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договориране на средства в размер на над 141 млн. евро
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Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Вестник „Строител“

„През 2019 г. сме заложили амбициозни цели 
за „Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020“ („ПРСР 2014 – 2020”). Предвидени 
са 9 процедури, които ще осигурят възможност 
за договориране на средства в размер на над 
141 млн. евро от бюджета на програмата. Това 
съобщи за вестник „Строител“ д-р Лозана Васи-
лева, зам.-министър на земеделието, храните и 
горите и ръководител на Управляващия орган на 
„ПРСР 2014 – 2020”.

По думите й изпълнението на „Програма за 
развитие на селските райони 2014 - 2020“ навли-
за в напреднал етап на договориране на сред-
ствата, разполагаеми за периода (общ бюджет 
в размер на 2 917 848 202 евро). Към 31 декем-
ври 2018 г. са договорени 56,5% от бюджета на 
„ПРСР 2014 – 2020”, или 1,644 млрд. евро, като 
само през 2018 г. те са 19,5%, или над 569 млн.

евро. Сключени са общо 5756 договора за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ. Като 
резултат ще бъдат реализирани инвестиции за 
над 1,7 млрд. евро. Разплатени са 25,2% от общия 
бюджет на „ПРСР 2014 – 2020”, или над 733 млн. 
евро, като само през 2018 г. те са над 297 млн. 
евро, или 10,2%.

„Изминалата 2018 г. беше много динамич-
на, като през годината бяха проведени общо 18 
процедури за прием на проектни предложения в 
Информационната система за управление и на-
блюдение. Към настоящия момент постъпилите 
проектни предложения са в процес на обработка. 
Краят на 2018 г. бе моментът, в който бяха от-
четени междинните индикатори по програмата, 
като в тази връзка мога да отбележа, че пред-
приетите действия доведоха до положителни ре-
зултати по отношение изпълнението на средно-
срочните цели“, отчете още д-р Лозана Василева.
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Изминалата 2018 г. 
и Новата 2019 г. 
през погледа 
на областните 
председатели на КСБ
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Добромир Ганев, председател 
на УС на Национално сдружение 
Недвижими имоти:

През 2018 г. НСНИ 
сближи позициите 
си с Камарата на 
строителите в 
България

Предлагат 
378,1 млрд. 
евро за кохезия 
след 2021 г.
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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

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Ренета Николова

Ръководствата на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) и на ком-
паниите от Групата ЧЕЗ в 
България проведоха своя-
та първа редовна работна 
среща за 2019 година. На 
нея бяха обсъдени въпроси, 
свързани със задълбочава-
не на сътрудничеството 
между двете организации 
в областта на законода-
телството и в интерес на 
бизнеса и бизнес климата 
у нас.

От страна на Кама-
рата на строителите в 
срещата участваха пред-
седателят на УС инж. Или-
ян Терзиев, изп. директор 
инж. Мирослав Манзев и 

Ренета Николова, ПР на 
КСБ, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“. 
ЧЕЗ беше представена от 
Карел Крал, регионален ме-
ниджър на Групата ЧЕЗ в 

България, Петър Холаков-
ски, изп. директор на ЧЕЗ 
Разпределение България и 
Мария Дойчинова, ръково-
дител ПР и комуникации 
ЧЕЗ България.

Елица Илчева

„България завърши 2018 г. без изгубени 
пари по европейски програми“. Това каза ви-
цепремиерът Томислав Дончев по време на 
изслушване от парламентарната Комисия 
по европейските въпроси и контрол на евро-
пейските фондове, във връзка с преговорния 
процес по бъдещите регламенти и подго-
товката на България за следващия програ-
мен период 2021 г. – 2027 г.

Дончев посочи, че в момента не тече ин-
тензивен преговорен процес, поради което 
не може да се направи прогноза кога ще има 
одобрен законодателен пакет и многого-
дишна финансова рамка на ЕС за след 2021 г. 
„Предвид факта, че сме пред избори за нов 
Европейски парламент и Комисия, вероят-
ността настоящият Парламент да одобри 
пакета и рамката е много малка. Важното 
е да няма забавяне на старта на следващия 
програмен период“, каза заместник минис-
тър-председателят пред депутатите.

Той припомни, че общият бюджет, зало-
жен в пакета, е 1 трилион и 134 млрд. евро, 
като средствата за кохезионна политика 
ще са по-малко. „По отношение на България 
ситуацията е различна. Предложението е 
страната ни да получи с 8% повече, което 
означава над 10 млрд. евро“, допълни То-
мислав Дончев. 

Вицепремиерът коментира още, че ев-
ропейските пари ще продължат да бъдат 
основен инструмент за развитие на стра-
ната ни и че единственият вариант да бъ-
дем по-богати е да увеличаваме добавената 
стойност от икономиката.

В края на отчета си пред депутатите 
Дончев заяви, че настоява оценяването на 
проектите, с които общините кандидат-
стват за финансиране по европейските 
програми, да бъде децентрализирано. „Аз 
съм против създаването на регионални 
програми, защото опитът показва, че те 
са най-често спирани, с най-много наруше-
ния, злоупотреби, дефекти и изгубени пари. 
В същото време селекцията на проектите 
трябва да се децентрализира. Трябва да има 
реформа“, беше категоричен той.

Дончев посочи още, че исторически про-
блем на България е това, че има два центъра 
– държавна и местна власт, но няма орган, 
който да провежда регионална политика. 
„Това прави управлението по-леко, но често 
не ни позволява да мислим за регионалния 
контекст на инвестициите в новия период. 
Трябва да се намери начин да се правят ин-
вестиции с регионален обхват, а когато се 
планират малките общински проекти, това 
да става не само по решение на кметовете, 
но с по-широко обществено обсъждане“, за-
яви още вицепремиерът. 

Вицепремиерът Томислав Дончев: 

Десислава Бакърджиева

Определиха изпълнител на проек-
та „Проектиране и строителство за 
модернизация на коловозно развитие 
на Централна гара София и жп участък 
Централна гара София – Волуяк за про-
ект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на 
железопътен възел София: железопътен 
участък София – Волуяк“. Той се финансира 
от Механизма за свързана Европа. От На-
ционална компания „Железопътна инфра-
структура“ съобщиха, че на първо място 
в откритата процедура за възлагане на 
обществената поръчка е класиран Кон-
сорциум „Комса – Тракция“, с участ ници 
„Комса“ ЕАД и „Тракция ПРК и И“ С.А. Те 
са предложили цена 189 999 505,57 лв. 
без ДДС и са получили комплексна оценка 
94,74 точки. На второ място с комплексна 

оценка 89,06 т. е определено „Терна“ АД с 
оферта за 190 800 000,00 лв. без ДДС.

Предвидените дейности по време 
на строителството на отсечката са 
изграждане на нов трети коловоз меж-
ду жп гара Волуяк и Централна жп гара 
София, както и модернизация на същест-
вуващото коловозно развитие на двете 
гари. Заложено е и строителството на 
нова жп гара Обеля, която ще осъщест-
вява още една интермодална връзка със 
софийското метро. Основни цели при ре-
ализирането на проекта са повишаване 
на оперативната скорост до 160 км/ч за 
пътнически влакове и до 120 км/ч за то-
варен жп транспорт, подобряване на без-
опасността по линията чрез премахване 
на железопътни прелези и кръстовища, 
понижаване на газовите емисии, както и 
по-добър комфорт за пътниците.

Снимка авторът

Честит рожден ден, инж. Терзиев, инж. Петров и инж. Каменова!
От все сърце Ви пожелаваме здраве, щастие и още много професионални успехи! 

Хубав празник!
От екипа на в. „Строител“!
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Георги Терзийски поема пос-
та председател на УС на Аген-
ция „Пътна инфраструктура 
(АПИ). Той е юрист и икономист 
по образование. Завършил е Про-
филирана природо-математиче-
ска гимназия – Ловеч, Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ и 
Университета за национално и 
световно стопанство. Профе-
сионалният му път започва в 
Инспектората на Агенция по за-
етостта 1996 г. – 2002 г. След 

което работи в 
Главна инспек-
ци я  по  труда 
като инспектор 
и стига до ди-
ректор на Ди-
рекция „Инспек-
ция по труда” 
– Ловеч (2002 г. 

– 2009 г.). В периода 2009 г.- 
2014 г. е бил в частния сектор – 
в управлението на предприятия 
за производство на метални 

изделия. От 2017 г. до 29 януари 
2019 г. той заема поста облас-
тен управител на Ловеч. 

Според министъра на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството Петя Аврамова 
Георги Терзийски е с админи-
стративен опит и той ще се 
справи с предизвикателството 
да оглави Агенцията. Тя съобщи, 
че в УС на АПИ е назначен и нов 
член – това е Радослав Влахов. 
„Агенцията има няколко важни 

задачи и една от тях е извърш-
ването на цялостна реформа в 
пътните такси. Това е изцяло 
нова за България реформа, която 
изисква пълна мобилизация на 
АПИ и която ще допринесе за съ-
бирането на повече средства, с 
които да можем да ремонтираме, 
рехабилитираме и изграждаме 
републиканската пътна инфра-
структура“, подчерта министъ-
рът. По думите й другият важен 
ресор на АПИ е изграждането на 

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

В Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“ бяха отворени цено-
вите оферти по проект 
„Модернизация на железо-
пътен участък Елин Пе-
лин – Костенец“. Той е на 
стойност 1,024 млрд. лв. 
и се финансира от ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 
2020“. Отсечката е с обща 
дължина 51 км и строи-
телството й е разделено 
в три обособени позиции. 
Проектната скорост на 
трасето е до 160 км/ч за 
конвенционални влакове. 
В рамките на проекта ще 

бъдат изградени над 20 км 
тунели и 23 моста и виа-
дукти с обща дължина око-
ло 3 км. Предвижда се да 
бъдат обновени 5 жп гари, 
както и да бъдат премах-
нати всички пресичания на 
едно ниво между жп транс-
порта, автомобилното 
движение и пешеходците.

Ценовите предложения 
на допуснатите участни-
ци по Обособена позиция 1 
са на: ДЗЗД „Джен-дуй 
жп Елин Пелин“, съста-
вено от „Дженгиз Инша-
ат Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети“ АД и 
„Дуйгу Мюхендислик Ин-
шаат Туризм Дъш Тиджа-
ред ве Санайи Лимитед 
Ширкети“ ООД, с оферта 
498 800 012.00 лв.; „Терна“ 
АД – 495 000 000.00 лв.; 

Д З З Д  „ Ж п  Е л и н  П е -
лин-Костенец“ ,  което 
включва „Сан Хосе Кон-
структора“ АД, „Е.П.О.С 
- Емпреза Португеза де 
Обрас Субтеранеас“ С.А. 
и „Главболгарстрой“ АД – 
565 385 026.05 лв.; и Кон-

сорциум „ЗСТ“ с участни-
ци „Чайна Комюникейшън 
Кънстракшън Къмпани“ 
ЛТД и „Трейс Груп Холд“ АД 
– 589 995 799.00 лв.

По Обособена позиция 
2 офертите са на: Консор-
циум „Салчеф – Гигастрой“, 

в което са „Салчеф“ АД, 
„Салчеф Конструциони 
Едили е Феровиарие“ АД и 
„Гигастрой“ ООД, обявил 
цена 126 395 882.27 лв.; 
и „Тракция ПРКиИ“ С.А. – 
120 307 125.64 лв.

Отворените предложе-

ния за Обособена позиция 3 
са на: Консорциум „Щрабаг 
Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД, 
съставен от „Страбаг 
АГ - Клон България“ КЧТ, 
„Страбаг СП.З.О.О. - Клон 
България“ КЧТ, „Щрабак 
Рейл ГМБХ - Клон Бълга-
рия“ КЧТ и „Джи Пи Груп“ 
АД, който е обявил цена 
от 394 525 074.05 лв.; 
Обединение „Комса – Ге-
острой “  с  партньори 
Comsa S.A.U и „Геострой“ 
АД – 415 671 935.78 лв.; Кон-
сорциум „Булрейл 2018“ с 
участници „Чайна Комюни-
кейшън Кънстракшън Към-
пани“ ЛТД и „Трейс – София“ 
ЕАД – 283 803 656.72 лв.

Очаква се договорите 
с изпълнителите да бъдат 
сключени през февруари 
2019 г.

Разрешението за стро-
еж на новия обект в кк „Св. 
св. Константин и Елена“ 
е издадено от главния ар-
хитект на община Варна 
на 16 февруари 2018 г. и е 
законосъобразно. Това е 
съобщил началникът на Ди-
рекция за национален стро-
ителен контрол (ДНСК) 
арх. Иван Несторов, след 
като заедно със зам.-на-
чалника на ДНСК Петър 
Духлински и началника на 
РДНСК - Североизточен 
район, Кирил Москов е из-
вършил проверка на място 
в курортния комплекс.

Архитект Несторов е 
обяснил, че ДНСК отговаря 
за обекти от първа до тре-
та категория, съгласно за-
конодателството, а стро-
ителството и контролът 
на всички сгради до 15 м са 
от компетентността на 
общинската администра-
ция, независимо дали са 
обществени или жилищни, 
в това число и проверени-
ят обект, който е от чет-
върта категория. „Всички 
задължения, които трябва 

да се извършват относно 
законосъобразността на 
изготвените строител-
ни книжа, са възложени на 
консултанта. Той е този 
и който упражнява надзор 
на строителството и кон-
султира строителните 
книжа“, е подчертал той.

„Нито ще има нов плаж, 
нито ще се застроява пла-
жът“, е заявил още Несто-
ров и е допълнил, че има 
влязъл в сила ПУП, който 
е одобрен от всички ком-
петентни институции с 
отношение към застро-
яването на брега на ком-
плекс „ Св. св. Константин 
и Елена“. 

След  извършената 

проверка арх. Иван Нес-
торов е информирал още, 
че Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството рабо-
ти по изготвянето на про-
мени в Закона за устрой-
ство на територията и 
по-конкретно промяна на 
чл. 24, ал. 3 от ЗУТ, с който 
се определя височината на 
сградата според терена. 
„В момента съгласно този 
член се дава възможност 
на одобряващия орган да 
мери височината на сгра-
дата откъм улицата. Кога-
то обаче се измери откъм 
плажа – сградата „расте“, 
е обяснил още началникът 
на ДНСК.

Правителството на-
значи Ваня Събчева на 
длъжността областен уп-
равител на Ловеч. Тя има 
магистърска степен по 
публична администрация 

и бакалавърска „Индус-
триален инженер” от Тех-
ническия университет в 
Габрово.

Събчева е изпълнява-
ла длъжността областен 

управител на Ловеч в пе-
риода 2011 г. – 2013 г. От 
2017 г. до момента е зае-
мала поста главен секре-
тар в областната админи-
страция.

нови магистрали и пътища. „Ра-
ботим усилено по завършването 
на АМ „Струма“, доизграждането 
на АМ „Хемус“ и за АМ „Европа“, 
каза още Петя Аврамова.

Във връзка с въвеждането 
на електронната система у нас 
министърът посочи, че няма дър-
жава, която да е въвела такава 
система за един ден и това е 
процес, който ще продължи през 
цялата 2019 г. 

„Заедно с Дончо Атанасов, 
който има дългогодишен опит 
в пътния сектор, новият ръко-
воден екип на Агенцията ще се 
справи с всички предизвикател-
ства“, убедена е министър Авра-
мова.
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Емил Христов

„Формирам Съвет за 
стратегическо развитие 
на България с участи-
ето на интелектуалци 
и висококвалифицирани 
специалисти“. Това заяви 
президентът Румен Ра-
дев по време на прескон-
ференция, на която заедно 
с вицепрезидента Илияна 
Йотова отчете втората 
година от встъпването 
си в длъжност.

По думите на държав-
ния глава функцията на 
Съвета ще е да разработ-
ва и предлага алтернати-
ви на институционалния 
блокаж и на икономиче-
ския и идеен застой, в 
който се намира страна-
та. „България има нужда 
от нови идеи. От талан-

та, труда и дързостта 
на всички сънародници – у 
нас и зад граница“, изтък-
на Румен Радев. 

В словото си прези-
дентът сподели още, че 
през 2018 г. той е продъл-
жил активно да отстоява 
българските позиции по 
европейския и световен 

дневен ред. „Външнополи-
тическата ми програма 
включваше 19 събития 
извън пределите на Бълга-
рия. 12 държавни глави по-
сетиха страната по моя 
покана, проведох десетки 
срещи с високопоставени 
чуждестранни представи-
тели“, каза още Радев.

Десислава Бакърджиева

Министърът на околната среда и во-
дите Нено Димов подписа договор за из-
граждане на инсталации за преработка на 
отпадъци за общините Елхово и Болярово. 
Проектът включва две инсталации – компо-
стираща с капацитет 4000 тона годишно и 
за предварително третиране с капацитет 
1600 т/г. Общият размер на инвестиция-
та е над 9,7 млн. лв. Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ осигурява без-
възмездна финансова помощ в размер на 
над 7,2 млн. лв. Срокът за изпълнение е 30 
месеца.

До момента в двете общини няма ин-
сталации и съоръжения за предварително 
третиране на битови отпадъци и за ре-
циклиране чрез компостиране на зелени 
и биоразградими отпадъци. С успешното 
изпълнение на проекта ще се изгради не-
обходимата инфраструктура за екологосъ-
образното управление на отпадъците на 
територията на Елхово и Болярово. Съоръ-
женията ще обслужват над 17 000 жители.

Десислава Бакърджиева 

Правителството прие 
Постановление за създа-
ване на Държавна агенция 
„Безопасност на движе-
нието по пътищата“ към 
Администрацията на Ми-
нистерския съвет (МС). 
От ведомството съобща-
ват, че структурата ще 
разработва, координира и 
контролира провеждането 
на политиката за повиша-
ване на безопасността на 
движението по пътищата 
в България. Предвижда се 
агенцията да поеме част 

от функциите на различ-
ните институции, между 
които е споделената отго-
ворност за безопасността 
на движението по пътища-
та към настоящия момент. 

Специализираното 
звено ще събира обектив-
ни данни и ще извършва 
постоянен мониторинг 
на постигнатите резул-
тати и ефективността 
на предприетите мерки. 
Наред с това ще органи-
зира сътрудничеството 
с висши училища и науч-
ни организации за осъ-
ществяване на научноиз-

следователска дейност. 
Агенцията ще провежда 
информационни и образо-
вателни кампании, както 
и консултации с граждан-
ското общество, бизнеса, 
академичните среди. 

„Предстои да бъде из-
вършен задълбочен анализ 
с оглед хоризонталния ха-
рактер на политиката за 
повишаване на безопас-
ността на движението по 
пътищата и обществена-
та й значимост, преди да 
се пристъпи към промени 
в законодателството“, съ-
общават още от МС.

Десислава Бакърджиева

На редовното правителствено засе-
дание бяха одобрени две нови стипендии 
за учениците, завършили основното си 
образование. Първата е за тези, които 
се обучават в дуална система в класове-
те от първи гимназиален етап. Втората 
е за ученици, които са приети в осми клас 
по защитените специалности от профе-
сии или специалности от професии, по 

които се очаква недостиг от специали-
сти на пазара на труда, и се обучават по 
тях през тази учебна година.

Промените имат за цел разширяване 
на кръга от ученици с право на стипен-
дии след завършено основно образование. 
Идеята е да се допринесе за укрепване 
на връзката между професионалното об-
разование и обучение и изискванията на 
пазара на труда, а също и за намаляване 
на отпадащите от училище. 

Десислава Бакърджиева 

Министерството на 
икономиката откри кам-
панията за прием на кан-
дидатури за участие в 
конкурса „Европейски на-
гради за насърчаване на 
предприемачество“. Цел-
та е да се отличат най-
успешните, вдъхновяващи 
и оригинални по своята 
същност инициативи, ре-
ализирани от публични ин-
ституции или чрез публич-
но-частно партньорство, 
насърчаващи предприема-
чеството и малките и 
средните предприятия. 
Категориите тази година 
са шест: насърчаване на 

предприемаческия дух, ин-
вестиране в изграждане-
то на умения, подобряване 
на бизнес средата, под-
крепа на интернациона-
лизирането на бизнеса, 
подпомагане развитието 
на „зелени“ пазари и ефи-
касното експлоатиране 
на ресурсите и награда за 
отговорно и интегриращо 
предприемачество.

Обособени са два ета-
па - национален и европей-
ски. Кандидатите могат 
да продължат участие 
на европейско ниво, след 
като са преминали успеш-
но през селекция в собст-
вената си страна. Коор-
динатор на националния 

етап на конкурса в Бъл-
гария е Министерството 
на икономиката. Съгласно 
регламента ще бъдат из-
лъчени две инициативи в 
две различни категории, 
които ще бъдат отличени 
на специална церемония и 
ще представляват стра-
ната на европейско ниво. 
Кандидатурите за учас-
тие ще се приемат в срок 
до 22 май 2019 г.

Финалът на „Европей-
ски награди за насърчава-
не на предприемачество” 
ще се състои на 26 но-
ември 2019 г. по време на 
Асамблеята на малките и 
средните предприятия в 
Хелзинки, Финландия.

Кметът на Елхово Петър Киров и 

министърът на околната среда и водите 

Нено Димов

Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева

Министерският съвет утвърди спи-
сък с нови 60 набори от данни по приори-
тетни области от обществено значение, 
които ще бъдат публикувани до 31 март 
2019 г. на www.opendata.government.bg 

Съгласно подадени предложения от 
административните органи през 2018 г. 
основна част от новите данни са в сек-
торите правосъдие, земеделие, храни и 
гори, здравеопазване, финанси и отчет-
ност, околна среда, национална статис-
тика. Със свободен достъп на Портала 
за отворени данни ще са регистърът 
на техническите паспорти на строежи-

те, данните за извършени ревизии от 
Националната агенция за приходите и 
резултатите от тях, планираните цен-
трализирани обществени поръчки, които 
предстои да бъдат стартирани от Цен-
тралния орган за покупки към Министер-
ството на финансите, броят на лицата, 
изтърпяващи наказание лишаване от сво-
бода в страната, броят на задържаните 
лица при арести и на осъдените на про-
бация, статистиката на извършените 
трансплантации на органи в лечебните 
заведения в България, регистърът на 
браншовите организации и на национал-
ните браншови организации в горския 
сектор и редица други.
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В края на март ще започне изграждането на 
поне три лота от автомагистрала „Хемус 
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Премиерът Бойко Борисов:

Емил Христов

„В края на март ще 
започне изграждането на 
поне три лота от авто-
магистрала „Хемус“. Това 
заяви премиерът Бойко 
Борисов на 13-ата среща 
на бизнеса с правител-
ството, която беше под 
надслов „Пътят на Бълга-
рия към еврозоната: Как-
ви ще са ефектите върху 
икономиката и как да се 
подготви бизнесът“. Във 
форума участваха и Вал-
дис Домбровскис, зам.-
председател на Европей-
ската комисия, отговарящ 
по въпросите на еврото и 
социалния диалог, финан-
совата стабилност, фи-
нансовите услуги и съюза 
на капиталовите пазари, и 
Владислав Горанов, минис-
тър на финансите. 

Бойко Борисов подчер-
та, че строителството 

на АМ „Хемус“ е основен 
приоритет на правител-
ството, защото в райони-
те покрай автомагистра-
лите „Марица“, „Тракия“ и 
„Струма“ икономиката се 
развива. Премиерът оп-
редели АМ „Хемус“ като 
реката, по която ще по-
текат инвестициите за 
Северна България. 

„Въвеждането на евро-
то у нас ще дисциплинира 
банковия сектор. Крити-
ците казват, че щели да 
се вдигнат цените, но 
държавите, към които се 
стремим – всички те са 
с въведено евро. Пътят 
на еврото означава дис-
циплина, сигурност и про-
зрачност“, подчерта той. 
„Спрямо 2014 г. данъчните 
приходи са се увеличили с 
50%. Това означава много 
по-добра работа на при-
ходните агенции. Външни-
ят дълг за 2019 г. ще бъде 

18,6% и ще ни нареди сред 
държавите с най-нисък 
дълг в Европа. Средната 
работна заплата в срав-
нение с 2014 г. се е пови-
шила с 47,5%, а БВП е на-
раснал с 39%. Приходите 
от туризма са рекордни“, 
отчете Борисов и допъл-
ни, че има ръст и на инвес-
тициите в страната.

 „България върви уве-
рено по пътя на еврото и 
сътрудничеството с вла-
стите тече много гладко, 
всичко се движи по план“, 
каза на свой ред Валдис 
Домбровскис. „Вече 20 
години еврото е силна, 
стабилна и много удобна 
за ползване валута благо-
дарение на ясните правила 
и институциите, които я 
контролират“, отбеляза 
Домбровскис и допълни, 
че приемането на евро-
то би могло цялостно да 
подобри бизнес средата у 

нас. По думите му еврото 
се използва в 19 страни и 
има още, които чакат да 
се присъединят, и това 
показва колко са големи 
плюсовете от ползването 
на тази валута. Домбров-
скис отбеляза, че на Бъл-
гария й предстои още дос-
та работа за приемането 
на еврото, и пожела успех 
на страната ни.

„Първото условие, за 
да кандидатстваме в Об-
менно-валутен механизъм 
ERM II, е да получим увере-
ние от Европейската цен-

трална банка (ЕЦБ), че те 
са готови да установят 
тясно сътрудничество с 
БНБ по отношение на бан-
ковия надзор“, подчерта 
министър Владислав Гора-
нов. „В момента, в който 
това се случи, трябва да 
сме изпълнили останали-
те ангажименти, които 
поехме, и тогава ще има-
ме възможност – след сре-
дата на тази година – да 
подадем заявление за член-
ство в ERM II и не виждам 
съществена причина да 
ни бъде отказано“, доба-

ви той. Горанов отчете, 
че правителството, съв-
местно с БНБ и след кон-
султации с ЕЦБ, е направи-
ло съществени изменения 
в законодателството, 
които да овластят ЕЦБ 
след стартирането на 
тясното сътрудничество 
по отношение на Банковия 
съюз. „Всичко, което е за-
ложено като мерки в Пла-
на на правителството за 
присъединяване към Валу-
тен механизъм II, се изпъл-
нява в срок“, каза още ми-
нистърът на финансите.

Росица Георгиева

Строителните дейнос-
ти на метростанция (МС) 
„Бул. България“ от изграж-
дащата се трета линия 
на подземната железни-
ца са изпълнени на око-
ло 90%. Това стана ясно 
след проверка на кмета на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова и изп. 
директор на „Метрополи-
тен“ ЕАД проф. д-р инж. 
Стоян Братоев. От прес-
центъра на СО съобщиха, 
че в момента се изпълня-
ват довършителни дейнос-
ти на МС „Бул. България“, 
която се намира на кръс-
товището на едноименния 

булевард и бул. „Акад. Иван 
Евстатиев Гешов“. 

В момента се изграж-
дат 12 км от третата ли-

ния на метрото в София. 
Предвижда се до края на 
2019 г. да бъдат пуснати 
първите 8 км от тях – от 

бул. „Владимир Вазов“ през 
„Оборище“, „Орлов мост“, 
центъра, НДК, Алексан-
дровска болница, бул. „Бъл-
гария“ до кв. „Красно село“. 
През първата половина на 
2020 г. ще бъдат въведени 
в експлоатация и остана-
лите 4 км от „Красно село“ 
през жк „Овча купел“ до Со-
фийския околовръстен път 
при кв. „Горна баня“.

Очаква се в края на 
март да започнат изпита-
ния с метровлакове по но-
вия релсов път в участъка 
Военномедицинска акаде-
мия – кв. „Красно село“. В 
София вече са доставени 
13 от новите метровлако-
ве „Сименс“. 

Десислава 
Бакърджиева

С т а р т и р а  р е м о н -
тът на гаровия комплекс 
в Карнобат. В рамките 
на 2 години обектът ще 
бъде изцяло обновен и 
ще придобие европейски 
облик. Изпълнител е обе-
динение „Железопътна 
инфраструктура Карно-
бат“ ДЗЗД, съставено от 
фирмите „Билдинкс“ ООД 
и „Билдинг Комфорт“ ООД. 
Договорът е на стойност 
4 142 125,00 лв. без ДДС. 
Средствата са осигуре-
ни по Приоритетна ос 3 
„Подобряване на интермо-
далността при превоза на 
пътници и товари и разви-
тие на устойчив градски 
транспорт” на Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“. 

Модернизацията на 
обекта в Карнобат е част 
от по-мащабен проект, в 

рамките на който ще бъ-
дат обновени още жп га-
рите Подуяне, Искър, Кази-
чене, Стара Загора и Нова 
Загора. Общата стойност 
на осигуреното европей-
ско финансиране за 6-те 
обекта е приблизително 
30 млн. лв.

Гара Карнобат, която 
се намира на железопът-
ната магистрала Пловдив 
– Бургас и е част от евро-
пейския коридор „Ориент/
Източно-Средиземномор-
ски“, не е ремонтирана 
повече от 33 години. Ре-
конструкцията й включ-
ва пълно архитектурно 
обновяване на приемното 
здание, отговарящо на 
всички европейски изи-
сквания за енергийната 
ефективност, техническа 
безопасност и достъпна 
среда. Целта на проекта 
е да осигури модерни усло-
вия за пътниците и равен 
достъп за гражданите с 
намалена подвижност.

Десислава Бакърджиева

Дадоха началото на 
строителните дейности 
по разширението на парка 
в Зона Б-5 в район „Въз-
раждане“. Изграденият 
преди няколко години парк 
ще бъде увеличен с още 25 
декара, като върху тях ще 

бъде обособена зона с ши-
роки открити простран-
ства и площадки за отдих 
с различна големина. На 
терен от 6600 кв. м ще 
бъде изграден аквапарк с 
5 открити басейна – три 
от които детски, един 
развлекателен с дълбочи-
на 140 см и хидромасажен.

Проектът предвижда 2 
водни пързалки тип „ролба“ 
с по 1 улей и 1 пързалка с 
3 успоредни улея в север-
ната част на комплекса. В 
зоната ще бъде изграден 
закрит басейн и SPA цен-
тър с ползване на минерал-
ната вода от находището 
„Баталова воденица“. В 
обслужващата сграда ще 
бъде разположено и заве-
дение за бързо хранене. В 
зелените площи е предви-
дено поставянето на 130 
пейки, шезлонги и 2 чешми.

Пет зелени площадки 
ще бъдат разположени в 
периферията на парка в 
близост до второстепен-
ните подходи. Специална 
атракция ще бъде същест-
вуващият сега голям дъб с 

корона с диаметър 25 м. В 
централната зона на пар-
ка ще бъдат оформени по-
ляни за слънчеви бани, пик-
ник и свободни игри.

Заедно с откритата 
през 2016 г. първа част 
от 52 дка от парка със 
сух фонтан, амфитеатър, 
детска площадка, паркинг 
и изцяло обновения спор-
тен комплекс „Спортна 
София-2000“ след приключ-
ване на започващото раз-
ширение, София ще разпо-
лага с една зелена зона за 
спорт и рекреация на площ 
от общо 100 декара.

Паркът се изгражда от 
„Софийски имоти“ ЕАД, а 
изпълнител на строител-
ните работи е „Калистра-
тов Груп“ ООД. 

Снимка Румен Добрев
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Вестник „Строител“ е източник на много ценна информация

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти:

Десислава
Бакърджиева

Г-н Ганев, успешна ли 

беше 2018 г. за Национал-

но сдружение Недвижими 

имоти (НСНИ). Каква е 

равносметката Ви?

2018 г. беше продъл-
жение на политиката на 
НСНИ, която Сдружението 
води последните 7-8 годи-
ни. Като добър резултат 
мога да отлича подписва-
нето на окончателното 
споразумение за стар-
тиране на MLS система 
за по-ефективни и бързи 
продажби на недвижими 
имоти. Проектът вече е 
на финалната права, като 
НСНИ е подготвило и пра-
вила за членовете на MLS 
платформата. Съвсем 
скоро ще започнем го да 
представяме в различни 
градове в страната пред 
регионалните ни структу-
ри, а и не само. 

Другият ни голям успех 
през миналата година е 
сключеното споразумение 
между НСНИ и Национал-
ната асоциация на реал-
торите в САЩ (NAR), кои-
то са наши дългогодишни 
партньори още от само-
то създаване на Сдруже-
нието преди 26 години. 
С NAR се договорихме за 
използването на титла-
та REALTOR у нас - всички 
членове на американска-
та асоциация я носят, 
като тя предполага много 
високо ниво на професио-
нални знания и спазване 
на етика. Съгласно под-
писаното споразумение 
в България REALTOR ще 
могат да бъдат само и 
единствено членовете на 
НСНИ, защото сме един-
ствената браншова орга-
низация, свързана с пазара 
за недвижими имоти у нас, 
която се е подложила на 
контрол чрез правилата 
на нашия етичен кодекс. 
Сега определяме допъл-
нителните изисквания, на 
които трябва да отгова-
рят нашите членове, за 
да могат да се отлича-
ват от всички останали 
брокери. Най-вероятно 
скоро на българския пазар 
ще имаме освен брокери и 
REALTOR, като зад това 
наименование ще стои 
едно по-различно качест-
во и спазването на висо-
ки нива на професионална 
етика.

Към тези две важни 
постижения трябва да 
добавим и че приключваме 
работата си по Професио-
налния доброволен регис-
тър, който вероятно ще 
бъде обвързан с титлата 
REALTOR. През 2018 г. из-
пълнявахме и всички оста-
нали приоритетни задачи 
за НСНИ, които продъл-
жаваме и през 2019 г., 

като повишаването на 
влиянието на Национално 
движение Недвижими имо-
ти в страната. Резулта-
тът от усилията ни през 
2018 г. в това направление 
е, че към Сдружението се 
присъединиха около 60 
нови членове. Като цяло 
равносметката ми за 
2018 г. е за една успешна 
година, в която приключи-
хме и стартирахме важни 
проекти с визия за бъде-
щето.

Вие поехте ръковод-

ния пост на председател 

на УС през май 2018 г. С 

какво ще запомните из-

миналите месеци начело 

на организацията? Кое 

беше най-голямото пре-

дизвикателство за Вас?

НСНИ е организация 
с дълга история и много 
опит. Някои от нашите 
членове се занимават с 
този бизнес повече от 20-
25 години, а развитието 
на Сдружението следва 
определена посока. Поради 
тази причина поемането 
на поста не беше свърза-
но с някакви сътресения. 
Най-голямото предизви-
кателство, което стои 
пред нас още от създава-
нето ни и е приоритет в 
устава на НСНИ, е регула-
цията на сектора. В тази 
връзка можем да допъл-
ним предходния въпрос, а 
именно че през 2018 г. 
имахме голямо постиже-
ние в това направление, 
тъй като успяхме да зало-
жим регулация на нашата 

професия в Национална-
та жилищна стратегия 
(НЖС), разработена от 
Министерството на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ). Надявам се този 
официален документ скоро 
да получи своето одобре-
ние и да направим крачка 
към регулацията в бранша 
ни заедно с професията 
на фасилити мениджъра 
и домоуправителите. В 
тази посока се движим 
по-бавно, отколкото ни се 
иска, но с абсолютна целе-
насоченост. Така че това 
остава най-голямото пре-
дизвикателство не само 
пред мен като председа-
тел на УС, но и пред всеки 
член на НСНИ. 

Една такава регулация 
е в полза както на секто-
ра, така и на потребите-
лите, на фиска и поставя 
едни минимални изисква-
ния към всички участници 
на пазара. Това в момен-
та отсъства и потре-
бителите не получават 
еднаквост по отношение 
на знанията, уменията и 
компетенциите на хора-
та, които работят по про-
дажбата или покупката на 
имотите им. 

Как точно ще се ре-

гулира брокерската дей-

ност чрез Националната 

жилищна стратегия?

В НЖС има няколко 
важни момента, един от 
които е необходимостта 
да се създават индекси 
за наемните цени на жи-

лищните имоти в стра-
ната. Нещо, което липсва 
като статистика в Бъл-
гария и е невъзможно да 
го има, тъй като много 
малка част от наемните 
взаимоотношения се ре-
гистрират в Агенцията 
по вписванията. По тази 
причина изключително 
трудно се правят подобни 
индекси.

НСНИ и фирмите за не-
движими имоти на пазара 
са тези, които биха могли 
да създадат и админис-
трират подобен индекс. 
Данните ще са необходи-
ми на правителството, за 
да може да осъществява 
правилно своите полити-
ки. Но за да бъде всичко 
коректно и етично, е не-
обходимо този бизнес да 
се регулира в своята ос-
нова. Така ще знаем кои са 
лицата, които участват 
на пазара и които ще до-
принасят за тези важни 
индекси. 

Приемането на закон 

за брокерската дейност, 

по който работите от 

дълго време, също е ва-

жно за регулацията.

Да, ние имаме про-
ект на този нормативен 
акт, който през години-
те се развива. Имало е 
моменти, в които НСНИ 
е водило много активен 
диалог с институциите, 
със сродните асоциации, 
с всички заинтересовани 
лица в страната, и в тези 
периоди сме усещали пъл-
на подкрепа и разбиране 

от необходимостта за 
приемане на подобна за-
конова регулация. Такава 
съществува успешно в 
много сродни браншове. 
Като добър пример мога 
да посоча създадената 
регулация в сектор „Стро-
ителство“ чрез Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ). Такава има и 
при архитектите, оце-
нителите, нотариусите. 
Всички тези браншове са 
организирани и регулирани 
по един и същ начин – чрез 
създаване на камара, коя-
то от своя страна води 
регистър на компаниите 
и лицата, които се зани-
мават със съответната 
дейност. 

НСНИ има проект на 
закон за брокерската дей-
ност, който е абсолютно 
либерален, няма да затво-
ри бизнеса и в никакъв 
случай няма да увеличи 
средствата, необходими 
за стартиране на бизнес 
в сферата. Нормативният 
акт ще създаде правила, 
ще вмени застраховка за 
професионална отговор-
ност и ще изкара на бял 
свят всички лица, които 
искат да се занимават с 
тази дейност. Това е мно-
го важно за фиска, за дър-
жавата, за бюджета, тъй 
като в момента има мно-
го лица, които извършват 
тази дейност абсолютно 
нерегламентирано. 

Затова ще продъл-
жим да убеждаваме и да 
показваме нуждата от 
закон както вътре в на-

шия сектор, така и извън 
него – пред институции-
те, парламентарни групи, 
потребителските асоци-
ации.

Всички теми, които 

засегнахме, бяха обсъ-

дени на Международния 

форум за насърчаване 

развитието на устой-

чив жилищен сектор, 

който НСНИ организира 

през 2018 г. В. „Строи-

тел“ бе медиен партньор 

на събитието, а КСБ бе 

сред стратегическите 

партньори. Какви други 

изводи бяха направени на 

конференцията?

Организаци ята на 
международен форум от 
такава величина, в който 
съорганизатори бяха Ико-
номическата комисия на 
ООН за Европа, Програма-
та на ООН за населените 
места – UN-Habitat, МРРБ, 
и подкрепен от ключо-
вите браншови камари и 
организации, свързани със 
сферата на недвижимите 
имоти, също беше едно от 
предизвикателствата за 
НСНИ. Подобно мащабно 
събитие не сме правили 
доста отдавана - може би 
последното е от 2012 г., 
когато бяхме домакин на 
Европейския конгрес на 
FIABCI и годишната кон-
ференция на CEREAN. 

На миналогодишния фо-
рум успяхме да съберем на 
едно място експерти от 
15 държави, с разнородни 
знания, компетенции и 
експертиза, с които ко-
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ментирахме тематики, 
които като че ли досега 
бяха малко по-встрани. Из-
лязохме от ежедневието и 
от проблемите на нашия 
бизнес и дискутирахме 
ключови въпроси не само 
за бранша, но важни и за 
институциите и за граж-
даните, като жилищната 
достъпност, проблемите, 
касаещи реновацията на 
старото строителство, 
трудностите при управле-
нието на сградния фонд в 
страната и много други. 
Изводите, които направи-
хме на конференцията, ни 
помагат в последващата 
ни дейност, свързана с 
участието на експерти 
от НСНИ в работни групи, 
касаещи както сектора 
на недвижимите имоти, 
така и институции като 
МРРБ при създаването на 
адекватни политики в жи-
лищния сектор.

През миналата година 

НСНИ засили сътрудни-

чеството си с КСБ. Как 

виждате развитието на 

партньорството Ви с 

Камарата на строите-

лите?

КСБ е наш естествен 
партньор. През 2018 г. 
НСНИ сближи позициите 
си с Камарата на строи-
телите в България и на-
мери допирните точки, 
по които бихме могли да 
работим съвместно. Едно 
от най-важните неща, 
които реализирахме с КСБ, 
е участието ни в споме-
натите работни срещи с 
МРРБ, в които се включи и 
Камарата на архитекти-
те в България. На тях се 
обсъждаше Националната 
жилищна стратегия, по 
която постигнахме един-
ство по много важни въ-
проси. 

Подкрепихме и някои 
от исканията на КСБ по 
отношение на промени в 
законодателството, ка-
саещо прозрачността 
в строително-инвести-
ционния процес. В същото 
време КСБ ни оказва под-
крепа по някои важни въ-
проси, свързани със секто-
ра на недвижимите имоти 
и най-вече по отношение 
на необходимостта от 
регулация на бранша. На-
дявам се, че и през тази 
година ще продължим със 
съвместната работа и 
заедно ще създаваме по-
добри правила в областта 
на строителството и не-
движимите имоти.

Какво се случва с да-

рителския фонд за прео-

доляване на лошите прак-

тики в бранша, който 

НСНИ създаде?

Дарителският фонд, 
който беше иницииран, 
след като бях избран за 
председател на УС на 
НСНИ, освен да работи 
срещу лошите практики, 

има още три цели. А имен-
но - да прокламираме до-
брите практики, да създа-
дем типова документация 
за компаниите членове на 
НСНИ и да изградим прав-
на концепция, която да ни 
помогне да се борим с ня-
кои лоши практики, които 
рушат имиджа на нашата 
професия. Във фонда вече 
има постъпления и на На-
ционалния съвет на НСНИ, 
който ще се състои в края 
на февруари, ще комен-
тираме и конкретните 
действия, в които ще ин-
вестираме първоначално, 
за да заработят парите 
от фонда в полза на чле-
новете на Сдружението и 
в помощ на целия бранш.

Какви други приори-

тети ще има НСНИ през 

2019 г.?

Отново ще организи-
раме годишна конференция 
на НСНИ и ще продължим 
с обученията и семина-
рите в Академията на 
Национално движение Не-
движими имоти в цялата 
страна. Ще работим и по 
споменатите професи-
онален регистър и MLS 
проекта, който ще бъде 
много полезен за пазара 
и ще даде повече възмож-
ности на собствениците 
- избирайки една компания 
партньор, имотът им да 
може да бъде продаван от 
абсолютно всички фирми 
на пазара и участници в 
MLS. 

Като цяло усилията ни 
ще са насочени към съз-
даването на предимства 
за нашите членове и към 
привличането на нови, кои-
то да помагат със своите 
идеи и морал за развитие-
то на бранша.

Каква е равносметка-

та Ви за пазара на недви-

жими имоти за 2018 г.? 

Оправдаха ли се прогно-

зите Ви и с какво се раз-

личаваше 2018 г. от пре-

дходната? 

Спрямо 2017 г. разли-
ката не е много голяма. 
От една страна, мина-
лата година показа ста-
билност и очаквана ак-
тивност на купувачите, а 
от друга - много сериозно 
раздвижване в строител-
ния сектор и желанието 
на инвеститорите да 
създават нови проекти. 
Това със сигурност беше 
благотворно за купувачи-
те, защото успокои це-
ните и създаде по-добра 
конкурентна среда. Ще 
запомним 2018 г. и с това, 
че се реализираха най-ма-
лък брой сделки от 2010 г. 
насам. Покупко-продаж-
бите през м.г. са 212 хил., 
докато например през 
2015 г. те бяха 230 хил. По-
следното тримесечие на 
2018 г. беше определящо 
за по-слабите резултати. 
Почти навсякъде има спад, 

като на годишна база за 
страната той е 1%. Може 
би ръст има само във 
Варна от 7% и в Пловдив 
- 1%. Резултатите за Со-
фия са 0%, т.е. без промя-
на. В останалите големи 
градове също има спадове, 
като в Бургас е той е 5%. 
Логично е след няколкого-
дишен период на много ак-
тивни действия от стра-
на на купувачите да видим 
известно забавяне. 

Добрите икономиче-
ски показатели на стра-
ната, увеличаването на 
доходите на гражданите 
и намаляването на безра-
ботицата се отразяват 
благотворно на пазара и 
интересът от страна на 
купувачите ще продължа-
ва да бъде доста висок. 
По-важният въпрос е, 
че в момента има много 
предлагане и всички учас-
тници на пазара трябва 
да бъдат изключително 
внимателни. Добре е ку-
пувачите да бъдат осо-
бено бдителни при включ-
ването си в проекти „на 
зелено”. Само в София за 
първото деветмесечие 
на 2018 г. ръстът на раз-
решенията за строеж е 
140%, а при започнатото 
ново строителство е 60%. 
Общо цифрите за РЗП за 
разрешенията за стро-
еж плюс започнато ново 
строителство са 1,8 млн. 
кв. м. Появяват се обаче и 
проекти, които нямат раз-
решение за строеж. Това 
са признаци за проблеми 
на пазара на продажби „на 
зелено”. 

Имаше ли събития в 

страната, които се от-

разиха положително или 

отрицателно на жилищ-

ния сегмент?

Не мога да отлича 
нещо, което да е катали-
зирало пазара или напро-
тив - да е повлияло зле. 
Положително се отразява 
това, че има много инфор-
мация за този сегмент, 
която достига до купува-
чите. Те от своя страна 
са значително по-мъдри и 
внимателни в сравнение с 
преди 10 години, когато ня-
маха този опит, а и всички 
останали участници. Това 
е изключително важно за 
един развит пазар. 

Събитие, което тряб-
ва да споменем, е, че ня-
колко пъти БНБ и Европей-
ската централна банка 
предупреждаваха за вни-
мание от страна на жела-
ещите за придобиване на 
недвижима собственост, 
а търговските банки - за 
кредитирането на дълго-
срочни продукти, какъвто 
е ипотечният заем. Това 
са важните моменти и 
голямото желание на ин-
веститорите да реализи-
рат нови жилищни проек-
ти в София, Варна, Бургас, 
Пловдив. 

Какви са най-важните 

изводи за офис сегмен-

та?

София и Пловдив са 
двата центъра, които мо-
гат да се похвалят с до-
бър пазар на офисни пло-
щи, с желание от страна 
на инвеститорите да пра-
вят вложения в сегмента. 
Разбира се, този сектор 
се развива доста по-плав-
но спрямо жилищния, в зна-
чително по-малки обеми 
по отношение на новото 
строителство, въпреки 
че са по-големи в сравне-
ние с предходните години. 
Но 2018-а показа добра 
доходност при офисния 
сегмент в тези два гра-
да. Това предполага инте-
рес за нови инвестицион-
ни проекти, много ниска 
степен на празни площи 
и устойчив пазар. За раз-
лика от София и Пловдив 
инвестиционната актив-
ност във Варна и Бургас 
е значително по-малка. 
Цените в столицата за 
различните класове офис-
ни площи са в диапазона 
10-13 евро за кв. м.

IT индустрията и аут-
сорсинг компаниите са 
движещите сектори, кои-
то развиват този сег-
мент. Те срещат пробле-
ми, свързани с намирането 
на кадри, от което зависи 
развитието на тези фир-
ми и наемането на повече 
площи. 

Откриха ли се нови 

търговски площи през 

2018 г.? Има ли обявени 

намерения за строител-

ство нови обекти?

Този сектор също е 
устойчив и с добра доход-
ност. Ако има откриване 
на нови обекти, то те ще 
са в София, Пловдив и Ва-
рна. Вече рядко ще видим 
създаването на търговски 
център извън активните 
градове, към момента 
няма обявени подобни на-
мерения.

През 2018 г. в Пловдив 
беше открит един тър-
говски център. Във Ва-
рна също беше планирано 
отварянето на обект, но 
впоследствие се отложи 
за пролетта на 2019 г. Той 
е построен преди няколко 
години и в момента се до-
вършва. 

Какви са наблюдения-

та Ви за ваканционните 

имоти в страната? 

Последната година 
беше добра за този сег-
мент от пазара или по-
скоро за имотите, разпо-
ложени в черноморските 
общини и населените мес-
та, където се развива зи-
мен туризъм, най-вече в 
Разлог, където обемът 
на покупко-продажбите е 
с 10% повече. Отчетен е 
ръст на обема от сделки-
те и в Несебър - 8%, Бал-
чик - 2%, и Царево - 14%. В 

Бяла има спад от 10%, а в 
Поморие той е 2%. Бълга-
рите бяха основната част 
от купувачите, които са 
мотивирани от добрите 
цени и оферти на инвес-
титорите, които имаха 
интерес и към Слънчев 
бряг и Свети Влас. Руски-
те граждани очакваме да 
се върнат през следващи-
те няколко години. 

Как се развива паза-

рът за индустриални и 

логистични площи?

Това е един специфи-
чен сектор от пазара на 
имоти, който предполага 
много сериозно таргети-
ране, по-различна целена-
соченост към клиентите, 
които наемат подобни 
площи. Активността е 
съсредоточена в дей-
ността на няколко инвес-
титора и това дава въз-
можност секторът да се 
развива много устойчиво. 
Доходността е една от 
най-високите на пазара 
на имоти предвид факта, 
че предлагането не е тол-
кова голямо като при оф-
исните, търговските и 
жилищните площи.

Различна ли ще е го-

дината за Пловдив като 

Европейска столица на 

културата? Какво друго 

очаквате да се случи на 

пазара в страната през 

2019 г.?

Няма как едно такова 
събитие, организирано 
цяла година от общината 
с помощта на правител-
ството, да не се отрази 
положително на града. 
Туристическият поток е 
значително увеличен и ще 
продължи да става все по-
голям. Популяризирането 
на Пловдив като туристи-
ческа дестинация не само 
у нас, но и извън предели-
те на България рефлек-
тира както на пазара на 
наеми, така и на покупко-
продажбите. Дано Плов-
див да успее да задържи 
и в бъдеще този интерес 
към древната си история, 
към невероятната си ар-
хеология и културните си 
събития. Това е модел, 
който може да помага на 
всеки един град, да бъде 
добра стратегия за бъде-
щето. Пазарът на имоти 
е следствие от доброто 
управление на местните 
власти - не само в сфера-
та на културата или спор-
та, но и като инвестиция 
в инфраструктура, зелени 
площи и т.н. Така че Евро-
пейска столица на култу-
рата може да катализира 
още повече пазара на не-
движими имоти в Пловдив. 

През 2019 г. трябва да 
следим инфлацията, коя-
то има връх в последните 
няколко години. Тя винаги 
се отразява позитивно 
на пазара, защото граж-
даните търсят начин да 

запазят спестяванията 
си и те много често изби-
рат именно покупката на 
имот за тази цел. Други 
макроикономически пока-
затели, за които трябва 
да внимаваме, са лихвите 
по кредитите, които се 
очаква да се покачват, но 
много плавно. Това също 
ще повлияе пряко цените 
на имотите. Трябва да 
сме бдителни и за инвес-
тиционната активност 
в жилищния сектор и по-
качването на доходите на 
хората, което за първите 
девет месеца на 2018 г. 
беше 7,7%. Подобно бе и 
увеличението на цените 
на имотите. Доходите на 
хората са в пряка връзка 
с желанието им да придо-
бият собственост. Си-
гурността на работното 
им място също е важна. 
Предстоят и избори и 
трябва да следим поли-
тическата обстановка. 
Надявам се да няма нес-
табилност, която да се 
отрази на взимането на 
решенията на потреби-
телите. 

Като цяло очаквам 
2019 г. да бъде спокойна, 
купувачите да продължат 
да придобиват имоти и да 
имат високи изисквания.

През 2019 г. в. „Стро-

ител“ ще стане на 10 го-

дини. Какво е мнението 

Ви за изданието и какво 

ще пожелаете на екипа на 

медията?

През всички тези го-
дини следя изданието и 
считам, че то е изключи-
телно полезно. Аз лично 
прочитам задълбочено 
всяка една страница на 
вестника, защото от него 
получавам професионално 
представена информация 
не само за строителство-
то, но и за други значими 
сектори за икономиката 
на България, като медия-
та запознава читателите 
си със сведения от цялата 
страна. Това ми дава мно-
го сериозен поглед върху 
инфраструктурното раз-
витие на различните ре-
гиони, което се отразява 
пряко върху пазара на не-
движими имоти.

За мен вестник „Стро-
ител“ е източник на много 
ценна информация, защо-
то представяте и експер-
ти, хора с изключително 
сериозни компетенции 
от различни области на 
строителния бранш, и не 
само. 

Пожелавам на целия 
екип здраве и мотивация 
да развива все повече 
своите добри идеи. Про-
дължавайте да бъдете 
толкова важни за строи-
телния сектор като изда-
ние, което дава информа-
ция на всички участници 
на пазара. Желая на еки-
па на редакцията много 
творчески успехи!
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Росица Георгиева

Областният съвет на 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
– София (ОС на ОП на КСБ 
– София), проведе първо-
то си заседание за 2019 г. 
Инж. Любомир Качамаков, 
председател на ОП на КСБ 
– София, член на Изпълни-
телното бюро и на Упра-
вителния съвет на КСБ, 
запозна присъстващите 
с изпълнението на реше-
нията от предходното 
заседание. Членовете на 
ОС на ОП на КСБ – София, 
обсъдиха новата Наредба 
за обществения ред на те-
риторията на Столичната 
община (СО), приета на 27 
септември 2018 г. С нея от 
1 декември м.г. се въведе 
забрана за извършване на 
шумни строителни дей-
ности в часовете от 14 до 
16 ч. и от 22 до 8 ч. в ра-
ботни дни, а през уикенди-

те и по празници – от 14 до 
16 ч. и между 21 и 9 ч. Пред-
ставителите на ОС на ОП 
на КСБ – София, ще прове-
дат нова среща, на която 
ще изготвят становище 
по отношение на влезлите 
в сила ограничения за шум, 
което да бъде представено 
пред администрацията на 
СО. На заседанието беше 
прието да се организира 
семинар в периода 21 – 22 
март, в рамките на който 
да се разискват послед-
ните промени в Закона за 

устройство на територия-
та, бъдещето на BIM тех-
нологията и Наредбата за 
обществения ред на тери-
торията на СО. 

Инж. Виктор Шарков, 
първи зам.-председател 
на НКСВ, представи пред 
ОС на ОП на КСБ – София, 
инициатива на клуба. Той 
съобщи, че строителите 
ветерани ще предложат 
арх. Делчо Гюров за поче-
тен гражданин на София 
по повод 95-годишния му 
юбилей.

Емил Христов

Секция „Хидротехни-
ческо строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“ към 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) проведе 
първото си заседание за 
2019 г. То се състоя в сгра-
дата на КСБ, а негов дома-
кин беше председателят 
на структурата инж. Бла-
гой Козарев, който е член 
на Изпълнителното бюро и 
на Управителния съвет на 
Камарата. 

Инж. Козарев направи 
равносметка за дейността 
на „Хидротехническо стро-
ителство, ВиК мрежи и съ-
оръжения“ през 2018 г. „През 
изминалата година секция-
та се занимаваше активно 
с нормативната уредба, 
касаеща сектор „Води“. В 
тази насока е и основното 
й постижение – разрабо-
тване на стандартизирани 
документи за проектите 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“. 
Това са единствените та-
кива за инженеринг на пре-
чиствателни станции и 
линейни мрежи, съгласно ус-

ловията на Червен и Жълт 
FIDIC. Стандартизираните 
документи по „ОПОС 2014 
– 2020“ бяха приети и със 
заповед на министъра на 
финансите Владислав Гора-
нов станаха задължителни 
за прилагане към всички 
проекти по ПСОВ“, отчете 
инж. Козарев и допълни, че 
друга насока в дейността 
на структурата е учас-
тието в разработването 
на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 
№РД-02-20-8 от 2013 г. за 
проектиране, изграждане 
и експлоатация на канали-
зационни системи. „Вклю-
чихме се активно и в из-
готвянето на Закона за 
водоснабдяването и кана-
лизацията“, подчерта инж. 

Благой Козарев.
По време на заседание-

то бяха избрани двама зам.-
председатели на секцията 
– Стефан Желязков, осно-
вател и изп. директор на 
„Строителна механизация” 
АД, и Николай Иванов от 
„Радо Олрат“ ЕООД. След 
това присъстващите бяха 
запознати с приетия от УС 
на КСБ Правилник за устрой-
ството, целите и дейност-
та на секциите в КСБ.

Инж. Благой Козарев 
представи и план за рабо-
тата през 2019 г. Сред ос-
новните задачи на секция-
та са да започне да изготвя 
Правила за извършване и 
приемане на строителни и 
монтажни работи във ВиК 
сектора.Недялка Маргаритова, 

ОП на КСБ - Смолян

Областното представителство на Ка-
марата на строителите в България (ОП на 
КСБ – Смолян) изрази своята единна и кате-
горична подкрепа за включване на паралелка 
със специалност „Строителство и архитек-
тура“ в Смолянската професионална гимна-
зия по туризъм и строителство (СПГТС) в 
годишния прием за учебната 2019/2020 г., 
както и готовност да участва активно в 
кариерното ориентиране на учениците и за-
познаването им с предимствата на строи-
телната професия в регион Смолян. Стано-
вището на ОП на КСБ – Смолян, изготвено 
от председателя на структурата Владимир 
Кехайов, бе представено на работна среща, 
инициирана от областния управител на Смо-
лян Недялко Славов. На нея представители 
на браншови организации, местния бизнес 
и експерти от Регионално управление на 
образованието (РУО) – Смолян, обсъдиха 
проблемите на професионалното образо-
вание в областта. Срещата ръководи зам. 
областният управител Адриан Петров. ОП 

на КСБ – Смолян, бе представено от Недялка 
Маргаритова, експерт регистър и организа-
ционна политика.

Адриан Петров изтъкна, че политика-
та на областния управител е в подкрепа на 
идеята образованието да бъде обвързано с 
търсенето на пазара и нуждите на бизнеса 
в региона. Като пример за такова сътрудни-
чество бе посочено ОП на КСБ – Смолян, кое-
то през 2018 г. съдейства за връщането на 
паралелка със специалност „Строителство 
и архитектура“ в СПГТС след 8-годишно пре-
късване. 

Мария Семерджиева, началник на РУО 
– Смолян, маркира основните приоритети 
през следващата 2019/2020 учебна година, 
като изтъкна важността на професионал-
ното образование и подкрепата, която ще му 
бъде оказана на местно и централно ниво. 
Беше представена информация за защите-
ните професии, необходими за развитието 
на стратегическите отрасли на икономика-
та в региона. Експертът от РУО – Смолян, 
Нина Алексиева представи предварителния 
план-прием за 2019/2020 г. по специалности 
и разпределение. 

Станислава 
Босева-Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен

„Строителна квалифи-
кация“ ЕАД и Областните 
представителства на Ка-
марата на строителите в 
България в Плевен и Ловеч 
организираха обучение за 
повишаване на професио-
налната квалификация, на-
сочено към технически ръ-
ководители. То се състоя 
на 24 януари в ОП на КСБ – 
Плевен. В него се включи-
ха служителите на фирми, 
вписани в ЦПРС, и членове 
на КСБ. Лектор беше доц. 
д-р инж. Венцислав Стоя-

нов, декан на Строителния 
факултет във ВСУ „Любен 
Каравелов“ в София.

Участниците в обуче-
нието получиха нови зна-
ния, с които да повишат 
уменията си по оператив-
но планиране, организира-

Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в сферата на строителството

Мартин Славчев 

Ръководството на Ка-
марата на строителите в 
България (КСБ) проведе ра-
ботна среща с икономиче-
ския съветник в Посолство-
то на Иран у нас Али Акбар 
Резаи. Тя се състоя в сгра-
дата на КСБ. От страна на 
Камарата в нея участваха 
председателят на Управи-
телния съвет инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав Мазнев 
и Ренета Николова, главен 
редактор и прокурист на  
в. „Строител“, ПР на КСБ.

В началото на срещата 
г-н Резаи обясни, че идеята 
на неговата визита е да се 
намерят възможности за 
сътрудничество между Бъл-

гария и Иран в сферата на 
строителството. Той посо-
чи, че и в неговата страна 
съществува организация, 
подобна на Камарата. Али 
Акбар Резаи заяви, че ско-
ро голям ирански холдинг, 
представляващ множе-
ство фирми производители 
на строителни материали, 
имащи интерес да търгу-
ват в България, ще участва 
в специализирано изложение 
в София. 

Председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
приветства госта и заяви, 
че КСБ е открита за съ-
трудничество. Той отбеля-
за, че според изискванията 
на ЕС е необходимо всички 
чужди компании от страни 
извън Съюза, които пред-

лагат своите стоки у нас, 
да притежават европейски 
сертификат. 

Али Акбар Резаи посо-
чи, че процесът на взаимо-
действие е двустранен и 

че иранският пазар е ма-
щабен. Страната, която 
е с население над 80 млн. 
души, се нуждае от изграж-
дане на къщи, пътища и 
друга инфраструктура. Той 

изтъкна, че през 2018 г. е 
била отбелязана 120-ата 
годишнина от официално-
то сътрудничество между 
Иран и България. Резаи при-
помни, че преди две десети-
летия стокообменът между 
двете страни е бил от по-
рядъка на 1 млрд. долара и 
че целта сега е това ниво 
да може да бъде възстано-
вено. Г-н Резаи допълни, че 
съществува теория, според 
която българите произхож-
дат от територията на 
днешен Иран, а двата ези-
ка имат близо хиляда общи 
думи.

Изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев 
представи дейността 
на Камарата. Той изрази 
задоволство от започва-

нето на конструктивен 
диалог и спомена богата-
та обща история между 
двете страни в областта 
на строителството. Инж. 
Мазнев подчерта, че преди 
години български фирми са 
работили в Иран и са спече-
лили авторитет там. Изп. 
директор заяви още, че най-
добрата възможност иран-
ските компании да бъдат 
презентирани качествено 
на българския пазар е, като 
се впишат в ЦПРС и ста-
нат членове на Камарата. 

В края на срещата ико-
номическият съветник в 
посолството покани ръко-
водството на КСБ на офи-
циалното тържество на 7 
февруари по повод нацио-
налния празник на Иран. 

Снимка авторът

не, отчитане и оценка на 
строителния процес. Не на 
последно място се напом-
ни за необходимостта от 
предоставяне на адекват-
на информация към ръко-
водството на строителя 
и възможността за взема-
не на правилни управленски 
решения, касаещи строи-
телния процес и отделни-
те му етапи.

Поради интереса на 
фирмите от ОП на КСБ 
– Плевен, през февруари 
предстои да се проведат 
обучения, насочени към 
проект мениджъри, слу-
жители в офертен отдел, 
както и такива за преква-
лификация по строителни 
професии, съгласно Закона 
за професионално образо-
вание и обучение.

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът
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Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС 
СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС 
З - заличаване 

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

Вестник „Строител“ публикува списъка на 
строителите с взетите решения от Комиси-
ята за воденето, поддържането и ползването 
на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, раз-
ширяване на обхвата на вписване, свиване на 
обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на засе-
дание на разширения Управителен съвет на Ка-
марата на строителите в България, проведено 
на 19.03.2015 г.

Протокол № 1200/10.01.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Ком. реш.

175380795 СТРОЙ ДОМ - 92 ПВп

201309724 Пропаркет ПВп

104070614 Водстрой ВТ СОб

ЦПРС

Протокол № 1203/24.01.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Ком. реш.

203564143 ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ ПВп

204958536 МАВЕСТО ПВп

205387535 РОТА БИЛД ПВп

205211028 ИМПЕРА ВИ ПВп

203830131 Партнерс Про ПВп

205040149 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС ПВп

205423682 Алфа Билд Север ПВп

205391373 Висмар Инженеринг ПВп

204243183 Инертстрой Плевен ПВп

205342198 ПРАЙМБИЛД 11 ПВп

200712730 Билд плюс 82 ПВп

115639923 МИГ ИНЖЕНЕРИНГ - 2001 ПВп

204315974 Алтест Инвест ПВп

200019981 Ел Сити ПВп

202125990 МОНСТРОЙ 2012 ПВп

204474841 ДИ ЕМ СИ БИЛД ПВп

205378536 БРД Инженеринг ПВп

205448447 Ес Ти Билд ПВп

203377873 МЕТАЛ СТРОЙ БЯЛА ПВп

205054064 ВИКО ГРУПС ПВп

130951245 СИГМА-ИС ПВп

117537212 НОРДСТРОЙ ПВп

204192799 Витоша Газ ПВп

204577421 Б ЕНД Т КЪНСТРЪКШЪН ПВп

205378963 МГ СТРОЙ 18 ПВп

202878949 Атие-Десигн ПВп

205475857 ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ ПВп

204632615 ЧИКЕН ТРАНС ПВп

102868498 Примо тур ПВп

999999143
Би Си И Джи Ай Кънстракшън 
(Великобритания)

ПВп

205008437 ЕР - БИЛДИНГ ГРУП ПВп

999999144

РЕДЕКС АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗВИВАНЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПВп

175165682 СТИНИ РОб

104027005 ИДЕАЛ-ХАСАН ЮСЕИНОВ РОб

102914853 БУРГОС СТРОЙ РОб

200919475 АТРИМ РОб

119615460 Мухтаров РОб

108691122 БИЛД ИНВЕСТ РОб

204061700 ФА БИЛДИНГ РОб

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

Инж. Георги Изворов, председател на ОП на КСБ – Разград:

Мартин Славчев

През миналата година 
област Велико Търново, 
както и почти цялата 
страна, представляваше 
голяма строителна пло-
щадка. Във всички общини 
от региона кипеше уси-
лен труд. Изпълниха се 
много обекти. По-значи-
мите бяха в областта 
на санирането, което се 
извършваше в големите 
градове – Велико Търново, 
Горна Оряховица, Свищов, 
Павликени. Други важни 
проекти бяха в промиш-
лената инфраструктура. 
Отвори врати нов обект 
от веригата „Практис“. 
Във Велико Търново се 
строи и най-големият ма-
газин в Европа на „Кроно-
шпан“. Работата по него 
продължава и в момента. 
Започна изграждането на 
„Кауфланд“, като уверение-
то на общинското ръко-
водство е, че до 22 март, 
когато е официалният 
празник на Велико Търно-
во, той ще бъде въведен 
в експлоатация. В много 
населени места се изпъл-
няват проекти по Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. Рено-
вират се съществуващи 
и се строят нови детски 
градини, площадки за игра 
и т.н. Има и значителни 
частни инвестиции. Из-

граждат се редица заво-
ди, голям 5-звезден спа 
комплекс и др. 

През 2019 г. ,  освен 
продължаване на работа-
та по обектите, които 
изброих, се очаква да за-
почнат редица проекти 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“ 
– главно водоснабдяване, 
канализации и пречиства-
телни станции. През март 
т.г. трябва да стартира 
и възлагането на общест-
вени поръчки по електро-
нен път. 

Бюджетите на общи-
ните все още не са изясне-
ни, така че предстои да 
разберем какви средства 
ще са определени за стро-
ителство. Надявам се, че 

ще успеем да се справим 
с предизвикателствата, 
тъй като знаете, че един 
от основните проблеми за 
бранша е недостигът на 
работна ръка. 

Според мен през 2018 г. 
приключи многогодишната 
криза в сектора. Затова 
аз, а и много от моите 
колеги сме оптимисти, че 
2019 г. ще бъде по-успеш-
на и ще има повече рабо-
та. 

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България 
във Велико Търново (ОП на 
КСБ – Велико Търново) ще 
продължи съвместната 
си дейност с институци-
ите за намаляване броя 
на фирмите, които рабо-

тят в сивия сектор. Във 
в. „Строител“ беше публи-
кувана информация, че към 
януари 2019 г. броят на 
вписаните в Централния 
професионален регистър 
на строителя е 5025, а из-
пълняващите нерегламен-
тирана дейност са 20 000. 
Сами виждате разликата. 
Заради липсата на кадри 
бихме искали режимът за 
набиране на работна ръка 
от чужбина да стане по-
облекчен. Трябва да се опи-
таме да върнем и нашите 
строители, които замина-
ха извън България. Един-
ственият начин според нас 
е значително увеличение 
на заплащането. За да се 
случи това, е необходимо 
да бъде повишена и цена-
та на крайния продукт. 
Ще продължат срещите 
с другите браншови ор-
ганизации - Камарата на 
архитектите в България и 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното проек-
тиране. 

Пожелавам на всички 
колеги много успехи през 
Новата 2019 г. и с гордост 
да изпълняваме задължени-
ята, свързани с професия-
та строител. 

Много нови покорени 
върхове и на нашия любим 
в. „Строител“, с който ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
работим прекрасно в про-
дължение на дълги години.

През 2018 г.  започ-
на благоустрояването 
на жк „Орел“ в Разград. В 
момента това е един от 
най-големите проекти на 
територията на област-
та. Друг сериозен обект е 
строителството на спор-
тен салон на Профилирана 
гимназия с преподаване на 
чужди езици „Екзарх Йо-
сиф“. Мащабно строител-
ство се извършва и при 
разширението на заводи-
те на „Амилум“ и на „Био-
вет“. Беше извършен ре-
монт на улици в общините 
Разград, Лозница, Исперих, 
Цар Калоян, Кубрат. Ос-
новно се рехабилитира 
път II-49 Търговище - Раз-
град. Бяха обновени над 
30 км от републиканската 
мрежа на територията 
на областта, в т.ч. път 
III-702 Пристое - Исперих, 
както и участък от път II-
49 от с. Бисерци до грани-
цата с община Силистра. 
Повечето от изброени-
те обекти са преходни и 

тяхното изпълнение ще 
продължи и през 2019 г. 
Предстои санирането на 
обществени и училищни 
заведения. Специално в 
тази сфера нашата об-
ласт изостава, затова се 
надяваме, че през насто-
ящата година ще бъде 
направено необходимото 
и ще има повече реализи-
рани проекти. Наблюдава 
се ръст и на жилищното 
строителство. 

Пръв наш приоритет 
е запазването на духа на 
уважение и разбирател-
ство между членовете 
на ОП на КСБ - Разград. 
Ние сме малко областно 
представителство, всич-
ки се познаваме. Затова 
колегиалността, взаимо-
помощта, професионална-
та етика са нашите най-
големи постижения. Друг 
приоритет е борбата с 
нелоялната конкуренция. 

През миналата година 
нагледно доказахме, че ко-
гато сме обединени, с по-
мощта и на централното 
ръководство на Камарата 
можем да направим необ-
ходимото от гледна точ-
ка на сигнали и сезирания 
на определени органи и да 
прекратим две изключи-
телно порочно проведени 
процедури по обществени 
поръчки. Ще продължим и 
противопоставянето на 
сивия сектор. За съжале-
ние постигнатото до мо-
мента не е особено значи-
телно въпреки редицата 
изпратени писма до отго-
ворните институции. Ще 
работим и в областта на 
повишаване квалификаци-
ята на нашите членове 
чрез организирането на 
курсове, семинари. Друг 
наш приоритет ще бъде 
подобряване диалога с 
местните власти. От-
читаме слабости в този 
аспект и затова ще се 
опитаме да го подобрим. 

Снимки в. „Строител“



10 Ñòðîèòåë петък, 1 февруари 2019

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 27 февруари 2019 г. 
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”
В началото на годината вестник „Строител“ стартира традиционното представяне на направеното досега и предстоящото 

по програмите, финансирани със средства от Европейския съюз, касаещи строителния бранш. Изданието изпрати запитване 
до Управляващите органи (УО) и поиска коментар от ръководителите за постигнатото до този момент, както и за бъдещите 
предизвикателства пред тях. В настоящия брой публикуваме официално предоставена информация от УО на „Програма за раз-
витие на селските райони 2014 - 2020“.

Д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите, ръководител на УО на „ПРСР 2014 – 2020”: 

Мартин Славчев

Д-р Василева, как про-

тича изпълнението на 

„ПРСР 2014 – 2020”? Какъв 

е напредъкът по програ-

мата към края на 2018 г.?

Изпълнението на „Про-
грама за развитие на сел-
ските райони 2014 - 2020“ 
навлиза в напреднал етап 
на договориране на сред-
ствата, разполагаеми за 
периода (общ бюджет в 
размер на 2 917 848 202 
евро). Към 31 декември 
2018 г. са договорени 56,5% 
от бюджета на програма-
та (1,644 млрд. евро), като 
следва да се отбележи, че 
само през 2018 г. са дого-
ворени над 569 млн. евро 
(19,5% от общия бюджет).

Изминалата 2018 г. 
беше много динамична, 
като през годината бяха 
проведени общо 18 проце-
дури за прием на проект-
ни предложения в Инфор-
мационната система за 
управление и наблюдение 
(ИСУН). Към настоящия 
момент постъпилите про-
ектни предложения са в 
процес на обработка. Кра-
ят на 2018 г. бе моментът, 
в който бяха отчетени 
междинните индикатори 
по програмата, като в 
тази връзка мога да от-
бележа, че предприетите 
действия доведоха до по-
ложителни резултати по 
отношение изпълнението 
на средносрочните цели. 

През 2019 г. сме за-
ложили амбициозни цели, 
като предстои да стар-
тират нови 9 процедури за 
прием, в т.ч. насочени към 
иновации в селското сто-
панство и към инвестиции 
във възстановяване на по-
ливната инфраструктура 
в страната. 

Доволна ли сте от ре-

зултатите до момента?

Научените уроци от 
предходния програмен 
период спомогнаха да се 

преодолеят проблеми, 
които бяха на дневен ред 
в миналото. Изключител-
но важен момент в ПРСР 
беше преминаването изця-
ло към електронно подава-
не на проекти в ИСУН. Тази 
стъпка считам за огромен 
успех и напредък в прила-
гането на програмата, 
водеща до значително об-
лекчаване на администра-
тивната тежест. Цифри-
те, които споменах, са 
показател за успешното 
изпълнение на „ПРСР 2014 
– 2020” до момента.

Какви процедури са 

стартирали до момента 

по ПРСР? Колко са дого-

ворените средства от 

общия бюджет на про-

грамата? За кои проекти 

все още очакваме одобре-

ние на апликационната 

форма от ЕК?

От стартирането на 

програмата през 2015 г. 
до момента са проведени 
множество приеми на про-
ектни предложения. Сред 
тях има такива, насочени 
към подобряване на усло-
вията за живот в селски-
те райони чрез подкрепа 
на инвестиции в публична 
инфраструктура, включи-
телно за водоснабдяване, 
пътища, улици, училища, 
детски градини, парко-
ве, ремонт на религиозни 
храмове. Има и такива, 
свързани с бизнеса, в това 
число за неземеделски дей-
ности в селските райони, 
модернизация на земедел-
ското производство и на 
преработвателните пред-
приятия в хранително-
вкусовата промишленост. 
Проведени са също и при-
еми на проектни предло-
жения и за млади фермери, 
малки стопанства, групи/
организации на произво-
дители, както и такива 
по горски мерки. Успеш-
но се прилага и подходът 
„Лидер“ въз основа на два 
приема на проектни пред-
ложения за изпълнение на 
стратегии за местно раз-
витие, които в настоящия 
програмен период са мно-
гофондови и предвиждат 
подкрепа чрез инструмен-
ти и на други програми. 

Към настоящия мо-
мент с петото изменение 
на ПРСР сме предложили на 
службите на ЕК за одобре-
ние текста на подмярка 

4.3, насочена към инфра-
структура за напояване. 
Провеждаме преговори по 
основни текстове и пра-
вила, по които подмярката 
ще бъде прилагана, тъй 
като е включена в индика-
тивната годишна работна 
програма за 2019 г.

На колко възлизат раз-

платените средства и 

колко са сертифицирани 

до момента? 

Към 31 декември 2018 г. 
са разплатени 25,2% от 
общия бюджет на „ПРСР 
2014 – 2020”, или над 733 
млн. евро. Следва да се 
отбележи, че само през 
2018 г. са разплатени над 
297 млн. евро (10,2%).

Колко са приключе-

ните проекти по ПРСР? 

Колко договора се изпъл-

няват в момента?

Към края на 2018 г. са 
сключени общо 5756 дого-
вора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ. Като резултат 
ще бъдат реализирани 
инвестиции за над 1,7 
млрд. евро. В това чис-
ло не са включени броят 
на поетите многогодиш-
ни ангажименти по ком-
пенсаторните мерки от 
ПРСР, свързани с плащане 
на площ и на животинска 
единица. Ефектът от 
прилагане на ПРСР се мул-
типлицира чрез подхода 
„Лидер“, където на местно 
ниво се сключват договори 

за подпомагане въз основа 
на провежданите приеми 
от местни инициативни 
групи. 

Най-голям брой приклю-
чени проекти с получено 
окончателно плащане от-
читаме при модернизира-
ните земеделски стопан-
ства, като се увеличава и 
броят на тези на прера-
ботвателни предприятия. 
Одобрените проекти, 
включващи строително-
монтажни работи, ес-

тествено изискват по-
дълъг период от време за 
реализация.

Какво включва инди-

кативната годишна ра-

ботна програма?

През тази година пред-
стои стартиране на нови 
мерки, неприлагани в стра-
ната до момента, в т.ч. 
насочени към иновации 
в селското стопанство, 
напоителната инфра-
структура, широколенто-
вия достъп до интернет, 
къси вериги на доставки и 
местни пазари. Предвиде-
но е също така провеждане 
на втори приеми за малки 

земеделски стопанства и 
местни поделения на веро-
изповедания за ремонт на 
храмове, както и органи-
зации, които да осигурят 
възможност за обучение 
на земеделски стопани - 
бенефициенти по ПРСР. 

Предвидените 9 процедури 
съгласно Индикативната 
годишна работна програма 
(ИГРП) за 2019 г. ще оси-
гурят възможност за до-
говориране на средства в 
размер на над 141 млн. евро 
от бюджета на „ПРСР 2014 
- 2020”.

Къде трябва да бъдат 

ускорени дейностите и 

кои са рисковите проек-

ти? Какви проблеми очак-

вате?

Проектите, включва-
щи мащабни строително-
монтажни работи, винаги 
са били рискови от глед-
на точка на сроковете 

за тяхното изпълнение, 
както и от евентуални 
затруднения при ненавре-
менното осигуряване на 
средства от страна на 
ползвателите на финан-
сова помощ. Необходимо 
е да се обърне внимание 
на бенефициентите да 
планират реалистични 
срокове в съответствие 
с поетите ангажименти в 
договорите за предоста-
вяне на финансова помощ. 
Правилното планиране на 
дейностите е от голямо 
значение и за инфраструк-
турните проекти, чиято 
реализация изисква про-
веждане на процедури за 
избор на изпълнители съ-
гласно Закона за общест-
вените поръчки, които 
значително удължават 
работния процес.
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В края на 2019 г. се очаква да започне строителството на участъци от трасето 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„В края на годината 
се надяваме да старти-
ра строителството на 
участъци от пътя Видин 
– Ботевград.“ Това съобщи 
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството Петя Авра-
мова след работна среща 
с местната власт във Ви-
дин. На нея бе представен 
напредъкът по проекта за 
магистрала от Видин до 
Враца и скоростен път от 
Враца до Ботевград. На съ-
битието присъства и инж. 
Дончо Атанасов, член на 
УС и временно изпълняващ 
длъжността председател 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“.

„Видин – Ботевград е 
един от приоритетните 
обекти на правителство-
то, на премиера Борисов и 
на мен като министър на 

регионалното развитие 
и благоустройството. Аз 
съм от Северозападна Бъл-
гария - от Враца, и този 
път е бил мой приоритет 
и преди да вляза в МРРБ, 
като народен представи-

тел, а сега съдбата така 
подреди нещата, че е мой 
ангажимент и задача“, за-
яви министър Аврамова и 
напомни, че процедурата 
за избор на изпълнител на 
строителството за лот 1 

от участъка Мездра – Бо-
тевград се обжалва. „На-
дявам се да няма повече 
обжалвания, защото това 
забавя целия процес на из-
пълнение на такъв голям 
проект“, допълни тя.

По думите на инж. 
Дончо Атанасов освен 
трасето от Мездра до 
Ботевград готовност има 
и отсечката от Видин до 
Ружинци. „По нареждане на 
министър Аврамова сме 
разработили графици по 
процедирането на избор на 
изпълнител на строител-
ство в участъка от Видин 
до Ружинци, техническият 
проект за който е готов. 
За него процедурите ще 
се проведат през тази 
година. Избираме изпъл-
нител, успоредно с това 
процедираме парцеларни-
те планове, провеждаме 
отчуждителните процеду-
ри“, информира инж. Дончо 
Атанасов. Той допълни, че в 
този 50-километров учас-
тък ще има 7 пътни възела, 
каквито няма на нито една 
магистрала в България, 
като това ще даде въз-
можност за бързи връзки 
до всички населени места, 
до всички контролно-про-

пускателни пунктове в об-
ластта. 

„Над 3 години продължа-
ват съдебните процедури 
за пътя от Монтана до 
Враца заради склад с бое-
припаси в близост до тра-
сето. Очаква се решение-
то на ВАС, за да продължи 
проектирането на участъ-
ка“, заяви инж. Атанасов. 
Той обясни още, че пътят 
от Видин до Враца ще бъде 
с магистрален габарит, а 
от Мездра до Ботевград 
ще е скоростен четирилен-
тов заради релефа и труд-
ните условия. „От гледна 
точка на технологично 
изпълнение този участък 
е най-тежък, защото има 
виадукти и тунели, което 
изисква доста времеви ре-
сурс“, посочи инж. Атана-
сов. Той обърна внимание, 
че промените в Закона за 
устройство на територия-
та дават възможност ре-
алното строителство да 
се ускори с поне 6-7 месеца.

Нови близо 33 млн. лв. 
ще бъдат инвестирани 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството чрез 
ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 
2020“) в мерки за енергий-
на ефективност (ЕЕ) в 32 
проекта на 19 български 
общини, съобщиха от ве-
домството. Предложени-
ята на местните власти 
са одобрени по процедура 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони - 
2“. Тя е продължение на 
първата мярка за ЕЕ в пе-
риферни райони, по която 
са сключени 170 договора 
на обща стойност над 

167 млн. лв.
На втория етап са 

били подадени общо 52 
предложения, които са 
селектирани след оцен-
ка за административно 
съответствие и допус-
тимост. Одобрени са 
проекти на общините 
Троян, Златоград, Мездра, 
Крумовград, Белоградчик, 
Девин, Поморие, Разлог, 
Свиленград, Нови пазар, 
Ботевград,  Севлиево, 
Малко Търново, Елхово, 
Генерал Тошево, Пещера, 
Карнобат, Попово и Бер-
ковица.

С ъ с  с р е д с т в а  о т 
„ОПРР 2014 – 2020“ ще се 
финансират дейности за 

подобряване на енергий-
ната ефективност на 
многофамилни жилища, 
сгради от общинската и 
държавната администра-
ция, образователната, 
социалната и културната 

инфраструктура. Крайна-
та цел е да се подобрят 
показателите на сградния 
фонд в малките градове и 
съответно да се повиши 
качество на въздуха и ус-
ловията за живот в тях.

„ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия” се включи активно в про-
ект INTERRFACE, в рамките на 
който ще бъде проектирана, 
разработена и експлоатирана 
интегрирана паневропейска ар-
хитектура за мрежови услуги. 
Тя ще действа като интерфейс 
между енергийната система и 
потребителите и ще позволи 
безпроблемна и координирана 
работа на всички заинтересо-
вани страни. 

Основната цел на проекта 
е да се изгради система, чрез 
която операторите на пре-
носните и разпределителните 
мрежи, както и пазарът на елек-
троенергия да осъществяват 
умно управление на мрежата и 
взаимодействие с клиентите, 
като успоредно с това се съз-

дадат нови правила за нейното 
ползване. Запасяването на елек-
троенергията, произведена от 
възобновяеми източници, и упо-
требата й, когато е необходи-
ма, е една от възможностите, 
които умната мрежа трябва да 
предлага.

„Навлизането на технологи-
ите в енергетиката и във все-
ки един етап от управлението 
на мрежата вече се случва. 
Изграждането и внедряване-
то на умни мрежи ще бъде все 
по-обвързано с развитието на 
потребностите на клиентите. 
Дигиталните технологии и ино-
вациите ще намалят вредните 
емисии, ще подобрят услугата, 
която електроразпределител-
ните дружества предлагат, и 
ще осигурят по-добро качест-

во на живота. Вярваме, че ще 
допринесем много за проекта с 
нашия опит като най-голямото 
разпределително дружество 
в България, което обслужва и 
една от европейските столи-
ци“, каза Ясен Тодоров, дирек-
тор „Управление на мрежата“ в 
„ЧЕЗ Разпределение България”.

Стартът на новия чети-
ригодишен изследователски 
проект беше даден на 16 яну-
ари 2019 г. в Брюксел. Проект 
INTERRFACE се изпълнява от 
консорциум от 42 организации 
(университети, мрежови и па-
зарни оператори, доставчици 
на услуги и технологии) от 16 
държави и се финансира от ев-
ропейската програма за научни 
изследвания и иновации „Хори-
зонт 2020“.

До 7 февруари се приемат офер-
ти по обявената от Агенция „Път-
на инфраструктура” процедура за 
избор на изпълнител на строител-
ството на ново кръгово кръстовище 
в Габрово. То е при улиците „Орлов-
ска“, „Търновско шосе“, „Лазурна“ и 
„Бойката“. „Кръстовището е едно 
от стратегическите в Северната 
индустриална зона на града, където 
се разпределят основни автомобилни потоци в направ-
лението Габрово - Велико Търново. В съществуващия си 
вид то е четириклонно, няма оптимална геометрия и 
организация на движението, поради което не може рит-
мично да провежда автомобилното движение“, посочват 
от пресцентъра на общината.

Срокът за реализация след избор на изпълнител е 
160 дни. Стойността на проекта е 1 482 767 лв. Новият 
пътен възел ще е с радиус на повдигнатия централен 
остров 16,00 м и ширина на двулентовото пътно платно 
общо 8,00 м. За пешеходно придвижване са заложени 4 
пътеки тип „зебра”.

В Казанлък започва 
изграждането на Дневен 
център за лица с демен-
ция, съобщават от прес-
центъра на общината. 
Обектът се изпълнява 
със средства от Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“). 
Инвестицията е 586 891 лв., 
от които безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер на 
553 163 лв., а собственият при-
нос - 33 728 лв. Дневният цен-
тър ще бъде разположен на те-
риторията на общински имот в 
недовършена двуетажна сграда 
в непосредствена близост до 
действащия Дом за пълнолетни 
лица с деменция „Димитър Папа-
зов“. Срокът за реализация е 24 
месеца.

Проектирането на нова 
сграда е разработено още през 
2005 г. Тогава община Казанлък 
кандидатства за финансиране 
от Социално-инвестиционния 
фонд (СИФ) към Министерство-
то на труда и социалната поли-
тика. Година по-късно е изпъл-
нен първият етап на стойност 
391 148 лв. – 1-етажно крило със 
стаи за потребители, със са-
мостоятелни санитарни възли, 
дневна и столова част. 
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Министърът на културата Боил Банов обсъди реализацията 
на идеята с френския си колега Франк Ристер

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на култу-
рата Боил Банов и френ-
ският му колега Франк 
Ристер обсъдиха на среща 
в Париж възможностите 
за сътрудничество между 
двете страни в областта 
на опазването на култур-
ното наследство. Акцент 
в разговора е била идея-

та за превръщането на 
о. „Св. св. Кирик и Юлита“ 
край Созопол в Световен 
център на изкуствата с 
подкрепата на музея „Лу-
вър“, съобщиха от Минис-
терството на културата.

Боил  Банов  е  под -
чертал пред Ристер, че 
именно французин прави 
първото археологическо 
проучване на острова още 
в далечната 1904 г. „Френ-
ски специалисти продъл-

жават да работят там 
и до днес. Затова именно 
Франция е държавата, с 
която си заслужава да се 
работи по темата“, е по-
сочил Банов. 

„Проектът ми харесва, 
амбициозен е. Говорим за 
неща, които не съм виждал 
преди, интересни не само 
от историческа гледна 
точка, но и от туристи-
ческа“, е казал министър 
Франк Ристер и е допъл-

нил, че страната му има и 
желанието, и експертиза-
та да работи по този про-
ект. По думите му, освен 
„Лувъра“, екип от специали-
сти от министерството, 
което той оглавява, също 
ще окаже съдействие. „Ще 
обединим усилия, така че 
възможно в най-кратък 
срок нашите екипи – на 
Франция и на България, да 
започнат да работят“, е 
заявил още Ристер.

Община Бургас кан-
дидатства с проект за 
ремонт на спортна зала 
„Нефтохимик“ по „Краси-
ва България“. Основната 
сграда е построена през 
1988 г. и е разделена на 
две части. Едната е пред-
назначена за художестве-
на гимнастика, а другата 
– за волейбол и баскетбол.

„Базата в момента е в 
лошо състояние. Външна-
та фасадна мазилка е сил-
но компрометирана. Поме-
щенията имат нужда от 

обновление, оборудването 
е остаряло и амортизира-
но, заради което е необ-
ходим цялостен ремонт“, 
съобщават от местната 
администрация.

В идейния проект е 
предвидено старата хи-
дроизолация на покрива 
да бъде премахната и 
да се укрепи металната 
конструкция, която е про-
паднала в един участък. 
След отстраняването на 
повредите ще се положи 
нова битумна изолация в 

два пласта. Вътрешните 
помещения, обслужващи 
залата за акробатика, 
също ще бъдат обнове-
ни. В тях ще се подменят 
старите дограми, врати и 
оборудването в санитар-
ните възли.

За да се осигури дос-
тъпна среда за хора с ув-
реждания, ще бъде изгра-
дена специална масивна 
рампа. Община Бургас има 
готовност да финансира 
половината от ремонтни-
те дейности.

Община Разлог отче-
те отлични резултати по 
отношение на обновяване-
то на училища и жилищни 
сгради с проекти по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. 
Реновирани са две учебни 
заведения – СУ „Братя Ка-
назиреви“ и ОУ „Никола Па-
рапунов“, завършени са и 
ремонтите в сграда за со-
циални дейности, намира-
ща се на ул. „Поп Богомил“ 2, 
в която се помещават Об-
щинско предприятие „До-
машен социален патронаж”, 
Дневен център за стари 
хора и Общинска служба 
по земеделието. Общата 
стойност на втория про-
ект е 384 508 лв., от които 
313 571 лв. са европейско, 
55 336 лв. – национално и 
15 600 лв. – собствено фи-

нансиране.
Санирани са и 9 много-

фамилни жилищни сгради по 
два проекта на ОП „Регио-
ни в растеж“. Единият е на 
стойност 1 081 575 лв. за 4 
блока, от които от ЕС са 
916 163 лв., националното 

съфинансиране е 161 675 лв. 
и 3 736 лв. са от бюджета 
на Разлог. По втория са об-
новени 5 блока. Инвести-
цията е 1 266 942 лв., от 
които европейското фи-
нансиране е 1 076 901 лв., а 
националното – 190 041 лв. 

15 улици в Кърджали ще придобият нов об-
лик по проект, финансиран с европейски сред-
ства. Обновяването им ще бъде извършено 
до март 2021 г. Общинската администрация 
е предвидила и ремонт на ул. „Индустриална“. 
„Строителните дейности там ще бъдат из-
пълнени със средства от Министерството на 
икономиката и с общински пари“, обясни зам.-
кметът на Кърджали инж. Катя Митовска. 
Предвидените средства от местния бюджет 
са 350 хил. лв.

Приключи ремонтът 
на три отделения в МБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ в Горна 
Оряховица. Инвестицията 
възлиза на 270 754 лв., кои-
то са осигурени по проект 
„Красива България“ и от 
бюджета на общината. 
Дейностите са обхванали 
Първо вътрешно отделе-
ние, Отделението по физи-
кална и рехабилитационна 
медицина и Отделението 
по УНГ болести. В тях е на-
правена цялостна подмяна 
на електрическата инста-
лация, сменена е частично 
ВиК системата, извършени 
са шпакловки и боядисване 
на помещенията. Всички 
дървени врати са подме-
нени с PVC, поставена е 
нова дограма и са монти-
рани окачени тавани. В 
санитарните помещения е 
подменена фаянсовата об-
лицовка, а стените са боя-
дисани с антибактериален 
латекс. Монтирани са нови 
LED осветителни тела.

„За нас МБАЛ „Св. Иван 
Рилски“ е приоритет. Виж-
даме бързото нарастване 
на конкурентоспособност-
та на други болници и в 
сравнение с тях нашата 
намаляваше. Затова об-
щинското ръководство си 
наложи за цел реновиране 
и подмяна на оборудване-
то“, коментира кметът 
инж. Добромир Добрев. Той 
допълни, че ще продължи 
обновяването на Второ 
вътрешно отделение и 

на първия етаж, където е 
главният вход на здравно-
то заведение. Предстои и 
реализирането на проект 
за реконструкция на по-
кривното пространство на 
стационара и на Детското 
отделение, като се очаква 
това да стане в следващи-
те две години. 

За  периода  2014  – 
2019 г. местната власт 
е вложила 769 700 лв. за 
ремонти в МБАЛ „Св. Иван 
Рилски“.

Изграждането на нови 
пътища за велосипедисти 
и реновирането на насто-
ящите е приоритет на об-
щина Казанлък през тази 
година. До дни стартира 
работата по алея между 
Крън и Шипка, която ще 
обслужва туристически-
те обекти в т. нар. Доли-
на на тракийските царе. 
Проектът се реализира 
по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 
2020“. 

Освен това общината 
е получила от Министер-
ския съвет 250 хил. лв. за 
реконструкция на три ве-
лоалеи, като приоритет-
на е тази до Крън – като 
продължение на проекта 
„Светът на траките“. Тя 
ще бъде с дължина над 6 
км и ще играе ролята на 
естествена връзка на 

Тракийската гробница в 
парк „Тюлбе“ с парк „Ро-
зариум“ и Крън. Целта е 
в този район да бъдат 
свързани в туристически 
маршрут гробниците „Ос-
труша“, „Хелвеция“, „Грифо-
ни“ и „Шушманец“.

Местната админи-
страция разполага и с 
работен проект за из-
граждането на още една 
велоалея – тази по пътя 
Казанлък – язовир „Коп-
ринка“. Там се предвижда 
разширяване на пътната 
отсечка с 2,40 м, като 
същевременно трябва да 
бъде направен цялостен 
ремонт на настилката, в 
т.ч. заздравяване на учас-
тъци и решаване на про-
блема с отводняването й. 

В Общия устройствен 
план са заложени трасе-
та, които тепърва ще се 
проектират, и едно от 
тях е към с. Розово.



Г-н Радев, успява ли 

община Сливен да решава 

част от проблемите си с 

европейско и национално 

финансиране? 

Местната админи-
страция използва всички 
възможности, които дават 
различните международни, 
европейски и национални 
програми, както и други 
финансови инструменти, за 
да решава своите пробле-
ми във всички сфери, както 
и за да подобрява качест-
вото на живот на своите 
граждани. През изминали-
те 3 години от мандата ни 
най-много осигурени сред-
ства и сключени договори 
имаме по Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“).

Разкажете повече за 

инвестициите по ОП „Ре-

гиони в растеж”? Ще има 

ли работа за строителния 

бранш?

През последните 2 го-
дини по „ОПРР 2014 – 2020“ 
са сключени договори и 
споразумения за около 30 
млн. лв. От тях 26 млн. лв. 
са за изпълнение на инвес-
тиционната ни програма за 
периода 2016 – 2020 г. В нея 
са заложени и се реализи-
рат дейности за развитие 
на градския транспорт. За 
целта закупихме 27 нови 
автобуса, обновяваме сер-
визната и логистичната 
база на превозвача, ще пус-
нем две нови електронни 
системи за продажба на 
билети и следене движение-
то на автобусите в реално 

време. Освен това започва-
ме изграждането и на 10 км 
нови велоалеи. Също така 
ще подобрим достъпа и ще 
обновим над 140 спирки в 
града. Общата стойност 
на проекта за интегриран 
градски транспорт е 15 
млн. лв. С други 2 млн. лв. 
от ОП „Региони в растеж” 
изградихме нов парк по 
р. Асеновска и облагороди-
хме парковите простран-
ства и местата за отдих 
и спорт в кв. „Република”. 

Нашата администрация 
има особена отговорност 
към образователната ин-

фраструктура. В тази 
сфера изпълняваме проект 
за основни ремонти и обо-
рудване в 4 големи детски 
градини. Общата му стой-
ност е около 5,2 млн. лв. 

Подобряваме и разви-
ваме социалните услуги. В 
момента подготвяме про-
ект за изграждане на два 
нови обекта – център за 
настаняване на бездомни 
лица и кризисен център за 
лица, жертви на домаш-
но насилие. Тяхната обща 
стойност ще е 2,2 млн. лв. 
Имаме сключени два дого-
вора и изпълняваме стро-

ителство на два центъра 
за социални услуги за деца с 
увреждания – дневен и цен-
тър за обществена под-
крепа на деца и родители, 
като инвестицията е око-
ло 800 000 лв. В процес на 
реализация са и други два 
нови социални центъра – 
за възрастни хора и за хора 
с увреждания, за които се 
влагат около 1,2 млн. лв. 

Активно работим и по 
повишаването на енергий-
ната ефективност (ЕЕ) на 
административните сгра-
ди. В тази връзка подгот-
вяме проект за саниране и 
въвеждане на мерки за ЕЕ 
за двете централни сгра-
ди на общината за около 1,6 
млн. лв.

Традиционно развиваме 
и проекти в областта на 
културната и туристиче-
ската инфраструктура, с 
които да кандидатстваме 
по ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ или които да 
изпълним с помощта на 
други финансови инстру-
менти. Предвиждаме да 
бъдат включени наши обек-
ти с национално значение 
– къщите-музеи на Хаджи 
Димитър, Добри Чинтулов 
и на сливенския бит, първа-
та текстилна фабрика на 
Добри Желязков, лифтът, 
както и две исторически 
места около Кушбунар на 
Карандила. Ще бъде създа-
ден и интерактивен турис-
тически продукт за пред-
ставяне на Сливен, както и 
информационен център. 

През последните 2 го-
дини фирмите от строи-
телния бранш имаха доста 
възможности за работа и 
обекти за изпълнение, като 

предстоят още много нови. 
Планираме подготовката 
на програма с идейни про-
екти, които да се изпълня-
ват през предстоящите 10 
години. За тях също още 
отсега ще търсим всички 
възможни начини за финан-
сиране.

Транспортната инфра-

структура е определяща 

за развитието на всеки 

регион. Характерно за 

Сливенския е кръстопът-

ното му географско по-

ложение - през общината 

преминават важни арте-

рии от републиканската 

мрежа.

Сливен е най-голямата 
по територия община в 
България. Тя се състои от 
45 населени места, от кои-
то 2 са градовете Сливен 
и Кермен. През общината 
преминават 21 пътя от 
републиканската мрежа 
с приблизителна сумарна 
дължина от 540 км. Общин-
ската пътна мрежа е около 
320 км.

В някои от тези 45 на-

селени места живеят над 

2000 души, а други са дос-

та навътре в Сливенския 

Балкан. Проходими ли са 

пътищата през студени-

те месеци и в какво със-

тояние е инфраструкту-

рата?

Администрацията има 
сключен договор за зим-
но поддържане на всички 
общински пътища. През 
2018 г. за основен ремонт 
на улични настилки в наши-
те населени места са ин-
вестирани над 1 000 000 лв. 
За текущ ремонт и обновя-

ване на пътната марки-
ровка са вложени още около 
80 000 лв.

Миналата година ус-
пешно бяха завършени ня-
колко ключови инфраструк-
турни проекта. Изграден 
беше пътен възел „Розова 
градина“, чиято стойност 
беше 2 700 000 лв. Направи 
се и пробивът на ул. „Г. С. 
Раковски“ за 1 300 000 лв. 
Това са обекти, които 
гражданите на Сливен оч-
акваха от около 30 години. 
Също така бяха асфалти-
рани улици в централната 
част и в някои от кварта-
лите за 1 200 000 лв. 

За тази година е оси-
гурен финансов ресурс от 
2 500 000 лв. за основен ре-
монт на улици в града. Раз-
полагаме и с 1 800 000 лв. за 
реконструкция на бул. „Хад-
жи Димитър“ и за изгражда-
не на три нови улици: в цен-
търа, в жк „Сините камъни“ 
и една в кв. „Даме Груев“.

Какво се случва с тра-

диционно силната сливен-

ска икономика?

Тя е най-добре развита 
в областта на текстилна-
та и хранително-вкусова-
та промишленост, както 
и в производството на 
оборудване за автомобили. 
Сливен е известен още и с 
добрите производители на 
вино. 

С бизнеса от общин-
ския център създадохме 
инвестиционен съвет, в 
който влизат предста-
вители от всички фирми, 
които определят икономи-
ческото развитие на града 
и региона. Съвместно ор-
ганизираме трудова борса, 
която показва какви сво-
бодни места се предлагат 
на местно ниво. Борсата 
се поддържа и в електронен 
вариант на страницата на 
общината. Оказва се, че 
работа има, но търсещи-
те препитание трябва да 
се образоват или преква-
лифицират. Има програми 
за това както към Агенци-
ята по заетостта, така и 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

„Ето го, заграден на запад и север от 
високи рътлини и скалисти хребети, той е 
застанал на границата между Стара пла-
нина и равнината, опрял гръб на Балкана, 
с лице към Тракия…” Така пише за родния 
си град Сливен Константин Константи-
нов, който през 1914 г. издава сп. „Звено“ 
заедно с Димчо Дебелянов и Димитър Под-
вързачов. Неоспорима е щедростта на 
природата към Сливен. Скалният масив 
Сините камъни, чистият въздух, изоби-

лието на вода, умереният климат, мине-
ралните извори, плодородната долина на 
Тунджа и Сливенското поле са само част 
от нейните дарове.

Мястото на днешния град е обитавано 
от хилядолетия. В богатата му история 
отпечатък са оставили траките, рим-
ляните, славяните, гърците, а духът на 
Първото и Второто българско царство 
може да се усети и днес. Селището е съз-
дадено на кръстопът и това е едно от 
големите му предимства, играло важна 
роля в неговото минало и настоящо раз-

Кметът Стефан Радев:

Стефан Радев е роден на 6 септември 1972 г. в Сливен. 

Завършва средното си образование в Профилираната 

гимназия с преподаване на западни езици „Захарий 

Стоянов” в родния си град. През 1995 г. се дипломира в 

Икономически университет – Варна, със специалност 

„Икономика и управление на индустрията“. Има 

магистърска степен по счетоводство и контрол от 

Университета за национално и световно стопанство. От 

2010 г. е дипломиран експерт-счетоводител. Повече от 

десет години е бил изпълнителен и финансов директор на 

голяма компания. До встъпването си в длъжност като 

кмет на Сливен работи като одитор.

Сградата на общината

Паметникът на Хаджи Димитър
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витие. Градът заема особено място 
в икономическия живот на България. 
Тук са направени първите стъпки 
на родната индустрия. През 1834 г. 
предприемачът Добри Желязков съз-
дава първата текстилна фабрика на 
Балканския полуостров. Това оказва 
огромно влияние върху по-късното 
развитие и съвременния облик на 
Сливен.

Неизменен белег на дълголетна-
та история на населеното място е 
и духовността. Култов център от 
времето на античността, градът 
развива тези свои функции и през 

ранното християнство и Среднове-
ковието. Сливен е сред най-значими-
те духовни средища в България и по 
време на Възраждането. Той е родно 
място на поета Добри Чинтулов, на 
първия български художник, получил 
академично образование - Димитър 
Добрович, и на много други видни 
личности, чиито имена са свързани с 
развитието на науката и културата 
у нас и в Европа, както и на просвет-
ното дело и стопанското развитие в 
страната ни. 

Още през първите столетия на 
османското владичество Сливенски-

ят край се превръща в средище на 
хайдушкото движение. Това пораж-
да славата на Сливен като град на 
стоте войводи – родно място на на-
ционалните герои Хаджи Димитър и 
Панайот Хитов.

„Добре дошли в Сливен, град с 
традиции в текстила, машиностро-
енето, хранително-вкусовата про-
мишленост и винарството. Тук ще 
усетите духа на миналото и пулса на 
съвремието”, пише в алманаха „Сли-
вен” кметът на общината Стефан 
Радев, с когото разговаря екип на 
в. „Строител”.

по проекти на общината. 
Като цяло безработицата 
при нас не е висока – около 
9-10 %. 

 
По билото на Елено-

Твърдишката, Сливенска-

та и Стидовската плани-

на преминава участък от 

главния вододел на Бълга-

рия. Резонен е въпросът 

какво е водоснабдяването 

в общината и съответно 

за пречистването? 

Водоснабдяването с 
питейна вода на всички 
населени места в община 
Сливен се осъществява от 
държавната фирма „Водо-
снабдяване и канализация“ 
ООД. Спрямо финансовите 
възможности ние се ста-
раем да реконструираме 
и изграждаме нови улични 
и довеждащи водопроводи. 
Един от важните обекти в 
областта на ВиК е изграж-
дането на довеждащ водо-
провод за с. Градско от нов 
водоизточник до входа на 
водопроводната мрежа на 
селото. С това строител-
ство ще бъдат задоволени 
нуждите от питейна вода 
за населеното място. През 
2018 г. успешно приключи-
хме с процедурите по про-
ектиране и уреждане на ад-
министративните въпроси 
с Изпълнителната агенция 
по горите, тъй като тери-
торията, в която предстои 
да бъде изграден водопро-
водът, е в горски фонд. 
Предстои след осигуряване 
на финансови средства да 
се премине към изпълнение 
на СМР. 

Друг обект е водоснаб-
дяването на селищното 
образувание Кироолу. През 
2018 г. бе извършена акту-
ализация на техническия 
проект за обекта, прове-
дени са разговори относ-
но отчуждаване на имоти, 

през които ще преминава 
трасето, след което стро-
ителството ще може да 
започне.

Пред завършване е и 
пречиствателната стан-
ция на града, като община 
Сливен е част и от голям 
проект, който ще се финан-
сира от ОП „Околна среда 
2014 – 2020“. Той включва 
дългоочаквани обекти от 
гражданите и особено тези 
от кв. „Речица”. Проектът 
ще се изпълнява и управлява 
от оператора „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД.

Имате ли проекти по 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамил-

ните жилищни сгради 

( НПЕЕМЖС)?

Реализираме дейности 
и в това направление, като 
изпълнението на обекти-
те по НПЕЕМЖС към на-
стоящия момент върви 
добре. С бързи темпове се 
развиват строителните и 
монтажните работи и при 
основния ремонт на спор-
тен комплекс „Асеновец“. 
Целта на този проект е да 
се подобри класът на енер-
гопотребление на сграда-
та – от F на клас С, и да се 
осигурят изискваните са-
нитарно-хигиенни норми за 
топлинен комфорт в зали-
те. Има избран строител, 
осигурен е финансов ресурс 
и при благоприятни клима-
тични условия работата 
ще започне.

Стартирана е и проце-
дура за избор на изпълните-
ли за санирането и вътреш-
ния ремонт на Детска ясла 
№3 в квартал „Комлука”.

Как се развива тури-

змът в региона и свърза-

ните с него строителни 

дейности?

И м а м е 
с ъ з д а д е н 
Консултати-
вен съвет по 
туризъм, който изпълнява 
годишна програма със сред-
ства, събирани от такси по 
Закона за туризма. В него 
влизат и представители 
на фирми от този бранш. 
Както споменах, подготвя-
ме голям проект за около 7 
млн. лв. за подобряване на 
културната и туристиче-
ската инфраструктура, с 
който да кандидатстваме 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“. 

Поддържаме и интер-
нет сайт на общината 
„Инфо Туризъм Сливен“ с 
подробна информация за 
събития, хотели, заведе-
ния, атракции и т.н. Една 
от големите ни забележи-
телности е реновираната 
крепост „Туида”, която в 

годишните награди на Ми-
нистерството на туризма 
бе избрана за най-атрак-
тивен обект за 2016 г. 
Крепостта е оригинален 

археологически паметник, 
който води началото си 
от епохата на Късната 
античност. Тя е част от 
укрепителната старо-
планинска система, има-
ла е много важна роля за 
обраната на Римската, а 
по-късно и на ранновизан-
тийската империя, както 
след това и на среднове-
ковната българска дър-
жава. От крепостта се 
открива прекрасна гледка 
към скалния масив Сините 
камъни и към Сливен.

Общината поддържа в 
добро състояние и Сливен-
ските минерални бани.

Строят ли се спорт-

ни площадки, фитнес на 

открито и др. за младите 

хора? 

Не са малко обектите, 
с които създаваме добри 
условия за спорт и отдих. 
Освен изградените спорт-
ни и фитнес площадки по 
проекти със средства от 
ОП „Региони в растеж 2014 
– 2020“, общината от своя 
бюджет финансира изграж-
дане на спортни площадки 
в дворовете на ОУ „Черно-

ризец Храбър“ в с. Крушаре 
и на ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ в с. Камен, в сливен-
ския кв. „Звездите”, както 
и на фитнес на открито в 
кв. „Клуцохор“ в общинския 
център. В тези дейности 
през 2018 г. инвестирахме 
245 000 лв.

През настоящата го-
дина планираме основен 
ремонт и реконструкция 
на спортни бази и съоръже-
ния в града и в населените 
места, в т.ч и изпълнение 
на дейности за въвежда-
не на мерки за енергийна 
ефективност, на стойност 
150 000 лв. Заложили сме и 
над 60 000 лв. за основен 
ремонт и реконструкция на 
детски и спортни площадки 
в Сливен и населените мес-
та в общината.

Развивате ли тран-

сграничното и междуна-

родно сътрудничество? 

 Община Сливен е в по-
братимени отношения с 12 
града от Германия, Украй-
на, Унгария, Гърция, Русия, 
Беларус, Турция, Китай, 
Румъния, Кралство Йорда-
ния и Молдова. В текущия 
управленски мандат ръ-
ководството на община-
та следва политиката на 
регулярно поддържане на 
контактите с побрати-
мените градове. Правят 
се постоянни обмени в 
различни сфери – култура, 
образование, туризъм, сре-
щи и участия в годишни съ-
бития от календарите на 
партньорите.

Реализираме и съвмест-
ни проекти със страните 
от Европейския съюз. Под-
готвили сме и сме в про-
цес на подновяване на едно 
забравено партньорство 
с Бидгош от Полша, както 
и създаване на две нови с 
Ниш, Сърбия, и Алба, Ита-
лия.

 
Как оценявате работа-

та на общината с Област-

ното представителство 

на КСБ в Сливен?

Работим добре с ОП на 
КСБ – Сливен, присъстваме 
на всички срещи на местна-
та структура, презентира-
ме какво предстои в града и 
какво планираме да бъде ре-
ализирано, за да може всеки 
един член на Камарата да 
прецени дали би желал да 
кандидатства и работи с 
община Сливен.

Реновираният централен храм „Св. Димитър“

Саниращата се сграда на ул. „Елисавета Багряна”

Хотел „Централ“

Снимки авторът
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Над 12% увеличение на 
средствата за кохезион-
на политика след 2021 г., 
с което бюджетът става 
378,1 млрд. евро, е одобри-
ла Комисията по регио-
нално развитие (КРР) на 
Европейския парламент 
(ЕП). Това съобщи предсе-
дателят на Комисията по 
бюджет в ЕП Жан Артюи. 
Увеличението на сумата 
се отнася за средствата 
за „икономическо, социално 
и териториално сближа-
ване“ (Европейски фонд за 
регионално развитие, Ко-
хезионен фонд и Европей-
ски социален фонд). Пред-
ложението е внесено от 
евродепутатите Андрей 
Новаков (България) и Кон-
станце Крел (Германия). 
Артюи участва в конфе-
ренция на тема „Бюджет 
на ЕС и многогодишна фи-
нансова рамка на Съюза 
– калейдоскоп на европей-
ските инвестиции днес и 
утре“, която се проведе в 
Брюксел. 

„Комисията за реги-
онално развитие одобри 
позиция, която е основа за 
преговори със Съвета. По-
следователните действия 
на КРР доведоха до това, 
че се запазват нивата 
на финансиране, особено 
за страните, които полу-
чават подкрепа за догон-
ващо развитие, в т.ч. и 
България“, коментира за 
вестник „Строител“ пред-
седателят на КРР на ЕП 
Искра Михайлова.

Цел на проведената 
конференция бе да запоз-
нае представители на ме-
диите от различни евро-
пейски държави с бюджета 
на ЕС и с многогодишната 
финансова рамка (МФР) 
като инструменти за из-
пълнение на политиките 
на ЕС, които допринасят 
за обновяването или въз-
становяването на градо-
вете и регионите, както и 
за изработването на нови 
политики, които са от пол-

за за всички граждани на 
ЕС. В събитието участва-
ха евродепутатите Кон-
станце Крел, Ян Олбрихт, 
Изабел Томас, Клаус Веле 
– генерален секретар на 
ЕП, Джауме Дук – генера-
лен директор на Генерална 
дирекция „Комуникации“ и 
говорител на ЕП, Рафаела 
де Марте – ръководител 
на отдел „Медийни услуги“ 
в ЕП. 

„Едно от важните ре-
шения, които бяха приети 
в Комисията по регионално 
развитие в ЕП, е, че всеки 
един от регионите в ЕС 
може да кандидатства 
за средства за проекти, 
финансирани от Кохезион-
ния фонд. Мисля, че това е 
много важно, защото така 
се показва солидарност“. 
Това каза евродепутатът 
от Германия Констанце 
Крел. „По-слабо развити-
те региони ще продължат 
да се възползват от зна-
чителна подкрепа от ЕС, 
като съфинансирането ще 
е до 85%“, посочи още тя. 
По думите на Крел, пред-

ложението на КРР ще поз-
воли на регионите да се 
включат в борбата срещу 
изменението на климата. 
„30% от предвидените ре-
сурси са предназначени за 
тази кауза”, допълни Кон-
станце Крел.

По време на събитието 
бяха представени и редица 

успешно реализирани про-

екти в различни държави 

със средства от бю-
джета на ЕС. България 
представи развитието 
на софийското метро. 
Д-p Aнгeл Джopгoв, зaм.-
диpeктop нa yпpaвлeниe 
„Инвecтициoннa дeйнocт” 
в „Meтpoпoлитeн” EAД 
съобщи, че са готови 
пpoeктите зa нoви 10 км 
мeтpo и 9 мeтpocтaнции 
от третия лъч на метро-
то в Coфия, зa който ще 
се търси финансиране 
през cлeдвaщия пpoгpaмeн 
пepиoд 2021 – 2027 г. Едно-
то разширение от линия 
3 на столичната подзем-
на железница щe бъде пo 

бyл. „Bлaдимиp Baзoв“, 
където ще се изградят 3 
станции. Останалите 6 
спирки ще са по отклоне-
нието на третия лъч, кое-
то ще е от жк „Гeo Mилeв“ 
дo зала „Apeнa Apмeeц“ и 
бyл. „Цapигpaдcкo шoce“ 
в близocт дo Тhе Маll.  
Paбoтaтa пo пpoдължe-
ниeтo нa тpeтия мeтpo-
лъч ce oчaквa дa cтapтиpa 
пpeз 2021 г.

„Възложили сме изгот-
вянето на идейни проекти 
и зa oщe двe мeтpocтaн-
ции в жк „Люлин“ дo Софий-
ския околовръстен път. За 
тях все още не е ясно дали 
ще успеем да осигурим фи-
нансиране, но такова ще 
се търси от възможните 
източници. Реализацията 
на тези обекти е много ва-
жна, защото с изграждане-
то на двете метростан-
ции не само ще обезпечим 
транспортните нужди в 
района, но ще стане въз-
можно и paзшиpявaнeто 
нa бyл. „Цapицa Йoaнa“, 
подчерта експертът от 
„Meтpoпoлитeн” EAД. От 
думите му стана ясно, че 
се планира и продължаване 
нa линиятa oт „Бизнec пapк 

София“ в жк „Mлaдocт“ дo 
Cимeoнoвcкия лифт.

Д-р Джopгoв инфор-
мира още участниците в 
конференцията, чe стро-
ителството нa първите 
два етапа от третата 
линия на столичната под-
земна железница се изпъл-
нява в cpoк и мeтpocтaн-
циитe от бyл. „Патриарх 
Евтимий“ дo жк „Kpacнo 
ceлo“ щe бъдaт oтвopeни 
дo eceнтa нa 2019 г. Kъм 
мoмeнтa тe ca гoтoви 
нa 80%. Проектът се из-
пълнява по Оперативна 
програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“. Обща-
та стойност на Етап 1 е 
398,18 млн. евро, oт кoитo 
273,52 млн. евро са от ЕС, 
а на Етап 2 е 101,95 млн. 
евро, oт кoитo 57,26 млн. 
евро са от ЕС. 

Oт пpeдcтaвянeтo му 
cтaнa яcнo oщe, чe cpeд-
нaтa cкopocт нa движe-
ниe нa мeтpoтo в Coфия e 
38 км/ч в чac пик, дoкaтo 
зa aвтoмoбилитe тя e дo 
24 км/ч. Линиите на сто-
личната пoдзeмна жeлeз-
ница извозват дo 30 xил. 
дyши нa чac. Очаква се дo 

2027 г. мeтpoтo в столи-
цата дa дocтигнe 67 км и 
съответно да бъдат спес-
тени 270 xиляди чaca днeв-
нo нa cтoличaни, а вредни-
те емисии да са с 90 xил. 
тoнa по-малко.

По време на конферен-
цията бе засегната и те-
мата 

за предстоящите европей-

ски избори. 

„Това ще бъдат най-
важните избори за Евро-
пейски парламент от де-
сетилетия насам“, заяви 
директорът на дирекция 
„Комуникации“ и говорител 
на ЕП Джуаме Дук. „Пре-
дизвикателствата пред 
ЕС този път са много. До 
голяма степен бъдещето 
на Съюза зависи от вота 
на гражданите на ЕС, по-
ради което е изключител-
но важно те да бъдат ин-
формирани и да гласуват“, 
посочи Дук пред журнали-
стите. Той призова именно 
представителите на раз-
личните медии да бъдат 
обективни в мисията си 
да информират граждани-
те на ЕС, особено в кон-
текста на разпростране-
нието на фалшиви новини 
и дезинформацията в ин-
тернет пространството. 
Според него разпростра-
нението на фалшиви нови-
ни вече е много мащабен 
проблем и стои на дневен 
ред постоянно през по-
следните години.

По думите на говори-
теля на ЕП евровотът, 
който ще се проведе меж-
ду 23 и 26 май 2019 г., е 
ключов поради няколко при-
чини. Една от най-важните 
е, че това ще бъдат първи-
те избори за ЕП след изли-
зането на Великобритания 
от ЕС. „Освен това този 
евровот ще бъде първият 
след избирането на Доналд 
Тръмп за президент на 
САЩ. Това ще са и първи-
те избори за ЕП, след като 
се случиха много между-
народни събития с дър-
жави като Русия, Турция 
както и в Близкия Изток“, 
коментира Дук. Като дру-
га причина за важността 
на тазгодишния евровот 
той посочи това, че има 
противопоставяне между 
тези, които подкрепят за-
дълбочаването на европей-
ската интеграция, и други-
те, които искат да спрат 
тези процеси. „Те не са за 
излизане от ЕС, след като 
видяха какво се случва око-
ло Брекзит, но не искат 
повече евроинтеграция“, 
заяви Дук. 

Говорителят на ЕК 
завърши с това, че не е 
важно само кой ще събе-
ре мнозинство в ЕП, а и 
кой ще бъде наследникът 
на Жан-Клод Юнкер като 
председател на ЕК.

По-слабо развитите региони ще продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС

Д-p Aнгeл Джopгoв, зaм.-диpeктop нa yпpaвлeниe 

„Инвecтициoннa дeйнocт” в „Meтpoпoлитeн” EAД, представи 

проекта на Софийското метро

Снимки авторът
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Страната ни ще получи 8% повече средства за периода 2021 - 2027 г. 

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП: 

Г-н Новаков, Комисия-

та по регионално разви-

тие (КРР) в Европейския 

парламент (ЕП) прие Ва-

шия доклад за бъдещия 

бюджет на ЕС и Много-

годишната финансова 

рамка. Разкажете пове-

че за предложенията в 

документа?

В КРР в ЕП бе одобрен 
Общият регламент с 
разпоредбите за осемте 
фонда на ЕС, които ще 
трябва да се прилагат 
при изпълнението на бъ-
дещата кохезионна поли-
тика след 2021 г. В този 
доклад, на който имах 
честта да бъда съвно-
сител, а по-късно ще съм 
преговарящ с ЕК и Съве-
та на Европейския съюз, 
е заложено значително 
увеличение на парите за 
кохезионна политика – 
с над 40 млрд. евро. Ако 
вземем Кохезионния фонд, 
който е от изключител-
на важност за България, 
средствата за него от 
41 млрд. евро стават 46 
млрд. евро, или има около 
12% повишение. Такова 
увеличение предвиждаме 
реципрочно и по остана-
лите фондове, така че 
финалната сума за кохе-
зия да нарасне до 378,1 
млрд. евро. Това означава, 
че и средствата, с които 
се финансират тради-
ционни за ЕС политики, 
като изграждане на пъ-
тища, жп линии, тунели и 
друга инфраструктура, не 
само че няма да изчезнат, 
каквато фалшива новина 
имаше, но и ще се увели-
чат. Предложението на 
ЕК е парите за България 
да се повишат с 8% спря-
мо това, с което разпо-
лагаме в момента, или с 
почти 2 млрд. лв. 

От европейския бю-
джет за кохезионна по-
литика се отделят най-
много средства – повече 
от 30% от него. Най-голе-
мите фондове за кохезия 
са Европейският фонд за 
регионално развитие и 
Европейският социален 
фонд, на които кметове, 
малки и средни предприя-
тия и, разбира се, стро-
ителният бранш може да 
разчитат.

Отново ще подчертая, 
че европейското финанси-
ране няма да спре и това 
ще даде възможност да 
се осигурят средства за 
ключови проекти, които 
са залежали и не могат 
да бъдат изпълнени в по-
следните 30 години, ка-
квито, за съжаление, има 
и в България. Те ще могат 
да бъдат довършени с 
подкрепата на Съюза.

За мен бяха важни 
няколко неща. Първото 
е да изменим предложе-
нието на ЕК така, че да 
повишим процентите на 
съфинансиране за проек-
тите, изпълняващи се по 
програмите на ЕС. С дру-

ги думи, отново Съюзът 
да плаща 85% от всеки 
проект в региони, които 
са слабо развити. Държах 
тази цифра да залегне в 
нашия доклад, тъй като 
знам, че за много от бъл-
гарските общини дори и 
тези 15% собствено фи-
нансиране са проблем да 
бъдат осигурени – дали 
през националния, или 
през общинския бюджет, 
което ги спира да изпъл-
нят даден проект. 

Какво следва от тук 

нататък след като Ко-

мисията по регионално 

развитие в ЕП прие ва-

шия доклад?

Процедурата изис-
ква, след като получихме 
мнозинство и подкрепа в 
КРР, и то значителна, да 
се пристъпи към гласува-
не в пленарна зала. Това 
най-вероятно ще се случи 
на 14-и февруари. Получих 
уверение от представи-
тели на Румънското пред-
седателство на Съвета 
на ЕС, че те имат готов-
ност веднага да започнем 
преговори по някои от 
главите, по които имаме 
повече съгласие – като 
програмирането и мони-
торинга. Моята основна 
цел е преди да се разпусне 
този Европейски парла-
мент да се даде колкото 
се може повече яснота на 
бенефициентите за мно-
гогодишната финансова 
рамка след 2021 г., особе-
но за регионите. 

Те трябва да знаят, 
че следващият програ-
мен период 2021 – 2027 г. 
няма да закъснее, както 
стана с настоящия 2014 
– 2020 г. Още от зимата 
на 2021 г. бенефициенти-
те да са запознати колко 
точно е осигуреното ев-
ропейско финансиране и 
при какви условия и съфи-
нансиране могат да полу-
чат такова за проектите 
си, да са наясно с изисква-
нията на оперативните 
програми и критериите 
за допустимост. Всичко 
това е необходимо, за-
щото както изискваме 
от местните власти, а и 

от държавите членки да 
има предвидимост и пла-
нове занапред, така и ние 
трябва да им предоста-
вим такива. 

Затова моята най-ва-
жна задача е да се боря с 
времето и още през про-
летта да можем да отго-
ворим на тези въпроси. 
Едва ли ще приключим 
преговорите дотогава – 
по-скоро не, но значител-
на част от регламента 
може да бъде завършена.

Кои очаквате да бъ-

дат проблемните точ-

ки, по които може да има 

несъгласие между прего-

варящите страни?

Има няколко такива 
теми, които вече се по-
явиха. Първата е свърза-
на с една от моите идеи, 
която е подкрепена и 
от моя съдокладчик Кон-
станце Крел – Европей-
ският земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) отново 
да е под шапката на кохе-
зионната политика. Има-

хме голям спор по този 
въпрос. Аз съм убеден, че 
това трябва да се запа-
зи, тъй като ако вземем 
например България и Про-
грамата за развитие на 
селските региони, вижда-
ме, че чрез нея малките 
населени места успяват 
да реализират проекти. 
Те нямат достъп до дру-
го финансиране и това е 
единственият им шанс 
за подкрепа от ЕС. Спо-
ред някои колеги селски-
те райони са абсолютен 
еквивалент на земеделие 
и щом там хората имат 
поминък, те нямат нуж-
да от нищо друго. Аз не 
подкрепям това мнение 
и ще отстоявам докрай 
позицията си, че ЕЗФРСР 
трябва да е под шапката 
на кохезионната полити-
ка и да се подчинява на 
нейните правила. Пред-
полагам това ще е тема, 
по която ще има сериозен 
дебат, тъй като разши-
ряваме обхвата на целия 
общ регламент за фондо-
вете. 

 Увеличение на средствата за кохезия с 47,5 
млрд. евро до общо 378 млрд. евро за периода 2021 – 
2027 г. Това ще се отрази благоприятно и на Европей-
ския фонд за регионално развитие, на който разчитат 
стотици общински проекти;

 България е сред единствените 3 държави с мак-
симално увеличение на кохезионния бюджет от по 8% 
(при средно намаление от 11% за ЕС); 

 Увеличение на средствата по линия на Кохези-
онния фонд от 41,3 млрд. евро до 46.3 млрд. евро с цел 
повече подкрепа за инфраструктурни обекти;

 85% европейско съфинансиране за най-слабо раз-
витите региони и за Кохезионния фонд;

 Договори по изпълнение на проекти ще могат да 
бъдат сключвани до 2030 г. (правило n+3), което ще 
улесни реализацията на инфраструктурните проекти;

 ДДС ще бъде автоматично допустим разход 
за проектна стойност до 5 млн. евро, а за по-скъпи 
проекти ще се преценява поотделно. По този начин 
значително намаляват ситуациите, в които държава-
та или бенефициентите ще трябва да покриват ДДС;

 С цел бърз старт на проекти се предвижда об-
ществени поръчки да стартират до шест месеца 
след одобрението на дадена програма от страна на 
Европейската комисия;

 Предвидено е бенефициентите да получават 
плащанията си в рамките на до 60 дни след подадено 
искане за плащане;

 Периодът за съхранение на документи ще бъде 
намален на три години, а по усмотрение на Управля-
ващите органи може да бъде допълнително съкратен.

Тези и много други подобрения на оригиналното 
предложение на Европейската комисия са приети с 25 
гласа „за” и 1 „против”. На 13-14 февруари предстои 
гласуване в пленарна зала, след което веднага започ-
ват преговори със Съвета. Очаква се те да протекат 
до средата на март, след което резултатът трябва 
да влезе за одобрение в пленарна зала на 4 април.

Акценти от приетия доклад:

Втората проблемна 
точка вероятно ще бъ-
дат условията, с които 
ЕК би могла да замразя-
ва плащания, да изисква 
допълнителна информа-
ция преди да направи па-
ричните трансфери. Има 
много различни предло-
жения, като това всички 
правомощия за спиране на 
плащанията да са на ЕК. 
Аз лично считам, че отго-
ворността за спирането 
на плащания трябва да 
е в ЕК, която да доказва 
правотата си по даден 
казус, но в същото време 
Комисията да не може да 
спира плащания, а само 
да изисква поемането на 
ангажименти. От своя 
страна страните членки 
да подписват договори 
за изпълнението на тези 
ангажименти до изяснява-
не на обстоятелствата 
около причините за въз-
никването на даден ка-
зус, като това трябва да 
е ограничено по отноше-
ние на обема средства, а 
не да се прилага за всич-
ки суми. Наблюденията ми 
показват, че когато има 
някакъв спор между ЕК и 
български институции, 
потърпевши са крайните 
бенефициенти. 

Разбира се, има и дру-
ги неща, които са на дне-
вен ред, като това колко 
пари да се трансферират 
от фондовете към някои 
инструменти на ЕС. Аз 
не съм против прехвър-
лянето на средства, но 
трябва да намерим пра-

вилните съотношения. В 
настоящия програмен пе-
риод 2014 – 2020 г. бюдже-
тът на Кохезионния фонд 
е над 70 млрд. евро., но 
за бъдещия той ще бъде 
намален до 41 млрд. евро, 
или ако се приемат на-
шите предложения, ще е 
около 46 млрд. евро. След 
като е почти наполови-
на, нека да редуцираме и 
трансферите от него към 
всички останали инстру-
менти. 

Ако трябва да обоб-
щим – новините за Бъл-
гария са положителни. 
Напреднали сме толкова, 
че да гарантираме ран-
ния старт на следващия 
програмен период 2021 – 
2027 г. От друга страна, 
ЕС се изправя пред нови 
предизвикателства, като 
миграционна политика и 
тероризъм, и трябва да 
се отделят много сред-
ства за отбрана и сигур-
ност. Това е важно и аз 
го подкрепям, но не бива 
да става за сметка на 
традиционните полити-
ки на ЕС, каквато е кохе-
зионната, и да спираме 
инвестициите в инфра-
структура. Оказва се, че 
колкото и да се дигита-
лизира нашата икономи-
ка, все още имаме нужда 
от бързи влакове, широки 
магистрали, големи прис-
танища и повече летища. 
За мен беше важно да от-
стоявам позицията да не 
загърбваме тези ключови 
инвестиции в транспорт-
на инфраструктура.



Мартин Славчев

Инж. Михайлов, как 

оценявате наградата, 

която получихте по вре-

ме на традиционния Бал 

по повод Деня на стро-

ителя? 

За нас тази награда 
е свързана с високата 
оценка за дейността на 
фирмата. Особено като 
имаме предвид и факта, 
че за 2016 г. получихме 
златния приз в нашата 
категория .  Това  зна-
чи, че компанията стои 
стабилно на пазара, към 
което се стремим вече 
повече от 22 години.

Представете се с ня-

колко думи? 

Завършил съм „Елек-
троенергетика“  в гр. 
Минск, Беларус. Имам и 

допълнителни квалифи-
кации. 

Кои са най-интерес-

ните проекти, върху 

които е работила ком-

панията? 

Сред най-интересни-
те е японски проект за 
рехабилитация на ТЕЦ 
„Марица Изток 2“ ЕАД, 
блок 1-4. Там беше из-
вършена подмяна на три 
турбини и четири гене-
ратора. Направихме и се-

роочистващи инсталации 
на блокове 5 и 6 в ТЕЦ-а.

Значимо бе и изграж-
дането и въвеждането 
в експлоатация на ком-
плекс за утилизация и 
съхранение на ядрени 
отпадъци на площадка-
та на Игналинска атом-
на електроцентрала в 
Литва.  Извършихме и 
реконструкция на сис-
темите за безопасност 
на реактори 5 и 6 в АЕЦ 
„Козлодуй“.

Кое за Вас е предиз-

викателство в 

професията?

Преди всич-
ко поддържане-
то на посто-
янно  ниво  на 
персонала  на 
фирмата и го-
товност за изпъл-
нение на задачи с 
повишена степен на 
сложност. За тази 
цел ние разполагаме 
с обучени кадри, ма-
шини и приспособле-
ния, което е много 
важно сега.

Каква според Вас 

е ролята на Камара-

та на строителите в 

България? 

Камарата е коорди-
натор,  който трябва 
да поддържа нивото на 
строителите в България. 

Какво е Вашето мне-

ние за в. „Строител“?

Смятам, че в. „Стро-
ител“ е много полезно и 
професионално издание.

Какво още бихте ис-

кали да споделите с на-

шите читатели? 

Уважаеми дами и гос-
пода, поддържайте и под-
крепяйте български ком-
пании, които се развиват 
и които са доказани Ваши 
надеждни  партньори . 
Само по този начин може 
да се развива българска-
та индустрия.
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В рубриката „Строителни „Оскари 2017“ Ви представяме 
компаниите, които бяха наградени по време на традицион-
ния Бал по повод Деня на строителя, който се проведе на 26 
октомври 2018 г. 

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

циализирани в благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда.

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

„Енергоимпорт-експорт“ ООД
Бронзова награда в Трета група „Строежи от енергийната инфраструк-
тура“, раздел „Средни строители“

Инж. Петко Михайлов, управител на „Енергоимпорт-експорт“ ООД:

Фирма „Енергоимпорт-експорт” ООД е създадена през 1996 г. Повече от 
20 години компанията е съсредоточена и работи в следните направления:

- Ел. монтажни и ел. ремонтни работи по основното спомагателно 
оборудване на ел. централи и подстанции, в т.ч. модернизация на ел. раз-
пределителни уредби средно и ниско напрежение, рехабилитация на мощни 
турбогенератори и силови трансформатори на ТЕЦ;

- Разработка и внедряване на ноу-хау в областта на енергетиката;
- Внос и износ на резервни части, агрегати и машини за ТЕЦ и въгле-

добива.
Фирмата е специализирана и извършва ремонт и рехабилитация на тур-

богенератори, обследване и анализ на състоянието на мощните електри-
чески машини – с предвиждане и осъществяване на необходимите мерки за 
увеличаване на експлоатационния им ресурс. В обхвата на дейността на 
компанията влизат още монтаж, ремонт и експлоатация на електрически 
съоръжения, доставка, проектиране и монтаж на осветителни инсталации в 
промишлени предприятия и улично осветление, както и снабдяване с инертни 
материали за нуждите на ТЕЦ, а също и за нуждите на инфраструктурните 
проекти.

К АМАРА НА С ТРОИТЕ ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

)

Реконструкция на трансформатор УТМРУ и 

регенерация на 10 тона старо трансформаторно 

масло в „КЦМ 2000 груп“ АД - Пловдив

Демонтаж и монтаж на нови осветителни съоръжения  

в Централна газофракционна инсталация в „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД

Доставка и монтаж на моторно задвижване Hyundai към М 3-4 на трансформатор 110 kV

в „Мини Марица Изток“ ЕАД - Раднево

Ремонт на мощни ел. двигатели

Ремонт на трансформатори и генератори

Частичен ремонт на статорна 

намотка на генератор 

Siemens-Schuckert, произведен  

през 1914 г., и ел. изпитания на 

изолацията му във ВЕЦ „Енина“
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BCC’s management held a work 
meeting with a representative 
of the Embassy of Iran

In 2018 NREA brought closer its views to the 
positions of the Bulgarian Construction Chamber

9 new procedures under the „RDP 
2014-2020” are to be launched in 2019

Dr. Lozana Vassileva, Deputy Minister of Agriculture, Food and 
Forestry, Head of MA of RDP 2014 – 2020:

Dobromir Ganev, President of MB of the National Real Estate 
Association (NREA):

The accepted offers, as is anticipated, will provide the possibility of negotiating funds 
amounting to more than EUR 141 million

Per 2019 we have set 
ambitions goals

friday, 1 february 2019 Ñòðîèòåë

„For 2019 we have set 
ambitious goals in respect 
to the 2014-2020 Rural De-
velopment Program (RDP 
2014-2020). The envisaged 
9 procedures are expected 
to provide an opportunity to 
get contracted over EUR 141 
million of the program budg-
et. This was announced by 
Dr. Lozana Vassileva, Dep-
uty Minister of Agriculture, 
Food and Forestry and Head 
of the „RDP 2014 - 2020“ 

Dr. Vassileva, are you satisfied 

with the results achieved so far under 

the Rural Development Programme?

Lessons learned from the previ-
ous programming period helped us to 
overcome the problems that were on 
the agenda in the past. An extremely 
important moment in RDP was the 
overall transition to electronic appli-
cation submission in UMIS. I consider 
this step as an enormous success and 
advancement in the implementation of 
the programme, leading to a significant 
reduction in administrative burden. The 
figures I mentioned above are indicator 
for successful implementation of the 
RDP 2014 – 2020 so far.

What does the indicative annual 

work programme include?

New measures that until now were 
not introduced in our country are to 
be launched during this year, includ-
ing measures focused on innovation 
in agriculture and farming, irrigation 
infrastructure, broadband internet ac-
cess, short supply chains and local 
markets. It is also planned to hold 
second call for applications for small 
farms and local religion units for repair 
of temples, as well as for organisations 
that will provide training for farmers-
beneficiaries under the RDP. The en-
visaged 9 procedures in accordance to 
the Indicative annual work programme 

(IAWP) for 2019 will ensure possibilities 
to contract funds amounting to over 
EUR 141 million from the RDP 2014 – 
2020 budget.

The management of the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) held a work meeting with the economic Counsellor to 
Embassy of Islamic Republic of Iran in Sofia – Ali Akbar Rezai. 
The meeting took place in the building of BCC. Participants 
on the behalf of the Chamber were the Chairman of the 
Management Board Eng. Iliyan Terziev, the Executive Director 
of BCC Eng. Miroslav Maznev and Reneta Nikolova, Editor-
in-chief and Procurator of „Stroitel“ Newspaper, PR of BCC. 

At the beginning of the meeting Mr. Rezai explained, that 
the idea of his visit was to find opportunities for cooperation 
between Bulgaria and Iran in the area of construction. He 
has pointed out that there is an organisation in his country, 
similar to the Chamber. Ali Akbar Rezai announced that soon 
a large Iranian holding, representing a numerous of companies 
producing construction materials, that are interested in trading 
in Bulgaria, is going to take part in a specialized exhibition in 
Sofia.

The Chairman of the MB of BCC Eng. Iliyan Terziev 
welcomed the guest and declared that BCC is open for 
cooperation. He reminded that according to EU requirements, 
all foreign companies from countries outside the Union, must 
hold European certificate for their products that are offered 
in our country.

Ali Akbar Rezai pointed out that the interaction process 
is bilateral and that the Iranian market is large-scale. The 
country, which population is over 80 million, needs to build 
houses, roads and other infrastructure. He emphasized the 
fact that 120th anniversary of official cooperation between 
Iran and Bulgaria was celebrated in 2018. Mr. Rezai recalled 
that two decades ago the commodity circulation between two 
countries had been of the order of USD 1 billion and that 
now the goal is to reach again this level. Mr. Rezai added 
as well that there is a theory that Bulgarians originate from 
the territory of the today’s Iran, and that there are nearly a 
thousand common words in two languages. 

The Executive Director of BCC Eng. Miroslav Maznev 
presented the Chamber’s activities. He expressed satisfaction 
with the start of a constructive dialogue and mentioned that 
between the two countries in the area of construction there is 
a rich common history. Eng. Maznev underlined that Bulgarian 
companies had been working in Iran years ago and had gained 
prestige there. The Executive Director stated also, that the 
best opportunity for the Iranian companies to have quality 
presentation at Bulgarian market is to be listed in the CPRB 
and to become members of BCC.

At the end of the meeting the Economic Counsellor to 
the Embassy invited the BCC’s Management to the formal 
ceremony on February 7th on the occasion of the national 
holiday of Iran.

Mr. Ganev, during the 

past year NREA has boost-

ed its cooperation with 

BCC. How do you see the 

development of partnership 

between your organisation 

and the Bulgarian Construc-

tion Chamber?

BCC is our natural partner. 
In 2018 NREA had brought its 
positions closer to those of 
the Bulgarian Construction 
Chamber and had found the 
points of contact where we 
could work together. One of 
the most important things we 
have realized with BCC is our 
participation in the mentioned 
meetings with MRDPW, joined 
by the Chamber of Architects 
in Bulgaria as well. Purpose 
of these meetings was to dis-
cusse the National Housing 
Strategy, and we achieved 
agreement on very important 
issues.

We have also supported 
some of the raised by BCC 
requests in regard to changes 
in legislation, related to the 
transparency in the construc-

tion and investment process. 
At same time BCC supported 
us regarding some important 
matters in the real estate sec-
tor, and mainly those con-
cerning the need of regula-
tions within this branch of 
industry. I hope that we are 
going to continue our com-
mon work in this year as well, 
and that together we will be 
creating better regulations in 
the area of construction and 
real estates.

In 2019 „Stroitel“ News-

paper turns 10 years. Would 

you share your opinion 

about this publication and 

what would be your wishing 

to the team of the media?

Over all these years I have 
been following the newspaper 
and I believe it is extremely 
useful indeed. I read, per-
sonally and thoroughly, every 
page of each edition because 
I get professionally presented 
information not only about 

construction, but also such 
related to other important 
sectors for Bulgarian econ-
omy as the media acquaints 
readers with information from 
the whole country. This lets 
me get a very serious vision 
on the infrastructure develop-
ment of the different regions, 
which has a direct impact on 
the real estate market. 

For me, „Stroitel“ Newspa-
per is a source of very valu-
able information because your 
team presents experts as well, 
people with exceptionally seri-
ous competences in different 
areas of the construction in-
dustry and not only. 

I wish the entire team 
good health and motivation to 
develop more and more their 
good ideas. Keep on being 
such important to the con-
struction sector with publica-
tions that provide information 
to all market participants. I 
wish the editorial staff a lot of 
creative success!

Managing Authority.
According to what she 

said, the Rural Develop-
ment Program 2014-2020 
implementation was enter-
ing in an advanced stage of 
contracting the available per 
that period funds (the total 
budget amounts at EUR 2 
917 848 202). As of 31 De-
cember 2018, 56,5% of the 
„RDP 2014 - 2020“ budget 
were contracted, or EUR 
1,644 billion, where only in 
2018 their share is 19,5%, or 

over EUR 569 million. The 
total number of signed grant 
agreements is 5756. This is 
expected to result in realiza-
tion of investments of over 
EUR 1,7 billion. 25,2% of the 
RDP 2014 – 2020 total budg-
et or over EUR 733 million 
have been paid, where only 
during 2018, their amount 
is over EUR 297 million, or 
10,2%.

„The past 2018 year was 
very dynamic, with a total of 
18 call for proposals proce-

dures held within the Man-
agement and Monitoring In-
formation System during the 
year. As of now, the project 
applications submitted, are 
in stage of processing. The 
end of 2018 was the moment 
when the interim indicators 
of the program have been 
reported, and in this respect 
I would point out that the ac-
tions taken have led to posi-
tive results in terms of meet-
ing the medium-term goals“, 
said Dr. Lozana Vassileva.

Превод Радостина Иванова
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Още преди 80 години един кмет положил основите,  
за да я има днес Европейската столица на културата 

Елица Илчева

Тази година Пловдив е 
на фокус – спечелил тит-
лата „Европейска столица 
на културата 2019“. Само 
през откриващия уикенд 
в града са проведени 40 
културни събития. Дни 
преди това министърът 
на културата Боил Банов 
съобщи, че държавата е 
подкрепила общината с 
20 млн. лв. за инфраструк-
турни проекти. Както и 
че някои от започнатите 
няма да успеят да се ре-
ализират в рамките на 
годината, като например 
реконструкцията на кино 
„Космос“, където тряб-
ваше да отвори врати 
нова голяма градска зала. 
Ремонтът на  площад 
„Централен“ пък ще бъде 
завършен през лятото. 
Въпреки това, според кме-
та Иван Тотев градът има 
достатъчно зали и прос-
транства за културните 
събития от програмата и 
само направеното в квар-
тал „Капана“ е достатъч-
но, за да бъде казано, че 
общината си е свършила 
работата по подготовка-
та. Той изтъкна и инвес-
тициите в Стария град 
– подменени настилки, 
осветление, освежени па-
метници на културата.

Едно от встъпител-
ните събития на Евро-
пейската столица на 
културата 2019 г. бе фо-
тографска изложба със 
заглавие „Преоткриване 
на наследства“ в Етног-
рафския музей. Експози-
цията от снимки на Васил 
Гарнизов и Людмил Хри-
стов представи градски 
пейзажи и шарения свят 
на улицата с нейните кул-
турни паметници, прикан-
вайки ни да ги припознаем 
като част от съвремен-
ния начин на живот. Това 
бе поводът да потърсим 
тези, които са създавали 
градския пейзаж някога, и 
са работили така, че да 
разпознаваме и днес еле-
менти от него. 

От Освобождението 
до днес на кметския стол 
в Пловдив са сядали 65 
души. Но историците счи-
тат, че 

най-видима следа в про-

странствата на Пловдив е 

оставил Божидар Здравков.

Именно той е и чове-
кът, осигурил на Етног-
рафския музей най-пред-
ставителната сграда. 
Направил го, като издеб-
нал момента, когато ита-
лианският търговец Ан-
тонио Коларо изпаднал 
в несъстоятелност, и я 
купил за града без търг. 
Голяма част от сбирката 
там е заслуга на съпруга-
та му Стела. 

Здравков управлява от 
1932 г. до 1939 г. и това 
остават годините с най-
много благоустройствени 

проекти. Когато печели 
изборите, второто по го-
лемина населено място в 
страната е без канализа-
ция, с несигурно водоснаб-
дяване. Пловдив е горещ 
и прашен, без растител-
ност, а за капак – с дълго-
ве, надхвърлящи годишния 
бюджет на общината, и 
почти никакви варианти 
за собствени приходи. 

„Животът на Божидар 
Здравков“ е книга, в която 
проф. д-р Радка Колева и 
Анастасия Толева опис-
ват битието на градона-
чалника и човека. От там 
научваме, че той строи 
общински дом, съдебна па-
лата, моста „Пандос“ над 
Марица, дневни детски до-
мове, старчески дом, дом 
за просяци, жилища за без-
домници, родилен дом, ту-
беркулозна болница, квар-
тални бани, колодрум, нови 
хали, 8 училища, изложбени 
палати и пр.

След Първата све-
товна война в Пловдив 
пристигнали над 20 000 
бежанци от Македония и 
Тракия и чрез тях израст-
ват нови квартали, сред 
които е „Кючук Париж“. 
Част от хората заселили 

хълма Бунарджика само-
волно, без никакви градо-
устройствени планове. 
Децата обаче трябвало 
да учат някъде и още в 
първите си доклади пред 
Общинския съвет Божидар 
Здравков написал: „Пари за 
строежа на нови училища 
едновременно няма, но ако 
ние чакаме общината да 
строи по едно на година, 
след 10 г. пак ще имаме 
този проблем, отделно 
дотогава децата ще са 

учили на две и три смени.“ 
Така било взето решение 
да се изтегли заем и да 
се реши наведнъж пробле-
мът. А за да плаща дълга, 
намерил начини да увеличи 
приходите и общината да 
не зависи основно от дър-
жавата. 

С други кредити, кои-
то взел с държавна га-
ранция, бързо построили 
и общинска кланица, от 
която местната админи-
страция събирала такси и 
още през първата година 
след плащането на вноска-
та по взетия за строежа 
заем била реализирана и 
печалба. 

Моделът се пренесъл и в 

други начинания, 

като първото в стра-
ната предприятие за пре-
работка на доматите в 
пюре, което осигурявало 
целогодишни постъпления 

във време, в което Герма-
ния се готви за война и 
производството на кон-
сервирани храни е от осо-
бена важност. Здравков 
въвел ред и в плащането 
на сметките за ток, като 
създал общинско предпри-
ятие. Учредил и служба 
„Градски превоз“ и първи-
те омнибуси тръгнали по 
улиците на Пловдив. По 
времето на Здравков били 
изградени и каменните 
диги на Марица, с което 
се сложило край на непре-
къснатите разливи.

Божидар Здравков е 
човекът, спасил и Стария 
град от разруха. Той се бо-
рил за запазване на облика 
му и стартирал археологи-
чески разкопки. Нещо по-
вече – освободил от данък 
собствениците на стари 
къщи, за да ги стимулира 
да запазят автентичния 
им вид. Водил дълга борба, 
за да спаси символите на 
Пловдив – тепетата, с 
каменоломно дружество, 
което имало концесия за 
добив и искало да я удължи 
за още 50 години. Негово 
дело било благоустроява-
нето на Сахат тепе, Не-

бет тепе и Бунарджика. 
Хълмовете се залесявали, 
строели се детски пло-
щадки, водоскоци и алеи. 

По негово време се 
изградили колодрумът 
на Асеновградско шосе и 
хижа „Здравец“, която е 
на около 20 км от Пловдив. 
Общината подпомагала 
изграждането на стадион 
„Христо Ботев“. В този 
период на мястото на 
разрушения Куршум хан се 
построили халите, разрас-
нал се и Международният 
панаир. 

В спомените си, част 
от които са публикувани в 
книгата, кметът отделя 
специално внимание

на създадените от него 

паркове и градини.

„1932–34 г. бяха най-
плодоносните за градини-
те и украсата на града. 
През тези години мотото 
на службата „Паркове и 
градини” беше „Пловдив –
град-градина”. Управител 
заварих Георги Николов. 
Много добър градинар, но 
аз го освободих, защото 
макар и майстор, не пес-
теше и не държеше смет-
ка за народната парà. Не 
искаше да разбере, че раз-
полага с бюджет, който е 
за цялата година. Замених 
го с току-що завърналия 
се от Чехия Никола Стоя-
нов, с поръчение и мандат, 
през който да не позволява 
да се приемат надничари 
без нужда, а ако се нала-
га, да се оправдава с мен. 
Така подсигурен срещу хо-
датайства, заплашвания и 
тормоз, тоя момък с всич-
ката жар на млад специа-
лист се потопи с такъв 
замах в работата си, че 
тези години ще останат 
паметни за пловдивското 
благоустрояване на гра-
дини, паркове и хълмове. 
От сутрин до късна ве-
чер обикаляше с колело по 
всички обекти. Осъщест-
вяваше непрекъснат кон-
трол на случващото се по 
залесителната програма, 
при това с минимални 
средства“, пише той. 

През 1937 г. Здравков 
довършил парка в квар-
тал „Кършияка“, започнат 
от неговия предшестве-
ник Георги Тодоров, като 
бившият говежди пазар 
се усвоил изцяло, траси-
рали се алеите, направи-
ли се езеро, шадраван и 
водопровод, укрепили се 
бреговете на канал „Риб-
ница“, който пресичал це-
лия парк, а също така се 
изградили мостове през 
него. През същата годи-
на се направила и зелена 
лента на бул. „Васил Апри-
лов“, зелена площ на пло-
щад „Съединение“, паркът 
на площад „Цар Шишман“ 
под църквата „Св. Неделя“ 
и десетки други по-малки 
градинки.

„Природата много е 
дала на града, но и човеш-
ка ръка трябва да пипне, 
разкраси и съхрани даре-
ното“, обичал да повтаря 
някогашният кмет, а днес 
пловдивчани признават, че 
всичко, направено от него, 
се разпознава. Здравков не 
успял да довърши само ка-
нализацията на града, за-
щото тя била твърде скъ-
по начинание, но началото 
й все пак било положено в 
неговия мандат. 

Божидар Здравков е роден на 30 януари 1884 г. в Пирот, 

който след Берлинския договор попада в Сърбия. След 

Сръбско-българската война семейството му емигрира 

в България. От 1905 до 1907 г. учи право в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. След като на 3 януари 

1907 г. група студенти организират демонстрация срещу 

цар Фердинанд, заради което университетът е затворен за 

срок от 6 месеца, Здравков продължава образованието си в 

Загреб. Завършва през 1909 г. и се завръща в България. 

Известно време работи като съдия в Ямбол и Сливен, а 

от 1914 г. живее в Пловдив. През същата година става 

заместник-прокурор в града под тепетата. Участва във 

войните и след завръщането си от фронта през 1918 г. 

започва адвокатска практика. Като подпредседател на 

Демократическата партия се кандидатира за кмет на 

Пловдив. Избиран е за два мандата – от 1932 г. до 1935 г. и 

от 1936 г. до 1939 г. 
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Георги Сотиров

Проф. Пенева, нами-

рам Ви в една от паузите 

на защити на дипломни 

работи на Ваши студен-

ти. Какъв е броят на за-

вършващите спрямо го-

дината, в която са били 

първокурсници?

В момента протича 
вторият семестър на 
дипломанти в специалност 
„Геодезия“ в Университета 
по архитектура, строи-
телство и геодезия (УАСГ), 
випуск 2018 г. Защитават 
абсолвенти – учещи за-
дочно и такива, прекъс-
нали обучението си, тъй 
като това не е редовен 
семестър. По принцип в 
специалност „Геодезия“ го-
дишно завършват около 70 
инженери, което означава, 
че около 20 процента от 
приетите първокурсници 
не се дипломират в срок. В 
нашия факултет не се пра-
ви компромис с качество-
то на образование, винаги 
се стремим към подготвя-
не на специалисти на ви-
соко съвременно равнище. 
Това се обуславя от факта, 
че завършилите са с чети-
ри правоспособности – за 
дейности по кадастър, по 
геодезия, по картография 
и по инженерно инвести-
ционно проектиране - част 
„Геодезия и приложна гео-
дезия”, които са регламен-
тирани в нормативната 
уредба за професионално 
направление „Архитекту-
ра, строителство и ге-
одезия“. Всичко това га-
рантира стопроцентова 
професионална реализация 
на нашите инженери. 

Представяните ди-
пломни работи през по-
следните години са на 
съвременни и любопитни 
теми. Цели се прилагане-
то на новите методи за 
събиране на данни, като 
например сканиращи сис-
теми и безпилотни ле-
тателни апарати, пред-
ставянето на различни 
аспекти на приложение на 
Глобалната навигацион-
на сателитна система 
(ГНСС), обработката на 
спътникови измервания и 
данни за прецизно пози-
циониране и за елементи 
на гравитационното поле 
на Земята. Представят се 
въпроси с национално зна-
чение, като аспекти за из-
граждане, оценка и анализи 
на геодезическата основа 
на страната, изучаване 
на геодинамични проце-
си и т.н. Дипломантите 
представят и интересни 
трудове, свързани със съ-
временни разработки на 
класически картографски 

продукти, като интерак-
тивни карти и атласи и 
картографско моделира-
не. В направленията гео-
информатика, кадастър и 
приложна геодезия се раз-
глеждат актуални теми и 
проблеми от практиката. 

Високо се оценяват 
дипломни работи с инова-
тивен характер от гледна 
точка на прилагани съ-
временни технологии за 
решаване на класически 
задачи в областта на ге-
одезията, картографията 
и кадастъра. Най-добрите 
сред тях служат за основа 
на дисертации и участ-
ват в международни на-
учни прояви. Традиционно 
като асоциирани членове 
на държавната изпит-
на комисия се включват 
представители на всички 
основни потребители на 
нашите кадри – браншови, 
професионални и държавни 
институции.

В момента завършва 

и първият семестър за 

новоприетите студен-

ти. Как премина послед-

ният прием във Вашия 

факултет?

Можем да се похвалим, 
че кандидатстудентска-
та кампания 2018/2019 г. 
премина изключително 
успешно за Геодезическия 
факултет. Приемът на 
първокурсници специал-
ност „Геодезия“ реално се 
преизпълни, защото запи-
сахме допълнително над 
обявения брой студенти. 
При нас традиционно про-
дължават обучението си 
ученици, завършили профе-
сионални гимназии по архи-
тектура и строителство 
в страната, но също така 
имаме и прием на младежи, 
завършили математически 
и езикови гимназии. Инте-
ресът на чуждестранни 
студенти, основно от 
съседни държави, също е 
висок. 

По отношение на това 
как премина първият се-
местър в специалност 
„Геодезия“ мога да кажа, че 
винаги има период на адап-
тация. Нека да подчертая, 
че нашият университет 
е с най-висока оценка в 
областта „Архитектура, 
строителство и геоде-
зия“. 

Геодезията е включена 
в списъка на регулирани-
те професии в Република 
България, като при това е 
в две специалности - „Ин-
женер в геодезията, кар-
тографията и кадастъра“ 
и „Инженер в инвестицион-
ното проектиране“ - част 
„Геодезия и приложна ге-
одезия”. Това предполага 

интензивен учебен план, 
съобразен с минималните 
държавни изисквания, ос-
вен това включва и придо-
биване на необходимите 
знания, умения и компе-
тентности в приложното 
поле на специалността. 
Преподавателите от уни-
верситета полагат усилия 
за успешното адаптиране 
на нашите първокурсници 
към завишените изисква-
ния.

Геодезическият факул-

тет в УАСГ е единстве-

ният в страната, който 

готви кадри в областта 

на геодезията, картог-

рафията, кадастъра, фо-

тограметрията, дистан-

ционните изследвания на 

Земята, управление на 

европейски инфраструк-

турни проекти, оценка на 

недвижими имоти, земе-

устройство и още някол-

ко области. Може ли да се 

каже, че възпитаниците 

Ви са „дялани камъни“?

Геодезията е уникална 
наука и професия, която 
има приложение и водещо 
значение в глобалното 
изследване на планетата 

Земя и протичащите про-
цеси и явления. В област-
та й е и изучаването на 
повърхността и външни-
те гравитационни полета 
на небесните тела (лун-
на геодезия и планетарна 
геодезия), което става 
в сътрудничество с дру-
ги науки. Без геодезия е 
немислимо създаването 
и поддържането на гео-
дезическата основа на 
страната и на кадастъ-
ра, набирането, достъпът 
и услугите с простран-
ствени данни, проекти-
рането, строителството 
и експлоатацията на ин-
фраструктурни обекти. 
Неотменна част на спе-
циалността е и обезпе-
чаването с картографски 
продукти и материали 
на национално и местно 
ниво. Държавното и адми-
нистративно управление е 
невъзможно без внедрява-
нето на геоинформационни 
системи, което е вменено 
като част от компетент-
ностите на завършилите 
специалността.

Нашите възпитаници 
имат познания за всички 
тези аспекти на приложе-

ние на науката и профе-
сията, така че наистина 
може да се каже, че са „дя-
лани камъни“ и имат голям 
потенциал за развитие. 

Специалността „Уп-

равление на европейски 

инфраструктурни про-

екти“ е много модерна в 

момента.

Тази магистратура е 
естественото продъл-
жение на бакалавърската 
специалност „Устройство 
и управление на земи и 
имоти“. В „Управление на 
европейски инфраструк-
турни проекти“ се разра-
ботват актуални теми 
за дипломни работи, на-
пример такива за влия-
нието и отражението на 
инфраструктурните про-
екти върху състоянието 
на околната среда, както 
и въпроси, свързани с об-
вързаността на страте-
гическите и нормативни-
те документи, касаещи 
реализирането на голе-
мите инфраструктурни 
проекти и опазването 
на околната среда. Пред-
мет на специалността е 
и управлението на риска 

и инвестициите в проце-
са на управление на ин-
фраструктурни проекти, 
включително устойчиво 
управление на земеделски 
територии. И тук профе-
сионалната реализация 
на завършилите специал-
ността е гарантирана на 
сто процента.

Освен че четете лек-

ции по Висша геодезия и 

имате участие в науч-

ноизследователски про-

екти, както и в много 

публикации, сте и декан 

на един много мъжки фа-

култет. Тази професия 

продължава ли да привли-

ча повече представители 

на силния пол, или и дами-

те имат интерес?

Чета лекции в област-
та на Висшата геодезия по 
няколко основни дисципли-
ни - „Елипсоидна геодезия”, 
„Теория на фигурата на 
Земята” и „Гравиметрия”, 
и една специализираща - 
„Определяне на геоида”. 
Областта на Висшата 
геодезия, особено след на-
влизането на спътникови-
те технологии, е една от 
най-бързо развиващите 
се, намиращи все по-го-
лямо приложение области 
на глобално, регионално 
и местно ниво. Това ни 
дава широко поле за изява 
в различни научноизследо-
вателски и чисто прилож-
ни инициативи. Нашата 
катедра „Висша геодезия“ 
участва в трансгранични 
проекти за присъединяване 
на геодезическите мрежи 
на съседни наши държави, 
които не са членки на ЕС, 
към европейските геодези-
чески мрежи, което е пред-
поставка за публикации и 
участия в различни между-
народни форуми. 

По отношение на ко-
ментара Ви, че геодезията 
е мъжка професия, мога да 
кажа, че това отдавна не 
е така. С развитието на 
информационните техно-
логии и усъвършенства-
нето на геодезическите 
методи, инструменти и 
системи през последните 
години отчетливо бро-
ят на жените, завършили 
специалността, е прибли-
зително равен на този на 
представителите на сил-
ния пол. При това дамите 
успешно се реализират в 
областта на геодезията, 
картографията и кадастъ-
ра, като например изпълни-
телния директор и главния 
секретар на Агенцията 
по геодезия, картография 
и кадастър, които са за-
вършили специалността 
„Геодезия“ в нашия универ-
ситет.

Проф. д-р инж. Елена Пенева, декан на Геодезическия факултет в УАСГ:

Професионалната реализация на завършилите специалност „Геодезия“ е гарантирана
Снимка авторът
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Защо да бъдете наш партньор:

 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория - министри, 
директори на управляващи органи, кметове, потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги
 Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ЗЛАТЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 2 ролбанера
Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата
Реклама във в. „Строител“ – 2 страници
Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  

на конференцията
Цена: 5000 лв. без ДДС

ПЛАТИНЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Изработване на винил и поставяне на стената в залата 

(позициите са само 4)
Възможност за експониране на 2 ролбанера
Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата
Реклама във в. „Строител“ – 2 страници
Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  

на конференцията
Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде 

включено в презентационен филм за събитието

Цена: 7500 лв. без ДДС

СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 1 ролбанер
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена: 3000 лв. без ДДС

БРОНЗОВ ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена: 2000 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 

управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова 

      0884 20 22 57 – Калоян Станчев

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 6 март 2019 г.
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Bulgarian Construction Chamber 
and Mrs. Iskra Mihaylova, Chair of the Committee 

on Regional Development of the European Parliament,

ORGANISE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE

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

Why to be our partner:

 Presentation of your company to the proper audience - ministers, 
directors of managing authorities, mayors, potential business partners

 Promotion of your products and services
 Opportunities to expand your business contact list

We offer you the following partnership packages:

European solidarity in the EU investment policy, 
implemented in Bulgaria

GOLD PARTNER  

Logo of your company on the event’s advertising wall 

Opportunity of exposition of 2 roll-up banners

Placing an advertising stand in the lobby in front of the hall

Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 2 pages

Display of video ad before the beginning of conference

Price: BGN 5000 excluding VAT

PLATINUM PARTNER   

Logo of your company on the event's advertising wall

Production of vinyl and its installation on the wall in the hall 
(only 4 positions available)

Opportunity of exposition of 2 roll-up banners

Placing an advertising stand in the lobby in front of the hall

Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 2 pages

Display of video ad before the beginning of conference

Filming a video-interview up to 3 min, that will be included in an 
event’s video-presentation 
Price:  BGN 7500  excluding VAT

SILVER PARTNER  

Logo of your company on the event’s advertising wall 
Opportunity  of exposition of 1 roll-up banner
Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 1 page 

Price: BGN 3000 excluding VAT

BRONZE PARTNER  

Logo of your company on the event’s advertising wall 
Advertisement in „Stroitel“ Newspaper – 1/2  page

Price: BGN 2000 excluding VAT

BG20102

„Stroitel Newspaper“ EAD is certified 
with ISO 20121 Event sustainability 

management systems by Bureau 
Veritas Certification.

WE INVITE YOU TO PARTNER WITH US

Contact persons: 0888 55 39 50 – Reneta Nikolova 

          0884 20 22 57 – Kaloyan Stanchev

 news.stroitel@gmail.com

Deadline for submitting notices of participation: 6 March 2019
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Спомените от дет-
ството вдъхновили испан-
ския дизайнер Фернандо 
Абеланас да си подреди 
жилище под мост във Ва-
ленсия, което вече е опре-
делено в професионалните 
среди като едно от архи-
тектурните предизвика-
телства на съвремието 
ни. Създателят цели две 
години крил своята оби-
тел и никой дори не запо-
дозрял съществуването 
й, преди самият той да я 
покаже. 

„Всички деца обичат 
да се крият, да имат свое 
тайно място, а това, кое-
то открих аз, надминава и 
най-смелите очаквания!“, 

обяснил дизайнерът и по-
яснил колко много екшън-
предизвикателства крие 
убежището му. По думите 
му, то е за любителите на 
силни усещания, защото 
идеята е посетителят да 
се изкачи по наклонената 
зона, да влезе в метал-

ния подслон, облицован 
с шперплат, след което 
трябва да използва налич-
ната ръчна манивела, за 
да я премести по долната 
страна на моста, където 
го чакат пейката, седал-
ката и стелажите. Въпре-
ки че не се предлагат ни-

какви удобства, Абеланас 
твърди, че е възможно да 
се изгради легло на етажи 
и дори да се пренощува 
там.

Самият автор няма 
по-големи претенции от 
тази, че идеята му е ори-
гинална. „Не мислете за 

това като за практично 
жилище, а повече като за 
арт инсталация, за изку-
ство“, е казал дизайнерът.

Според него проектът 
е пример за т. нар. „па-
разитна архитектура“, 
която използва вече съ-
ществуващи структури, 
каквато роля в този слу-
чай играят гредите и рел-
сите на моста.

„Работата ми като ди-
зайнер се състои в това, 
че се опитвам да реализи-
рам опасенията, свързани 
с дизайна, занаятите и ар-
хитектурата, които сре-
щам ежедневно. Наблюда-
вам, изследвам и развивам 
проекти с единствената 
цел да задоволя моята лич-
на мотивация“, е допълнил 
Фернандо Абеланас.

Л ю б и т ели т е 
на къмпингуване-
то могат да се 
насладят на нови 
усещания, като се 
възползват от из-
обретението на 
британския дизай-
нер Алекс Шърли-
Смит. Те могат да се почувстват като в стария френ-
ски филм с Луи дьо Финес „Кацнал на едно дърво“.

Шърли-Смит е съчетал палатка и хамак. Резулта-
тът, който се получил, е иновационна конструкция, коя-
то се крепи на три опорни точки.

С идеята си Алекс е решил няколко проблема навед-
нъж. Собственикът на съоръжението не трябва да се 
тревожи за влажността или неравностите на повърх-
ността, защото палатката се окачва на дърветата. 
Освен това се избягва неприятната среща с насекоми, 
змии или други опасни създания на природата. 

Специалистите често 
си задават въпроса как 
различните страни могат 
да са справят с жилищ-
ната криза и с непосилно 
високите цени на имоти-
те. Компанията James 
Law Cybertecture предла-
га решение с проекта си 
за микрокъщи OPod Tube 
House. Те са създадени от 
стандартни бетонни тръ-
би и дизайнът е съобразен 

с формата им.
Прототипът се състои 

от две съединени парчета 
с диаметър от 2,5 метра, 
който достига височината 
на една нормална стая. В 

едната тръба са разполо-
жени спалня, хол и работно 
пространство, а другата е 
за кухня и баня. Тръбите за-
вършват със стъкло в еди-
ния край, което ги свързва 

с външния свят и визуално 
уголемява пространство-
то. От външната им стра-
на са монтирани и клима-
тици. 

Според  архитекта 

Шотландският худож-
ник и дизайнер Скот Джар-
ви създал стряскащо ки-
лимче за нежелани гости. 
Идеята му била този пред-
мет от интериора да бъде 
нещо повече от рисунка на 
плоска повърхност. Той на-
правил два вида – кръгъл и 
правоъгълен килим. И два-
та варианта са изработе-
ни от мериносова вълна. 
Кръглото е подходящо за 
големи пространства, а 
правоъгълното – за тесни 
стаи и коридори. 

Ефектът да се стряс-
кат хората се получава 

с оптическа илюзия – от 
определена точка те из-
глеждат като страхови-
та дупка. Скот Джарви го 
е постигнал с прецизното 
съчетание на перспекти-
ва, светлина и текстура. 

Джеймс Лоу изграждането 
на едно жилище би стру-
вало към 12 500 евро, като 
това ще позволи отдаване-
то им под наем за по-малко 
от 340 евро на месец.

„Къщите“ са лесни за 
производство и транспор-
тиране, а сглобяването и 
подреждането им може да 
се прави на място. Въпреки 
че конструкциите съвсем 
не са леки – около 22 т вся-
ка тръба, техният монтаж 
не изисква много средства 
и усилия. Тръбите лесно се 
прикрепват една към друга, 

което понижава стойност-
та на монтажа. Лесно се 
съхраняват във всяко едно 
неизползвано място в гра-
да – под мостове или в дру-
ги големи пространства.
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Строителството ще започне през 2021 г.
Страницата 
подготви 
Емил Христов

В Утрехт, Холандия, 
ще бъде изграден небос-
търгач с три кули. Сгра-
дата ще бъде една от 
най-високите в Европа и 
ще е пример за устойчив 
градски живот. Инова-
тивният комплекс MARK 
е проектиран от кон-
сорциум от архитекти, 
в който влизат Karres 
en Brands, Stadswaarde, 
Koopmans  Bouwgroep, 
J.P. van Eesteren, KCAP, 
Geurst & Schulze. Очаква 
се строителството да 

започне през 2021 г. и да 
приключи през 2023 г. 

Трите кули на небос-
търгача ще бъдат високи 
80 м, 100 м и 140 м, като 
сградите ще се изпълнят 
с мисъл за околната сре-
да и от тях няма да се 
отделят парникови га-
зове в атмосферата. На 
върха на всяка постройка 
ще има обширна оранже-
рия, като земеделието 
ще бъде интегрирано във 
всяко ниво на обектите. 
По този начин обитате-
лите ще разполагат с 
пресни плодове и зелен-
чуци. 

В комплекса ще се 

осигури и социално и ико-
номическо разнообразие. 
Около 60% от жилищата 
ще бъдат запазени за на-
ематели, или повече от 
1125 апартамента ще 
се отдават на цени, с 
които да се отговори на 
нарастващите искания 
за жилища на достъпни 
цени в града. Остана-
лите имоти ще бъдат 
свободни за закупува-
не или ориентирани към 
възрастни хора с опции 
за грижи вкъщи.

В отговор на чести-
те критики, че високите 
етажи създават чувство 
на изолация, MARK ще на-

сърчава колективен начин 
на живот в голяма общ-
ност. Небостъргачът ще 

има многобройни общи 
помещения като ресто-
ранти, басейни, перални, 

фитнес зали, работни 
пространства и худо-
жествени студия. 

Базираната във Ва-
ленси я  архитектурна 
фирма Mano De Santo 
създаде хотелска стая, 
която може да предложи 
луксозно изживяване на 
вода за двама. Концепту-
алният плавателен съд 
Punta de Mar Marina Lodge 
се захранва със слънчева 
енергия и е на две нива 
с обща площ от 74 кв.м. 
Приземният етаж е около 
40 кв.м и включва малка 
предна тераса, която се 
отваря откъм спалнята и 

осигурява чудесна гледка 
към водата. Банята, тех-
ническото оборудване и 
помещението за съхране-
ние на багаж са поставе-

ни зад леглото. Гостите 
могат да се наслаждават 
на пътуването и от по-
крива, където е ситуиран 
открит салон с места за 

Първият гаров ресто-
рант без персонал в Ки-
тай отвори врати в град 
Циндао, провинция Шан-
дун. Той няма сервитьори 
и готвачи, а осем автома-
та със сензорни екрани, 
където клиентите могат 
да поръчат и платят чрез 
мобилните си телефони. 
След това полуготовата 
храна се затопля и след не 
повече от 26 секунди може 
да се консумира.

Ресторантът работи 
денонощно и предлага раз-
нообразни ястия и напит-
ки, сред които пикантно 
телешко, задушено свин-
ско, пилешко с къри, ориз, 
спагети и салати. Осемте 
автомата могат да съхра-
няват над 2000 порции и да 
бъдат зареждани от ком-
пания за доставка на хра-
ни, когато е необходимо. 

Това не е първото об-
служвано от машини за-

ведение на гарата в Цин-
дао. През 2017 г. там бе 

открит супермаркет без 
персонал.

Германия предвижда да въведе ограничение на ско-
ростта по автомагистралите от 130 км/ч. Понастоя-
щем тези 130 км/ч са препоръчителна скорост по ауто-
баните. Намаляването й е част от новите екологични 
мерки, предприети от властите в Германия. За тяхното 
изпълнение е създадена специална комисия, която пред-
лага, заедно с ограничението, и други мерки, като увели-
чаване на акцизите върху горивата, премахване на данъч-
ните стимули за дизеловите автомобили и повишаване 
на квотите за продажби на хибриди и електрически пре-
возни средства. Те следва да влязат в сила през 2023 г.

Към момента Германия е единствената държава в Ев-
ропа, в която няма максимални ограничения за скоростта 
по някои магистрали. Затова тези пътища са станали 
легендарни, привличайки любителите на бързи и мощни 
автомобили.

Учените от Центъра за иновации в индустриал-
ната инфраструктура на Технологичния университет 
в Нанянг, Сингапур, са разработили гъвкав бетон, 
който е по-качествен и траен от конвенционалните 
бетони. Тайната за специалните характеристики 
на ConFlexPave се крие в полимерните микрофибри, 
които са по-тънки от човешки косъм, но пренасят 
товара по цялата дължина на компонента.

Материалът е разработен за използване в път-
ното строителство. Той ще може да се употребява 
под формата на по-тънки и следователно по-леки, 
предварително сглобени плочи, които ще могат лес-
но да се монтират.  Срокът за изпълнение ще бъде 
намален наполовина, а необходимата поддръжка ще 
се прави на по-големи времеви интервали. В допъл-
нение, гъвкавият бетон ще разполага и с по-добро 
сцепление.

Засега ConFlexPave е наличен само в лаборато-
рия, като с него са правени малки плочи. Следващата 
стъпка ще е бетонът да бъде произвеждан в големи 
количества и да се използва в реални условия.

Китайският собстве-
ник на Lotus – Zhejiang Geely 
Holding Group, ще произвежда 
британската марка спортни 
автомобили в Китай в нова 
фабрика за 1,3 млрд. долара в 
град Ухан. В момента авто-
мобилите Lotus се сглобяват 
в Норфолк, Англия. Премест-
ването на производството е 
първата стъпка на Zhejiang 
Geely Holding Group за реор-
ганизация на марката Lotus, 
след като придоби мажо-
ритарен дял в компанията 
през 2017 г. Този ход е в съ-

ответствие с амбициите на 
компанията за създаване на 
повече луксозни автомобили 
и за увеличаване на продаж-
бите, които през 2018 г. са 
били само 1630 автомобила. 

„Преминаването към ви-
сокия клас може да помогне 
на Geely да вземе по-голям 
пазарен дял. Geely трябва 
да направи това, за да се 
конкурира по-успешно с гло-
балните марки“, е споделил 
Алън Канг, анализатор в LMC 
Automotive, базиран в Шанхай. 

В края на 2018 г. вла-

стите в провинция Хубей, 
чиято столица е Ухан, одо-
бриха плановете на Geely 
за завода. Фабриката ще се 
намира в местната зона за 
развитие и ще може да про-

извежда 150 000 автомобила 
годишно. Предприятието ще 
прави електромобили, елек-
трически хибриди, както и 
коли с вътрешно горене като 
моделите на Lotus. 

сядане. Вътрешната тем-
пература, осветлението, 
алармената и развлека-
телната система могат 
да се управляват дистан-
ционно чрез смартфоните 
на гостите.

Хотелската стая може 
лесно да бъде преместена 
– като се транспортира 
по суша или море. 

„Punta de Mar е ини-
циатива за  устойчив 
туризъм, тъй като не се 
генерират отпадъци. Ин-
сталацията е от модули, 
чиято система е Plug & 
Go”, са обяснили авторите 
на проекта. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Американската академия за те-
атрално и филмово изкуство обяви 
номинациите за „Оскар” за 2019 г. 
Престижните отличия ще бъдат 
раздадени за 91-ви път на церемо-
ния в театър „Долби“ в Лос Андже-
лис на 24 февруари. За най-добър 
филм ще се състезават „Бохемска 
рапсодия”, „Фаворитката”, „Рома”, 
„Черната пантера”, „Черен в клана”, 
„Зелената книга”, „Роди се звезда” 
и „Вице”. От тях с най-много номи-
нации в различните категории за 
„Оскар“ са историческата комедия 
„Фаворитката“ и черно-бялата дра-
ма „Рома“ на режисьора Алфонсо Ку-
арон – автобиографичен поглед към 
детските му години.

За най-добър актьор (главна 
мъжка роля) ще се борят Крис-
чън Бейл за ролята си във „Вице”, 
Рами Малек за изпълнението си в 
„Бохемска рапсодия”, Брадли Купър 
за „Роди се звезда”, Уилям Дефо за 
„Вратата на вечността” и Виго 
Моргенсен за играта си в „Зелена-
та книга“. 

Номинациите за най-добра ак-
триса (главна женска роля) са 

на Ялица Апарисио за ролята й в 
„Рома”, Глен Клоуз за „Съпругата”, 
Лейди Гага – „Роди се звезда”, Оли-
вия Коулман – „Фаворитката” и Ме-
лиса Маккарти за играта й в „Ще 
можеш ли да ми простиш някога?”.

За престижното отличие за 
най-добър режисьор ще се състеза-
ват Алфонсо Куарон („Рома“), Спайк 
Лий („Черен в клана“), Адам Маккей 
(„Вице“), Павел Павликовски („Сту-
дена война“) и Йоргос Лантимос 
(„Фаворитката“).

В категорията за най-добър ак-

тьор в поддържаща роля са обявени 
Махершала Али за ролята му в „Зе-
лената книга“, Сам Елиът – „Роди 
се звезда“, Адам Драйвър – „Черен 
в клана“, Ричард Грант – „Можете 
ли да ми простите?“ и Сам Року-
ел – „Вице“. За най-добра актриса 
в поддържаща роля ще се съревно-
вават Ейми Адамс – с изпълнение-
то си във „Вице“, Марина де Тавира 
– „Рома“, Реджина Кинг – „Ако Бийл 
стрийт можеше да говори“, Ема 
Стоун – „Фаворитката“ и Рейчъл 
Уайс – „Фаворитката“.

Книгата е посветена на вълнуващата ис-
торията на дъщерята на световноизвестния 
писател Джеймс Джойс – едно младо момиче на 
име Лучия, което бленува за независимост, тър-
си изява на своето творческо аз, трепти с най-
естествените вълнения на младостта – тези 
на любовта. 

1934 г., Цюрих. След тежък душевен срив Лу-
чия е изпратена за психоанализа при нашумелия 
Карл Густав Юнг. Дали психоаналитикът ще ус-
пее да извади на повърхността дълбоко закоди-
раните преживявания в семейството на гения?

1928 г., Париж. Вече е издаден романът „Оди-
сей“, предизвикал преди това скандал в САЩ и 
спрян от продажба със съдебно дело поради „не-
прилично съдържание“. В Европа „Одисей“ е ста-
нал литературното явление на века, а неговият 
автор – ирландецът Джеймс Джойс, е обявен 
за най-големия експериментатор и най-великия 
писател на всички времена. След дълги стран-
ствания, след години на крайна нищета по чужди 
държави и домове, Джойс също е намерил своето 
място в Париж. Градът, привличащ като магнит 
писатели, художници, артисти, музиканти от 
цял свят, го припознава като гений.

Под крилото на този знаменит автор расте 
нежно цвете – неговата дъщеря Лучия. Тя е в 
центъра на събитията сред най-великите пред-
ставители на парижката бохема и жадува да на-
мери своето място в живота – някъде, където 
няма да е детето на Джойс, а просто Лучия. Така 
младото момиче намира призвание в модерния 
танц, ставайки една от най-аплодираните в 
този преситен от изкуство град. Но успехът на 
Лучия не е причина за гордост на родителите й. 
Не само майката Нора, носеща все още тесног-
ръдието на ирландска провинциалистка, спъва 
развитието й, но и нейният баща – самият той 
пионер на литературния модернизъм – наблюдава 
успеха на дъщеря си с голяма доза скептицизъм. 
Колкото и модерен да е в своето творчество, 
геният показва своите жестоки граници в жи-
вота... 

Престижните отличия ще бъдат раздадени за 91-ви 
път на церемония на 24 февруари

Bullet For My Valentine 
ще изнесат самостоя-
телен концерт в Зимния 
дворец в София на 7 април. 
С шест албума зад гърба 
си квартетът се утвърди 
като една от най-успеш-
ни съвременни британски 
метъл групи. Бандата е 
с признание не само от 
феновете и медиите, но 
и от музикантите, които 
са ги вдъхновили в само-
то начало – легенди като 
Iron Maiden и Metallica чес-
то избират Bullet For My 
Valentine да са част от 
турнетата им и да споде-
лят една сцена с тях.

Първоначално се сфор-
мират под името Jeff 
Killed John през 1998 г. и 
сменят няколко имена, до-
като изберат окончател-
ното Bullet For My Valentin. 
Дебютният им албум е от 

2005 г. – The Poison. Той е 
последван от Scream Aim 
Fire от 2008 г., който ги 
изстрелва на върха на 
класациите. Следващите 
студийни албуми Fever, 
Temper Temper и Venom 
затвърждават позицията 
им на световната музи-
кална сцена с милионни 
продажби и награда за най-
добра британска банда на 
Kerrang! Awards три поред-
ни години. В новия си ал-
бум Gravity (2018) британ-
ците отново разкриват 
творческия си талант, 
съчетавайки електронни 
елементи с характерното 
за тях звучене.

Билетите за шоуто в 
София са на цени от 60 и 
70 лв., като могат да бъ-
дат намерени в разпро-
странителската мрежа 
на Eventim. 

• „Трафикантът“ е втората колабора-
ция между Клинт Истууд и Брадли Купър 
след „Американски снайпер“ (2014).

• За първи път от 18 години Истууд не 
работи с оператора Том Стърн. Този път 
се доверява на Ив Беланжер, който е извес-
тен с работата си по култовите сериали 
„Големите малки лъжи“ и „Отворени рани“. 

• Интересно съвпадение е, че през 
2018 г. две холивудски звезди, прехвърлили 
80-те, се превъплътиха в пенсионери прес-
тъпници. Освен Клинт Истууд, това напра-
ви и Робърт Редфорд във филма „Старецът 
и оръжието“, в който неговият герой, въ-
преки напредналата си възраст, продължа-
ва да обира банки.

Новият филм на ле-
гендарния Клинт Истууд 
се основава на статия 
в New York Times, която 
описва премеждията в 
живота на Лео Шарп. 
90-годишният мъж е 
отличен градинар, из-
вестен със своите пре-
красни лилии, носител на 
награди за работата си 
и ветеран от Втората 
световна война. Но на 

стари години Шарп за-
почва да превозва нар-
котици за мексикански 
картел и така попада 
зад решетките.

Старецът е заловен 
в Мичиган да пренася ко-
каин в своя стар пикап. 
Той е осъден на три го-
дини затвор, след като 
адвокатът му пледи-
ра, че неговият клиент 
страда от деменция.
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Светослав Загорски

Обикновено свързваме 
италианските градове с 
историята, културата и 
изкуството. Атмосферата 
в тях връща посетителите 
назад във вековете, потапя 
ги в спомените на време-
то, носи им спокойствие и 
романтично настроение. 
Такъв град е Модена, кой-
то се намира в региона 
Емилия-Романя, в южната 
част на долината на река 
По. Населеното място е 
известно с богата исто-

рия и култура, с несрав-
нимата си архитектура и 
с това, че е родно място 
на великия тенор Лучано 
Павароти. Но Модена е 
популярна и като „столица 
на двигателите“ заради из-
градените в района няколко 
фабрики за автомобили на 
известни италиански мар-
ки – „Ферари“, „Де Томасо“, 
„Ламборгини“, „Пагани“ и 
„Мазерати“.

Историята на Моде-
на започва през 183 г., ко-
гато е обявена за римска 
колония на име Мутина. 
По-късно териториите на 
днешния град стават ва-
жен стратегически пункт, 
тъй като оттам е минавал 
главният път Виа Емилия, 
който пресичал източната 
и западната част на Рим-
ската империя. По време 
на кризата на монархиче-
ската държава населено-
то място запада. За това 

способстват и честите 
наводнения, които водят 
и до обезлюдяване, най-се-
риозното от които е през 
VI в. По-късно градът се 
възражда, за което сви-
детелстват изградените 
през IX век крепостни сте-
ни. През XII и XIII в. се реду-
ват възход и падение, тъй 
като населеното място 
играе важна роля в почти 
всички политически съ-
бития през периода. След 
1598 г. става столица на 
херцогство д'Есте, а след 
това влиза в пределите на 
Република Италия.

Модена често е нарича-
на и „червеният град“, тъй 
като по-старите построй-
ки в центъра са издигнати 
от червеникави тухли, по 
причина че наоколо няма 
каменоломни и дълго време 
това е бил единственият 
достъпен материал.

Един от най-извест-

ните обекти, изградени в 
миналото, е

Катедралата на Модена,

която е символ на гра-
да и основната му забеле-
жителност. Тя е истински 
шедьовър на ранното рим-
ско изкуство и е включена 
в Списъка на световното 
културно и природно на-
следство на ЮНЕСКО. В 
нея се намира и гробница-
та на светеца покрови-
тел на града – Св. Джеми-
нианус. Строителството й 
започва през 1099 г. и при-
ключва през 1184 г. 

Дворецът на херцога 
е друго любопитно здание, 
разположено на площад „Св. 
Августин“. Изграждането 
му е започнало през 1634 г. 
от Франческо I д'Есте. 
Днес замъкът е музей, в 
който се помещават архе-
ологически и етнографски 
сбирки, както и такива 
за средновековно и съвре-
менно изкуство. В него са 
изложени творби на Джан 
Лоренцо Бернини и Диего 
Веласкес. За историята на 
Модена и за известните 
творци, свързани с града, 
може да научите и от га-
лерии и ателиета.

На Големия площад 
(Piazza Grande), който 
също е част Списъка на 
ЮНЕСКО, се намира сгра-
дата на кметството. Тя е 
интересна с Часовникова-
та си кула. Задължителни 
за посещение са още вну-
шителната Италианска 
военна академия, както и 

Моденският университет. 
Той е създаден през 1175 г. 
и е един от най-старите 
в Италия. Днес в него се 
обучават повече от 20 000 
студенти. 

Напълно естествено, 
като 

родно място на 

Павароти

Модена има традиции и 
в оперното изкуство, чие-
то лице е Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti.

В Модена има и мно-
жество църкви, като най-
интересните са „Сан Пие-
тро“ и „Сан Винченцо“.

Първата е построена 
през 1476 г. до бенедик-
тинско абатство, основа-
но през 996 г. Зданието на 
„Сан Пиетро“ е ренесансово 
и е сред малкото структу-
ри от XV век в този стил в 
Модена. В храма има орган, 
който е също е от XV век. 
Камбанарията е построена 
допълнително през 1629 г.

„Сан Винченцо“ е издиг-
ната през XVII век върху 
църква от XIII век. Дизай-
нът е започнат от Паоло 
Реджано, но е завършен от 
Бернардо Кастанини с по-
мощта на Гуарино Гуарини. 
В църквата има стенопи-
си на Сигизмондо Каула, 
изобразяващи епизоди от 
живота на светиите Вин-
сент и Кайетан. 

Впечатляващи със 
своята средновековна ар-
хитектура са и фонтанът 
в центъра на града и ста-
туята на Персей. 

След като се наситите 
на богатото културно и ис-
торическо наследство на 
Модена, е време да се за-
познаете и с другото лице 
на населеното място – 
„столица на двигателите“. 
Едва ли има някой, който не 
е чувал 

за Ferrari 360 Modena. 

Имено тук е роден ос-
нователят на марката 
„Ферари” – Енцо Ферари. 

Ако искате да се пото-
пите напълно в света на 
„черните кончета“, комби-
нирайте посещението си 
в музея на Енцо Ферари в 
Модена с този в близкия 
град Маранело, намиращ се 
само на 20 км. Двата обек-
та се допълват идеално и 
са отворени всеки ден с из-
ключение на Коледа и Нова 

година. В тях можете да 
видите настоящето и бъ-
дещето на автомобилната 
марка, превърнала се в све-
товен символ на иноваци-
ите и високите скорости. 
Интересно е, че в музея в 
Модена има не само моде-
ли на Ферари, но и спортни 
коли от други марки, произ-
веждани в района на Моде-
на. Този обект е направен 
над къщата, където през 
1898 г. е роден Енцо, и пред-
ставя историята на мъжа, 
създал бързите коли. На 
входа на музея в Маранело 
има надпис „Изживей меч-
тата си!“, като в него най-
интересна е постоянната 
експозиция, посветена на 
Формула 1. 

Модена е известна 
и с кухнята си, която се 
слави в Италия като една 
от най-разнообразните.
Основните ястия се при-
готвят от морски даро-
ве, а специалитетите 
са от змиорка и мерлу-
за, като рецептурникът 
на местните поставя 
треската на първо мяс-
то сред рибите. А кога-
то се отдадете на една 
от най-приятните части 
от почивката – шопин-
га, не пропускайте да си 
купите от световноиз-
вестния балсамов оцет 
на Модена. В града има 
магазинчета за балсамов 
оцет, които приличат на 
парфюмерии.

 

Фасадата на храма „Сан Винченцо“

Пасажи в центъра на Модена

Част от експозицията в Маранело, свързана с Формула 1

Музеят на „Ферари“ в Маранело

Фасадата на Двореца на херцога

Величествената катедрала и сградата на кметството с Часовниковата кула



28 Ñòðîèòåë ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ петък, 1 февруари 2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонт-
ни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на 
територията на Столична община

Наименование: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, из-
пълнение и осъществяване на авторски надзор на реконструкция/рехабилитация 
на улици в град Бяла по проект „B-TEN – Improved nodes Giurgiu-Byala for better 
connection to TEN-T infrastructure”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A Ру-
мъния – България” и национално съфинансиране.

Наименование: Инженеринг – проектиране, включително упражняване 
на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по възста-
новяване на улично платно и изгр. на подп. стени на ул. „Каменярска”, гр. Своге

Наименование: Изпълнение на инженеринг за обект Център за грижа 
за лица с психични разстройства в кв. 42 УПИ IV – за обществено обслужване, 
поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта...

Наименование: Изграждане на административна сграда с гаражно хале 
на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) Перник в УПИ II – за гаров район от 
кв. 242, гр. Перник

Наименование: Строителство на улица пт о.т. 575-о.т.576, обсл. имоти, 
попадащи в обхв. на ИЛПБ АД, вкл. изграждане на улични ВиК мрежи - етап II, и 
газоснабдяване

Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение 
на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в 
град Велинград”

Наименование: Обновяване на сграда на Дворец на културата

Наименование: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътреш-
ната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 
от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2...

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

Възложител: Софийска вода АД
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 20 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 28
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/02/2019   Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Централен офис на 
„Софийска вода” АД, град София 1766, район 
„Младост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” 

№1, сграда 2А
Дата: 01/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Елена Петкова
Факс: +359 28122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ №1
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=
889893&mode=view

Възложител: Община Бяла
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 723 820.17 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/02/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
в сградата на Общинска администрация – 
Бяла, на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх 
Йосиф I” №1.

Дата: 26/02/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Ваня Минкова - главен юрис-
консулт, и Денис Братанов – началник-отдел 
ППОКХД
Факс: +359 81774634
Адрес: пл. „Екзарх Йосиф I“ №1
Адрес на възложителя: http://byala.bg/home/
Телефон: +359 81772020
E-mail: byala.rs@byala.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id
=890857&mode=view

Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 219 166.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Перник, пл. „Св. 
Иван Рилски” №1А
Дата: 06/03/2019   Местно време: 10:00 

За контакти: инж. Габриела Тупанкова, Ми-
хаела Спасова
Факс: +359 76603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 76684286 / +359 76684220
E-mail: poop@pernik.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id
=889819&mode=view

Възложител: Община Свиленград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 838 742.74 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/02/2019    Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: град Свиленград, 
сградата на Общинска администрация, бул. 
„България” №32, ет. 2, малка заседателна зала

Дата: 07/03/2019    Местно време: 10:30
За контакти: Грозденка Дюлгерова, Магда-
лена Йосифова
Факс: +359 37974371
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_2014&id
=890017&mode=view

Възложител: Община Своге
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 462 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 230
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/02/2019   Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: заседателната зала 
на Община Своге - първи етаж
Дата: 26/02/2019   Местно време: 14:00 

За контакти: Д. Радкова, гл. експ. ОП; инж. 
Христина Първановска, директор дирекция 
УРТ
Факс: +359 72622539
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №7
Адрес на възложителя: www.svoge.bg
Телефон: +359 72622124
E-mail: d.vutova@svoge.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=
890506&mode=view

Възложител: Община Хасково
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 403 480.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 550
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/02/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Хасково, пл. „Об-
щински“ №1, заседателна зала 2 етаж

Дата: 01/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Лора Чучулева
Факс: +359 38664110
Адрес: пл. „Общински“ №1
Адрес на възложителя: www.haskovo.bg
Телефон: +359 38603375
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=
889925&mode=view

Наименование: Ремонт на подови покрития в Сграда 52 - ТЕЦ Ей И Ес-3С 
Марица Изток I

Наименование: Реконструкция на улица „Иван Калчев" от о.т. 48 до 
о.т.110 - град Бяла

Възложител: Ей И Ес - 3С Марица Изток I 
ЕООД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 834 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/02/2019    Местно време: 23:59 
Отваряне на офертите: електронната 
платформа Negometrix

Дата: 26/02/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: Петя Широканска - специалист 
стратегическо снабдяване
Факс: +359 41865099
Адрес на възложителя: http://www.aes.bg
Телефон: +359 29045966
E-mail: supply.ppl@aes.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=
890818&mode=view

Възложител: Община Бяла
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 414 477.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/02/2019  Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
сградата на общинска администрация, нахо-
дяща се в гр. Бяла, област Варна, ул. „Андрей 

Премянов” №29
Дата: 26/02/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: Христо Железаров
Факс: +359 05143-2379
Адрес: ул. „Андрей Премянов“ №29
Адрес на възложителя: http://www.byala.org
Телефон: +359 05143-2379
E-mail: byala_mayor@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id
=890314&mode=view

СТАИ ПОД НАЕМ
ЗА РАБОТНИЦИ 

ПРЕДЛАГАМЕ СТАИ С 2, 3 И 4 ЛЕГЛА, 
СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, ХЛАДИЛНИК

ПОЛЗВАНЕ НА КУХНИ И ПЕРАЛНИ, 
ИНТЕРНЕТ, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

0885 331 585 – фирма „СПИЙД – 5“ ООД

бул. „Искърско шосе“ 30

Възложител: ДП Национална компания Желе-
зопътна инфраструктура
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 551 048.74 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 540
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/03/2019    Местно време: 16:45 
Отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 
бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, партер, засе-

дателна зала
Дата: 29/03/2019    Местно време: 10:00
За контакти: Инес Топалова
Факс: +359 29310663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 29322121
E-mail: a.mechkarova@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&
id=891077&mode=view

Възложител: Индустриален и логистичен 
парк-Бургас АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 110
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/02/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Бургас, гр. 
Бургас, ул. „Александровска” №26

Дата: 27/02/2019    Местно време: 17:00 
За контакти: Стамен Стамов
Факс: +359 056820358
Адрес: ул. „Хаджи Димитър“ №14
Адрес  на  възложителя:  h t t p s : / /www .
industrialpark-burgas.bg/bg
Телефон: +359 056820358
E-mail: contact@industrialpark-burgas.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&
id=891107&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 606 637.33 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
12/05/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/02/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 
Аспарух” №35

Дата: 26/02/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт в 
отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&
id=890916&mode=view
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„Фиорентина“ писа „7-мица” на „Рома“
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Тоталният хегемон 
през последните чети-
ри години на Апенините 
„Ювентус“ беше победен 
с 0:3 при гостуването си 
на „Аталанта“ в четвърт-
финалния сблъсък, като по 
този начин беше детрони-
ран в турнира за Купата 
на Италия. На стадион 
„Атлети д’Адзури“ в Бер-
гамо домакините разгро-
миха гостите с Кристиа-
но Роналдо в състава си. 

Героят за „бергамаските“ 
отново бе Дуван Сапата, 
който в рамките на месец 
вкара два гола във врата-
та на Шчесни. Той стори 
това при равенството 2:2 
в Серия „А“ н 26 декември 
м.г., а сега се разписа в 
39-ата и 86-ата минута. 
Преди него точен беше 
Кастане в 37-мата мину-
та.

Загубата е първа за 
шампионите на Италия 
през този сезон – в калчо-
то имат преднина от 11 
точки – след 19 победи и 
две равенства в първите 

21 кръга. Освен загубата, 
„Ювентус“ претърпя още 
един сериозен удар. Торин-
ци загубиха опитния за-
щитник Джорджо Киелини, 
който напусна играта при-
нудително поради конту-
зия в средата на първото 
полувреме.

Съперник на „Аталан-
та“ в 1/2-финалите ще 
бъде „Фиорентина“, който 
разгроми със 7:1 по-рано 
„Рома“ на „Артемио Фран-
ки“ във Флоренция в мача 
между двата тима от 
1/4-финалите на турни-
ра за Купата на Италия. 

Федерико Киеза (7, 18, 74) 
направи хеттрик за „Фио-
рентина“, два гола отбе-
ляза резервата Джовани 
Симеоне (79, 89), а по едно 
попадение добавиха Луис 
Муриел (33) и Марко Бена-

си (66).
За гостите в 28-мата 

минута се разписа Алек-
сандър Коларов. 

В 73-тата минута чер-
вен картон получи Един 
Джеко и „джалоросите“ 

доиграха злощастната 
за тях среща с 10 души. 
Реферът не даде никакво 
продължение и вероятно 
това спести още по-ка-
тастрофален резултат 
на „вълците“.

Първата ни ракета при мъжете Григор 
Димитров ще пропусне турнира по тенис в 
Ротердам. Най-добрият български тенисист 
отказа участие заради контузия в рамото, 
съобщиха организаторите. Мястото на бъл-
гарина в основната схема ще заеме шампи-
онът в Ротердам от 2016 г. Мартин Клижан 

Тимът на „Ливърпул“ 
не успя да се откъсне на 
седем точки пред „Ман-
честър Сити“,  но все 
пак увеличи преднината 
си пред шампионите на 
пет пункта, след като 
завърши 1:1 с „Лестър“ на 
„Анфийлд“. „Мърсисайдци” 
поведоха още в третата 
минута след гол на Са-

дио Мане, но той беше 
единственият за тях до 
края, като домакините 
допуснаха изравнителен 
гол в добавеното време 
на първата част. Негов 
автор бе Хари Магуайър.

След почивката двубо-
ят бе доста равностоен, 
като и двата обора имаха 
възможности, от които не 

се възползваха. 
Домакините можеха да 

получат и дузпа за наруше-
ние срещу Наби Кейта, но 
такава в крайна сметка 
не бе отсъдена, макар че 
имаше основания. 

Така, след като през 
декември 2018 г. „Лестър“ 
победи „Челси“ и „Манчес-
тър Сити“, сега „лиси-
ците“ взеха точка и от 
лидера във временното 
класиране.

Отборът на „Челси“ преживя тежка вечер на „Вита-
лити Стейдиъм“, където загуби с 0:4 от „Борнемут“ в 
мач от 24-тия кръг на английската Висша лига. И чети-
рите си попадения домакините реализираха през второ-
то полувреме. Джошуа Кинг бе точен в 47-мата минута, 
а в 63-тата Дейвид Брукс удвои аванса на „черешките“ 
в резултата. Кинг реализира ново попадение в 74-тата 
минута, а в добавеното време резервата Чарли Даниълс 
направи победата на „Борнемут“ още по-изразителна. 

След това поражение лондончани вече са пети във 
временното класиране с равни точки (47) с „Арсенал“, 
но заради повечето си отбелязани голове „топчиите“ са 
четвърти. „Борнемут“ заема 10-а позиция с 33 т.

Отборът на „Барсело-
на“ отново показа, че има 
силата да прави големи 
обрати. Каталунският 
тим стигна до 1/2-фина-
лите за Купата на краля, 
след като преодоля изо-
ставане от „Севиля“ с 0:2 
след първия мач. На „Камп 
Ноу“ възпитаниците на 
Ернесто Валверде раз-
биха андалусците с 6:1 и 

така донякъде напомниха 
на своите привърженици 
за паметния обрат срещу 
„Пари Сен Жермен“.

Ф и л и п е  К о у т и н ь о 
(12-дузпа и 53), Иван Раки-
тич (33), Сержи Роберто 
(53), Луис Суарес (89) и 
Лионел Меси (90) напълни-
ха мрежата на съперника. 
Ключов момент беше про-
пускът от бялата точка 

на Евер Банега в 28-мата 
минута при резултат 1:0. 

За тима на „Севиля“ точен 
беше Гилерме Арана (68).

Отборът на „ЦСКА – София“ очаква 4,8 млн. долара 
(4,2 млн. евро) от трансфера на Кирил Десподов в ита-
лианския „Каляри”. Клубът също така ще получи и 15% от 
бъдещ трансфер на Десподов. Футболист №1 на Бълга-
рия вече е кадър на италианския клуб, като двете стра-
ни са се споразумели сделката да стане в американска 
валута. Договорът на Десподов е за 4 години и половина. 
Футболистът ще получи 2 млн. евро от заплати за пери-
ода. В тях не са включени премии за класиране, голове и 
асистенции. Така Десподов се превръща в най-скъпият 
футболист, продаден от наш клуб в чужбина.

Българинът Алберт Попов продължава да впечатлява с представянето 
си в стартовете за Световната купа по ски. 21-годишният роден талант 
за пореден път през сезона подобри най-доброто си представяне, завърш-
вайки на 6-ото място на слалома в Шладминг, Австрия. Броени дни преди 
това той бе 9-и на слалома в Кицбюел. Български скиор влиза за първи път в 
шестицата в старт от Световната купа от 1985 г., когато това направи 
Петър Попангелов в Парк Сити.

В Шладминг Попов се спусна по-предпазливо в първия манш и записа 
време 54 мин. 58 сек., като зае 13-ата позиция. Във втория манш обаче 
той „натисна газта” и направи отлично спускане, като общото му време 
на финала бе 1:47:78 , което му отреди 6-о място в крайното класиране на 
2,97 секунди зад победителя Марсел Хиршер.

Австриецът за пореден път през сезона бе неудържим и отвя конкурен-
цията, завършвайки с време 1:44:81 от двата манша, като бе на секунда 
и 21 стотни пред втория Алекси Пинтюро от Франция. Третото място 
остана за швейцареца Даниел Юл, който завърши на 1,60 секунди зад по-
бедителя.

Българският шампион „Левски Лукойл“ записа 
първата си победа в Група „J“ от втората фаза на 
турнира ФИБА Къп, след като се наложи при дома-
кинството си на „АЛБА Фехервар“ с 84:80 (18:15; 
24:22; 18:20; 24:23).

Христо Захариев беше най-резултатен за „си-

ните“ – 24 точки, Калоян Иванов и Патрик Рем-
бърт добавиха по 17 т., а Никола Маравич и Деян 
Иванов завършиха съответно с по 11 и 10 т.

Марко Филиповити отбеляза 20 точки за гос-
тите, а Алерик Фрийман и Петер Лорант приклю-
чиха съответно с по 14 и 12 т.

Мария Шарапова се оттегли от турнира по 
тенис за жени в Санкт Петербург заради конту-
зия на рамото, съобщават от руската федерация. 
В първия кръг Шарапова победи Даря Гаврилова 
(Австралия) с 6:0, 6:4 и трябваше да излезе сре-
щу сънародничката си Даря Касаткина, трета 
поставена в следващия кръг.

Сега Касаткина продължава на четвъртфина-
лите без игра и ще трябва да се изправи срещу 
сънародничката си Вера Звонарьова, която изне-
надващо елиминира поставената Юлия Гьоргес.

Надпреварата в Санкт Петербург е с награ-
ден фонд 823 хиляди долара, а победителката ще 
получи 141 500 долара.

(Словакия).
Надпреварата в Ротердам ще се проведе от 9 до 17 февру-

ари. Номер 1 в схемата е японецът Кей Нишикори. През мина-
лата година Григор Димитров игра финал в Ротердам, който 
загуби от Роджър Федерер с 2:6, 2:6.
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Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

да намеря нещо, което да 
отговаря на всичките ми 
нужди. Исках едновременно 
произведение на изкуството, 
но и функционална вещ, удоб-
на за бизнес и пътуване“, е 
споделил Кинг. С новия моден 
бранд той поема твърд ан-
гажимент за качество и съ-
вършенство, като обяснява, 
че мисията му е да подобри и 
предефинира света на лукса.

Когато вижда готовите 
чанти, които според лични-
те му представи са идеални, 
Кристофър решава да при-
даде смисъл и на името на 
бранда, като внесе още из-
ключителност за тази и за 
всички бъдещи серии, те да 
са само до 

333 броя общо, разпреде-

лени в три нива. 

Тоест предлагат се 300 
чанти, наречени „Юлиан“, 
всяка за около 10 000 щ.д., 
30 по-ценни, кръстени „Кон-
стантин“ – 35 000 щ.д. и 3 
от най-високия клас, с името 
„Империум“ и на стойност 
175 000 щ.д. Най-масовият 
модел е с ширина 43 см, из-
работен от висококачест-

вен велур. Има отделения 
за лаптоп и таблет, три го-
леми вътрешни джоба и два 
дяла с цип. „Константин“ са 
ръчно изработени в Италия, 
от висококачествена кожа 
на щраус от Южна Африка, 
с което отговарят на всич-
ки търсения за перфектно 
балансиран текстуриран 
модел. Най-ексклузивният 
модел – „Империум“ – въплъ-
щава 

лукс, достъпен само за 

кралски семейства в 

миналото. 

Създаден е отново в 
Италия, от ръчно подбрани 
кожи на австралийски со-
леноводни крокодили и три 
златни пръчки, които под-
държат основата. Със свои-
те 53 см ширина чантата 
е облицована и отвътре с 
велур с най-високо качество. 
Вътрешното пространство 
и тук е разделено на отделе-
ния за лаптоп и таблет, три 
големи вътрешни джоба, но 
има и специален държач за 
писалка. На гърба са напра-
вени две големи облицовани 
отделения с цип, които са 

предназначени да съхраня-
ват най-ценните предме-
ти. Дръжките и при трите 
модела излизат малко над 
средата на предната част. 
В допълнение към забележи-
телните кожи е затваряне-
то с клипс, скрит в закоп-
чалка с форма на солидни 
монети от чисто злато, 
щамповани с корона, специ-
ално проектирана за този 
продукт. 

Хората,  към  които 
Кристофър Конг адресира 
своите произведения, са 
ценители на лукса с много 
опит, без значение дали са 
магнати, знаменитости, 
високопоставени политици 
или аристократи. Чантите 
му са за хората на бизнеса, 
които провокират успеха си 
и са винаги в движение.

Кинг свързва амбициите 
за бранда в бъдеще отново 
с нещо, което го вълнува – 
кутиите за пури, защото 
самият той е колекционер 
и има най-редките в света. 
Също така обещава ексклу-
зивни аксесоари от сътруд-
ничеството му с автомобил-
ни марки и производители на 
часовници.

CCCXXXIII

Елица Илчева

Дизайнерът, популярен 
в света със сътрудничест-
вото си с Aston Martin – 
Кристофър Кинг, е напът да 
завладее света на висшата 
мода. Неговата нова марка 
CCCXXXIII тръгва с колек-
ция свръхлимитирани мъж-
ки чанти, създадени като 
функционални произведения 
на изкуството. Според Кинг 
компанията му въвежда ре-
волюционна иновация, която 
е подчинена на неговата 
изключителна страст към 
детайлите. 

Американецът решава да 
си обърне внимание и 

да направи перфектната 

чанта за себе си. 

„Купил съм повече от 
100 луксозни куфарчета и 
бях разочарован, че не мога 
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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

Детски отговори  
на важни въпроси:
Ако Земята се върти, защо 
не падаме от нея?

- Върти се само Земята, 
асфалтът не се върти. (6 г.)

Защо някои охлюви имат къща,  
а други не?

- Някои охлюви си имат къщички,  
защото са спестявали, не са яли 
картофи, а само цветя и така с времето 
си построили къщички. (7 г.)

Китай инвестира 
3,6 млрд. долара  

в първата жп линия 
за влакове стрела 

по вода
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          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

Може да се абонирате чрез сайта на вестника 
www.vestnikstroitel.bg/abonament/

или чрез заявка на редакционния e-mail
 news.vestnikstroitel@gmail.com

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

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.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

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.

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС


