дискутират актуалните теми. Ми-
сля, че освен национални трябва да 
се организират и локални конферен-
ции, свързани с водните проекти. 

Пред ВиК сектора стоят три 
много важни задачи. Първо, трябва 
да се подменят огромно количество 
стари етернитови тръби, които са 
причината да има до 50% загуби по 

водопреносната мрежа. Второ, необходимо е от смесена канализацията да стане 
разделна. И, трето, нужно е да се използват новите технологии за пречистване 
на водите. Също така смятам, че строителите трябва все повече да използват 
безизкопните технологии за реализирането на водните проекти у нас. 

Екип на в. „Строител“: Румен Добрев, Калоян Станчев, Момчил Михайлов, 
Мирослав Еленков, Емил Христов, Росица Георгиева, Мартин Славчев, Десислава 
Бакърджиева, Ренета Николова
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Инж. Анастасия Стоименова, 
мениджър „Инфраструктура и логистика“ в „Геострой“ АД: 

Строим, трупаме опит 
и се готвим за предизви-
кателствата на новите 
регионални прединвес-
тиционни  проучвани я 
(РПИП). С това послание 
започна своята презен-
тация инж. Анастасия 
Стоименова – мениджър 
„Инфраструктура и логис-
тика“ в „Геострой“ АД. И 
тъй като, както тя отбе-
ляза, подобно твърдение 
би подхождало на пове-
чето големи строителни 
компании в България (и 
не само), се ангажира да 
покаже различния, индиви-
дуален облик на „Геострой“ 
в рамките на своето из-
казване.

За начало беше под-
бран кадър със знакови 
дати и цифри от истори-
ята на компанията – от 
основаването през 2005 г. 
с персонал от 5 души до 
днес със 750 служители и 
над 100 изпълнени обекта. 
Среден темп от десет 
проекта годишно, който 
„Геострой“ се надява най-
малкото да запази.

От обектите, изпълня-
вани от компанията през 
2018 г. ,  бяха подбрани 
само два:

• Метродепо „Земля-
не“, където „Геострой“ е 
лидер в Обединение „Гео-
метро Земляне“;

•  Автомагистрала 
„Струма“, лот 3.3, къде-
то „Геострой“ е партньор 
в Обединение „Струма - 
Лот 3.3“. 

И двата проекта се 
финансират по Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“, като 
участъкът от АМ „Стру-
ма“ се изпълнява съгласно 
договорните условия на 
FIDIC, Жълта книга.

Освен чисто техниче-
ските параметри на съо-
ръженията бяха посочени 
и някои любопитни факта, 
неизвестни за широката 

публика, като броя на до-
ставените по проекта за 
депо „Земляне“ метровла-
кове (двадесет, от които 
11 вече са налични в га-
ражното хале) или анга-

жиментите на строителя 
на АМ „Струма“ да опазва 
хабитата на животински-
те видове по трасето на 
магистралата.

За по-малко запозна-

тата с профила на ком-
панията аудитория инж. 
Стоименова се върна към 
2015 г. – годината на де-
сетия юбилей, и се спря 
на знакови екологични 

проекти, които обвърза с 
темата за околната сре-
да и условията на живот, 
предмет на Оперативна 
програма „Околна среда“, 
присъствал във всички 
предишни презентации на 
събитието.

Освен двата обекта, 
изпълнени по „ОПОС 2007 
– 2013” – РСУО Габрово 
и Трявна и Претоварна 
станция – Казанлък, изпъл-
нени от обединения с ли-
дер „Геострой“, внимание 
беше отделено и на из-
градената от „Геострой“ 
АД по иновативна техно-
логия на ММТЕК Япония 
ПСОВ на територията 
на рудник „Елаците”. Този 
финансиран от „Елаците-
Мед“ АД и изпълнен по ноу-
хау на японската компания 
проект е плод на дълго-
трайните партньорски 
отношения на компанията 
майка с технологичната 
компания от Япония.

Това партньорство е 
продължено с разработ-

ването на пилотния про-
ект „Зелена ръжда“. Той 
е изпълнен в рамките на 
меморандум между „Геоте-
хмин“ ООД и ММТЕК и е 
реализиран от „Геострой“ 
на територията на ПХП 
Бухово в периода 2014 – 
2016 г. Изцяло иноватив-
ният проект за очиства-
не на замърсени с тежки 
метали води беше посочен 
като илюстрация на деви-
за на компанията „С ино-
вации и опит, ръка за ръка 
градим заедно бъдещето“.

В допълнение към вече 
изнесените факти за на-
трупания с годините опит 
в изпълнението на сложни 
и разнородни по естест-
во проекти беше посочен 
първият особено значим 
като сложност и реализа-
ция обект на още млада-
та тогава компания – КЕТ 
– 3, на територията на 
рудник „Елаците”. Строи-
телно-монтажните рабо-
ти по него са изпълнени в 
самата чаша на рудника и 
в условия на непрекъснат 
рудодобив.

Към тези т.нар. меки 
умения в портфолиото на 
„Геострой“ (опита и ино-
вациите) беше добавена 
тежестта на материал-
ните ресурси – строител-
на механизация и оборуд-
ване, които позволяват на 
екипите на компанията да 
прилагат на практика на-
трупаните знания и опит 
и дръзновението да опит-
ват нови предизвикател-
ства. 

В  заключение инж. 
Стоименова отново под-
черта, че за работещите 
в „Геострой“ девизът на 
компанията е не просто 
красива фраза, а изпълнен 
с истинско съдържание 
факт, и прикани проек-
танти, строители и ин-
ституции да се уверят в 
това на практика, като 
изберат „Геострой“ за 
свой партньор.

Снимка Ренета Николова
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The forthcoming 2019 is going to be a key year for implementation of the projects under OPE and RDP

Team of „Stroitel“ 
Newspaper

For eighth consecutive 
year the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC), 
Bulgarian Water Association 
(BWA) and „Stroitel“ News-
paper brought together the 
experts from the sector of 
Water Supply and Sewerage 
Systems at a National Con-
ference entitled Operational 
Programme „Environment” 
and the Rural Development 
Programme per the period 
2014 – 2020“. The forum was 
held in the Sredetz Hall, So-
fia Hotel Balkan. The event 
was hosted by Eng. Iliyan 
Terziev, Chairman of the 
Management Board (MB) of 
BCC and Eng. Ivan Ivanov, 
Chairman of the MB of BWA.

The conference was 
opened by Atanaska Nikolo-
va, Deputy Minister of En-
vironment and Water, Dr. 
Lozana Vasileva, Deputy 
Minister of Agriculture, Food 
and Forestry, and the Mayor 
of Sofia Yordanka Fandako-
va. In the Opening Panel par-
ticipated as well the Director 
General of the Operational 
Programme „Environment” 
Directorate General within 
the MoEW Valeriya Kalche-
va. Among the guests were 

the Deputy Chairman of the 
Parliamentary Committee on 
Transport, Information Tech-
nology and Communications 
– Stanislav Ivanov, the Depu-
ty Chairman of the Commit-
tee on Regional Policy, Urban 
Developments and Local 
Self-Government Aleksandar 
Nenkov, Lyubomir Peinovski, 
member of the MB of BCC, 
the Executive Director of 
BCC Eng. Miroslav Maznev, 
Eng. Ivan Mollov, Deputy 
Chairman of the RO of BCC 
– Sofia, members of the MB 
of BWA, representatives of 
municipalities, water supply 
and sewage firms and other 
companies. Traditionally this 
event got together more than 
150 experts from the Water 
Supply and Sewerage indus-
try. 

Presentations were made 
by Ivanka Videnova, Director 
of the „Water Supply and 
Sewerage Systems“ Direc-

torate within the Ministry of 
Regional Development and 
Publ ic Works (MRDPW), 
Dr. Eng. Dochka Vasileva, 
expert on „Strategic invest-
ments”– Coordination Unit, 

Fund of Funds, and Donka 
Yordanova,  exper t  f rom 
„Rural Areas Development” 
Directorate within the Min-
istry of Agriculture, Food 
and Forestry (MAFF). Pres-
entation was made as well 
by Anastasia Stoimenova 
from „Geostroy“AD, general 
partner of this event. She 
presented to the attendees 
projects in water supply and 

Sewage industry, success-
fully implemented by the 
company.

„For the eighth consecu-
tive time at the end of the 
calendar year we succeed 
to get together the business 
and the institutions, together 
to report what has been im-
plemented until this moment 
under the OP „Environment” 
(OPE) and under the Rural 
Development Programme 
(RDP). To make a stocktak-
ing of the complementary 
investments within the Wa-
ter and Supply and Sewage 
industry, that do not fall into 
OPE and RDP scope as well, 
and also to outline everything 
that is to happen in the water 
sector in Bulgaria. All of us 
are aware that what expects 
us is a lot of work. During 
the several past years we 
had been working on prepa-
ration of large scale invest-
ments for water supply and 
sewerage infrastructure. The 
forthcoming 2019 year is a 
critical for the programming 
period and we should take 
action towards realization 
with a rapid rate. The sec-
tor wants the things to hap-

pen and we rely on that the 
institutions will work as this 
to happen in the best way. 
Exactly for this target of the 
forum we have invited repre-
sentatives from the respec-
tive ministries and the Sofia 
municipality, which are aware 
about the investment pro-
cess”. This was said at the 
opening of the conference by 
Eng. Ivan Ivanov, Chairman 
of the MB of BWA, who was 
also moderator of this event’s 
the opening panel. Eng. Ivan 
Ivanov read a congratulatory 
address from the Chair of the 
Parliamentary Committee on 
Environment and Water Iveli-
na Vasileva, addressed to the 
Chairpersons of the MB of 
BCC and MB of BWA and to 
the conference participants.

„ I t  i s  an except ional 
pleasure for me to have the 
opportunity to participate in 
the opening of the Eighth 
National Conference „Op-
erational Programme „Envi-
ronment” and Rural Develop-
ment Programme in the 2014 
– 2020 period”, organised by 
the Bulgarian Construction 
Chamber and the Bulgarian 
Water Association. The fo-

rum won recognition as one 
of the events of most sig-
nificance for the water and 
construction sectors, that 
brings together a wide range 
of experts – from the highest 
levels of the state and local 
powers, builders, designers, 
representatives of consultan-
cy companies and importers 
of materials”, said Eng. Iliyan 
Terziev, Chairman of the MB 
of BCC. He underlined that 
the forthcoming year is a 
key one for the programming 
period 2014 – 2020, particu-
larly for the projects under 
OPE. According to his words 
during 2019 is expected the 
large water projects to be 
launched. 

Eng. Terziev stated, that 
Bulgarian construction com-
panies have accumulated 
considerable experience 
during the previous period, 
and same was done by the 
managing authorities of the 
operational programmes. „We 
have learned lots of lessons, 
l ike for instance that the 
standardized tender docu-
mentation is of exceptional 
importance. I must remind 
that the Chamber, together 

with the Ministry of Envi-
ronment and Water and the 
Operational Programme „En-
vironment” have elaborated 
standardized samples of 
documentation for the water 
projects under „OPE 2014 - 
2020”. We hope that they will 
make the procedures in the 
Water supply and Sewage 
sector much easier and more 
transparent, and that they will 
contribute for the successful 
implementation of the impor-
tant for our country upcom-
ing projects”, pointed out Mr. 
Terziev and added that for 
the success of the programs 
it is necessary to finalise the 
water reform, and the forum 
has to pay attention to it. 

„Of course we know that 
the funds needed for devel-
opment and management of 
water sector are much more 
than those envisaged under 
the European programmes. 
We hope, that today one of 
the topics, that are going to 
be subjects to discussions, 
is going to be related exactly 
with the strategy and the 
possibilities for financing the 
sector. I am sure that again, 
like until now, the conference 
will place the most topical 
problems and will outline the 
perspectives for sector’s de-
velopment. I am convinced 
that the forum will be very 
useful for all the participants 
in the process of modernisa-
tion of the water sector in our 
country”, said in addition the 
Chairman of MB of BCC. 

„Thank you for the invita-
tion, indeed, it is an honour 
and pleasure for me to be 
with you for another year. 
The improvement of the 
quality of life of Bulgarian 
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citizens, while keeping the 
balance between preserva-
tion of the environment and 
economy development, is a 
main priority of the MoEW. 
That is why our efforts are 
oriented towards moderni-
sation and building a new 
ecologic infrastructure. It 
is an important factor for 
the high quality of life of 
citizens”, stated the Deputy 
Minister Atanaska Nikolova 
and reminded that a basic 
financial tool for investments 
in the ecologic infrastructure 
is the Environment OP, where 
the biggest resource is fore-
seen in Water Sector – BGN 
2,3 Billion. She underlined 

that during the period 2014 
– 2020 a new approach is 
being implemented by the 
Operational Programme for 
financing the Water supply 
and Sewage sector: one 
detached water supply and 
sewage territory – one water 
supply and sewage operator 
– one project. 

„Within 2016 the Ministry 
of Environment and Water 
with the provided by OPE 
funding had started prepa-
ration of 14 regional pre-in-
vestment studies (RPIS). The 
work on elaboration of docu-
mentation for 6 of these de-
tached territories is already 
finalized, including as well a 
standpoint of the JASPERS 
initiative experts. Regard-
ing the remaining 8 RPIS, 
adoption of final reports is 
impending. Meanwhile dur-
ing the summer months, the 
Managing Authority (MA) of 
OPE had published an invita-
tion to the 14 Water Supply 
and Sewage operators, which 
are the main beneficiaries 
within this programming pe-
riod, for submission of pro-
ject proposals. The deadline 
for proposals accepting is 23 
April 2019. In order to speed 
up and to facilitate the pro-

cess of preparation of quality 
projects the MA of OPE or-
ganises periodical consulta-
tions and work meetings with 
the beneficiaries, intended 
mainly to eliminate all weak 
sides in the project docu-
mentation within the earliest 
stage, particularly – the as-
sessment stage”, informed 
Mrs. Nikolova.

„Our forecast is that 
after realization of invest-
ments within the framework 
of the OP Environment for 
the overall  programming 
period the quality of life of 
over 3,5 million Bulgarian 
citizens will be improved”, 
pointed out the Deputy Min-

ister. Mrs. Nikolova notified 
that the announced under 
OPE procedures are for 99% 
of the overall budget of the 
programme. The number of 
signed contracts for finan-
cial grants is 99, at a total 
amount of BGN 1,37 Billion, 
which is about 40% of the 
OPE resources. A double in-
crease of payments is report-
ed per 2018 in comparison to 
2017. „From the beginning of 
the programme period, up to 
now, over BGN 400 Million 
is paid to the beneficiaries, 
which equals to 11,6% of 
program’s budget. The Man-
aging Authority proceeds 
with the strict monitoring 
aimed to avoid delays in re-
spect to reimbursement of 
the made by the beneficiar-
ies expenditures”, underlined 
Atanaska Nikolova.

„It is a privilege for me to 
participate in the opening of 
the Eighth National Confer-
ence of the Bulgarian Con-
struction Chamber and the 
Bulgarian Water Association. 
This initiative of BCC and 
BWA to carry out this forum 
contributes to consolidation 
of construction industry and 
all the parties concerned 
within the Water Supply and 

Sewage sector. This event 
has provoked the public in-
terest, because it provides 
publicity of what had been 
achieved within the indus-
try until now and everyone 
could get acquainted with 
this information. In the same 
time within the framework of 
this conference important 
for all citizens questions, is-
sues and challenges have 
been posed with a purpose 
the correct and reasonable 
resolutions to be found, with 
a thought of the future gen-
eration and the environment”, 
said Dr. Lozana Vasileva, 
Deputy Minister of Agricul-
ture, Foods and Forestry. She 

pointed out, that within the 
Water supply and Sewage 
sector development strategy 
per the period 2014 – 2023 
the main measures for im-
provement of the drinking 
water quality are construc-
tion of purifying stations and 
replacement and rehabilita-
tion of the out-worn water-
supply networks, as well as 
that the need for investments 
in the Water supply and Sew-
age infrastructure is huge, 
particularly in the rural areas. 
Dr. Vasileva added, that dur-
ing the present programming 
period RDP is contributing to 
resolution of problems in the 
Water supply and sewage in-
frastructure and to develop-
ing a financially, technically 
and ecologically steady wa-
ter supply and sewage sec-
tor. 

„Within the period 2014 
– 2020 over Euro 127 mil-
lion have been detached for 
the RDP sub-measure 7.2. 
„Investments in the creation, 
improvement or expansion of 
all types of small scale Infra-
structure”. These resources 
provide to the municipalities 
the possibility to invest in 
construction, reconstruction 
and rehabilitation of water 

supply and sewage networks 
and facilities, while the pro-
jects that get priority financ-
ing are those implemented in 
the settlements where it had 
been established poor qual-
ity of the drinking water and 
where the break-downs of 
the water supply system are 
frequent. Up to this moment 
49 contracts for financial aid 
are signed with the munici-
palities within the State Fund 
Agriculture, at amount of al-
most EURO 125 million. The 
aim of these investments is 
to improve the quality of life 
by provision of better water 
supply and sewage services 
in the small settlements”, 
the Deputy Minister Vasileva 
advised of. It became clear 
from her statement, that 
the contracted funds under 
the Rural Development Pro-
gramme within this period 
were 60%, or over EURO 1,6 
Billion. As per 1 November 
2018 the paid off resources 
are over EURO 680 Million.

„In conclusion I would like 
to wish the builders to keep-
on successfully working for 
development of our settle-
ments, so that they continue 
to take on the appearance 
of the European ones. Un-

doubtedly the construction 
sector is the one, that had 
proven its steadiness during 
the time. I wish you success 
in projects implementation, 
and let all together collabo-
rate for resolution of issues 
within the sector”, added Dr. 
Lozana Vasileva. 

„I would like to thank the 
„Stroitel“ Newspaper and the 
BCC for organizing this event 
and for inviting me, because 
the problems related to provi-
sion of enough resources for 
implementation of projects in 
the water supply and sew-
age network are quite big 
challenge for each mayor. 
These problems are among 
the most important ones per 

each settlement, and they 
are even more grave in a big 
town. Water supply and sew-
age projects are most diffi-
cult, most expensive and they 
always are a huge challenge 
for the contractors, citizens 
and administration. Every-
thing that we are doing and 
that is in front of us, requires 
enormous mobilization, re-
source, organisation and 
patience of the public”, said 
the Mayor of Sofia Yordanka 
Fandakova before the partici-
pants in the conference. 

„In order to proceed with 
construction of water supply 
and sewage network in the 
regions where it is missing, 
we rely exceptionally on the 
OPE 2014 – 2020, as well as 
on the other possible sources, 
including resources from the 
Sofia Municipality budget. 
According to our calculations 
the funds that we could pro-
vide from different sources up 
to 2025 are about BGN 800 

Million”, she explained. Yor-
danka Fandakova announced 
also that Sofia Municipality is 
about to finalise preparation 
of Regional Pre-investment 
study, which is a necessary 
condition for the municipal-
ity to apply for financing from 
OPE. The Sofia Municipal 
Council is to discuss and 
consider the list of projects 
soon. With the prepared RPIS 
Sofia Municipality will be able 
to apply for the maximal size 
of funding under OPE, which 
is BGN 400 Million. „We are 
going to do all possible to ap-
ply within the deadlines with 
quality projects. For the rest 
of funding that we need for 
water supply and sewage 

infrastructure we are going 
again to rely on the conces-
sioner’s investment program, 
as well as on EMEPA. At the 
moment in Sofia a lot of pro-
jects are being implemented 
with the financial support of 
these sources in the districts 
of Simeonovo, Benkovski, 
Moderno predgradie, Gorna 
banya, the area of Slivnitsa 
in Lyulin region, Gorublyane, 
Ovcha kupel. We will continue 
to collaborate with BCC on the 
topics, related to time-limits, 
quality of implementation 
and capacity of companies, 
because the project sites al-
ways face challenges. I hope, 
that during the following years 
we will be able to implement 
the ambitious programme of 
Sofia Municipality, in order to 
provide cleaner environment 
in our town”, the Mayor of So-
fia said as well.

Превод Радостина Иванова
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ERP/CRM/HR
С възможности, които няма кой да Ви предложи!

Програмите от серията Бизнес Навигатор (ERP/CRM/HR) са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите. Разработени 
по европейските стандарти, те се превърнаха в стандарт за качество, надеждност и сигурност на софтуера за фирмено управление на българския пазар.

Бизнес Навигатор – интегрирана система за фирмено управление (ERP)

Бизнес Навигатор 
връзки с клиенти (CRM)

Бизнес Навигатор Заплати управление на човешки ресурси (HR)

Бизнес Навигатор включва 
пълна интегрирана система, коя-
то отговаря на европейските 
стандарти за гъвкава многона-
ционална, многовалутна, много-
фирмена и многоезична работа. 
Многофирменото счетоводство 
позволява както самостоятелна-
та обработка на отделни юриди-
чески лица, така и консолидиране 
на отчети на фирми с клонове и 
търговски представителства.

Главното предимство на 
Бизнес Навигатор е пълната ав-
томатизация на дейността на 
фирмата посредством единна ин-
тегрирана система, без модули. 
Модерните подходи и методи на 
работа позволяват с еднократно 
въвеждане на първичния документ 
информацията да постъпва на-
право за счетоводно отчитане 

посредством документно-ориен-
тирания подход на работа и авто-
матичното контиране. За трудо-
емките дейности са разработени 
автоматични операции, които ра-
ботят на принципа „Включи и за-
брави” и които спестяват 90% от 
ръчната работа. Бизнес Навига-
тор позволява обработката на 
сложни счетоводни операции с 
минимални разходи на труд. 

Бизнес Навигатор лесно се 
настройва към особеностите на 
фирми с различен предмет на дей-
ност и с различна големина и обем 
на информацията. С Бизнес Нави-
гатор работят над 12 хиляди фир-
ми в цялата страна. Изградената 
дилърска мрежа осигурява гео-
графското покритие и близостта 
до клиента в почти всички градо-
ве на страната.

БИЗНЕС НАВИГАТОР - ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ – 
CRM (Customer Relationship Management) авто-
матизира процесите на маркетинг, продажби, 
следпродажбено обслужване, сервизно обслуж-
ване и др. Разработените функции са необхо-
дими на всяка фирма в условията на финансова 
криза за индивидуалното обслужване на всеки 
един клиент и създаване на добри взаимоот-
ношения с клиентите. Целта на внедряването 
на продукта е съществено увеличаване на про-
дажбите и пазарния дял на фирмите.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Индивидуална информация за всеки клиент 
с пълна история за контактите, действията, 
рекламните кампании и запитванията, дос-
тъпна в момента на осъществяване на кон-
такт или действие с клиента. 

✓ Управление на контакти от различни ко-
муникационни канали. 

✓ Управление на действията на служители-
те при обслужване на клиентите.

✓ Управление на персонала с вграден гра-
фик на служителите и календар по задачи.

✓ Управление на маркетинговите кампании 
– акции и етапи.

✓ Кореспонденция – автоматично генери-
ране и отпечатване на писма с вграден тек-
стов редактор и дизайнер.

✓ Автоматично изпращане на е-мейли.
✓ Управление на детайлната информация 

за клиентите, сегментиране, формиране на 
целеви групи.

✓ Следпродажбено обслужване и сервиз.
✓ Лесен за адаптиране към нуждите на 

фирмите. Лесен за употреба от оператори 
без счетоводна квалификация.

✓ Интегриран в ERP-системата с единна 
база данни и единни функции за обработка. 

✓ Достъп до документите от Бизнес На-
вигатор с възможност за управление на про-
дажбите индивидуално по клиенти. Веднага 
се използват въведените в Бизнес Навигатор 
документи и данни за клиентите. 

✓ Фактуриране и индивидуално управление 
на продажбите по клиенти.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е профе-
сионална компютърна програма от висок 
клас за обработка на работни заплати, 
управление на човешки ресурси и личен 
състав. Удовлетворява изискванията на 
различни системи на заплащане на труда, 
на трудовото и осигурителното законо-
дателство в Р.България. Разработена е 
като цялостна програма, без модули, с 
единни данни и пълен достъп до всички 
функции. Осигурена е автоматична връз-
ка към счетоводството на интегрирана-
та система за фирмено управление БИЗ-
НЕС НАВИГАТОР.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се на-
стройва бързо и лесно към особеностите 
на фирми с различен предмет на дейност. 
Гъвкава е и се актуализира своевременно 
при промяна в нормативната база.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ може да 

се използва без ограничения за обработка 
възнагражденията на различни видове и 
категории работници във всички сфери 
на икономиката.

Обработват се следните категории 
работници и видове договори:

- Щатни служители, работещи на 
трудов договор

- Работници на сделна система на 
заплащане

- Служители по втори или допълните-
лен трудов договор

- Лица по граждански договор
- Персонал по договор за управление 

и контрол
- Самоосигуряващи се лица
- Пълно и непълно работно време.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има и 

допълнителни функционални възможнос-
ти за отчитане на дейността на спе-
циалистите по управление на човешките 
ресурси и личен състав. В програмата се 
поддържа стандартна база данни с най-
необходимите документи, които се изда-
ват на служителите, съобразени с нор-
мативната база. Вградените дизайнери 
на отчети и на документи позволяват 

гъвкаво приспособяване на програмата 
към нуждите на всяка фирма.

Програмата намира приложение как-
то в малки и средни фирми, така също и 
в големи фирми с повече звена и подраз-
деления.

ВЕРСИИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се пред-

лага като еднопотребителска версия за 
един компютър или като мрежова версия 
с 2, 5 или 10 работни места. За малки 
фирми до 20 служители е разработена 
специална минимална версия с ограниче-
ние в броя на обработваните лица до 20 
души.

Всички версии на програмата се пред-
лагат като еднофирмен или многофирмен 
вариант. С многофирмения вариант мо-
гат да се обработват много самостоя-
телни фирми без ограничение на броя на 
фирмите.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
✓ Пълна информация за заплащането 

на труда на работниците и служителите 
за текущия месец. Съхранява и автома-
тично прехвърля постоянната информа-
ция за следващи месеци.

✓ Едновременна работа в много пери-
оди. Обработва минали периоди. Отразя-
ва промените в работните заплати от 
миналите периоди като разлика в месеца 
на изплащането им.

✓ Гъвкава работа с периодите по-
средством многовариантни сесии на об-
работка на работните заплати. Корек-
тивни сесии за изплащане на корекциите 
на данните за стари месеци при промяна 
в нормативната база. 

✓ Контролни точки при създаване на 
сесиите на обработка позволяват данни-
те, обработвани със задна дата, да се 
обработват по старите изисквания на 
нормативната база.

✓ Номенклатури на начисленията, уд-
ръжките и заработките с гъвкави алго-
ритми за тяхното изчисляване съобразно 
нормативната база. Съгласува ставките 
на данъците с осигурителните модели на 

лицата и изискванията на трудовото за-
конодателство.

✓ Автоматично изчислява обезщете-
нията за временна нетрудоспособност и 
отпуските. Следи лимитите за отсъст-
вията - месечни и годишни.

✓ Обработка на заработките на ли-
цата по дефинирани разценки и групи раз-
ценки с възможност за въвеждане за ден, 
за седмица или общо за месеца. Дневник 
на заработките. Гъвкави справки с дизай-
нера на отчети.

✓ Отпечатва хонорарни сметки и 
служебни бележки за доходите при за-
плащане по нетрудови правоотношения. 
Издава служебни бележки за дохода при 
обработка на заплати по втори трудов 
договор. Отпечатва работните карти за 
заработките на лицата на сделна систе-
ма на заплащане.

✓ Автоматично отчита трудовия 
стаж на лицата и начислява класовете 
за прослужено време.

✓ Експортира всички справки и спи-
съци с данни в MS Excel, OpenOffice или 
текстов файл.

✓ Категориите персонал и длъжност-
ите съгласно щатното разписание на 
предприятието и единния класификатор 
на длъжностите.

✓ Функцията „Телебанкиране“ на 
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ позволява 
безкасово разплащане със служителите 
и генериране на файл за предаване към 
обслужващата фирмата банка. 

✓ Автоматично подава данните за 
работните заплати и договорите на файл 
в НАП и НОИ за всички видове трудови 
правоотношения. 

✓ Връзка и предаване на данни към 
други продукти. 

✓ Системните функции за проверка 
на данните, архивиране и възстановяване 
на данни гарантират безпроблемна ра-
бота и нормално функциониране на про-
грамата. Предоставя гъвкава система 
за сигурност с пароли и нива на достъп 
на всеки оператор.

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ:
• Търговия
• Счетоводство
• Производство
• Услуги, туризъм
• Дълготрайни активи
• Търговски центрове
• Генератор на отчети
• Складово стопанство
• Валутно счетоводство
• Бюджетиране, планиране
• Управление на финансите
• Следене на разплащанията
• Импорт и експорт на данни
• Касови и банкови операции
• Дизайнер на входни филтри
• Калкулация на себестойност
• Автоматично отчитане на ДДС
• Дизайнер на документи и отчети
• Оферти, поръчки, заявки, доставки

www.cfinance.bg
Сертифицирана по ISO 9001:2015

Интегрирана
ERP-система

Производство
Търговия Счетоводство

Услуги, туризъм

Касови и банкови операции

Импорт-експорт на данни

Дизайнер на документи и отчетиДизайнер на входни филтри

Дълготрайни активи

Следене на разплащания

Валута и валутни разлики

Бизнес Навигатор Заплати

Бюджетиране, планиране

Генератор на отчети

Автоматично отчитане на ДДС

Управление на финансите

ВЕРСИИ:
• Еднофирмена и многофирмена еднопотребителска версия за един 

компютър. Многофирмената версия позволява обработването на не-
ограничен брой фирми

• Мрежова версия с файлов достъп с 2, 5 или 10 работни места
• Клиент-минисървър версия с 2, 3, 4 или 5 работни места с база 

данни Pervasive.SQL Workgroup
• Клиент-сървър версии с над 10 работни места и база данни 

Pervasive.SQL Server
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Мартин Славчев

Инж. Пунчев, как оце-
нявате наградата, коя-
то получихте по време 
на традиционния Бал по 
повод Деня на строи-
теля?

За нас е чест и при-
знание да получим тази 
награда. 

Представете се с 
няколко думи – как се на-
сочихте към строител-
ството?

Завършил съм Техни-
ческия универ-
ситет в София, 
с п еци а лн о с т 
„Автоматиза-
ция на произ-
в о д с т в о т о “ . 
От 1995 г. се 
занимавам със 
с г р а д н а  а в -
томатизация, 
работейки по-
с л е д о в а т е л -
но в LANDIS & 
STAEFA и Siemens Building 
Technologies, на позиция 
„Мениджър решения“. От 
2004 г. съм управляващ 
съдружник на „Ню Сис-
тем“ ООД с успешно ре-
ализирани над 90 проекта 
за сградна автоматиза-
ция в България.

Кои са най-интерес-
ните обекти, върху кои-

то компанията е рабо-
тила?

П о р т ф о л и о т о  н и 
включва успешното из-
пълнение на проекти за 
сградна автоматизация 
в България и в чужби-
на във всички сектори: 
здравеопазване, жилищни 
и офис сгради, училища, 
индустриални сгради, 
фармацевтични заводи в 

съответствие с GMP, 
хотели,  търговски 
центрове.  Едни от 

най-интересните обекти, 
по които сме работили, са 
София Ринг Мол, Мол Мар-
ково Тепе в Пловдив, хотел 
„Метрополитън“ в София, 
ампулен цех на „Софарма“, 
производствено-адми-
нистративна сграда на 
„Сентилион“ и др.

Кое за Вас е предиз-
викателство в профе-

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

В класацията участваха 4345 фирми, вписани в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата 
на строителите за 2017 г. към 10.10.2018 г. В първата група попадат 3370 компании, 
изпълняващи строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, 
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съ-
оръжения. Във втората са 254 дружества, работещи по строежи от транспортната 
инфраструктура. В третата – 449, ангажирани в сферата на енергийната инфраструк-
тура, 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 по-
казатели 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. Следват „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни 
материални активи“ – 5 т.

„Ню Систем“ ООД
Златна награда в Трета група „Строежи 
от енергийната инфраструктура“, 
раздел „Малки строители“

„Ню Систем“ ООД предлага цялостни ре-
шения за сградна автоматизация и такава на 
дома, енергийна ефективност и болнични по-
виквателни системи, базирани на дългогодишен 
опит и експертиза. Задълбоченото познаване 
на изискванията в тази област от страна на 
„Ню Систем“ помага на компании в различни 
сектори да намалят разходите за енергия и да 
увеличат ефективността и рентабилността 
на сградата, както и да подобрят комфорта на 
обитателите.

Инж. Красимир Пунчев, управител на „Ню Систем“ ООД:

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

)

Снимки в. „Строител“ и личен архив

Наградата получава  
Иво Петров, съуправител  
на „Ню Систем“ ООД 
  

сията?
Вече повече от 15 

години реализираме про-
екти за сграден менидж-
мънт и с всеки следващ 
се опитваме да надхвър-
ляме изискванията на 
клиента и да поставяме 
нови стандарти в ефек-
тивното функциониране 
на сградите. Системата 
за автоматизация и кон-
трол на сгради не е са-
мостоятелна. Тя стъпва 
върху всички останали 
специалности в една по-
стройка. Предизвикател-
ство е да съгласуваме 
всички проекти в сграда-
та, но това носи добаве-
на стойност за нашите 
клиенти.

Каква според Вас е 
ролята на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия?

Камарата на строи-
телите в България е про-
фесионална организация, 
която се грижи за члено-
вете си и е коректив на 
законовата регулация в 
страната.

Какво още бихте ис-
кали да споделите с чи-
тателите на в. „Строи-
тел“?

Б л а г о д а р и м  н а 
в. „Строител“ за възмож-
ността да представим 
„Ню Систем“ ООД пред 
читателите на изда-
нието.
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Десислава Бакърджиева 

Устойчивото развитие 
на жилищния сектор е клю-
чово за постигане на ико-
номически растеж в градо-
вете и регионите. Затова 
е необходимо държавите да 
провеждат национални жи-
лищни политики, свързани 
с подобряване на достъп-
ността на всички социални 
групи до дом, повишаване на 
енергийната ефективност 
на сградите и качествата 
на имотите. За да се изпъл-
няват успешно тези цели и 
стратегии, всяка страна 
трябва да има необходимата 
законодателна рамка, акту-
ални статистически данни 
за пазара на недвижими имо-
ти и регулация на сектора. 
Това беше основният извод 
от двудневния международен 
форум на високо равнище с 
участието на експерти от 
Икономическата комисия на 
ООН за Европа, Програмата 
на ООН за населените мес-
та – UN-Habitat, Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) и бизнеса, 
посветен на възможност-
ите за насърчаване разви-
тието на устойчив жили-
щен сектор. Събитието се 
проведе в зала 6 на НДК под 
надслов „Моят град, моят 
дом, моят бизнес – техно-
логия, политики, регулация 
и международен опит“. То бе 
организирано от Национално 
сдружение Недвижими имоти 
(НСНИ) съвместно с МРРБ, 
ООН и UN-Habitat и подкре-
пено от ключовите камари и 
браншови организации и ком-
пании в сферата на недви-
жимите имоти, строител-
ството, проектирането и 
предприемачеството, общи-
ни, институции, висши учеб-
ни заведения. Сред страте-
гическите партньори беше 
Камарата на строителите 
в България (КСБ). Вестник 
„Строител“ бе медиен парт-
ньор на конференцията. В 
рамките на форума НСНИ 
отпразнува и своя професи-
онален празник.

„Моят град, моят дом, 
моят бизнес – технология, 

политики, регулация и меж-
дународен опит“ бе част 
от поредицата уъркшопи 
на тема устойчив жилищен 
сектор под егидата на ООН, 
които се провеждат перио-
дично в различни държави. В 
конференцията участваха 
експерти от 15 страни, сред 
които Финландия, Норвегия, 
Австрия, Албания, Порту-
галия, Великобритания, 
Латвия, Хърватия, Гърция и 
Естония. И през двата дни 
на конференцията специали-
стите разглеждаха полити-
ки, приоритетни области и 
стратегически решения на 
държави, развили устойчи-
во жилищния сектор, които 
бяха съпоставени с българ-
ската действителност. 
Като успешен модел за жи-
лищна политика неведнъж бе 
даван Сингапур. Проф. Джон 
Долинг от университета в 
Бирмингам обобщи, че сил-
ният имотен пазар там се 
дължи на достъпните жи-
лища, които отговарят на 
високи стандарти, имат 
необходимата транспортна 
инфраструктура, осигурени 
са зелени пространства и 
публични услуги. „Това е по-
стигнато благодарение на 
големия ръст на местна-
та икономика и данъчните 
стимули за придобиване на 
собствен дом“, поясни проф. 

Долинг и посочи, че България 
може да черпи от опита на 
Сингапур в решаването на 
проблемите си. За да опреде-
лят къде се намира България, 
участниците обсъдиха 

конкретните цели и 
приоритетни теми за 
България, 

свързани с разработва-
ната национална жилищна 
стратегия, която е с визия 
до 2030 г., развитието на 
кадастъра, поддръжката и 
управлението на сградния 
фонд, енергийната ефектив-
ност, техническата паспор-
тизация, устойчивото раз-
витие на населените места, 
управлението на градската 
среда и др.

Откриващият панел на 
„Моят град, моят дом, моят 
бизнес – технология, поли-
тики, регулация и междуна-
роден опит“ бе посветен на 
кадастъра и управлението 
на земи. В него се включиха 
зам.-министърът на регио-
налното развитие и благо-
устройството инж. Вален-
тин Йовев и изп. директор 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
(АГКК) инж. Виолета Кори-
тарова. 

„До 4 - 5 години ще за-
върши изработването на 

специализираните карти в 
най-различни инвестицион-
ни сфери като надграждаща 
информация на кадастрална-
та карта“, съобщи зам.-ми-
нистър Йовев. Той отбеляза, 
че специализираните карти 
са изключително ценни за 
планирането на различните 
видове зони и инвестицион-
ни намерения, защото ще 

съдържат информация за 
строежи, съоръжения, серви-
тути, подземна и надземна 
инженерна инфраструктура, 
водни източници, трайни 
насаждения, подземни бо-
гатства, релеф и др. Инж. 
Йовев напомни, че до момен-
та специализирани карти са 
изработени само за зоните 
и обектите по Черномор-
ското крайбрежие – охрани-
телните зони „А“ и „Б“, и на 
имотите в обекти публична 
държавна и общинска соб-
ственост. Той допълни, че 
специализираните карти ще 
съдържат и слоеве с карти 
на критичната инфраструк-
тура, свлачищни зони, водни 
обекти, както и евентуални 
ограничения в ползването на 
имотите или инвестицион-
ни намерения в тях. „Така 
ще създадем една пълна ин-
формационна система на 
кадастъра, за да се взимат 
по-добри решения както от 
инвеститорите, така и от 
кредитните и застрахова-
телни институции, данъчни-

те служби, приходната аген-
ция и др.“, каза той. Според 
зам.-министъра 

използването на карто-
графията и GIS техноло-
гиите ще допринесе за 
решаването на редица 
проблеми 

в сферите на екология-

та, икономиката, регионал-
ното развитие, ранното пре-
дупреждение и управлението 
на бедствия. Инж. Валентин 
Йовев подчерта и важност-
та от изработването на 
нова едромащабна цифрова 
топографска карта - 1:5000. 
Страната ни изостава в 
това отношение, тъй като 
съществуващата е от 
1985 г. Той информира също, 
че предстои МРРБ и АГКК 
да станат национален ко-
ординатор по директивата 
INSPIRE за осъществяване 
на държавната политика в 
областта на инфраструк-
турата за пространстве-
на информация, с което се 
очаква постигане на опе-
ративна съвместимост и 
хармонизация на масивите 
от пространствени данни, 
като така ще се осигури 
неограничен обмен на дан-
ни и услуги между органите 
на публичната власт. Зам.-
министърът каза още, че 
предстои завършването и 
на имотния регистър, който 

към момента е наличен за 6 
български града. 

Валентин Йовев подчер-
та, че страната ни подкрепя 
Новия градски дневен ред на 
ООН и полага усилия за при-
лагането му на национално 
ниво. „България участва в 
партньорства - по темите 
на градската мобилност, 
адаптирането към климата 
и иновативните обществе-
ни поръчки. Важно е да има 
балансирано териториално 
развитие, за да се намалят 
негативните демографски 
и икономически тенденции 
в малките и средните гра-
дове. България е една от 
държавите в ЕС с най-голям 
принос на дейностите за 
устойчиво градско разви-
тие по ОПРР и програмите 
за европейско териториално 
сътрудничество“, каза той. 
„Подобряването на кадас-
тралните регистри е сред 
водещите идеи в работата 
на министерството. Към 
момента 68 хил. кв. км от 
територията на страната 
са покрити с кадастрална 
карта и регистри към нея. 
Набраната информация в тях 
е за 13 млн. недвижими имо-
та. В процес на изработка 

са кадастралните 
карти на землища-
та на 12 общин-
ски центъра и 84 
населени места в 
различни области 
на страната“, ко-
ментира още инж. 
Валентин Йовев. 

Изп. директор 
на АГКК инж. Ви-
олета Коритаро-
ва отбеляза, че в 
края на 2019 г. ще 
приключи нанася-
нето на Картата 
на възстановена-
та собственост 
върху кадастрал-

ната карта на България. 
„Целта е да се постигне 
покриваемост на около 96% 
от територията на страна-
та“, обясни тя и допълни, че 
по-голяма част от услугите 
на кадастъра се предлагат 
електронно. „Добре е всич-
ки институции да приемат 
електронната скица като 
официален документ. Това 
е разрешено от закона. До-
бър пример е Нотариалната 
камара, която ползва наши-
те електронни скици“, каза 
инж. Коритарова. Тя посо-
чи, че собствениците на 
имоти освен права имат и 
задължения да проверяват 
достоверността на данни-
те за недвижимостите, да 
отстраняват грешките 
своевременно, а не непо-
средствено преди инвести-
ционна сделка. „Само 10% от 
електронните услуги се полз-
ват от гражданите. Една от 
причината за това е липса-
та на електронен подпис 
от повечето хора. Другата 
е, че не всички институции 

Най-добрите международни практики и политики по темата         

Зам.-министър Валентин Йовев съобщи, че 68 хил. кв. км от територията 
на страната са покрити с кадастрална карта
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признават електронните 
документи“, коментира Ко-
ритарова. По думите й, за 
да се облекчат гражданите, 
общинските администрации 
също работят като офиси 
на кадастъра.

Вторият ден на форума 
продължи с обсъждане на 

проекта на новата жи-
лищна стратегия. 

Основаните акценти в 
нея представи Гергана Бла-
гиева, директор на дирекция 
„Жилищна политика“ в МРРБ. 
По думите й документът 
цели подобряване на меха-
низмите за по-ефективно 
управление на етажната 
собственост и създаване на 
стимули за подобряване на 
енергийната ефективност 
в жилищните сгради. „Друг 
важен приоритет на стра-
тегията е формирането на 
нова политика за осигуря-
ване на достъпни домове за 
всички слоеве от население-
то и разработване на мерки 
за създаване на нов социа-
лен жилищен фонд, който ще 
допринесе и за справяне с 
демографската криза и бед-
ността по региони“, обясни 
Благиева. 

Тя подчерта, че разви-
тието на жилищния сек-
тор е ключов фактор за 
икономическото развитие и 
благоустрояването на на-
селените места, и допълни, 
че в България има средно 
550 жилища на 1000 човека. 
„Много повече са жилищата, 
отколкото домакинствата, 
а над 97% от собственост-
та е частна. На пръв поглед 
тези факти могат да съста-
вят погрешното мнение, че в 
България няма жилищен про-
блем. Но професионалният 
прочит на всички свързани 
аспекти разкрива, че всъщ-
ност жилищната система 
на България е с много нераз-
вити елементи, дефицити и 
деформации“, каза още тя. 
Една от специфичните цели 
на стратегията в тази 
връзка е осигуряване на ус-
ловия за финансово достъпни 
домове и подпомагане на уяз-
вимите лица. „Тенденциите 
към увеличаване на необи-
таемите жилища може да се 
разглеждат и като възмож-
ност, тъй като при създава-
не на стимули те могат да 
бъдат ползвани от социално 
слаби семейства при съот-
ветната регламентация“, 
заяви още Гергана Благиева. 
Тя допълни, че в стратегия-
та се предлагат и мерки за 
достъпни жилища за млади 
семейства и висококвалифи-
цирани кадри, така че да се 
раздвижи мобилността на 
трудовия пазар. Ще се набе-
лежат и мерки за подкрепа 
на общините за обновяване 
на социалните жилища чрез 
публично-частно партньор-
ство с неправителствени 

или бизнес организации за 
поддържане на социалния 
фонд или създаване на нов, 
защото наличният не е дос-
татъчен. 

„Много важна тема е 
регламентирането на дей-
ността на професионалния 
домоуправител при управле-
нието на етажната соб-
ственост, защото в момен-
та статистиката показва, 
че има повече от 100 фирми, 
които се занимават с тази 
дейност, но липсата на ре-
гламенти и критерии към 
тях създава недоверие“, по-
сочи Благиева. Тя информи-
ра, че от публикуването на 
проекта за обществено об-
съждане през юни т.г. в ми-
нистерството са получени 
40 коментара и становища. 
„Някои от тях бяха свързани 
именно с конструктивното 
обследване на жилищния 
фонд в страната“, уточни 
експертът. Сред предложе-
ните мерки са и социална 
устойчивост на сградния 
фонд, облекчаване на про-
цедурите за строеж на 
еднофамилни къщи, застра-
ховка на жилище от наема-
тели, въвеждане на жилищен 
стандарт. Благиева допълни, 
че стратегията все още е 
в процес на разработка. В 
МРРБ ще бъде създадена ра-
ботна група с представите-
ли на академичния сектор, за 
да се обсъдят всички предло-
жения по документа. 

Фабрицио Дзарконе, по-
стоянен представител за 
България на Световната 
банка, продължи темата, 
като посочи, че 

трябва да се дефинират 
закони, за да може имот-
ният пазар да работи 
ефективно. 

„Пазарът на недвижимос-
ти е неадекватен. Само 5% 
от жилищния фонд в стра-
ната се дават под наем, 
защото много собственици 
не желаят да отдават имо-
тите си. Липсват достъпни 
квартири“, каза той, цити-
райки доклада на Световна-
та банка, изготвен за Бълга-
рия - „С покрив над главата“. 
По думите му друг проблем 
е, че над 3/4 от апартамен-
тите са по-стари от 30 го-
дини. Дзарконе допълни, че 
България е сред страните 
в ЕС, където разходите за 
поддръжка на жилището са 
голямо финансово бреме за 
домакинствата. 

Председателят на УС 
на НСНИ Добромир Ганев 
също очерта проблемите 
на наемния пазар в България. 
„Най-сериозният е, че такъв 
има само в няколко по-голе-
ми града страната - София, 
Пловдив. Бургас, Варна, Русе, 
Стара Загора. В малките 
населени места доста от 
жилищата са празни заради 
демографския срив и миг-

рацията. Тези имоти няма 
как да се отдават под наем 
или да се обитават от соб-
ствениците, докато не се 
постигне икономически рас-
теж в подобни райони. Друг 
важен проблем е липсата на 
коректна информация за на-
емните цени. Едва 2 - 3 до 
5% от сделките за отдаване 
на жилища се регистрират, 
защото не е задължително 
по закон“, подчерта Ганев и 
допълни, че законодателно 
не са решени и взаимоотно-
шенията между собственика 
и наемателя. „Много често 
собствениците намират 
жилището си в тежко със-
тояние или с натрупани 
неплатени сметки от нае-
мателя. Поради това доста 
собственици на жилища, 
купени с инвестиционна 
цел, предпочитат да не ги 
отдават под наем и да избе-
гнат потенциални проблеми 
с наемателите, което води 
до намаляване на броя на жи-
лищата на наемния пазар и 
съответно до повишение на 
цените“, сподели Добромир 
Ганев и също изтъкна, че па-
зарът на наемите в България 
трябва да се регулира чрез 
специфично законодател-
ство.

„Градовете няма как да 
се развиват без точна ста-
тистика“, категоричен бе 
Едуардо Морено, директор 
на Research and Capacity 
Development, UN-Habitat, 
който представи инициа-
тивата на UN-Habitat City 
Prosperity Initiative за монито-
ринг на растежа на населе-
ните места. Той акцентира 
на факта, че градовете няма 
как да са устойчиви, ако и 
регионите не са такива. 
„Затова проблемите на на-
селените места трябва да 
се решават заедно с тези на 
регионите. Това е посоката, 
която трябва да следват жи-
лищните политики на държа-
вите“, сподели Морено.

„Трябва да започнем да 
управляваме по най-успешния 
начин всичко, което се изгра-
ди през последните 15 годи-
ни в България. Необходимо е 
бизнесът, общините и дър-
жавата да намерят баланса, 
за да могат различните со-
циални групи да имат равни 

възможности за достъпен 
дом“. Това заяви зам.-пред-
седателят на УС на НСНИ 
Ирена Перфанова, преди да 
даде началото на един от 
най-интересните панели на 
форума „Управление на сгра-
ди и инвестициите в тях “, 
в който се включи предсе-
дателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. Според него 

започналото обновяване на 
сградния фонд у нас 

е положителна стъпка 
в устойчивото развитие 
на жилищния сектор, но то 
не се реализира цялостно, а 
на парче. „Мерките за енер-
гийна ефективност, които 
изпълняваме у нас по различ-
ните програми, не са доста-
тъчни. Обръщаме внимание 

само на фасадата, слагаме 
топлоизолация и нова догра-
ма, което е половинчато. 
Всичко трябва да е от А до 
Я, както се прави в Германия. 
При санирането е необходи-
мо да се подменят и верти-
калните щрангове, цялата 
ел. инсталация и, разбира се, 
да се прави конструктивно 
укрепване. Словакия също е 
добър пример за обновяване 
на жилищния фонд, защото 
в нея не реновират една или 
две сгради в даден квартал, 
както ние правим, защото 
те отговарят на някакво из-
искване за брой апартамен-
ти или друго. Там се работи 
на всички обекти в целия 
жилищен комплекс, като се 
благоустрояват и прос-
транствата около здания-
та, правят се нови градинки 
и др. България също трябва 
да върви по този път“, каза 
инж. Терзиев.

По темата за отго-
ворността и гаранциите, 
които е необходимо да по-
лучават потребителите на 
санираните жилища, той 
коментира, че Камарата на 
строителите в България е 
изготвила и внесла офици-
ално в Народното събрание 
предложения за промени в 
Закона за устройство на 
територията, които да 
не позволяват на фирми да 
изпълняват строителни 
дейности, независимо от 
коя категория, ако не са 
вписани в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя (ЦПРС). „Тогава 
всеки участник в процеса 
ще застава с името си и ще 
носи съответната отговор-
ност. Каква гаранция може 
да дадат хора, работещи в 

сивия сектор?“, каза инж. 
Илиян Тезрив и допълни, че 
в малките градове често 
потребителите се доверя-
ват на разни „майстори“ и 
„бригади“, които впослед-
ствие трудно се откриват, 
за да изпълнят дадените га-
ранции. По думите му тези 
„строители“ работят по-
евтино, защото не плащат 
данъци, осигуровки и ДДС и 
са по-изгодни за потребите-
лите, но последните не по-
лучават и реални гаранции. 
„За мен основна роля за това 
да се разбере от хората, че 
наемането на „майстори“, 
работещи в сивия сектор, 
е рисковано, може да изигра-
ят застрахователите. Ако 
не разполагате с легален 
документ кой е извършил 
строителството, няма как 
да застраховате имота си“, 
посочи председателят на УС 
на КСБ. 

По думите му най-важно-
то в момента е да бъдат 
създадени единни правила 
в бранша за строително-
монтажните работи и из-
пълнението им. „Трябва да 
се въведат задължителни 
стандарти за качеството 
на използваните материали 
и ценообразуването. Преди 
години имаше Правила за 
извършване и приемане на 
строителни и монтажни 
работи, познати като ПИП 
СМР, и Единни трудови нор-
ми в строителството. Без 
тази нормативна основа 
всеки може да определя це-
ните, както си реши, и все-
ки може да твърди, че нещо 
било скъпо или евтино. Сега 
няма реална база, на която 
да се стъпи. Въвеждането 
на тези стандарти като за-
дължителни ще е приоритет 
на КСБ през 2019 г.“, подчер-
та инж. Илиян Терзиев.

Георги Шопов, председа-
тел на УС на Националната 
асоциация на строителните 
предприемачи, сподели, че в 
момента инвеститорите 
трудно получават строител-
ни разрешения. „Изискват се 
твърде много документи, 
които реално не защитават 
гражданите“, заяви той и 
допълни, че документалната 
тежест оскъпява излишно 
продукта, като се губи и вре-
ме. Той коментира, че в раз-
работваната национална жи-
лищна стратегия до 2030 г. е 
имало идея да се изисква от 
строителните предприема-
чи част от апартаментите, 
които изграждат, да бъдат 
за социални групи. „Това ще 
изкриви пазарния механизъм. 
Бизнесът трябва да инвес-
тира и да създава работни 
места, а не да изпълнява со-
циални функции. С данъците, 
които плащат предприема-
чите, държавата трябва да 
разработва механизми и ин-
струменти, с които да отго-
варя на социалните нужди на 
обществото. Ако държавата 
иска да направи жилищата 
достъпни за населението, 
тя не трябва да се бърка 
в пазарните механизми, а 
по-скоро да осигури условия 
за бързо и евтино строи-
телство“, заключи Георги  
Шопов.

         бяха обсъдени от експерти от 15 държави

Снимки Мирослав Еленков

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев се включи активно в панела „Управление на сгради и инвестициите в тях “

Председателят на УС на НСНИ Добромир Ганев и Галина Благиева 
от МРРБ обсъдиха значението на жилищната стратегия
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Общината тегли кредит от 80 млн. лв. за рибарско пристанище, 3 нови спортни комплекса, 
230 детски площадки и други

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Публично обсъждане на 
13 проекта, за реализацията 
на които администрацията 
възнамерява да ползва кре-
дит от около 80 млн. лв., се 
проведе в края на миналата 
седмица при огромен инте-
рес в община Варна. Рибар-
ско пристанище, основен 
ремонт на над 25 км улици, 3 
нови спортни комплекса, 230 
площадки за спорт и игра в 
училища, детски градини и 
ясли са само част от амби-
циозните планове за следва-
щите две години. Средства-
та ще бъдат осигурени чрез 
заем от държавния бюджет 
и европейските фондове. 
Голяма част от тях са за 
текущо плащане на строи-
телните работи.  

Изграждането на спорт-

ните съоръжения е плани-
рано, след като Морската 
столица спечели домакин-
ство за Европейски град на 
спорта през 2019 г. В район 
„Владислав Варненчик“ (на 
мястото на стадиона) ще 
се строи зала на 3 етажа с 
близо 400 места и терени за 
футбол, баскетбол, волейбол, 
тенис на корт. Проектът е 
за 7 512 691 лв., от които 
7 250 000 лв. ще бъдат поети 
като дълг.

На мястото на изоста-
вена поляна в кв. „Виница“ 
ще се прави парков комплекс 
за масов спорт, който да 
осигурява достъп на всички, 
включително и на хора с ув-
реждания. Той е на стойност 
от 1 762 807 лв., като за ре-
ализацията му се планира 
заем от 1 655 659 лв.   

На ул. „Студентска” ще 
се построи комплекс със 
съвременни условия за прак-

тикуване на различни видове 
масов спорт за жителите 
на кв. „Левски“ на стойност 
2 187 267 лв., 2 063 571 лв. от 
които ще бъдат осигурени 
чрез заем. 

С изграждането на но-
вото рибарско пристанище 
в местността „Каранти-

ната“ ще се възроди този 
поминък в морската столи-
ца, а туристите ще имат 
още една атракция. Стой-
ността му е 16 500 482 лв. 
Безвъзмездната помощ от 
Програмата за морско дело 
и рибарство е 7 997 546 лв., 
а за старт на проекта е 

предвидено дългово финан-
сиране до 5 419 206 лв. Ре-
конструкцията на улица от 
бул. „Първи май“ към рибар-
ското пристанище пък е за 
1 586 687 лв. 

Ремонтите на пътната 
мрежа са на стойност 20 
млн. лв., от които 17 млн. лв. 

Първа копка по проекта за реконструкция и рехабили-
тация на съществуващи общински пътища бе направена 
от кмета на Разлог инж. Красимир Герчев. Финансиране-
то е по Програмата за развитие на селските райони и е 
на обща стойност 3 277 772 лв. Инвестициите ще бъдат 
вложени в шосето Разлог – Бачево (участъците между  ул. 
„Изворите”, „Тодор Александров” и „Рила”) и част от пътя 
Елешница – Палатик – Черешово.

„Този проект решава много сериозни дългогодишни 
проблеми. През 2017 г. благодарение на подкрепа от Ми-
нистерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството беше сменен водопроводът в един от участъци-
те, които ще се рехабилитират сега. Така ще имаме едно 
европейско шосе, което ще отговаря изцяло на нуждите 
на гражданите“, е казал кметът инж. Герчев. 

Проектът трябва за приключи до 7 март 2021 г.

Започва мащабен ремонт на площад „Тодор Кирков“ в 
стария кв. „Вароша“ в Ловеч. Това е съобщила пред журна-
листи кметът Корнелия Маринова. Срокът за изпълнение 
на строително-монтажните работи е седем месеца, но 
ако има забавяне заради лоши атмосферни условия през 
зимата, той ще бъде удължен с още два. Дейностите са 
част от проекта за нови пространствени решения на 
пешеходната зона в централната градска част, а стой-
ността им е близо 1,2 млн. лева. 

Предвижда се демонтаж на настилки и поставяне на 
нови. Общата визия с павета ще бъде запазена, за са се 
съхрани специфичният характер на квартала. Има места, 
където не се предвижда стопроцентово пренареждане, но 
и такива, на които ще се добавят бетонни и гранитни 
плочи. Ще бъде подменено уличното осветление и изгра-
ден фонтан между сцената и паметника на Тодор Кирков.

До 5 ноември беше срокът, в който собствениците 
на преместваеми търговски обекти, включително и за-
ведения, трябваше да ги премахнат заради ремонтните 
дейности.

Община Добрич 
обмисля нова визия 
за градския център, 
като администраци-
ята ще се допита до 
гражданите как да 
изглежда пешеходна-
та зона. По примера 
на други градове ще 
бъдат възстановени малките уютни пространства с 
оживени връзки между блокове, магазини и места за отдих.

Центърът е проектиран през 60-те години на миналия 
век в духа на типичния тогава европейски модернизъм, с 
широка права улица и големи публични и жилищни сгради по 
фланговете й. Проектът за реконструкция, изпълнен през 
2012 г., не променя остарялото пространство и запазва 
огромно празно поле, което е твърде горещо през лятото 
и обветрено през зимата.

Сградата на читалище „Развитие“ във Враца, която 
е паметник на културата, ще бъде обновена по проект 
„Култура в зелено“ с подкрепата на трансграничната 
програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, 
е съобщил председателят на читалищното настоятел-
ство Иванка Караиванова. 

Общата стойност на проекта е 1 478 322 евро, от 
които 1 256 574 евро е безвъзмездното финансиране от 
Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 
средства са осигурени от правителствата на България 
и Румъния, както и от собствен принос на партньорите 
– читалището и община Пиатра Олт, Румъния. 

От българска страна ще се направи основен ремонт 
на концертната зала с обновяване на обслужващите по-
мещения и саниране на сградата. В Пиатра Олт също са 
заложени мерки за енергийна ефективност на тамошния 
Културен център. Продължителността на проекта е 3 
години, като освен ремонтите, е включено и популяри-
зиране на културния туризъм.

Четири улици в кв. „Запад“ 2 и кръгово кръстовище 
на бул. „Митрополит Андрей“ са обектите от проек-
та „Развитие, обновяване и модернизация на градската 
среда“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, в които са 
вложени 5,5 млн. лв. 

Главният инженер на общината Димо Димов е обяс-
нил, че са уширени пътните платна, положени са нови 
асфалтови и тротоарни настилки с осветление. Благо-
устроени са и междублокови пространства, изградена е 
спортна площадка на открито. Монтирани са различни 
елементи на парково оборудване. С изграждането на но-
вото кръгово кръстовище на бул. „Митрополит Андрей“ 
пък се постига по-добра организация на движението в 
района на едно от най-натоварените шосета в града. 

На церемонията по откриването присъстваха кметът на 
Търговище Дарин Димитров, областният управител Митко 
Стайков и др.

Площадът в центъра на Горна Оряховица и паркът 
„Детски кът“ са обновени с европейски средства, е съ-
общил на пресконференция във Велико Търново кметът 
на града инж. Добромир Добрев. Той е уточнил, че раз-
мерът на инвестицията е повече от 5,6 млн. лева, от 
които 85% са осигурени от Европейския фонд за регио-
нално развитие, а 15% - от държавния бюджет.

Обновеният площад е изцяло реконструиран, изгра-
дено е и кръгово кръстовище, което попада в обхвата 
на две републикански пътни отсечки. Поставено е ви-
деонаблюдение и са направени водни каскади. Паркът, 
с размери 53 хил. кв. м, също е преобразен, като са из-
градени шест детски площадки, игрище, зони за спорт 
и отдих.

Кметът е отбелязал, че от началото на настоящия 
програмен период в общината са реализирани проекти 
с европейско финансиране за над 10 млн. лв.

Кметът Красимир Герчев 
направи първата копка

ще бъдат кредит. 1,2 млн. лв. 
са заложени за „Реконструк-
ция и модернизация на Зоо-
парк Варна“. Проектът „По-
добряване на социалната 
инфраструктура във Варна“ 
ще осигури начини за предос-
тавяне на социални услуги в 
общността чрез изграждане 
на Кризисен център за деца и 
Приют за временно настаня-
ване на бездомни и социално 
слаби лица. Стойността му 
е 2 473 741 лв., като безвъз-
мездната финансова помощ 
от ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ е до 1 924 619 лв. 

Филиалът на Театрал-
но-музикален продуцентски 
център – Варна ще се ре-
монтира за над 7 млн. лв. 
Превръщането на Морската 
столица в туристическа 
дестинация за 4 сезона ще 
се улесни и с реставрацион-
ни и ремонтни дейности в 
Аладжа манастир и Римски-
те терми.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Инженеринг (проектиране и строителство) на 
„Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на 
канализационна мрежа в Тутракан”

Наименование: Извършване на изкопни и възстановителни работи 
на територията на КЕЦ „Стамболийски” от лицензионната територия 
на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

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

Наименование: Строителство и реконструкция на местен път 
№VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км. 1+600 до км. 3+555

Наименование: Реконструкция на водоснабдителната мрежа на 
с. Искра и с. Ситово, Община Ситово, по две обособени позиции

Наименование: Доставка и монтаж на делинеатори по обособено 
трамвайно трасе за движение по бул. „Константин Величков“ в участъка 
от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до бул. „Сливница“

Наименование: Подмяна на част от водопроводна мрежа на улици 
(ул. „Стара планина”; ул. „Бяло море”; ул. „Божур”; ул. „Л. Каравелов”; ул. 
„Индже Войвода”; ул. „Д. Дебелянов”; ул. „К. П. Войвода”; ул. „Детелина”; 
ул. „Славянска”)...

Наименование: СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на 
улица „Бор“ от о.т. 56 до о.т. 58, кв. „Изгрев“, кв. 18, Крумовград“

Наименование: Извършване на изкопни и възстановителни рабо-
ти на територията на КЕЦ „Смолян” от лицензионната територия на 
„Електроразпределение Юг“ ЕАД

Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и из-
пълнение на СМР) на спортна зала в УПИ IV - общ. кв. 403 по плана на КК 
Несебър, Сл. бряг – Запад, с кадастрален номер 51500.508.89

Наименование: Инженеринг - изготвяне на работни проекти, 
строителство и осъществяване на авторски надзор по време на стро-
ителството на спортни площадки на територията на Община Ветово, 
по четири обособени позиции”

Наименование: Инженеринг – проучване, проектиране, авторски 
надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв. 40, с. 
Дивотино, Общ. Перник

Възложител: Община Тутракан
Oсн. предмет: 45252127
Прогнозна стойност: 25 237 859.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 979
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 04/01/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Тутракан, ул. „Тран-
смариска“ №31, ет. 2 - заседателна зала

Дата: 07/01/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Цветелина Георгиева, инж. Ау-
рел Бояджиев
Факс: +359 86660618
Адрес: ул. „Трансмариска“ №31
Адрес на възложителя: http://tutrakan.egov.bg
Телефон: +359 86660621
E-mail: tutrakan@b-trust.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=878211&mode=view

Възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
Oсн. предмет: 45112000
Прогнозна стойност: 4 021 423.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 27/12/2018 Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: „Електроразпре-
деление Юг” ЕАД, ул. „Христо Г. Данов” №37, 
Пловдив

Дата: 03/01/2019   Местно време: 11:30 
За контакти: Камен Калчев - търговски въ-
проси; Радостин Стамов - технически въпроси
Факс: +359 32278502
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №37
Адрес на възложителя: www.evn.bg
Телефон: +359 32303611/+359 32302856
E-mail: kamen.kalchev@evn.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=878225&mode=view

Възложител: Община Венец
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 3 734 322.42 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 17/12/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на Община Венец, с. Венец, ул. „Ки-
рил и Методий“ №24, заседателна зала, ет. II

Дата: 18/12/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Левент Зекериев - юрискон-
султ на Община Венец
Факс: +359 053438980
Адрес: ул. „Кирил и Методий“ №24
Адрес на възложителя: www.venets.bg
Телефон: +359 053432191
E-mail: obs_vn@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=878852&mode=view

Възложител: Община Девня
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 1 715 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 30/11/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Девня, гр. 
Девня, бул. „Съединение” №78, трети етаж, 

заседателна зала
Дата: 03/12/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: инж. Галина Димитрова
Факс: +359 51947012
Адрес: бул. „Девня“ №78
Адрес на възложителя: www.devnya.bg
Телефон: +359 51947011
E-mail: kmet@devnia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=878807&mode=view

Възложител: Община Ситово
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 220 489.43 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 11/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Общински съвет Ситово в сградата 
на Общинска администрация Ситово, ет. 2, 

ул. „Трети март“ №72, с. Ситово, Община Си-
тово, област Силистра
Дата: 12/12/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Татяна Христова
Факс: +359 8688-2212
Адрес: ул. „Трети март“ №72
Адрес на възложителя: www.sitovo.bg
Телефон: +359 8688-2213
E-mail: sitovo@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=878197&mode=view

Възложител: „Софинвест” ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 889 950.14 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 12/12/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София , п.к. 1309, 
„Зона Б-19”, бл. 15-16, вх. Б, административна 
сграда на „Софинвест” ЕООД

Дата: 13/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Е. Вучкова
Факс: +359 29882741
Адрес: „Зона Б-19”, бл. 15-16, вх. Б
Адрес на възложителя: https://sofinvest.org/
contact-bg.html
Телефон: +359 29337062
E-mail: op@sofinvest.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=878521&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 544 960 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 13/12/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите:  Свиленград, сгра-
дата на Общинска администрация, ет. 2, 
малка заседателна зала

Дата: 14/12/2018   Местно време: 09:30 
За контакти: Грозденка Дюлгерова, Магда-
лена Йосифова
Факс: +359 379-74371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: www.svilengrad.bg
Телефон: +359 37974-308 /+359 37974-351
E-mail: obshtina@svilengrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=878654&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 444 292 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 17/12/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на възло-
жителя, намираща се в  Крумовград, пл. „Бъл-
гария” №5, залата на ет. 1

Дата: 18/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет 
на Община Крумовград
Факс: +359 3641-7024
Адрес: пл. „България“ №5
Адрес на възложителя: http://krumovgrad.bg/
Телефон: +359 3641-2004
E-mail: minkrum@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=878824&mode=view

Възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
Oсн. предмет: 45112000
Прогнозна стойност: 3 264 251.55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 27/12/2018 Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: „Електроразпре-
деление Юг” ЕАД, ул. „Христо Г. Данов“ №37, 
Пловдив

Дата: 03/01/2019    Местно време: 12:00 
За контакти: Камен Калчев - търговски въ-
проси; Радостин Стамов - технически въпроси
Факс: +359 32278502
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №37
Адрес на възложителя: www.evn.bg
Телефон: +359 32303611/+359 32302856
E-mail: kamen.kalchev@evn.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=878232&mode=view

Възложител: Община Несебър
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 2 000 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 13/12/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Несебър, ул. „Едел-
вайс“ №10, заседателна зала

Дата: 14/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: +359 55429364
Адрес: ул. „Еделвайс“ №10
Адрес на възложителя: www.nessebarinfo.com
Телефон: +359 55429399
E-mail: uopnesebar@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=878605&mode=view

Възложител: Община Ветово
Oсн. предмет: 45236100
Прогнозна стойност: 352 083.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 13/12/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: административна 
сграда на Община Ветово, град Ветово, ул. 
„Трети март“ №2, заседателна зала, етаж 2

Дата: 14/12/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Соня Цанкова
Факс: +359 081612871
Адрес: ул. „Трети март“ №2
Адрес на възложителя: http://www.vetovo.com
Телефон: +359 081612253
E-mail: vetovo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=878629&mode=view

Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 283 196.04 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 12/12/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Перник, пл. „Св. 
Иван Рилски” №1А

Дата: 13/12/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Сашка Василева, Михаела 
Спасова
Факс: +359 76603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 76684220 / +359 76684245
E-mail: poop@pernik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=878478&mode=view

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

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани 
и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравяваме с Вашия юбилей.
 Цялата Ви активна трудова дейност е свързана и преминала в системата на 
строителния отрасъл.
 Пожелаваме Ви добро здраве, дълголетие и сили за ползотворна работа в клубове 
и секции на НКСВ. 
                    
 ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
 Ноември 2018 г.    Инж. Тодор Топалски, 
                                                     Председател на УС

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО     
Г-Н ДИИМИТЪР ПЕНКОВ – ГР. ЯМБОЛ – 85-И ЮБИЛЕЙ                                                      
Г-Н ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – ГР. РАЗГРАД – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ХРИСТО ФИЛИПОВ – ГР. ВАРНА – 80-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н МЕТОДИ ЙОНОВ – ГР. ВИДИН – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ГОЧО ЖЕЛЕВ – ГР. ДИМИТРОВГРАД – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАСИЛ ДУЧЕВ – ГР. РАЗГРАД – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР БАНЧЕВ – ГР. СОФИЯ – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЛЮБОМИР  ЙОРДАНОВ – ГР. ВАРНА –70-И ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС



Елица Илчева

Ако ви интересува про-
изходът на модерния стол, 
може да го проследите от 
днес и назад чак към тро-
новете в древността. 
До 19 февруари в швей-
царския Музей на дизайна 
Vitra ще бъде представена 
изложбата „Столовете 
на властта“. Експозиция-
та от около 20 предмета, 
собственост на музея, не 
просто разказва как се 
е развивала тази мебел 
през вековете, но и каква 
е тясната връзка между 
историята на стола и кон-
цепциите за политическа и 
религиозна власт назад във 
времето. 

Известен е фактът, че 
в далечното минало крес-
лата са били привилегия 
на владетелите и хората 
от най-висшите ешелони 
в обществото. Едва с по-
явата на промишленото 
производство те стават 
достъпни за по-широки 
прослойки от населението. 
И до днес обаче си остава 
асоциирането на стола със 
статуса и авторитета на 
притежателя.  

Най-ранните експонати 
показват връзката между 
обзавеждането и тради-
ционните визии за интери-
орите на политическата и 
религиозната класа. Един 
пример е Chaise de Garde, 
създаден от белгийския 
придворен дизайнер Жан-
Жозеф Шапюи около 1802 г. 
Поръчан е от Наполеон Бо-
напарт като част от ре-
конструкцията на замъка 
„Лаакен” близо до Брюксел. 
Визията му е заимствана 
от мебелите за сядане в 
древния Рим, но с изискване 
за съвременност. Ориен-
тацията към класическа-
та древност е неразделна 
част от обществената 

промяна, която се случва 
в Европа по онова време, и 
също влияе върху домашния 
интериор в аристократич-
ните домове. С официал-
ните и техническите си 
иновации Chaise de Garde е 
едно от най-важните и но-
ваторски мебелни творе-
ния на деветнадесети век.

Като се има предвид, че 
Шапюи произвежда почти 
всички части от фотьойла 
си сам, използвайки тех-
нологично революционния 
тогава метод на ламини-
ране, който непрекъснато 
се подобрява от 1803 г. 
нататък,  той пости-
га значителни новости, 
включително забележимо 
намаляване на напречното 
сечение на материалите, 
което прави столовете 
леки и елегантни. Освен 

това ламинираните секции 
не биха могли да се счупят, 
тъй като са направени от 
пакетен фурнир, залепен 
в триизмерни шаблони за 
стабилност.  

По-късен обект в тази 
категория е направен 
за посещението на папа 
Йоан Павел II в Загреб през 
1994 г. Правият висок гръб 
и твърдата седалка, кои-
то съставляват трона, 
остават символи на тра-
диционната сила и до днес. 
Усещането, че седенето в 
него е неудобно, обаче ни-
как не е измамно. 

Изложбата илюстрира 
и как процесът на демок-
ратизация в много западни 
държави довежда до про-
ектиране на столове, кои-
то да отразяват новите 
ценности като гъвкавост, 
прозрачност и равни права. 
По време на легендарния 
телевизионен дебат меж-
ду Джон Кенеди и Ричард 
Никсън през 1960 г. напри-
мер кандидатите седят 
на стола на Ханс Вагнер 
JH501 – (1949-50 г.). Този  
дървен модел, революцион-
но изчистен за времето си, 
говори за новите идеали на 
политиците, които искат 
да демонстрират скром-
ност и близост с обикно-

вените хора. 
Холандската дизайнер-

ка Hella Jongerius поема 
тази идея и прави още една 
крачка напред с нейния East 
River Chair (2013 – 14 г.), за-
мислен за голямата зала 
на централата на ООН в 
Ню Йорк. Тук колоритна-
та тапицерия, нисък гръб 
и вградени подлакътници 
показват идеите за от-
критост и съпричастност 
с множеството. Задните 
крака са оборудвани с коле-
ла, сякаш за да се каже, че 
промяната е по-важна от 
спазването на традицион-
ните ценности. Креслото 
привлича вниманието едва 
когато е избрано от Анге-
ла Меркел, Кристин Лагард 
и Иванка Тръмп по време на 
панелна дискусия на сре-
щата на върха Women20 в 
Берлин.

Отвъд политическата 
сфера и като допълващ 
властта атрибут, столът 
е обект на непрекъснато 
развитие и съобразно раз-
личните социални ценнос-
ти. През XIX век например 
люлеещите се кресла за 
почивка идват в модата 
като доказателства, че 
притежателите им могат 
да си позволят удоволст-
вие от бездействието. 

Представител на тази 
група е Adjustable Chair на 
американския дизайнер 
Джордж Уилсън. Неговите 
много механични характе-
ристики разкриват оча-
рованието от появата на 
съвременното индустри-
ално общество. През XX в. 
много дизайнерски класики 
предлагат този екстензи-
вен комфорт като израз на 
влияние и авторитет. 

Столовете с регулиру-
еми облегалки и стойки за 
краката пък стават попу-
лярни още когато Джехан 
Лермит е измислил такъв 
през 1595 г. за царя на Ис-
пания, Филип II. През след-
ващите векове регулируеми 
столове и шезлонги се из-
ползват само от възраст-
ни и инвалиди до средата 
на XIX век, когато започ-
ват да се произвеждат 
за ежедневна употреба 
в Чикаго. Adjustable Chair, 
патентован през 1870 г., 
е ранен пример, предлагащ 
тридесет различни позиции 
за сядане. Съединенията 
свързват седалката към 
извитите метални страни 
на основната конструкция. 
Когато е отключена, мо-
делът може да се използва 
като люлеещ се или дори 
като люлка. Поставките 
за облегалките и тези за 
крака се регулират инди-
видуално, което позволява 
разнообразното му използ-
ване от стол за бръснене 
до шезлонг. Металът е ук-
расен със свитъци и расти-
телни орнаменти, вероят-
но да балансира механичния 
облик, който се смята за 
неподходящ за всекидне-
вието. През 1876 г. Франк 
Маркс от Ню Йорк пред-
ставя подобен модел, кой-
то успешно продава в САЩ 
и Великобритания.

Много от моделите, 

признати за класика 
в дизайна на ХХ век, 
предлагат комфорт, 
който олицетворява 
влияние и автори-
тет. Такова напри-
мер е избраното 
кресло Barcelona на 
Лудвиг Мис ван дер 
Рое, създадено за 
елегантния немски 
павилион на Между-
народната изложба 
през 1929 г. в Бар-
селона,  креслото 
Lounge на Чарлз и Рей 

Еймс (1943 – 56 г.) и Egg на 
Арни Якобсен (1957 – 58 г.), 
което е било проектирано 
първоначално за простор-
ното фоайе на хотел в 
Копенхаген, за да създаде 
уединена зона.

Диаметрално противо-
положният подход за връз-
ката между властта и 
стола се вижда в усилията 
на дизайнера Енцо Мари, 
който създава напълно не-
претенциозния, леко гру-
боват и ръбат стол DIY, 
като част от серията си 
Autoprogettazione (1974 г.), 
с идеята да подскаже, че 
местата на властимащи-
те не са за удобство. От 
2016 г. групата CUCULA 
предлага на бежанците ра-
бота, като им позволява да 
вкарат в серийно производ-
ство тези столове в своя-
та Берлинска работилница. 
В този случай дизайнът не 
функционира като израз 
на власт под формата на 
престиж или лукс, а като 
средство за реализация на 
собствения потенциал.

Изложбата е разно-
образена с изключител-
но интересни снимки на 
различни интериори. В 
това число е стая в стил 
„ампир“ в кралския дворец 
в Брюксел и такава в зна-
менития „стъклен дом“ на 
Филип Джонсън (1949 г.) в 
САЩ, който способства 
за утвърждаване на интер-
националния модел като 
предпочитан облик за бан-
кови фоайета и юридически 
кантори. Други снимки са 
запечатали днешните цен-
трове на властта – като 
Генералната асамблея на 
ООН в Ню Йорк и конфе-
рентната зала на федерал-
ния канцлер на Германия, 
или залата за конгреси в 
Щаб-квартирата на ООН 
в Женева. 
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Еманюел Макрон, 2017

Elda Chair,  Джо Коломбо

Наполеон Бонапарт

East River на срещата на върха Women20 в Берлин, 2017

Щаб-квартирата на ООН, Ню Йорк, 2008

Barcelona Chair във филма „Агент 007: Казино Роял“, 2006

Щаб-квартирата на ООН, Женева, 2013

Креслото JH501, Ханс Вегнер

Столът  DIY , 2018
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Създават постоянна база на спътника на Земята
Страницата 
подготви
Емил Христов 

Шефът на „Роскосмос“ 
Дмитрий Рогозин заяви, 
че руската лунна програ-
ма има амбициозна цел – 
създаването на база, чии-
то постоянни обитатели 
ще са роботи-аватари. 
Тя няма да е населена от 
хора, а само периодично 
посещавана от тях. Спо-
ред Рогозин първите рус-
наци ще кацнат на Луната 
през 2030 г. 

Ръководителят на 
„Роскосмос“ сподели, че 
роботите ще могат да 
се управляват от Земята 
дистанционно и да изпъл-
няват всички команди на 
своите човешки операто-
ри. По думите на Рогозин 
руската мисия на Луната 
ще е още по-амбициозна 
от тази, която америка-
нците осъществиха през 
60-те и 70-те години на 
миналия век. 

Според „Роскосмос“ 
базата ще бъде изграде-
на от 3D принтери, като 

материалът, който ще се 
използва, е самият лунен 
грунд. Ситните частици 

на реголита представля-
ват голяма опасност за 
човешкия организъм, ска-

фандри и всякаква меха-
ника, но освен това са и 
идеален строителен ма-

Китай представи модел на бъдещата първа ки-
тайска космическа станция с постоянен екипаж. 
17-метровият модул беше презентиран на основ-
ната китайска авиационна изложба в крайбрежния 
град Дхахай. Системата представлява жизнено 
и работно пространство на бъдещия космически 
кораб Tiangong („Небесен дворец“). Станцията е 
оборудвана със слънчеви панели и ще съдържа два 
модула за научни експерименти. 

Китайските планове предвиждат 60-тонната 
орбитална лаборатория да има постоянен екипаж 
от трима души, които ще провеждат биологични 
и микрогравитационни изследвания. Завършването 
на космическата станция и качването й в орбита 
е планирано за 2022 г. 

Специалисти от Масачузетския технологичен 
институт разработиха специално самозалепващо 
фолио, което помага на климатиците да работят 
по-добре. Материалът е напълно прозрачен при уме-
рени температури. Но когато те се повишат, фо-
лиото променя цвета си, става по-тъмно и започва 
да отразява до 70% от слънчевата топлина. Според 
авторите на проекта, ако човек покрие всички про-
зорци на къщата с новия продукт, сметките му за 
енергия могат да се намалят с 10%. 

Учени са изчислили, че около 6% от годишно упо-
требената електроенергия в САЩ, на стойност 29 
млрд. долара, се изразходва за охлаждане с климати-
ци. Очаква се този дял да се увеличава във връзка с 
глобалното затопляне. 

Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) ще предостави на албанската Union Bank заем 
от 6 млн. евро за повишаване на енергийната ефек-
тивност и подкрепа на инвестиции в жилищни и зе-
лени технологии. Парите следва да бъдат използвани 
от клиентите за вложения в изолации, слънчеви панели, 
високоефективни котли и други екологични технологии. 
Пакетът е част от „Програма за финансиране за зеле-
на икономика на Западните Балкани“ на ЕБВР на обща 
стойност 85 млн. евро.

Всеки проект, който участва, ще бъде подложен на 
триетапен процес на проверка, включващ анализ от ко-
мисия за устойчиво развитие и сертифициране по меж-
дународни стандарти, за да се гарантира, че той до-
принася за реално намаляване на въглеродните емисии.

Парижкият реги-
он ще се превърне в 
зона с ниски вредни 
емисии от автомо-
били от следващото 
лято, след като вла-
стите в града реши-
ха да ограничат дви-
жението на стари дизелови автомобили. За тях няма да 
е позволено навлизането навътре от околовръстен път 
А86, който включва Париж и 79 общини около него – ре-
гион с 5,61 млн. жители.

Забраната ще бъде съпроводена от нова френска 
винетка „Crit’Air“, която идентифицира възрастта на 
превозните средства и нивата на замърсяване, което 
предизвикват – чрез стикери с цветно кодиране. Плани-
ра се постепенно затягане на регулациите, така че към 
2030 г. по главните пътища на Париж да е разрешено да 
се използват само електрически или водородни автомо-
били. Още от юли 2017 г. в централната част на града 
е забранено движението на дизелови коли.

Петдесет френски метрополиса, включително Лион, 
Ница, Екс-Марсилия и Тулуза, се съгласиха да въведат 
или да разширят градски зони с ниски вредни емисии до 
2020 г. Френското правителство се надява, че това ще 
предотврати санкциите на Европейския съюз за неспаз-
ване на стандартите за качество на въздуха.

Откриват нов хотел в Шанхай, който няма да е из-
вестен с панорамни гледки към града. Сградата е по-
строена в кариера в подножието на планината Тианмен 
и ще отвори врати в края на месеца, след близо 10 го-
дини строителство.

Шестнадесет от 18-те етажа на хотела са под-
земни, а стаите в долните два са напълно потопени 
под вода. Подводната част на сградата включва също 
ресторант, басейн и център за водни спортове. Имо-
тът разполага и със собствен водопад, който е в не-
посредствена близост до хотела. Освен това хотелът 
се възползва и от пространството на кариерата, като 
предлага бънджи скокове и скално катерене. За дизайна 
на иновативната постройка е отговорна британската 
фирма „Аткинс“, която заедно с архитектурното бюро 
JADE + QA успява да изработи интересния план. Стаите 
ще бъдат на разположение срещу 487 долара на нощ.

Playa Vista Isle е един от най-скъпите имоти в САЩ и от 
този месец се очаква да има нов собственик. Продажбата, 
която се осъществява от Concierge Auctions и ONE Sotheby’s 
International Realty, ще започне с офериране онлайн. 

Къщата, която наскоро беше завършена, разполага с 51 
стаи, разположени на площ от почти 5575 кв. м., включително 
11 спални и 22 бани. В процеса на изграждане не са спестени 
никакви разходи. Сградата е оборудвана с мраморни подо-
ве, 100-годишен австрийски кристален полилей и махагонов 
шкаф. Използвани са над 500 000 листа от 22-каратово злато, 
като почти всичко е позлатено – от кухнята до входните 
врати.

Сред многото удобства на дома е 3D IMAX кино, фитнес 
център и винарска изба, която може да съдържа над 3000 бу-
тилки. Холът разполага с аквариум от 1000 галона солена 
вода, а в подземния гараж могат да се поберат до 20 ав-
томобила. Дворът включва огромен фонтан пред входната 
врата, частен плаж, градини и 13 водни съоръжения, шест от 
които са водопади. Големият басейн е с площ от 420 кв. м, има 
панорамен изглед към океана и покрита пещера с джакузи.

териал. След като базата 
е готова, то космонавти-
те ще имат задачата да я 
оборудват.

Учените смятат, че 
най-подходящото място 
за построяване на база 
на Луната са полюсите, 
тъй като там има доказа-
телство за наличието на 
замръзнала вода. Освен 
това руснаците заявяват, 
че бъдещето на чове-
чеството може да зависи 
от Луната, тъй като тя 
има големи запаси от Хе-
лий-3, което според мно-
зина ще бъде горивото на 
бъдещето.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Необикновеният брас бенд Brass 
Against, познат най-вече с кавърите 
си на легендарните Rage Against the 
Machine, ще гостува в Sofia Live Club 
на 2 февруари. Първата и най-важна 
цел на групата е да направят изклю-
чителна, нечувана досега музика, но в 
никакъв случай не се определят като 
по-добри от оригинала – единствено 
отдават почит на легендарни банди, 
посветили музиката си на социална 
кауза.

Създателят на Brass Against – 
Брад Хамъндс, решава, че светът се 
нуждае от нова бунтарска рок група 
като Rage Against the Machine, създала 
едни от най-агресивните албуми за 
времето си. Така му хрумва щурата 
идея колко добре ще интерпретира 
гнева в музиката, като добави и брас 
бенд. Бързо събира артисти, с които 
вече е работил по други проекти, как-
то и приятели музиканти. Невероятно 

попадение се оказва и откриването 
на вокалистката София Уриста, чий-
то глас буквално ги смазва с първия 
запис на Killing In The Name. Разтърс-
ващото й изпълнение достига над 10 
млн. гледания във Facebook, а вълни-
те от коментари за нетипичния брас 
бенд, който свири метъл и рок, не 

спират и засилват популярността им.
Зад микрофона на предстоящото 

им европейско турне, част от което е 
и София, обаче ще бъде Maya Azucena.

Билети за шоуто в Sofia Live Club 
може да намерите в разпространи-
телската мрежа на Eventim на цена 
от 35 лв.

Романът насочва вниманието върху актуални теми 
като насилието над жените, потискането на истината, 
злоупотребата с власт и заблудата, че можеш истински 
да познаваш човека до себе си.

Чрез историята на едно семейство, което живее 
зад паравана на щастливия и хармоничен брак, Сара Вон 
изследва границите на мълчанието, на страха, на сра-
ма, на чувството за вина и на това какво е готова да 
потисне една жена в името на „идеалния” си брак. Софи, 
главната героиня в романа, се опитва на всяка цена да 
докаже невинността на своя съпруг Джеймс, обвинен в 
ужасно престъпление. Същият Джеймс, когото обще-
ството познава като грижовен баща, обаятелен мъж и 
успял политик.

Кейт е прокурорът, който изправя Джеймс пред съда. 
Тя е опитен професионалист и е наясно, че в правото 
понякога печели не истината, а по-добрите аргументи. 
Но въпреки това не спира да търси справедливост. Кейт 
знае, че Джеймс е виновен и е готова на всичко, за да го 
накара да си плати за престъпленията.

Но никой, дори Кейт, не е в състояние да проумее 
какво се случва между мъжа и жената, когато останат 
сами – сами в леглото, в топлината на прегръдката, в 
асансьора. Или сами на лунна светлина на игрището в 
университета, където някога едно момиче е стояло пред 
едно момче със сърце, изпълнено с вълнение. А след това 
със страх... Софи така и не разбира защо нейната прия-
телка Холи внезапно напуска Оксфорд. Какво ли щеше да 
си мисли, ако знаеше истината? 

Едновременно съдебна драма и портрет на брак, 
„Анатомия на един скандал“ изследва най-мрачните кът-
чета в човешкия характер. Романът е провокативна пси-
хологическа драма, която комбинира интригуващ сюжет, 
задълбочено изградени персонажи и журналистическия 
усет на Сара Вон.

Първоначално авторката преподава английски в Окс-
форд, а след това се впуска в журналистиката. След обу-
чение в „Прес Асоусиейшън“, прекарва единайсет години 
в „Гардиън“ като новинарски репортер, кореспондент по 
здравни въпроси и политически кореспондент. Напуска, 
за да работи на свободна практика, и започва да пише 
романи. Резултатът е „Изкуството да печеш до полуда“, 
следва „Фермата на края на света“, но големият успех 
идва именно с „Анатомия на един скандал“, която е пре-
ведена на четиринайсет езика. 

Групата прави необикновени 
кавъри на рок банди

През 2018 г. се навърш-
ват 100 години от създава-
нето на произведението. 

Преди броени дни на 
музикалния пазар изле-
зе албумът Roger Water 
- Stravinsky’s The Soldier’s 
Tale – нова адаптация на 
остроумната и съвремен-
но звучаща приказка-прит-
ча, написана от легендар-
ния руски композитор през 
1918 г. Уотърс записва не 
само ролята на Разказва-

ча, но и на останалите 
герои в произведението 
– Войника и Дявола. Той 
реализира записите с ан-
самбъл от седем музикан-
ти (асоциирани с Камер-
ния музикален фестивал в 
Бриджхемптън), с които 
почита творчеството на 
Стравински, като го ин-
терпретира за нова и мла-
да аудитория. 

Роджър Уотърс споде-
ля, че е усещал огромна 

отговорност и вълнение, 
когато е трябвало да реши 
до каква степен може да 
въведе промени в новата 
адаптация на творбата, 
до каква радикалност може 
да стигне той самият 
като творец и най-вече до-
колко съвременната музика 
е свързана с класическата 
и романтична традиция? 
„Това е може би най-труд-
ният въпрос, който про-
гресивните артисти на 
нашето време трябва да 
си зададат“, казва той.

„Историята на войни-
ка“ е музикално-театрал-
но произведение, създаде-
но за камерен оркестър 

от руския композитор 
Игор Стравински и швей-
царския поет и романист 
Шарл-Фердинан Рамю. 
Творбата е написана за 
пътуващ театър, състо-
ящ се от разказвач, двама 
актьори, танцьор и ансам-
бъл от седем музиканти. 
Сюжетът се основава на 
легендата за Фауст, но е 
свързан и със сборника с 
руски народни приказки на 
Александър Афанасиев. В 
„Историята на войника“ се 
разказва за Войника, попад-
нал под влиянието на Дяво-
ла и разменил цигулката си 
с него срещу обещанието 
да го направи богат.   

Базиран на по-
пулярния английски 
сериал със същото 
име, „Вдовици“ е 
режисиран от но-
сителя на „Оскар“ 
Стив Маккуин.

„Спомням си, 
че бях 13-годишен, 
когато гледах се-
риала на Линда Ла 
Плант“, споделя той. „Фа-
ктът, че тези жени успяха 
да направят нещо, на кое-
то никой не смяташе, че 
са способни, ме впечатли 
много. Години по-късно, 
когато за първи път прис-
тигнах в Холивуд, бях по-
разен от това колко много 
талантливи актриси ня-
мат ангажименти. Тогава 
реших, че след като на-
правя филм за робството, 
ще направя филм с жени в 

главните роли“, казва Мак-
куин. 

Когато Маккуин се 
обръща към известната 
писателка и сценаристка 
Джилиан Флин („Не казвай 
сбогом“) да напишат заед-
но сценария, тя веднага 
откликва на предложение-
то му. „Стив ми се обади 
изненадващо и разговарях-
ме по телефона. Знаеше, 
че съм живяла в Чикаго и 
искаше да направи филм с 

обир, осъществен от че-
тири жени, и аз веднага се 
съгласих. Освен това той 
щеше да го снима в гра-
да, в който живея и който 
обичам. Чикаго рядко се 
използва за декор в кино-
то, въпреки че е толкова 
прекрасен. Стив искаше 
да снима всички кварта-
ли и градът да бъде един 
от героите във филма. 
Затова моята моментал-
на реакция беше: Къде да 

подпиша?“, спомня си Джи-
лиан Флин. 

Действието във „Вдо-
вици“ се развива в наши 
дни в Чикаго, в период на 
политически и общест-

вени сътресения. Когато 
четирима въоръжени кра-
дци са убити по време на 
опит за грандиозен обир, 
техните вдовици, които 
нямат нищо общо, освен 

дълговете, останали след 
тяхната криминална дей-
ност, поемат съдбата в 
свои ръце, за да изградят 
бъдеще по свои собствени 
правила…
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Светослав Загорски

Красивата европейска 
история и архитектура 
имат много лица. Малцина 
обаче са тези градчета, кои-
то пазят непроменен облика 
си още от Средновековието. 
В тази връзка, ако се разхо-
дим до периферията на Харц 
– най-северната планинска 
верига в Германия, ще от-
крием най-хубавoто населе-
но място с фахверкови къщи 
в страната, а може би и в 
Европа. 

Кведлинбург и днес е 
част от германската про-
винция Саксония-Анхалт. 
Този неголям град има древ-
на история, многобройни за-
бележителности и всякакви 
туристически атракции. 
През 1994 г. старата част 
на Кведлинбург, заедно с 
кацналия на хълм едноименен 
замък, са включени в списъ-
ка със световно културно 
наследство на ЮНЕСКО. 
Областта преминава под 
протекцията на световна-
та организация, тъй като 
е изключителен пример как 
съвременен град успява да 
съхрани в отлично състоя-
ние средновековното си ар-
хитектурно наследство. 

Кведлинбург е от срав-
нително младите германски 
селища. За първи път е спо-
менат на 22 април 922 г. от 
крал Хайнрих I. След смърт-
та на съпругата си той 
основава на това място 
абатство Шлосберг и прави 
първа негова игуменка дъще-
ря си. 

По-късно Ото III поставя 
основите на нов град север-
но от манастира. Идеята 
му е той да служи за снаб-
дяване с необходимите про-
дукти и провизии, с които да 
се поддържа абатството. В 
продължение на 460 години 
игуменката на Шлосберг се 
грижи и отговаря за мирно-
то съжителство в новосъз-
даденото селище. Оказва 
се обаче, че това девиче-
ско абатство е неспособно 
да защити града в случай 
на опасност, поради което 
местните жители започват 
да искат свободата си.

През 1384 г. Кведлинбург 
се присъединява към общ-
ността на градовете от До-
лна Саксония, а през 1426 г. 
започва да членува в Ханза-
та. Колкото и да е странно, 
по време на Тридесетго-
дишната война през XVII век 
Кведлинбург просперира. 

Тогава настава масово 
строителство. 

Голяма част от домове-
те на местните жители са 
изградени от дърво, като 
повече от половината са 
успели да се съхранят до 
днес. Преди около 200 години 
Кведлинбург става част от 
Прусия.

Днес, ако тръгнете пеша 
из града, ще откриете, че 

има нещо магическо в Квед-
линбург. Там ви очаква лаби-
ринт от улички за скитане, 
безкрайни къщи с червени 
керемидени покриви и пъст-

ри фасади с полудървена кон-
струкция. Много от сгради-
те в центъра са от XVI век, 
като почти не са промене-
ни оттогава. За щастие, 

Квeдлинбург почти не е за-
сегнат по време на Втората 
световна война. Затова той 
е сред най-добре запазените 
средновековни и ренесансови 
градове в Германия. Архите-
ктурните стилове са в ди-
апазона от готически през 
бароков до традиционния за 
Кведлинбург - фасади, под-
чертани с яркосиньо, черве-
но, жълто и зелено. 

Една от най-големите 
забележителности ще от-
криете на хълма над града. 
За да стигнете до мястото, 
от което обикновено тури-
стите наблюдават удиви-
телния пейзаж, ще се наложи 
да изкачите 99 стъпала. На 
върха е замъкът „Кведлинб-
ург”. Историята му започва 
да се пише през 1129 г. Пър-
воначално на това място се 
появява 

базиликата  
„Св. Серватиус“

като наследник на по-
ранна римска постройка. 
Още тогава „Кведлинбург”, 
макар и не в окончателния си 
вид, е впечатлявал не само 
с размерите и фасадата си, 
но и с вътрешния интериор 
и украсата на стените си. 

В днешната църква, коя-
то е част от комплекса със 
замъка, си личи успешният 
опит да се пресъздаде впе-
чатлението за чисто римска 
архитектура чрез добавяне 
на апсидна стена. В крип-
тата са разположени гро-
бовете на първия германски 
крал Хайнрих I и съпругата 
му Матилда. По-късно, след 
голям пожар, става ясно, че 

останките, които са се на-
мирали в каменен саркофаг, 
са изчезнали.  През 1937 г. 
нацистите пък изгарят ол-
тара и пейките, а по време 
на Втората световна война 
цялостната фасада на църк-
вата е сериозно разрушена. 

Днес в замъка се по-
мещава интересен музей, 
който се стопанисва от 
община Кведлинбург. В тре-
зора му от 1993 г. насам се 
съхраняват древни артефа-
кти и книги. През последни-
те години обаче пясъчнико-
вата скала, върху която е 
изграден „Кведлинбург”, се 
руши и това създава риск за 
целостта на замъка.

Прелестният  
хотел „Теофано“,

който се издига на град-
ския главен пазарен площад, 
е фахверкова забележител-
ност, състояща се от пет 
исторически сгради от ХVII 
век и посветена на паметта 
на византийска принцеса, за 
която през 972 г. се оженил 
Ото II, саксонският претен-
дент за трона. 

На северната страна 
на пазарния площад е кмет-
ството, споменато за първи 
път през 1310 г. От лявата 
му страна се издига камен-
ната статуя на Роланд, сим-
волизираща желанието на 
гражданите на Кведлинб-
ург да се подчиняват само 
на кайзера. С тази статуя 
днес се асоциира и голяма 
част от историята на гра-
да. Тя е издигната в знак на 
извоюваната свобода. По 
време на различните битки, 

водени наблизо, е разрушена. 
Възстановена е през 1869 г.

Наред с кметството, мо-
жете да посетите и нами-
ращата се срещу него къща, 
известна като Груенхаге. 
Построена е през 1701 г. в 
стила на късния барок и е 
един вид украшение на паза-
ра. Разположена е на улица 
„Брайте“, която е пешеход-
на и e сред най-красивите в 
града.

Една от известните 
сгради е Klopstockhaus, по-
строена през 1570 г. Тя е 
била дом на поета Фридрих 
Готлиб Клопщок, роден през 
1724 г . С творчеството си 
Клопщок станал основател 
на класическата немска ли-
тература и бил известен 
далеч извън границите на 
Германия. 

Една от най-старите 

полудървени къщи  
в стил фахверк

е днешният Fachwerk-
museum. По последни данни 
сградата датира от 1346 
– 1347 г. В нея има изложба, 
която представя историята 
на архитектурния стил от 
началото на XIV век, харак-
терен с външните препле-
тени дървени греди. 

Около това средновеков-
но ядро в началото на XIX в.  
е построен пояс от къщи в 
стил „арт нуво“. Наблизо има 
страхотни ресторантчета 
и сладкарници. Тук се сер-
вират десетки видове чий-
зкейк. Разбира се, няма да 
сгрешите и ако заложите на 
уличната храна – вурстчета 
и бира, това си е германска 
класика! 

 

Каменната статуя на Роланд

Сградата на кметството на главния площад

Изглед към красивите червени покриви на града Замъкът „Кведлинбург“
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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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Тенис

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Започна обратно броене до завършване на есен-
ния дял на VII сезон на Българската строителна 
футболна лига (БСФЛ). С изиграването на XIV кръг 
от шампионата борбата за позициите, даващи 
право за класиране във Висшата лига, стават все 
по-ожесточени. За момента четири отбора са си 
гарантирали участието в по-горното ниво, а ос-
таналите шест места ще се разпределят между 
осем тима.

В последния изигран кръг липсваха изненади и 
всички фаворити записаха победи, но отборите, бо-
рещи се за промоции, завършиха наравно помежду си. 

„Марибор строй“ изигра един от трудните си 
мачове тази есен, но в крайна сметка стигна до 
победата с 3:2 над тима на Cordeel Bulgaria след 
поредните два гола на голмайстора на отбора Бо-
рислав Беширов и едно попадение на Росен Паналов. 
За корделци точни бяха Милен Кръстев и Атанас 
Димитров.

„Старчета-
та“ от Old Boys 
бяха на ръба да 
поднесат изне-
надата на кръ-
га срещу „Бул-
строй  груп “ , 
след като на 
три пъти по-
веждаха в ре-
зултата след голове на Иван Тошев, Антон Салапи-
ев и Михаил Димов, но силите не им стигнаха, за да 
издържат на темпото на „Булстрой“. За „строите-
лите“ в златна резерва отново се превърна Младен 
Русков, който се появи от скамейката и реализира 
хеттрик. Преди това голове за булстройци вкараха 
Петко Петков и Юлиан Младенов. Крайният резул-
тат от срещата е 5:3 за „Булстрой груп“.

След като губеше с 3:0 на полувремето, отборът 
на „Ергодом“ изигра прекрасно второ полувреме сре-
щу опонентите си от Pipe System и съумя да стиг-
не до равенство 3:3. Головете бяха дело на Георги 
Рашев (2) и Райко Глухарски за „Ергодом“ и Стефан 
Манджуков (2) и Максим Василев за „Пайп“.

Поредния хеттрик реализира Дилян Василев от 
„Ромстал ХЕС“, но това отново се оказа недоста-
тъчно за победа. Във втори пореден мач тимът му 
инкасира загуба с резултат 3:4, само че сега за-
губата дойде от селекцията на G.P. Group. Точни 
за „пътищарите“ бяха Александър Байкамаков (2), 
а по веднъж се разписаха Бончо Смилков и Осман 
Терзиев. 

Най-оспорваната среща от този кръг изиграха 
презентациите на „Монтаж Строителни Конструк-
ции“ и „Контракт сити“. Отборът на „Контракт 
сити“, воден от своя мениджър Асен Чавдаров, на 
два пъти повеждаше в резултата с голове на Дими-
тър Бъчваров и Мохамед Сила, но „монтажниците“ 
не се предаваха и стигаха до изравняване на ре-
зултата чрез попадения на Габриел Топалов и Тодор 
Талков. Така се оформи до крайното 2:2. 

В дербито на така наречените „опашкари“ между 
АПИ и „Кондекс“ победители със 7:1 станаха „клима-
тиците“ след пет гола на Мирослав Дерменджиев 
и по един на Галин Галилеев и Здравко Стойчев, а 
почетното попадение за „агентите“ реализира Да-
наил Златаров. 

Ф
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Първата ни ракета при мъжете 
Григор Димитров завършва годината 
на 19-о място в световната ранглис-
та. 27-годишният хасковлия, който 
не успя да се класира и да защитава 
титлата си във финалния турнир на 
АТР през миналата седмица, остана 
с актив от 1835 точки.

Новак Джокович резонно заема 
първото място в класацията за пети 

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 9045 точки 
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7480 точки 
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6420 точки 
4. (5) Александър Зверев (Германия) 6385 точки
5. (4) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5300 точки

6. (6) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4710 точки
7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4250 точки 
8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 4095 точки
9. (9) Кей Нишикори (Япония) 3590 точки
10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3155 точки

Ето и челната десетка на световната ранглиста на АТР при мъжете:

път в кариерата си с актив 
от 9045 точки. Втори се на-
реди Рафаел Надал със 7480 
точки, а Роджър Федерер е 
трети с 6420 точки.

Новият шампион от фи-
налния турнир на АТР Алек-
сандър Зверев прогресира до 
четвъртата позиция с 6385 
точки.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Шведският национален 
отбор по футбол надделя 
над Русия с 2:0 в двубой 
от група 2 на Лига „В“ в 
турнира на Лигата на 
нациите и по този начин 
си осигури промоция в по-
горната дивизия. Двубоят 
на „Френдс Арена“ в Сток-
холм бе директен сблъсък 
за първото място, а скан-
динавците се оказаха в по-
добра форма.

Резултатът откри 
Виктор Линдельоф с удар 
от близко разстояние в 
края на първото полувреме 
след изпълнение на корнер. 
Защитата на „сборная“ не 
успя да изчисти топката 
от наказателното поле, 
от това се възползва Лин-
дельоф, който от десети-
на метра прониза врата-
та на гостите. 

През втората част 
Маркус Берг подпечата 

победата на домакините в 
72-рата минута след греш-
ка в отбраната на гости-
те. Вратарят на Русия 
Андрей Луньов отби силен 
удар отдалеч, но топката 
отново не беше изчистена 
добре и Берг отблизо я за-
сече в мрежата.

Руснаците се опитаха 
да променят резултата, 
но не им бяха останали 
много сили. Дори в са-
мия край на мача от „Тре 
конур“ прилагаха висока 
преса и не позволяваха 
да се формират сериозни 
опасности пред вратата 

на Олсен.
В крайна сметка двата 

тима финишират с равен 
брой точки - по 7, но скан-
динавците имат предим-
ство в директните сблъ-
съци. От Лига „В“ отпада 
отборът на Турция, който 
остана последен.

Отборът на Шотландия също заслужено ликуваше, пе-
челейки първото място в Група 1 на Лига „С“. Островитя-
ните направиха шеметен обрат и победиха с 3:2 коравия 
тим на Израел на „Хемпдън Парк“. 

Берам Каял изведе гостите напред още в деветата 
минута, но до почивката шотландците върнаха гола и по-
ведоха благодарение на попаденията на Джеймс Форест 
(34', 43'). 

През второто полувреме Форест оформи своя хеттрик 
(64'), а Еран Захави (75') върна Израел в мача. В драматич-
ните заключителни минути вратарят на Шотландия Алън 
Макгрегър трябваше да се намесва решително, за да съх-
рани победата на своите и да ги прати в горната дивизия. 

Всъщност този резултат бе доста важен и за Бъл-
гария, тъй като едно от условията за това нашият на-
ционален отбор да попадне в трета урна за жребия за 
квалификациите за Евро 2020 бе Шотландия да спечели 
своята група. 

Франция надделя с 1:0 над Уругвай в приятелска сре-
ща, играна на „Стад дьо Франс“, която бе своеобразно 
повторение на 1/4-финала от Световното първенство 
това лято. 

Оливие Жиру донесе победата с попадение от дузпа 
в 52-рата минута. Гризман получи топката в наказател-
ното поле и от трудна позиция отправи два удара, които 
бяха блокирани. При втория сякаш Мартин Касерес си 
помогна с ръка и това даде основание на съдията да на-
значи дузпа. Жиру отбеляза от бялата точка, насочвайки 
коженото кълбо в долния десен ъгъл на вратаря.

Неприятната новина от двубоя бе травмата на на-
падателя на „Пари Сен Жермен“ Килиан Мбапе, който пад-
на лошо върху рамото си и трябваше да бъде заменен 
още преди почивката. Така само седмица преди ключовия 
сблъсък на ПСЖ в Шампионската лига срещу „Ливърпул“ 
и Мбапе, и Неймар, са контузени.

Отборът на Италия също се поздрави с победа с 1:0. 
„Скуадрата“ спечели срещу САЩ в приятелска среща, 
играна в белгийския град Генк. Единственото попадение 
в мача отбеляза Матео Политано в 94-тата минута.

Четирикратният световен шампион по футбол си 
заслужи успеха, след като доминираше през целия мач. 
„Адзурите“ не само че владееха повече топката, но и 
отправиха куп удари по посока на противниковата вра-
та – 17, срещу едва 3 за американците. И точно когато 
по всичко изглеждаше, че дори цялото това превъзход-
ство няма да е достатъчно, влезлият в игра в 87-ата 
минута Политано порази съперника с гол в последните 
секунди на 4-минутното добавено време.
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В следващия брой очаквайте
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общините“ 
2018 г.

Почетен 
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Каравелов“
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„Тодор 

Каблешков“
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

След като и легендата 
на джаза Васил Петров, въ-
преки страха си от високо, 
нае хеликоптер, за да се 
приземи на мегаспектакъ-
ла „Синатра: Вегас“ 2, оп-
итите за самостоятелно 
летене вече изглеждат 
все по-възможни. С новина 
от последните дни обаче 
стана ясно, че бъдещето, 
в което бихте могли да 
разполагате със собствен 
самолет, който е толко-
ва малък, че да се побере 
в гаража ви, е по-близо, 
отколкото си мислите. 
Flaris LAR 1 – най-малкият 
бизнес джет в света, ще 
излети към пазара само 
след няколко месеца и ако 
ви трябва бързо и лесно да 
се придвижите до делова 
среща – това е машината. 
Проектът е дело на пол-
ската фирма Metal-Master, 
основана през 2000 г. от 
семейство Силвия и Рафал 
Ладжински и наистина обе-
щава революция в бизнес 
авиацията. 

През 2013 г. моделът е 
бил представен като ма-
кет на авиошоуто на ле-
тище Бурже, а през 2015 г. 
производителите предста-

вят и действащ прототип. 
Планира се през следваща-
та година Flaris да направи 
своя първи полет и да запо-
чнат тестове за сертифи-
циране към FAA и EASA. 

Зад елегантната визия 
се крие едномоторен реак-
тивен самолет с крейсер-
ска скорост от 700 км/ч и 
далечина на полета с едно 
зареждане от над 3 300 км. 
Празна, машината тежи 
само 700 кг. и се задвиж-
ва от един турбовенти-
латорен двигател Williams 
International FJ33-5A. Фю-
зелажът е изграден изцяло 
от композити, пилотската 
кабина е оборудвана със 
свръхмодерен Garmin G600, 
а към всичко това е добаве-
на спасителна парашутна 
система за целия самолет. 

В купето има място за 
четирима пътници и тех-
ния багаж. Въпреки впечат-
ляващите си полетни ха-
рактеристики обаче, Flaris 
LAR 1 си запазва особено-
стите на малък самолет. 
Крилата му се разглобяват 
и той може да се съхраня-
ва в гараж, а за излитане 
му е достатъчна писта от 
само 200 м, при това все 
едно дали е тревна площ, 
или паваж. 

Производителите съоб-
щават, че Flaris има за цел 
да привлече компании за 
въздушни таксита, и пило-
ти, които нямат място за 
обикновени самолети, като 
за целта ще трябва да се 
справи с доста админи-
стративни пречки. Силно 
заинтересован от проек-
та и вероятният първи 
собственик на самолета 
ще бъде Брус Дикинсън – 
известният фронтмен на 
Iron Maiden, който е и дъл-
гогодишен професионален 
пилот. Очаква се цената на 
машината да е около 2 млн. 
долара. 

НКСВ
Пасивната къща – 
необходимото 
възможно решение

ОБЩИНИ
КАЛОЯНОВО – 
селската община с 
икономически амбиции
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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

Зъболекар:

- Спокойно, Иване, 
всяко нещо си има 
първи път.

Пациентът:

- Аз не съм Иван!

- Знам, Иван съм аз.

Ръководството на 
Кармата 

запозна 
представителите на ...
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


