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Индикативната стойност на обществената 
поръчка е 123 млн. лв. без ДДСИнж. Симеон Пешов, почетен 

председател на КСБ:

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Десислава Бакърджиева 

В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 
бяха отворени офертите на кандидатите в 
обществената поръчка за определяне на изпъл-
нител за актуализация на техническия проект 
и строителството на 19,3 км от път I-1 (E-79) 
Мездра – Ботевград, лот 1 от км. 174+800 до км. 
194+122. Трасето е част от направлението Ви-
дин – Ботевград (167 км), изграждането на което 
ще започне от близо 33-километровата отсечка 
между Мездра и Ботевград – една от най-слож-
ните като терен за преминаване. Поради това 
строителството на Мездра – Ботевград е обо-
собено в два участъка - лот 1 (19,3 км) и лот 2 
(13,4 км), от км. 161+367 до км. 174+800. Целта е 
завършване на обекта в максимално кратък срок, 
като и при двата лота заложеният период на 

изпълнение е 1096 дни, от които 180 са за проек-
тиране и 916 - за строителство. 

Общата индикативна стойност на проекта 
(лот 1 и лот 2) е близо 302 млн. лв. без ДДС. За 
лот 1 са предвидени 123 000 000 лв. без ДДС, а 
за лот 2 - 178 800 000 лв. без ДДС. Средствата 
са от републиканския бюджет. За първи път при 
осъществяването на обществените поръчки за 
строителство на двата участъка ще се прило-
жи нова схема на плащане, която предвижда ця-
лата стойност на договора да се разплати на 
изпълнителя, след като бъде подписан Акт 16 за 
завършване на обекта и има издадено разреше-
ние за ползване на новопостроеното пътно тра-
се. Целта е бъдещите изпълнители да работят 
максимално мобилизирано и да завършат СМР 
качествено и в срок.
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Градовете по Дунав 
обявиха рекордни 
местни бюджети 
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Оценявам създаването 
на вестник „Строител“ 
като едно от 
най-мъдрите решения 
на КСБ

ОП „Околна среда“ – 

постигнати резултати 
от 2007 г. до 2019 г.
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7 март

Инж. Николай Станков, съветник на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, бивш председател на УС на КСБ

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„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

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

Премиерът Бойко Борисов: Вицепремиерът Екатерина Захариева: 

Десислава Бакърджиева

Премиерът Бойко Борисов 
обсъди с министъра на външ-
ните работи на Кралство Са-
удитска Арабия Ибрахим Абдул-
азис ал-Асаф активизирането 
на сътрудничеството между 
двете страни в сферите на 
търговията, инвестициите и 
енергетиката. Двамата разго-
варяха в рамките на Срещата 
на върха ЕС - Лига на арабски-
те държави, която се състоя в 
египетския град Шарм Ел-Шейх.

„Саудитска Арабия е важен 
външноикономически партньор 
на България и за нас е от голямо значение 
да надграждаме потенциала в сферата 
на инвестициите“, е казал Бойко Бори-
сов. Той е дискутирал с министър Ал-
Асаф възможностите за инвестиция от 
страна на Саудитска Арабия в проекта 
за изграждане на европейския газов хъб 
„Балкан“. Борисов е подчертал, че газо-
вият хъб „Балкан“ е важен за енергийна-
та сигурност в целия регион на Югоиз-

точна Европа. „До момента е направено 
предпроектно проучване за газоразпреде-
лителния център, в което се разглеждат 
няколко източника за доставки на приро-
ден газ – от Русия, от Каспийския регион 
през междусистемната връзка с Гърция, 
от Румъния, както и евентуален местен 
добив от Черно море, където в момента 
се осъществяват проучвания“, е пояснил 
министър-председателят.

Мирослав Еленков

„Трябва да се работи за по-голяма ико-
номическа и инфраструктурна свързаност 
с Република Северна Македония. Не може 
да изминаваме 208 км до Скопие за 4 часа. 
Това е пътят на сближаване – да поправим 
историческата несправедливост, като 
изградим липсващата инфраструктура 
между страните ни“. Такива бяха думите 
на вицепремиера и министър на външните 
работи Екатерина Захариева след среща-
та й с външния  министър на Република 
Северна Македония Никола Димитров, коя-
то се проведе в София.

„Важно е да запазим темпа на рабо-
та на Съвместната мултидисциплинар-
на експертна комисия по историческите 
и образователните въпроси“, подчерта 

Десислава Бакърджиева 

Общо 3 151 428 сметки на битови клиен-
ти на „ЧЕЗ Електро България“ АД са платени 
безкасово през 2018 г., което е близо 18% от 
всички, осъществени през този период. Над 
310 хил. битови потребители са се възполз-
вали от предлаганите от дружеството 9 
начина за безкасово плащане - по банков път 
чрез директен дебит, банкомат или платежно 
нареждане, онлайн чрез интернет банкиране, 
системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Тран-
скарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms 
през системите на ePay и Icard, които дават 
на клиентите достатъчно сигурност. 

През 2018 г. средно на месец чрез интер-
нет и други електронни канали са извършени 
176 370 плащания. Статистиката на компани-

ята показва ръст със 17 946 на месец спрямо 
данните от 2017 г. По банков път месечно са 
осъществявани средно по 20 448 плащания, а 
чрез директен дебит - 65 801.

„Безкасовите начини на плащане спестя-
ват време и усилия на потребителите и ги 
правят независими от мястото и работно-
то време на касите. През последните години 
устойчиво нараства броят на клиентите на 
ЧЕЗ, които предпочитат да бъдат обслужвани 
от разстояние“, посочват от дружеството. 

Подробна информация за възможности-
те за различните видове плащания може да 
се получи в най-близкия Център за обслуж-
ване на клиенти на „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ АД, на телефонна линия 0700 10 010, на  
info@cezelectro.bg, както и на сайта на компа-
нията www.cez.bg, секция „За клиента“.
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Екатерина Захариева. Тя определи като 
позитивна динамика и насроченото за 6-7 
март в Скопие заседание на Смесената 
междуправителствена комисия за търгов-
ско и икономическо сътрудничество.

„От „наш автентичен интерес“ е да 
изпълняваме Договора за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество с Ре-
публика България“, заяви от своя страна 
Никола Димитров.
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За лот 1 от път I-1 Мездра – Бо-
тевград се състезават общо де-
вет участника. Първата оферта по 
реда на постъпването е на „Хидро-
Вод Строй“ ДЗЗД, в което са „Хид-
рострой“ АД и „ВДХ“ АД. Втората 
е на ДЗЗД „Бебреш“, съставено от 
„Автомагистрали – Черно море“ АД 
и „ИСА 2000“ ЕООД. Третият канди-
дат е „ПСТ Северозапад Лот 1“ ДЗЗД 
с партньори „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътин-
женеринг - М“ АД, „Бургаспътстрой“ 
АД и „Новако Строй“ ЕООД. „ГБС-Ин-
фраструктурно строителство“ АД 
е четвъртият участник. Следва-
щият е Обединение ДЗЗД „Мездрея 
– 2019“, в което влизат „Галчев Ин-
женеринг“ ЕООД и „Таблерос и Пуен-
тес“ АД. Шестият участник е „Джи 
Пи Груп“ АД. Седмият кандидат е 
ДЗЗД „МБ Лот 1-2019“, в което са 
„Грома Холд“ ЕООД и „Рутекс“ ООД. 
Осми документи е подало „Трейс Груп 
Холд“ АД. Последният участник в 
търга е Обединение „Геопът Лот 1“ 
с партньори „Геострой“ АД и „Път-
строй-92“ АД.

Припомняме, че на 4 февруари т.г. 
в АПИ бяха отворени и постъпилите 
оферти за лот 2. За този участък се 
състезават шест кандидата. Това са: 
„ГБС-Инфраструктурно строителство“ 
АД; ДЗЗД „Аккорд Кънстракшънс”, съста-
вено от „Аккорд Строително Промишле-
на Инвестиционна Корпорация” АД и „Ер 
Кънстракшънс” ООД; „Джи Пи Груп“ АД; 
„Трейс Груп Холд“ АД; ДЗЗД „МБ Лот 2 - 
2019”, в което са „Европейски Пътища“ 
АД, „Водно строителство - Благоевград“ 
АД, „Вахостав-СК“ а.с.; Обединение „Гео-
път Лот 2“ с партньори „Геострой“ АД и 
„Пътстрой-92“ АД.

 Отсечката между Мездра и Ботевг-
рад ще бъде с две платна с по две ленти 
за движение в посока, с габарит 20 м, или 
двойно по-широк от настоящия. Трасе-
то ще следва съществуващия път, кой-
то ще бъде разширен до новия габарит. 
По нов терен бъдещият скоростен път 
ще се развива в участъците, обхождащи 
селата Люти дол, Типченица, Новачене и 
Скравена. На обхода на с. Люти дол ще 
бъдат построени два тунела с дължи-

ни съответно 490 м и 340 м. Ще бъдат 
изградени и ремонтирани редица съоръ-
жения - над жп линията Мездра – София, 
мостове над р. Искър, Малата река, Кал-
ница, Бебреш, Рударка, както и пътен 
възел при с. Новачене. Пресичанията на 
републиканската и общинската инфра-
структурна мрежа ще се осъществяват 
чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дър-
манци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скраве-
на“ и „Ботевград“. Предвидено е постро-
яването на селскостопански надлези, 
площадки за отдих и т.н.

Направлението Видин – Ботевград е 
приоритетен проект в инвестиционната 
програма на АПИ и Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството до 2022 г., тъй като с цялост-
ното хомогенизиране и модернизация на 
трасето от Дунав мост 2 ще се осигури 
бърза и удобна връзка между автомаги-
стралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. С 
изпълнението на проекта транзитният 
трафик ще бъде изведен от населените 
места, с което ще се повиши безопас-
ността на движение и ще се ограничи 
вредното въздействие на шума и замър-
сяването на околната среда.

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) стартира тръжната процедура за 
строителен надзор при проектирането и 
изграждането на локални платна на път 
II-86 Пловдив – Асеновград. Проектът ще 
се финансира от бюджета на АПИ, като 
индикативната стойност на поръчката 
за надзор е 300 000 лв. без ДДС. Срокът 
за подаване на офертите е до 8 април т.г. 
Предстои да бъде открита и обществена 
поръчка за избор на изпълнител на строи-
телните работи.

Второкласният път II-86 Пловдив – 
Асеновград е основната връзка с летище 
Пловдив и индустриалния район край Плов-
див. През 2017 г. по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“ започна 
реконструкцията на 10-километровия 
участък, с което отсечката се разшири 
до автомагистрален габарит. Второто 
пътно платно е изградено и е рехабили-
тирано съществуващото. За повишава-
не на безопасността на пътуващите и 
за удобство през зимата трафикът се 
осъществява и в двете платна чрез вре-
менна маркировка и организация на дви-

жението. 
„През 2018 г. общините Куклен, Ро-

допи и Асеновград предоставиха на АПИ 
изготвените идейни проекти за изграж-
дането на локалните платна в участъка 
от км. 14+860 до км. 25+150 на път II-86. 
С построяването им ще се осигури без-
опасен и безконфликтен достъп от и до 
прилежащите имоти в близост до ди-
ректното трасе на пътя, край което се 
разрастват търговски и индустриални 
обекти“, уточняват от Агенцията. 

Със средства от републиканския бю-
джет ще се направи и кръгово кръстови-
ще при 14-и км на II-86 Пловдив – Асенов-
град. То ще замени съществуващото на 
входа на Града под тепетата при преси-
чането с Околовръстния път. Целта е да 
се гарантира безконфликтно и по-бързо 
включване на пътуващите от АМ „Тракия“ 
към Асеновград и Смолян. „През миналата 
година АПИ проведе обществена поръчка 
за изпълнител на кръговото кръстовище 
и има подписан договор, но стартиране-
то на строителните работи в момента е 
блокирано от жалби, свързани с отчужда-
ване на засегнатите имоти“, съобщават 
още от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 от стр. 1

Десислава 
Бакърджиева

„В момента с пари по 
ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“) се модернизират 
30 км от второкласния 
път Стара Загора – Рад-
нево, който свързва двете 
общини с автомагистрала 
„Тракия“. Рехабилитира се 
и второкласното трасе 
Чирпан – Симеоновград, 
което не е ремонтирано 
от 40 години, но е алтер-
нативен маршрут на АМ 
„Марица“ и на отсечката 
Поповица – Хасково. Сега 
се полага нова асфалтова 
настилка, слагат се огра-
ничителни системи.“ Това 
съобщи министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова по време на дис-
кусията „Европа в нашия 
дом“ в Стара Загора.

По думите й през тази 
година ще се проведат 
всички необходими про-
цедури за актуализация 
на техническия проект 
за разширяване на пътя 
от АМ „Тракия“ до Стара 
Загора, който е отпреди 
12 години и предвижда из-
граждане на две допълни-
телни ленти. Така новият 
проект ще отговаря на 
всички съвременни изиск-
вания за пътно проекти-

ране, а и ще е ясна цялата 
стойност. Извършват се 
и необходимите адми-
нистративни дейности, 
свързани с изграждането 
на тунела под Шипка, кой-
то е сред приоритетите 
на правителството. Из-
готвен е разширен идеен 
проект за съоръжението, 
което ще бъде с две лен-
ти за движение и аварий-
на галерия. Индикативна-
та стойност е около 520 
млн. лв. Има два варианта 
за строителството му. 
Единият е чрез публично-
частно партньорство или 
концесия, а другият е да се 
финансира със средства 
от бюджета. 

„Все още нямаме одо-
брен вариант, преговорите 
продължават, като имаме 
и заявен интерес за конце-
сия на тунела и магистра-
лата Русе - Велико Търно-
во от китайска компания“, 

посочи Петя Аврамова. В 
момента се извършва съ-
гласуване на парцеларния 
план, касаещ изграждане-
то на западния обходен 
път на Казанлък, който да 
поеме трафика от южната 
страна на съоръжението. 
Със съвместно финансира-
не между Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и община 
Казанлък ще се ремонтира 
и надлез „Арсенал“.

Министър Аврамова 
информира още, че в стра-
ната се извършва рехаби-
литация на 517 км републи-
кански пътища, като близо 
250 км от тях на стойност 
230 млн. лв. се изпълняват 
по „ОПРР 2014 – 2020“. „Това 
са второкласни и трето-
класни пътища в различни 
области, които са важни 
не само за живота на хора-
та по места, но и за всич-
ки български граждани“, 
допълни тя.
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Обявиха обществена поръчка за избор на 
изпълнител на ремонт в сградата на Народ-
ното събрание (НС) на пл. „Кн. Александър I“ 
№1. Прогнозната стойност на търга е 14,6 
млн. лв., а срокът за реализиране на всички 
дейности е 630 дни.

Поръчката е инженерингова и включва про-
ектиране и реконструкция на електрически, 
отоплителни, вентилационни и климатични 
инсталации и строително-монтажни работи 
по фасадите и покрива на зданието. Кандида-
тите ще трябва да отчетат спецификата и 
местоположението на обекта, както и необ-
ходимостта от осъществяване на дейност-
ите в условията на работещо Народно събра-
ние. От всеки участник се очаква да опише 
технологичния подход, който планира да при-
ложи, както и мерки за намаляване на затруд-
ненията на депутатите и администрацията 
при провеждане на редовни пленарни заседа-
ния в новата пленарна зала, разположена в 
Блок №IV в сградата. Зданието е със застроена площ 6484 кв. м и РЗП от 45 388 кв. м.

Оферти могат да се подават до 23 април.

Това беше първата инспекция на новия ръководител на пътната агенция
Мирослав Еленков

„Надяваме се да за-
вършим участъка между 
Ябланица и Боаза на АМ 
„Хемус“ до края на стро-
ителния сезон тази го-
дина“. Това заяви изп. ди-
ректор на „Хидрострой“ 
АД инж. Живко Недев пред 
председателя на Упра-
вителния съвет (УС) на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) Георги 
Терзийски, който провери 
на място изпълнението 
на близо 10-километрова-
та отсечка от автома-

гистралата. Обектът е 
възложен на Консорциум 
„ХВП Ябланица“, в който 
участват „Хидрострой“ 
АД, „Водстрой 98“ АД и 
„Пътстрой Бургас“ ЕООД. 
Реализацията му старти-
ра в края на март м.г., а 
крайният срок за завърш-
ването му по договор е 20 
март 2020 г. Проектът се 
осъществява изцяло със 
средства от републикан-
ския бюджет. Инвестици-
ята е за близо 55 млн. лв. 
Строителството на учас-
тъка Ябланица – Боаза 
напредва и в момента се 

извършват земни и пътни 
работи, водостоци и др., 
каквито дейности са въз-
можни при настоящите 
метеорологични условия.

„Причината да бъда 
тук на първата си инспек-
ция като председател на 
УС на АПИ е, че изгражда-
нето на АМ „Хемус“ е осно-
вен приоритет както на 
Агенцията, така и на пра-
вителството. Реализа-
цията на автомагистра-
лата е толкова важна за 
Северозапада, колкото и 
за цялата държава. Този 
участък задава темпо-
то на строителството 
на останалата част от 
АМ „Хемус“. Ябланица – 
Боаза ще бъде изграден 

предсрочно, с което ще 
се даде възможността за 
започването на другите 
отсечки от АМ „Хемус“, 
заяви Терзийски, след като 
се запозна с напредъка на 
дейностите по трасето. 

В отговор на журна-
листически въпрос Георги 
Терзийски посочи, че не 
само той, а и целият УС 
на АПИ е сигурен в капа-
цитета и възможностите 
на „Автомагистрали” ЕАД, 
което в края на 2018 г. 
сключи договор с Агенци-
ята за изграждането на 6 
участъка от АМ „Хемус“ с 
дължина 134 км – от п.в. 
„Боаза” до пресичането 
с път 1-5 Русе – Велико 
Търново. „Дружеството 
е натрупало много опит. 
„Автомагистрали” не само 
са поддържали републикан-
ската мрежа, но и са из-
пълнявали нови обекти и 
рехабилитация. В момен-
та също строят съоръже-
ния и ремонтират пътни 
отсечки. Разполагат с не-
обходимите специалисти 
и с достатъчно машини и 
оборудване, като във вре-
мето те имат възмож-
ността да повишават 
своя капацитет“, заяви 
Терзийски.

По думите му  АПИ 
работи усилено строи-

телството на участъ-
ците от п.в. „Боаза” до 
п.в. „Дерманци” и от п.в. 
„Каленик” до пътя Плевен 
- Ловеч да започне до края 
на април или в началото на 
май. Терзийски припомни, 
че в момента се изгражда 
и частта от магистрала 
„Хемус“ между Белокопи-
тово и Търговище.

Автомагистралният 
участък между Яблани-
ца и Боаза ще бъде с по 
две ленти за движение в 
посока по 4 м, две ленти 
за спиране по 3 м, средна 
разделителна ивица - 2 м, 
водещи ивици и банкети. 
Ще има 5 селскостопан-
ски подлеза и 2 селскосто-
пански надлеза, както и 
подлез при общинския път 
Брестница - Съева дупка. 
Връзката с път I-4 Корит-
на – Белокопитово ще се 
осъществява чрез етапна 
връзка при 87-и километър, 
която ще се изгради в бли-
зост до с. Брестница.

Преди да се запознае с 
напредъка по отсечката 
между Ябланица и Боаза, 
Георги Терзийски провери 
и работата на пътно под-
държащите фирми, които 
през миналата седмица 
започнаха разчистването 
на най-високия проход в 
Стара планина.

Снимки в. „Строител“
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Тунелопробивната машина „Витоша“ приключи работа по 7 км от трасето

През 2019 г. Столичната община 
(СО) продължава инвестициите в ремон-
ти и строителство на училища и детски 
градини. Тази година бюджетът в това 
направление е рекорден – над 75 млн. лв. 
Със средствата ще бъдат изградени 15 
детски градини и разширенията на 10 
училища, както и реконструирани ос-
новно 26 други образователни обекта. 
Това съобщи кметът на София Йорданка 
Фандъкова при проверка на строителни-
те работи на втория етап от разшире-
нието на сградата, в която се помеща-
ват Първа английска гимназия и 112 ОУ 
„Стоян Заимов”. 

На проверката тя бе придружена от 
кмета на район „Оборище“ Васил Цолов. 

В рамките на втория етап се из-
граждат общо 42 помещения – класни 
стаи, методически и специализирани 
кабинети, както и 2 физкултурни сало-
на. „Столичната община отпусна близо 
4 млн. лв. за изпълнението на проекта 
на район „Оборище”, припомни Йордан-
ка Фандъкова и допълни, че срокът за 
приключване на  работите по обекта е 
средата на 2020 г. 

По думите на кмета на СО с разши-
рението на сградата се постигат три 
стратегически задачи – преминаване на 
едносменен режим, модернизиране и по-
добряване на условията за учениците и 
създаване на по-добри условия за спорт 
в училище.

Кметът на Столичната община Йор-
данка Фандъкова обсъди с арх. Борина Ан-
дрийо и ландш. арх. Франсоа Невийо от 
„Вилмот архитекти“ изграждането на ли-
неен градски парк от пл. „Руски паметник“ 
до пл. „Македония“. В работната среща е 
участвал и главният архитект на София 
Здравко Здравков. 

„С проекта се увеличава озеленяване-
то на цялата зона. Предвиждаме засаж-
дането на 467 дървета и обособяването 
на 3720 кв. м зелени площи. По този начин 

ще успеем да върнем първоначалния облик 
на булеварда с пешеходна зона“, е заявила 
кметът Фандъкова. 

По предложение на „Вилмот архите-
кти“ за трамвайните релси, които се 
предвижда да бъдат изградени по бул. 
„Македония“, ще бъде използвана кон-
струкцията на зелени трасета, които 
са проектирани и изпълнени в Париж. 
Подготвя се и градско обзавеждане с ха-
рактерни мебели, които да пазят духа на 
стара София.

„През тази година от 
бюджета на Столична-
та община (СО) отделя-
ме 15 млн. лв. за сектор 
„Здравеопазване”. От тях 
10 млн. лв. са за дофинан-
сиране на здравни услуги, 
а 5 млн. лв. – за ремонти 
и доставка на апаратура.“ 
Това каза кметът на Со-
фия Йорданка Фандъкова 
по време на проверка на 
обновеното отделение по 

физиотерапия и рехабили-
тация във Втора МБАЛ. 
Тя беше придружена от 
зам.-кмета на СО по на-
правление „Финанси и сто-
панска дейност” и вр.и.д. 
зам.-кмет по направление 
„Столично общинско здра-
веопазване” и „Транспорт 
и транспортни комуника-
ции” Дончо Барбалов, пред-
седателя на Комисията по 
здравеопазване и социална 

политика към СО д-р Весе-
лин Милев и директора на 
Дирекция „Здравеопазване” 
в СО д-р Моника Чеуз.

На събитието стана 
ясно, че за основния ре-
монт на помещенията във 
Втора МБАЛ през 2018 г. 
с решение на Столичния 
общински съвет са отпус-
нати 86 000 лв., а болни-
цата е вложила 40 000 лв. 
собствени средства.

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„Приключи прокопа-
ването на тунела от ул. 
„Житница” до Малък град-
ски театър „Зад канала”, 
който е част от трета-
та линия на Софийското 
метро. Дейностите са 
извършени със специална 
машина, носеща името 
„Витоша”, която предстои 
да бъде разглобена“. Това 
каза кметът на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова, която проследи 
излизането на къртицата 
на крайната й точка – до 
метростанцията на бул. 
„Евлоги и Христо Георгие-
ви“ и бул. „Янко Сакъзов“. 
На събитието присъства-
ха и проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД, инж. 
Галина Василева, ръководи-
тел на Управляващия орган 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 

– 2020“ ( „ОПТТИ 2014 – 
2020“), Огнян Златев, ръко-
водител на Представител-
ството на Европейската 
комисия в София, и пред-
седателят на Столичния 

общински съвет Елен Гер-
джиков. Тунелът се изпъл-
нява от Гражданско друже-
ство „ДВУ”, съставено от 
„Доуш Иншаат Ве Тиджа-
рет” АД, „Виа Конструкт 

Груп” ЕООД и „Ултрастрой” 
ЕООД , а метростанцията 
при МГТ „Зад канала” – от 
Обединение „Метро Стро-
ителство” с водещ участ-
ник  „Трейс Груп Холд“ АД 
и партньори „Евро Алианс 
Тунели“ АД и „Инжпроект“ 
ООД. 

„Общо 88% от дей-
ностите по първия етап 

от трета линия са из-
пълнени, продължават до-
вършителните работи по 
тунелите и метростан-
циите“, информира Фандъ-
кова. Участъкът е от  жк 
„Красно село” до бул. „Вла-
димир Вазов” и е с дължи-
на 8 км и 8 метростанции. 
Проектът се реализира 
по „ОПТТИ 2014 – 2020“. 
Планира се той да приклю-
чи до края на годината. 
През пролетта започва 
поетапното извършване 
на архитектурно-довър-
шителните дейности по 
станциите, изпълнение на 
релсов път и монтаж на 
оборудване, като очаква-
нията са всички дейности 
да бъдат завършени до 3 
октомври, след което да 
започнат изпитванията.

В момента се реали-
зира и вторият етап от 
третата линия, също по 
„ОПТТИ 2014 – 2020“. Тра-
сето е от жк „Овча купел” 
до кв. „Горна баня” с дъл-
жина 4 км и 4 метростан-
ции. Този проект трябва 
да приключи през първото 
полугодие на 2020 г. В мо-
мента степента на изпъл-
нение е около 60%. 

Йорданка Фандъкова 

припомни, че са доставени 
и 16 от новите метровла-
кове, които ще обслужват 
линията. Оборудването 
им позволява икономия на 
енергия с около 28%, осигу-
рено е съвременно оборуд-
ване и по системите за уп-
равление и сигурност. По 
думите й с третата линия 
на метрото ще се спестя-
ват над 11 хил. тона вред-
ни емисии годишно, тра-
фикът по трасето ще се 
намали с 25%, а броят на 
автомобилите в движение 
- с 14 хил. 

Проф. Стоян Братоев 
обясни, че се подготвят 
и следващите два етапа 
от линия 3, които ще са по 
бул. „Владимир Вазов” до кв. 
„Левски Г” и през  кв. „Сла-
тина” до бул. „Цариградско 
шосе”.  „За тези трасета 
ще търсим финансиране 
през следващия програ-
мен период 2021 - 2027 г. 
Единият проект е готов, а 
другият ще приключи през 
август. През 2020 г. ще 
стартираме тръжните 
процедури, за да можем в 
началото на новия програ-
мен период да започнем съ-
щинското строителство”, 
каза проф. Братоев.

Снимка Румен Добрев



Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ:

Ренета Николова

Г-н Пешов, на 3 април 

вестник „Строител“ ще 

отбележи 10-годишния си 

юбилей. Вие сте един от 

основните двигатели да 

бъде създадено изданието. 

Аз обаче ще Ви върна мал-

ко по-назад, когато беше 

приет законът, с който се 

учреди Камарата на стро-

ителите. Разкажете ни за 

този период.

Преди 11–12 години съ-
ществуваше Българска 
строителна камара, която 
се помещаваше в една мал-
ка сграда в двора на МРРБ. 
Организацията не беше в 
добро финансово състояние, 
имаше дългове, нямаше при-
ходи, кадрово също не беше 
обезпечена. На по-дейните 
членове на Камарата много 
им се искаше браншовата 
организация на строители-
те да е активна и стабилна. 
Няколко души идваха при мен 
да ме агитират да стана 
председател на Камарата 
– Николай Янакиев, който по 
това време беше председа-
тел на УС на ГБС – един от 
най-големите икономисти 
на строителството, Курда-
ланов също дойде, а след 
него и Калин Балкански. 

Приех предложение-
то и след като бях избран, 
първото нещо, с което се 
захванах, бе да се стаби-
лизира Камарата. Няколко 
фирми събрахме и внесо-
хме 60 хил. лв. и решихме 
въпроса с финансите, за-
щото и на FIEC трябваше 
много отдавна да се плати 
членският внос. Тогава се 
обсъждаше в Българската 
стопанска камара, предсе-
дател беше Божидар Данев, 
лека му пръст, да се направи 
закон за браншовите орга-
низации, но между браншо-
вете имаше доста различия 
и нещата се бавеха. Ние с 
няколко колеги решихме, че 
ще бъде по-добре да си има-
ме закон за нашия сектор. И 
се хванахме да работим за 

този закон. Аз разговарях с 
доц. Георги Линков да орга-
низираме екип, както и със 
зам.-министъра на регио-
налното развитие Ковачев. 
Привлякохме сътрудници. 
Много съм признателен на 
Ковачев, както и на тога-
вашния министър Гагаузов, 
който ни подкрепяше. Напра-
вихме разширено заседание 
на УС и приканих всички Об-
ластни представителства 
да започнат кампания за 
разясняване на необходи-
мостта от закона, да про-
ведат срещи с депутати-
те от техните региони. 
Всички се включиха много 
силно, като най-деен беше 
Николай Николов от Бургас. 
Аз имах задача да се срещ-
на с Комисията по местно 
самоуправление, регионална 
политика и благоустройс-
тво в 40-ото Народно съб-
рание. Неин председател 
беше Ремзи Осман, с когото 
се познавах. Срещнахме се 
и го помолих да съдейства. 
Той хареса идеята за закона 
и го подкрепи в НС. Така бла-
годарение на активността 
на всички заинтересовани 
страни законът беше при-
ет. По силата му Българ-
ска строителна камара се 
преименува в Камара на 

строителите в България. 
Идеята за създаването на 
Централен професионален 
регистър на строителя 
беше много силна. Това даде 
основание на Ковачев и на 
другите да ни подкрепят, 
защото се създаваше про-
фесионален регистър, без 
държавата да влага усилия 
и пари, и тя получаваше с 
нашия труд един регистър, 
какъвто, доколкото аз знам, 
все още няма нито една дру-
га камара. 

Когато излезе законът, 
трябваше да се направят 
избори за ръководни органи. 
Областните представи-
телс тва трябваше да про-
ведат събрания и да се оп-
ределят делегати за Общо 
събрание на Камарата. Пър-
вото събрание беше в Бур-
гас и аз присъствах на него. 
Николай Николов беше много 
активен, както и Камбуров, 
сегашният председател на 
клуба на ветераните в гра-
да. Искам да се върна към 
процеса на формиране на 
КСБ и на закона заради още 
един интересен момент. 
ББК „Пътища“ по това вре-
ме се ръководеше от Иван 
Бойков. Трябваше да се убе-
дим с него двамата, че пре-
гръщаме обща идея, да се 

обединим и да влезем в една 
камара. Имаше идеи пътно-
строителните фирми да са 
отделно, а при нас да члену-
ват останалите строители 
без пътищарите. Но както 
знаете, част от фирмите 
изпълняват всички видове 
строителство, вкл. и път-
но. Говорихме много с него 
по същността на закона. 
Срещнахме се и с други по-
малки асоциации, трябваше 
да обединим всички, за да 
няма някой, който да е про-
тив. Само БСК продължа-
ваше да настоява за Закон 
за браншовиците, какъвто 
и до момента, вече 10–11 
години след нашия закон, не 
е приет. На следващ етап 
започнахме да мислим за 
сграда, която да стане дом 
на Камарата и, разбира се, 
на дневен ред дойде и създа-
ването на наше собствено 
издание, което да отразява 
работата на КСБ – вестник 
„Строител“. 

Как се стигна до създа-

ването на вестника, знам, 

че не е било лесно. 

Решението за вестника 
се взе през 2008 г. в Габрово 
на заседание на УС. Но дис-
кусията по темата вече бе 
започнала. Интересни бяха 

разговорите ми с Венелин 
Терзиев, по това време той 
беше председател на ОП 
София. Той, между другото, 
има важен принос за създа-
ването на в. „Строител“ и 
това трябва да се отбеле-
жи. Имаше спорове – има-
ше и за, имаше и против 
вестника. Финансовият 
въпрос излезе начело при 
споровете. Имаше и таки-
ва изказвания – защо да се 
създава наш вестник, можем 
да даваме тази пари на еже-
дневници и те да ни отра-
зяват събитията. Тогава се 
обединихме няколко членове 
на УС и успяхме да убедим 
колегите, че е по-добре с 
тези средства да си напра-
вим наш вестник, той да 
отразява живота на стро-
ителите, да следи пулса на 
развитие на строителния 
отрасъл, проблемите, зна-
ете ги, за които след това 
вестникът е писал много. 
Посочихме, че считаме, че е 
по-добре така да постъпим. 
Накрая подложихме пред-
ложението на гласуване и, 
слава Богу, надделяха гласо-
вете на поддръжниците на 
идеята за вестника. 

След това внесохме 
предложението в Общото 
събрание, което го прие, 

и така се сложи начало-
то. Събранието го водеше 
доц. Линков, той е изключи-
телно ценен със своя пре-
подавателски опит, умение, 
остър ум и оригинален начин 
на поднасяне на информаци-
ята, които го утвърдиха 
като един от мъдреците на 
КСБ. Сега мисля, че в Кама-
рата вече има двама-трима 
такива, близки до мъдрост-
та. Аз винаги приканвам, 
когато се взема решение, за 
обръщане към мъдростта. 
Това означава да използваме 
опита от изминалите годи-
ни, да се анализира всичко, 
което се е случило дотук, да 
се оцени каква е обстанов-
ката в страната, какво е по-
ложението на отрасъла, как-
ви са болежките на нашите 
колеги, на Областните пред-
ставителства, на фирмите, 
с какво решение може да им 
се помогне. За всеки въпрос 
трябва да се търси мъдрото 
решение. Винаги съм прикан-
вал към това и тогава също 
апелирах към мъдро решение 
за създаването на вестника. 

Сега, като се връщате 

назад, оценявате ли като 

мъдро това решение, кое-

то 2008 година са взели УС 

и Общото събрание?

Реализирането на АМ „Хемус“ и „Турски поток” ще донесе 
засилване на икономическото развитие на Северна България 

и ще осигури работа на строителните фирми от региона
Снимки в. „Строител“
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ” ОТБЕЛЯЗВА 
10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
На 3 април 2009 г. на българския медиен пазар се поя-

вява ново издание - вестник „Строител“, печатният орган 
на Камарата на строителите в България. Създаването на 
дългоочакваната собствена медия е предшествано от дис-
кусии и дебати в управителните органи на организацията и 
е посрещнато радушно от бранша, с който вече 10 години 
сме неразривно свързани. Изготвянето на вестника е по-
верено на малък, но много ентусиазиран екип, който влага 
в него своя професионализъм, опит и много любов. Едва ли 
можем да изброим всички хора, подкрепили и подкрепящи 
изданието през годините, но има и такива, чийто принос за 
създаването, развитието и утвърждаването на вестника 
на Камарата е безспорен. В навечерието на нашия юбилей 
стартираме поредица от интервюта именно с тези хора, 
в които да разкажем как бе създадено изданието на КСБ, 
как се разви и какви успехи постигна, с какви предизвика-
телства се справи, и да попитаме за препоръки, насоки и 
теми, така че да отговаряме най-адекватно на нуждите на 
бранша и да продължим да сме най-добрият професионален 
вестник. Започваме с почетния председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов и първи председател на УС на КСБ в периода 
2007 - 2010.



Оценявам го като едно 
от най-мъдрите решения 
на КСБ. Нашият вестник се 
наложи в гилдията, в инсти-
туциите и бранша. Той се 
появява на бюрата на много 
министри, председатели на 
агенции, дори този факт, че 
всички колеги, когато се съ-
берем, говорим за вестника, 
обсъждат се публикациите, 
дават се някои насоки, кри-
тикуват се някои неща – 
това значи, че вестникът е 
четен. Не може да коменти-
раш или критикуваш нещо, 
без да си го прочел. Така че 
това, че наред с похвалите 
има и критики, разбира се, 
похвалите са много повече – 
това показва, че вестникът 
ни е нужен. Има например 
желания да се поместват 
лоши практики на общест-
вени поръчки в изданието. 
Тук има два аспекта. При 
първия се касае за между-
фирмени отношения. И тук 
възниква въпросът – кога-
то някой попадне в кръга 
на критиките, означава ли, 
че той е направил нещо не-
честно, или някой от злоба 
го критикува? Обикновено, 
когато става въпрос за спо-
рове между фирми, и двете 

страни са членове на КСБ. 
Вестникът, докато стигне 
до истината, е много слож-
но, той не е прокуратура, не 
е съд. Не може да бъде арби-
тър при такива отношения 
между фирмите. 

Друг е въпросът, ко-
гато лошите практики 
идват от възложителите 
– местна или централна 
администрация, когато са 
засегнати принципни теми, 
които касаят целия бранш. 
И сега има такива казуси по 
големи обществени поръч-
ки. Ето, аз чрез вестника, 
поставям въпроса за търга 
за жп участъка Елин Пелин 
– Костенец. Там печеливши 
са консорциуми от турски 
фирми и от китайски и една 
българска. КСБ пред всички 

институции е заявила своя-
та позиция, че няма по-добри 
изпълнители от български-
те фирми. Ако не се справят 
с нещо – водят се разгово-
ри, налагат им се санкции, 
поправят се нещата и про-
ектите се реализират. До-
като с чуждата фирма не е 
така. Ще дам примера с АМ 
„Люлин“ – спечели я с дъм-
пингова цена турска фирма 
без голям опит в пътното 
строителство. Изградили 
били небостъргач. Но едно-
то и другото са различни 
неща. Тогава официално за-
явих, че или търгът трябва 
да се прекрати, или прави-
телството да подготви 
40 млн. евро допълнително. 

И какво стана – НС трябва-
ше да гласува 60 млн. евро 
след това, за да се завърши 
магистралата. Така че аз и 
сега съм застъпник на бъл-
гарските фирми. Ки тайс-
ките компании могат да 
направят всички обекти в 
България, като ще си дока-
рат и работници. Но Европа 
това ще го приветства ли? 
А какво ще правят бъл гарс-
ките фирми? Ние говорим 
сега да си намерим строи-
тели – да се върнат замина-
лите в чужбина. Да вземем 
строители от българската 
диаспора в Молдова и Ук-
райна. И изведнъж най-го-
лемият търг се печели от 
китайски консорциум. Аз 
съм против тази политика. 
Смятам, че КСБ трябва да 

си върне важната роля да 
се пребори срещу дъмпинга 
на чужди фирми, основно от 
страни извън ЕС. Мога да 
цитирам много други случаи 
на некачествени обекти, 
на завишена допълнител-
но цена и т.н. Нали затова 
застанахме срещу полити-
ческите нападки и необос-
нованите обвинения срещу 
българските строители. 
Защото, като се говори 
срещу българските фирми, 
се работи в интерес на чуж-
дите. Обявяват се страте-
гически обекти в България 
– енергийни, пътни, магис-
трали. Ние ще работим да 
се капитализират българ-
ските фирми, да укрепват, 

да увеличават своята мощ 
или да имат работна ръка, с 
която на ишлеме да строят 
за чужденци? Поставям го 
този проблем на дискусия 
във вестника смело. Не ме 
е страх да го коментирам. 

Рени, искам да наблю-
даваш този процес и след 
5 години да ме поканиш на 
разговор и да ми кажеш ка-
къв е резултатът от всич-
ко това. Бил ли съм прав да 
поставя този въпрос към 
днешна дата? Искам след 
пет години да направим 
анализ и да видим какво се 
е случило – прав ли е бил Си-
меон Пешов. 

Как трябва да се реаги-

ра според Вас? 

Трябва да се реагира по 

най-различни начини. Освен 
чрез вестника ръководство-
то на КСБ трябва да прове-
де срещи с отговорните 
институции и да изрази 
отново ясната си позиция 
срещу дъмпинга, защото 
има много търгове, които 
предстоят. 

Какви са Вашите пре-

поръки за бъдещото разви-

тие на изданието? Поста-

вихте една актуална тема, 

която вероятно ще се дис-

кутира в бранша. Какъв е 

Вашият съвет – накъде да 

насочим усилията си?

 В няколко посоки. Пър-
во, отразяване на страте-
гията на правителството 
за развитие на главните 
структуроопределящи обек-
ти в страната – за изграж-
дане на магистрали, напр. 
АМ „Хемус“, в енергийната 
система – тук по-специално 
визирам „Турски поток“. За-
щото тази инфраструкту-
ра – енергийна и пътна – ще 
донесе засилване на иконо-
мическото развитие, осо-
бено на Северна България. 
Гледайки нашия интерес – на 
бранша, – тези проекти ще 
ангажират болшинството 
от строителите в Север-
на България. Това е хляб за 
тях и техните семейства. 
Освен принос в икономика-
та на страната, увеличава-
не на БВП и заетост, като 
ефект от тяхното постро-

Откриване на п.в. „Драгалевци“ 

на Софийския околовлъстен път

Вестник „Строител“ брой 24, 2010 г.

Инж. Симеон Пешов представя пилотния брой на вестник „Строител“ на заседание на 

Разширения УС на КСБ на 20 март 2009 г. в Кюстендил
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яване ще е удобството за 
хората от ползването им, 
както и това, че и единият, 
и другият ще носят дохо-
ди. Това е едната насока, 
в която вестникът трябва 
да пише. Втората насока е 
да продължите да следите 
актуализацията на норма-
тивните документи, с кои-
то КСБ се е заела – ЗУТ и 
ЗОП. Третата насока е ра-
ботата на Етичната коми-
сия и особено борбата със 

сивата икономика в стро-
ителството. Четвъртото 
е нови инженерни решения, 
които се прилагат от на-
шите строители – напр. 
опитът в конзолното бе-
тониране в Габрово, в раз-
ширяване на газопренос-
ната система в България, 
добрите практики на някои 
фирми в изграждането на 
високи сгради в София. На-
всякъде има по нещо ино-
вативно, интересно, което 
бих искал да виждам повече 
във вестника. Ето това е 
една критика и препоръка 
към Вас. Хубаво е в част-

та международна политика 
на вестника да присъства 
повече и изграждането на 
инфраструктурата, свърз-
ваща България и Републи-
ка Северна Македония, и 
събитията, съпътстващи 
този процес. Виждам вече, 
че има такива публикации 
във вестника. Бъдещо при-
съединяване на Република 
Северна Македония към ЕС 
автоматично решава реди-
ца проблеми в отношени-

ята между двете страни, 
някои спорни въпроси и т.н. 
Подкрепата на политиката 
на премиера Бойко Борисов 
за интеграция на Балкани-
те, за влизане на Република 
Северна Македония в ЕС е 
много важна, за да си гаран-
тираме мир на Балканите. 

Какво ще пожелаете за 

10-годишнината на вест-

ника?

На теб и екипа на вест-
ник „Строител“ пожелавам 
здраве, творчески ентуси-
азъм и бъдещи успехи през 
следващите 10 години!

КСБ и правителството
се договориха за
забавените плащания
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Вече е решено! КСБ
и България ще бъдат 

домакини на конгреса на Европейската фе-
дерация на строителната индустрия (FIEC) 
през 2011 г. Добрата новина, която дава из-
ключително успешен финал на международна-
та дейност на Камарата за 2009 г., донесоха
от Страсбург зам.-председателят на КСБ

Венелин Терзиев, изп. директор 
инж. Иван Бойков и Веляна Топа-
лова от отдел „Международна
дейност”. Тримата участваха в
заседание на Управителния съ-
вет на FIEC на 25 ноември 2009 
г. Одобрението на заявката на
КСБ бе една от основните точ-
ки в заседанието. 

„С пълно мнозинство и ръко-
пляскания бе утвърдена канди-
датурата на България. Нашата 

страна е една от основателките на тази
организация още от 1902 г., но по разбираеми
причини дълги години е била вън от система-
та и сега пак се завръща. В резултат на това
е и уважението, което е проявено към нас и
нашата активност”, радостен съобщи нови-
ната първо за читателите на в. „Строител”
инж. Бойков. На стр. 9

Решено в Страсбург: Инж. Симеон Пешов:

Конгресът на FIEC идва в
София през 2011 г.

„Строителният бизнес дава 
работа на много хора, а постиг-
натото се вижда и се ползва от 
гражданите. Надяваме се с под-
крепата на банките да помогнем 
на сектора, защото в условията 
на криза трябва да бъдем гъвка-
ви!” Това каза министър-предсе-
дателят Бойко Борисов по вре-
ме на среща с ръководството
на Камарата на строителите в 
България, която се проведе на 27 
ноември в Министерския съвет. 
В разговора участваха вицепре-
миерът и министър на финанси-
те Симеон Дянков, министрите
Росен Плевнелиев, Нона Караджо-
ва, Мирослав Найденов... 

На стр. 3

Вече са налице първите конкретни решения, които ще са от полза за 
целия бранш

Елица Илчева

Мариана Корчакова

Добрият резултат се дължи
на новия стил на общуване

Съвместните усилия на Камарата и прави-
телството доведоха до добрия резултат. Смея
да твърдя, че той се дължи на новия стил на об-
щуване с българското правителство, на изслуш-
ването, разбирането и активните действия от 
страна на премиера и неговия екип. Благодарение
на подкрепата на регионалния министър Плев-
нелиев и на премиера диалогът пое в правилна
посока и ние сме обнадеждени, че този въпрос ще
бъде решен. Самият факт, че във всички минис-
терства се правят списъци на фирмите и разхо-
дите, които се дължат на строителните фирми,
е активност, която трябваше да предизвикаме,
за да вървим към добро разрешаване на проблема.
Защото същите тези строители ще изграждат
пътищата и обектите догодина и в следващите
години. Строителните фирми ще усвояват евро-
пейските фондове, те създават и ще създават
работни места. Те са част от икономиката на
България.

На стр. 5-6

Ренета Николова

Бр. 36, 2009 г.
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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 

Вестник „Строител“ публикува списъка на строите-
лите с взетите решения от Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално 
вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписва-
не, свиване на обхвата и заличаване. 

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

ЦПРС

Протокол № 1206/07.02.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1207/07.02.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1208/07.02.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

202333411 ТЕРРА ГРОУП СОб
200574292 НИК–СТРОЙ 06 З
200977884 АКВА МОДУЛ З
147053929 Янулов и Ко ЕООД З

117683338
КУРАН - БЕХЧЕТ ХАСАНОВ - 
МЕЛИХА ХАСАНОВА ЕТ З

9999990006 ОХЛ ЖС АД З

999999031

КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ 
И ЧЕМЕНТИСТИ - ЧИ.ЕМ.
ЧИ.ДИ РАВЕННА СОСИЕТА 
КООПЕРАТИВА

З

999999084 ПОРР БАУ ГМБХ З

999999112 СИЧЕС И ЕНД СИ С.А. З

999999113
БОСКАЛИС ОФШОР СЪБСИЙ 
КОНТРАКТИНГ Б.В. ООД

З

999999118 КОЕАД ООД З

ЕИК Строител Ком. реш.
203981770 ГКК МЕТАЛИ ПВп
200520686 СТАБ - НИКОЛА ДРАГОЕВ ПВп
205360353 АДАТА ИНВЕСТ ПВп
202209328 СЕНЕЛ ГРУП ПВп
205435535 БГ Кънстракшън ПВп
121852445 СТРОМИКС ПВп
205305449 ФУТУРА СИСТЕМС ПВп
205459479 Основата 2019 ПВп
201848508 ФИКСИТ БЪЛГАРИЯ ПВп
205459493 Строител 2019 Варна ПВп
202377614 ИЗОХИМ ПВп
204607035 НЕС 63 ПВп
203507103 НЮ ВИЖЪН 2015 ПВп
205316292 ВП енд Б Инвест ПВп
204483274 БОБСТРОЙ БГ ПВп
126727972 ABCД Инженеринг ПВп
203808423 ХИДРОТЕХ - СТРОЙ ПВп
205491459 Ай Джи Строй ПВп
205474075 ДОМ  БИЛД ПВп
204560062 АТАНАСОВИ 2017 ПВп

200185565
ПИ И КО СТРУКТУРНО 
ОКАБЕЛЯВАНЕ

ПВп

202529310 РЕБИЛД 11 ПВп
205484870 АВЕРОЕС ПВп
107585850 ПРОФИ ТРЕЙД ПВп
205015595 КЕЙТИНКС ПВп
205308790 Строй инженеринг група ПВп
205362464 ЕКСЕЛЪНТ БИЛД ПВп
205486750 ВАНП инженеринг ПВп
203294363 ПРОФЕСИОНАЛ - 777 ПВп
201984134 РОКАДА ИНВЕСТ ПВп
205489643 ВМВ Билд ПВп
205247985 ЕР ЕС 8 СТРОЙ ПВп
104070614 Водстрой ВТ РОб
827182859 ДУНАВ РОб
121545581 СТРИМОНА СТРОЙ РОб
115501317 БАУ СИСТЕМ РОб
200762077 Изотрон Инженеринг РОб
201608153 САМО СТРОЙ РОб
148088865 САГА - К РОб
205259934 ЗИД-КО ИНЖЕНЕРИНГ РОб
202297723 НЕКСТ БИЛД РОб
200051018 НИКС-2002 СОб

Петър Терзиев,
ОП на КСБ – Стара Загора

За пета поредна година ОП на 
КСБ – Стара Загора, организира 
курсове за „Длъжностни лица по без-
опасност и здраве при работа“, „Ко-
ординатор по безопасност и здра-
ве в строителството“ и „Контрол 
върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие 
на влаганите в строежите строи-
телни продукти със съществените 
изисквания за безопасност“. Те се 
проведоха в конферентната зала на 
хотел-ресторант „Зеленият хълм“, 
като в тях се включиха 82 предста-
вители на строителни фирми от об-
ласт Стара Загора.

Основен лектор беше доц. д-р 
инж. Венцислав Стоянов, декан на 
Катедра „Технология и мениджмънт 
на строителството“ във ВСУ „Лю-
бен Каравелов“. В рамките на обуче-
нията бяха разгледани конкретни ка-
зуси от практиката и новости при 

прилагане на законодателството. 
Областното представителство 

проведе и специализиран семинар на 
тема „Новости в строителството“. 
Събитието е от поредицата „Стро-
ителна Академия“, която e предназ-
начена за актуализиране на знани-
ята и уменията на строителните 
техници. Разгледани бяха новости 
в строителството, законодател-
ството и конкретни практически 
примери.

На 15 март ОП на КСБ – Стара 
Загора, организира безплатен семи-

нар на тема „Основни принципи на 
пасивната и почти нулевоенергий-
ната сграда”. Лектори ще бъдат д-р 
арх. Здравко Генчев и инж. Алексан-
дър Станков, които ще представят 
влезли в сила законодателни промени, 
свързани с енергийната ефективност 
за обществени обекти, както и пред-
стоящи промени за всички останали 
здания от 2021 г.. На събитието ще 
се засегнат концепция и стандарт 
за ПНЕС - национална дефиниция, ос-
новни принципи на пасивната и почти 
нулевоенергийната сграда. 

Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико Търново

На 26 февруари Областното 
представителство на Камарата 
на строителите в България във Ве-
лико Търново (ОП на КСБ – Велико 
Търново) проведе извънредно Общо 
събрание (ОС). Представители на 
фирмите членове на ОП се събраха 
в заседателната зала на местната 
структура на КСБ. Събитието от-
кри председателят на ОП на КСБ – 
Велико Търново, инж. Любомир Шер-
бетов. Гост на заседанието беше 
изп. директор на Камарата инж. 
Мирослав Мазнев.

В началото инж. Шербетов за-
позна присъстващите с регламен-
та на протичане на извънредното 
ОС, като обясни, че поради настъ-
пила промяна в статута на член на 
Областния съвет (ОблС) на ОП се 
налага избор на нов представител 
в ОблС. Дневният ред включи още 
допълване на Контролния съвет (КС) 
и избор на делегати, които да пред-
ставляват ОП на Общото годишно 
събрание на КСБ.

С явно гласуване бяха избрани 6 
делегати за ОС на КСБ. След това с 
тайно гласуване и с квалифицирано 
мнозинство от 2/3 присъстващите 
на събранието взеха решения за ак-
туализация на състава на ОблС и КС 
на ОП на КСБ – Велико Търново.

Общото събрание на ОП на КСБ – 
Велико Търново, беше запознато от 
инж. Мирослав Мазнев с провежда-
ната политика и инициативи на Ка-
марата през изминалата година. Той 
информира, че КСБ активно работи 
в тясно сътрудничество с другите 
браншови организации в строител-
ния сектор за изготвяне на законо-

дателни промени в нормативната 
база, някои от които вече са факт. 
„Камарата има смисъл, когато има 
добавената стойност за фирмите, 
които членуват в нея. Положихме 
доста усилия и бяхме приети много 
добре, защото направихме изключи-
телно много работни срещи с раз-
лични министерства, ведомства, 
комисии към Народното събрание. 
Съсредоточихме усилията си към 
малките и средните фирми“, посочи 
изп. директор на КСБ.

Инж. Мирослав Мазнев подчер-
та, че предстои Народното събра-
ние да гласува промени в Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), 
с които да се допусне фирми с едно 
техническо лице да могат да изпъл-
няват само обекти до 100 кв. м, а 
всички над тази квадратура да бъ-
дат възлагани на фирми, вписани 
в ЦПРС. „Другите важни промени, 
които влязоха в Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП), са свързани 
с подизпълнителите - вече има въз-
можност за смяна или включването 
им по всяко време на строителство-

то. Подизпълнителите 
ще фигурират в Акт 15, 
като те трябва да из-
искват референции от 
главния изпълнител, в 
които ясно да се виж-
дат извършените СМР 
от тях. Тази стъпка 
дава възможност на 
малките фирми да се 
развиват и да вървят 
напред“, подчерта още 
инж. Мазнев.

По думите му друга 
важна тема е предого-

варянето на цените на строител-
ството в процеса на работа, осо-
бено когато срокът на изпълнение е 
по-дълъг. „Усилията ни са насочени 
и по формирането на девизни/бю-
джетни цени. Много често те се 
правят на база от предишни годи-
ни. С последните промени в ЗОП се 
въведе цените да се сформират по 
пазарни критерии към момента на 
обявяване на търга“, допълни изп. 
директор на Камарата и съобщи, 
че занапред основна задача за КСБ 
ще е разделянето на ЗУТ на два 
нови закона - единият за устрой-
ството на територията, а втори-
ят за строителството, който да 
включва проектиране, надзор и из-
пълнение. „С това ще се дефинират 
много ясно отговорностите и изис-
кванията към всеки един участник“, 
коментира още той. 

Инж. Мазнев каза, че КСБ пред-
лага още разрешението за строи-
телство да се издава още при идеен 
проект и да отпаднат държавните 
приемателни комисии. Приемането 
на обектите да става с подписва-
не на Акт 15 от възложителя, про-
ектанта, строителя и надзора. По 
този начин ще е ясно кой носи отго-
ворност за всяка част от изпълне-
нието на проекта. „Ние предлагаме 
също от подписването на Акт 15 
да тече и гаранционният срок за 
обектите“, каза още изп. директор 
на Камарата и съобщи, че КСБ ра-
боти по въвеждане на електронно 
подаване на документи от фирми-
те в изпълнение на чл. 10, ал. 4 от 
Правилника за работа на ЦПРС с цел 
намаляване на административната 
тежест.
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Снимки авторът

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

В очакване на приема-
нето на Многогодишната 
финансова рамка на ЕС за 
следващия програмен пе-
риод 2021 – 2027 г., през 
който България трябва да 
получи повече средства 
от Кохезионния фонд, след 
като ЕП подкрепи увели-
чение от над 3 млрд. лв., 
вестник „Строител“ пра-
ви равносметка за по-
стигнатите резултати 
от 2007 до 2019 г. и реа-
лизираните инвестиции 
благодарение на европей-
ската солидарност. Изда-
нието изпрати запитване 
до Управляващите органи 
(УО) на програмите, фи-
нансирани със средства 
от ЕС, касаещи строи-
телния бранш, за инфор-
мация за приключилите 
строителни проекти през 
програмен период 2007 – 
2013 г. и настоящия 2014 
– 2020. В миналия брой 
публикувахме официални 
данни, обобщаващи изпъл-
нението на ОП „Транспорт 
2007 – 2013“ и напредъка 
по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“. В това из-
дание представяме как-
во е постигнато по ОП 
„Околна среда“ (ОПОС) от 
2007 г. до 2019 г. на база 
предоставена информация 
от УО.

Резултатите от клю-
човите за строителния 
сектор програми от пери-
одите 2007 – 2013 г. и 2014 
– 2020 г. (до момента) ще 
бъдат представени по-
подробно по време на меж-
дународната конференция 
„Европейска солидарност 
в инвестиционната поли-
тика на ЕС, реализирана 
в България“, която се ор-
ганизира от Камарата на 
строителите в България, 
г-жа Искра Михайлова, 
председател на Комиси-
ята по регионално раз-
витие в Европейския пар-
ламент, и в. „Строител“. 
Събитието ще се проведе 
на 15 март 2019 г. в „София 
хотел Балкан“.

Постигнати резултати 

по ОП „Околна среда 2007 

- 2013“

По „ОПОС 2007 – 2013“ 
са сключени договори за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
(БФП) в размер на близо 
3,4 млрд. лв., или за 105% 
от общия размер на сред-
ствата по програмата. 
Успешно изпълнени са 
общо 428 проекта и са 
усвоени над 3,42 млрд. лв. 
По Приоритетна ос 1 „По-
добряване и развитие на 
инфраструктурата за пи-
тейни и отпадъчни води и 
подобряване на качество-
то на атмосферния въз-
дух” са реализирани 221 

проекта и е усвоена БФП в 
размер на над 2,4 млрд. лв. 
В резултат са изградени/
реконструирани 50 пре-
чиствателни станции за 
отпадъчни води (ПСОВ) – 
Благоевград, Бургас, Бяла 
Слатина, Варна, Вършец, 
Габрово, Етрополе, Казан-
лък, Карлово, Кнежа, Козло-
дуй, Костинброд, Кричим, 
Кубрат, Кърджали, Ловеч, 
Лозница, Луковит, Мездра, 
Момчилград, Монтана, 
Несебър, Нови пазар, Пав-
ликени, Панагюрище, Пе-
щера, Пирдоп, Поморие, 
Провадия, Първомай, Ра-
ковски, Руен, Свиленград, 
Свищов, Септември, Со-
зопол, Сопот, Стамболий-
ски, Трявна, Троян, Тунджа, 
Хисаря, Червен бряг, Ябла-
ница, Бяла - Русе, Бургас 
(Банево), Силистра, Испе-
рих, Ботевград, Белене.

Изградената или рекон-

струирана ВиК мрежа е над 

2600 км, 

а броят на жителите, 
които се ползват от по-
добрени условия във ВиК 
сектора, е 889 594.

С ъ с  с р е д с т в а  п о 

„ОПОС 2007 – 2013“ по ПО 
1 са доставени: 

 126 екологични авто-
буса в София, с което се 
постига принос в намале-
нието на вредните емисии 
в атмосферния въздух до 
6 пъти; 

 20 нови модерни мо-
триси, които спомагат за 
намаляване на вредните 
емисии CO

2
 с до 5,05 т/г.;

 10 метровлака, бла-
годарение на които вред-
ните емисии в столицата 
се намаляват с 2,78 хил. 
тона годишно, в т.ч. 2,6 
хил. тона въглероден ди-
оксид;

 100 нови тролей-
буса в градовете Бургас 
(22 бр.), Варна (30 бр.), 
Стара Загора (8 бр.) и 
Плевен (40 бр.). 

По Приоритетна ос 2: 

„Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци”

Успешно са изпълнени 
48 проекта на стойност 
725 млн. лв. Най-значими-
те обекти, изградени по 
ПО 2, са 19-те регионал-
ни депа за твърди битови 

отпадъци  - Аксаково (Ва-
рна), Ботевград, Бургас, 
Велико Търново, Видин, 
Габрово, Добрич, Луковит, 
Малко Търново, Никопол, 
Панагюрище, Перник, Пле-
вен, Самоков, Стара За-
гора, Столичната общи-
на (I и II фаза от големия 
проект на Столичната 
община), Хасково, Ямбол, 
Разлог. 

Изпълнение на ОП „Околна 

среда 2014 – 2020“

До момента по „ОПОС 
2014 – 2020“ са обявени 
36 процедури на стой-
ност 3,55 млрд. лв. Това 
представлява 103% от 
бюджета на оперативна-
та програма. Сключени 
са и се изпълняват 111 
договора на стойност 
1,69 млрд. лв., което пред-
ставлява близо 50% от 
бюджета на „ОПОС 2014 
– 2020“.

 По ПО „Отпадъци“ са 
подписани 33 договора на 
стойност 476 млн. лв., или 
близо 84% от бюджета на 
оста.

 По ПО „Подобряване 
на качеството на атмос-

ферния въздух“ се изпъл-
няват 12 договора за 2,1 
млн. лв., което е 1,8% от 
приоритетната ос. От-
ворени са две процедури. 
Едната е за актуализация 
и разработване на общин-
ски програми, а другата е 
насочена към 7 общини и е 
свързана с внедряването 
на мерки за подобряване 
на качеството на атмос-
ферния въздух.

 По ПО „Води“ се ре-
ализират 26 договора на 
стойност 1,03 млрд. лв., 
или 44% от бюджета на 
оста. Готови са някои от 
т.нар. фазирани проекти, 
чието изпълнение започна 
през предходния програмен 
период – Раднево, Банско, 
Шумен и Тервел. Част от 
интегрирания проект за 
воден цикъл на община Вра-
ца също е завършена. Там 
е построена и въведена в 
експлоатация пречиства-
телна станция за отпа-
дъчни води. Приключена е и 
работата по част от ли-
нейната инфраструктура в 
рамките на града. Реализи-
рано е и строителството 
на ПСОВ на Шумен – също 
фазиран проект от пре-
дходния програмен период. 
Изградена е ВиК мрежа-
та в Долна Митрополия - 
партньор с община Плевен 
в съвместен интегриран 
воден проект на терито-
рията на двете населени 
места. Строителните 
дейности в Плевен продъл-
жават. През тази година 
предстои да се финализира 
и водният проект на общи-
на Асеновград.

 По ПО „Превенция 
и управление на риска от 
наводнения и свлачища“ 
се реализират 9 проекта 
на обща стойност 67,7 
млн. лв., което предста-
влява 44% от бюджета на 
оста. 

От Управляващия ор-
ган на ОПОС съобщиха, 
че през 2019 г. общините 
ще бъдат подкрепени по 
няколко основни направ-
ления. „Ще обърнем вни-
мание на всички останали 
водни обекти, които към 
настоящия момент са 
в процес на изпълнение. 
След доста дълго обжал-
ване на процедурите по 
обществените поръчки 
стартират проектите на 
Приморско, където беше 
направена първа копка, и 
на Елхово. Осъществяват 
се и дейностите в Айтос, 
започва строителството 
по водните проекти на 
Пловдив и Тутракан. Всич-
ко това е в рамките на 
Приоритетна ос „Води“. По 
ПО „Отпадъци“ през изми-
налата година сключихме 
27 договора за изграждане 
на сепариращи и компос-
тиращи анаеробни инста-
лации, на които реалното 
изпълнение започва сега“, 
заявиха от УО.

Според Управляващия 
орган друг важен момент е 

договарянето на 14-те ВиК 

проекта. 

„Предстои в рамките 
на следващите 5 години 
качеството на пречист-
ване на питейните и от-
падъчните води да бъде 
на много по-високо ниво. 
С изпълнението на тези 
проекти се отговаря не 
само на европейските 
критерии – това е важно 
и за здравето и живота 
на хората в България“, 
посочиха от УО на ОПОС 
и допълниха, че се очаква 
да се подпише договор за 
старт на проекта с бе-
нефициент „ВиК Смолян“. 
С реализацията му ще бъ-
дат намалени загубите на 
вода във водопреносната 
мрежа и ще бъде подобре-
но водоснабдяването на 
населението на Смолян.

По отношение на об-
щинските язовири от 
УО коментираха, че са 
стартирали  първите 
подписвания на договори 
по процедура „Мерки за 
въвеждане на решения за 
превенция и управление 
на риска от наводнения“ 
– такива са сключени с 
Габрово, Гълъбово и Сви-
ленград. С изпълнението 
на трите проекта близо 
61 000 жители ще се полз-
ват от мерки за защита 
от наводнения. Целите на 
процедурата са насочени 
към повишаване защита-
та на населението от 
наводнения, подобряване 
техническото състояние 
и защита на критичната 
инфраструктура, вкл. и на 
техническата и социална 
инфраструктура, както и 
по-добра подготвеност 
на населението за реакция 
при наводнения.

ПСОВ Шумен

ПСОВ Трявна
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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 (позиции-

те 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

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.

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:

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

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

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
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Измененията бяха обнародвани в Държавен вестник на 18.10.2018 г.

Десислава Бакърджиева 

От 1 март влизат в 
сила част от промените 
в Закона за обществени-
те поръчки (ЗОП), приети 
със Закон за изменение 
и допълнение на ЗОП, об-
народван на 18.10.2018 г., 
като една част от новите 
текстове влязоха в сила 
още същия ден. Основната 
цел на поредните промени 
е поетапно въвеждане на 
единна електронна плат-
форма, с която страната 
ни постепенно ще пре-
мине към провеждане на 
търговете изцяло по елек-
тронен път. С времето 
платформата ще обхване 
целия процес, включител-
но и разплащането с елек-
тронни фактури. Тя ще е 
задължителна за всички 
възложители, като е до-
пусната възможност само 
централните органи да 
използват свои платфор-
ми, които трябва да са 
свързани с националната. 
Измененията, касаещи за-
дължително прилагане на 
националната електронна 
платформа за обществени 

поръчки, ще са в сила от 
1.11.2019 г., а от 1.01.2021 г. 
ще се обезпечи прилагане 
на всички функционал-
ности на системата.

Разпоредбите, кои-
то влизат в  сила  от 
1.03.2019 г., са свързани 
със стойностните праго-
ве, делегиране на право-
мощия, сключване и изме-
нение на договор, срока за 
събиране на оферти, кон-
трола и др.

Стойностните праго-
ве за прилагане на проце-
дури по ЗОП са завишени, 
като това е свързано с 
увеличение на европейски-
те прагове от 1.01.2018 г. 
Процедурите по чл. 18, 
ал. 1, т. 1 – 11 от ЗОП 
следва да се прилагат от 
секторни и от публични 
възложители, които въз-
лагат строителство над 
10 000 000 лв. Този праг е 
завишен двойно спрямо до-
сега действащия, който 
беше 5 000 000 лв. 

П убличните възло-
жители са задължени да 
прилагат посочените 
процедури по-горе, кога-
то възлагат доставки и 

услуги на стойност над 
280 000 лв. без ДДС, като 
тук прагът се увеличава 
спрямо досегашна стой-
ност от 264 033 лв. без 
ДДС. За секторните въз-
ложители този праг става 
860 000 лв. без ДДС. Съ-
ществено завишаване има 
и при прага за възлагане на 
услуги по Приложение №2 
към ЗОП, като публичните 
и секторните възложите-
ли ще са длъжни да прила-

Мирослав Еленков

Кабинетът ще предло-
жи на Народното събра-
ние проект на Закон за 
изменение и допълнение 
на Закона за концесиите, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Министерския съ-

вет. Основната цел на 
промените е свързана с 
подобряване на правната 
среда при възлагане на 
процедури за концесия. 
Също така се гарантира 
прилагането на Директи-
ва 2014/23/ЕС на Европей-
ския парламент и на Съве-

Мирослав Еленков

Министерският съ-
вет (МС) одобри промени 
в Закона за кадастъра и 
имот ния регистър (ЗКИР). 
Те целят подобряване на 
административното об-
служване и качеството 
на кадастралната карта 
(КК) и кадастралните ре-
гистри (КР) и намаляване 
на документооборота на 
хартиен носител между 
различните администра-
ции. Това стана по време 
на редовното заседание 
на правителството.

В резултат на увеличе-
нието на териториалното 
покритие на страната с 
КК и КР, повишаването на 

броя на новопостроените 
сгради в големите градове 
и курортните комплекси и 
на инфраструктурните 
обекти значително е на-
раснал броят на заявле-
нията за услуги, което е 
създало необходимост от 
подпомагане на службите. 
Към момента покритие-
то на страната с кадас-
трална карта и регистри 
е 72%, като се предвижда 
до средата на 2019 г. да 
достигне 90%.

Лицата,  придобили 
правоспособност по ка-
дастър по реда на ЗКИР, 
ще могат да подпомагат 
службите по геодезия, 
картография и кадастър 
при административното 

обслужване на потреби-
телите на кадастрални 
услуги, за което няма да 
получават възнагражде-
ние. Това са инженери по 
геодезия с образовател-
но-квалификационна сте-
пен „магистър“ и минимум 
2 години професионален 
стаж в областта.

„Включването на пра-
воспособни лица в проце-
са ще подобри и ускори 
обслужването на граж-
даните и бизнеса. Не се 
предвижда въвеждане на 
допълнителна такса за 
гражданите. Те ще запла-
щат нормативно опреде-
лената държавна такса 
за съответната услуга“, 
посочват от МС.

гат процедурите по чл. 18, 
ал. 1, т. 1 – 11 от ЗОП, ко-
гато възлагат такъв тип 
услуги на стойност съот-
ветно над 1 000 000 лв. без 
ДДС за публичните и над 
1 500 000 лв. без ДДС за 
секторните възложители. 

Нов момент е и въ-
веждането на пазарните 
консултации и проучвания 
като принцип при изчисля-
ване на прогнозната стой-
ност на търга, за което 
КСБ настояваше.

По предложение на Ка-
марата на строителите 
в България са приети и 
промени, свързани с въз-
можностите за замяна или 
включване на нов подиз-

пълнител при изпълнение 
на договор за обществена 
поръчка. Уредени са и слу-
чаите на възможна смяна 
на партньор в обединение 
– изпълнител на поръчка-
та, когато то не е юриди-
ческо лице. 

По отношение на деле-
гирането на правомощия е 
въведена нова възможност 
за възложител, който е 
първостепенен разпоре-
дител с бюджет, да въз-
лага обществени поръчки 
за нуждите на неговите 
разпоредители с бюджет 
от по-ниска степен, неза-
висимо че те са самосто-
ятелни възложители.

Важни промени са на-

правени в посока гаран-
тиране и повишаване на 
публичността и прозрач-
ността в процеса на въз-
лагане и изпълнение на по-
ръчките. Регламентирано 
е задължение за възложи-
телите да публикуват в 
Регистъра на обществе-
ните поръчки информация 
за всички допълнителни 
споразумения към догово-
рите. На оповестяване в 
профила на купувача под-
лежат и договорите за по-
дизпълнение.

С новата разпоредба 
на чл. 65, ал. 2 от ЗОП се 
пояснява приложното поле 
на ресурса на трети лица, 
като е допълнено, че кога-
то участникът се позова-
ва за доказване на опита 
си на трети лица, същите 
следва да участват в из-
пълнението на поръчката.

Прецизирани са право-
мощията на изпълнител-
ния директор на АОП и 
видовете контрол, които 
осъществява Агенцията. 
Прецизирана е и разпоред-
бата за ползване на външ-
ни експерти относно про-
верката на техническите 
спецификации и методика-
та.

Всички нови текстове 
в ЗОП могат да се видят 
на официалния сайт на 
Държавен вестник, както 
и на сайта на в. „Строи-
тел“.

Снимки Румен Добрев

След поетапното въвеждане на единна електронна платформа, с която страната ни 

постепенно ще премине към провеждане на търговете изцяло по електронен път, кашоните ще 

останат в миналото

та от 26 февруари 2014 г. 
за възлагане на договори 
за концесия. С изменени-
ята се прецизират тек-
стовете за солидарната 
отговорност, начинът на 
разрешаване на спорове 
между страните, както 
и основанията за недей-
ствителност на концеси-
онния договор.



ФОРУМ 13петък, 1 март 2019 Ñòðîèòåë

Експерти от Виена и София обмениха опит на конференция в българската столица

П о  д у м и т е  н а 
 Микш-Фукс общината 
на австрийската столи-
ца прехвърля по-специ-
фичните си задачи върху 
частни партньори, като 
внимателно договаря 
възнагражденията и ме-
ханизмите за изпълнение 
на вменените функции, 
които винаги са ориен-
тирани към резултати-
те. Според нея пример за 
успешно ПЧП е обектът 
„Зона на срещи“. Проек-
тът е изпълнен в парт-
ньорство между ОВ и жи-
телите на ул. „Херенгасе“ 
– търговска улица в Пър-
ви район на Виена, кои-
то са превърнали тази 
част от столицата на 
Австрия в по-добро мяс-

то за живеене. Позитиви 
е показал и създаденият 
чрез ПЧП „Образовате-
лен кампус Атенгасе“ във 
Виена, който предоставя 
обучения и в детска гра-
дина, и в музикално учи-
лище.

Ренате  Брау нер  е 
убедена, че публичните 
инвестиции трябва да се 
финансират от Европей-
ския съюз, а промените 
в градовете да са инова-
тивни. „В концепцията за 
умен град задължително 
трябва да присъстват 
услугите, свързани с об-
разованието и здравео-
пазването. Ключови са и 
достъпността, и използ-
ването на последните 
технологии“, посочи тя. 

По думите й публичните 
услуги, за които отгова-
рят общините, трябва да 
се възлагат на частния 
сектор след широко об-
съждане с гражданите. За 
нея успешно прехвърляне 
на публични дейности на 
бизнеса е постигнато в 
Париж и Ница, Франция - 
за водоснабдяването, а в 
Осло, Норвегия - за упра-
влението на отпадъците.

Клеменс Химпеле раз-
гледа възможностите за 
споделяне на публичните 
ресурси, за които отгова-
ря частният сектор. Той 
обясни, че ползотворно 
сътрудничество в това 
направление е постигна-
то както във Виена, така 
и в София, където чрез 
платформи peer-to-peer 
се споделят велосипе-
ди, автономни коли, ски, 
машини, книги, които се 

отдават под наем след 
реализирано ПЧП.

Ботьо Ботев почер-
та, че Столичната об-
щина е реализирала ре-
дица успешни проекти в 
партньорство с частния 
сектор в сферата на 
транспорта, екологията, 
социалното предприема-
чество и администра-
тивните услуги. „Отго-
ворът на съвременните 
предизвикателства пред 
градовете изисква smart 
решения и активен обмен 
на опит и добри практики 
между тях“, допълни той 
и припомни, че в момента 
в София се внедрява елек-
тронна система за так-
суване в градския транс-
порт. Според него това 
е иновативно решение, с 
което ще се подобри жи-
вотът на хората и ще ре-
шат редица проблеми.

Елизабет Микш-Фукс, ръководител на звено Мрежа от 
компетентности ПЧП, отдел „Строителство и механизация“, 
дирекция „Градоустройство“, община Виена: 

Г-жо Микш-Фукс, на форума 

представихте редица добри при-

мери за публично-частно парт-

ньорство, реализирани от община 

Виена. Кои са най-значимите за 

Вас?

Най-големите проекти, които из-
пълняваме чрез ПЧП, са за образова-
телни кампуси. На територията на 
община Виена в момента се строят 
10 такива. Инвестициите, които се 
правят в тях, са мащабни.

Как се избират фирмите, които 

ги изграждат, и колко време, след 

като кампусите бъдат построени, 

се експлоатират от компаниите, 

инвестирали в тях?

Обявява се обществена поръчка 
с изискванията за сградата. Това е 
многостепенен търг, като, разбира 
се, винаги търсим най-добрата ико-
номически оферта. След завършва-
нето на обектите фирмите могат 
да ги експлоатират 25 години.

Какви са настроенията на биз-

неса относно ПЧП?

Това е много важен въпрос, 
който трябва да се разглежда на 
различни нива, защото малките и 

средните фирми нямат възможност 
да се възползват от този модел. 
Докато големите концерни доста 
по-лесно могат да си позволят да 
кандидатстват за такива проек-
ти. За да изпълнят ПЧП, малките 
и средните предприятия трябва да 
се обединяват в консорциуми, за да 
осигурят финансовия ресурс, който 
трябва да се инвестира първона-
чално.

Какви са предимствата на 

ПЧП?

Ако строител-
ството и послед-
ващото управление 
на даден обект се 
възложи на един из-
пълнител, това на-
малява разходите 
за експлоатация. 
Има и по-голяма си-
гурност по отно-
шение на разходи-
те за дълъг период 
от време. Когато 
общината изпъл-
ни самостоятелно 
обекта, тя може 
да отлага във вре-

мето всякакви мерки за поддръжка 
на сградите по финансови причини, 
докато частният партньор е длъжен 
да ги изпълнява.

По време на самото строител-

ство кой извършва контрол дали 

всичко върви в срок и спазва ли се 

заданието на проекта?

В община Виена има специален 
отдел, които отговаря за целия про-
цес по изпълнение на проекта. Тази 
структура извършва и контрол, като 
при необходимост налага санкции.

Проектът „Ваучерна схема за предоставяне на услуги 
за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари” 
ще подпомага с 50 хил. лв. малките и средните фирми. Той 
е пилотен за България и се съфинансира от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ 
(„ОПИК 2014 – 2020“). Това съобщи главният директор на 
ГД „Развитие на малките и средни предприятия“ към Из-
пълнителна агенция за насърчаване на малките и средни-
те предприятия (ИАНМСП) Мариян Стоянов по време на 
семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес 
растеж за малки и средни компании“. 

Схемата по „ОПИК 2014 – 2020“ е открита на 20 ок-
томври миналата година и ще приключи през 2020 г. Фи-
нансирането по нея ще става с предоставяне на ваучери 
с номинална стойност 50 000 лв. „Ваучерът, който ще 
получат одобрените кандидати, е отпечатан от надзора 
на Министерството на финансите“, отбеляза Стоянов и 
допълни, че участниците трябва да подават заявление по 
електронен път.

Първите 30 одобрени кандидати ще получат ваучер на 
стойност 50 000 лв. за предоставяне на консултантски 
услуги от лицензираните инвестиционни посредници към 
Комисията за финансов надзор. Парите ще се изплащат 
само при успешно осъществена емисия за набиране на 
капитал в размер не по-малък от 500 000 лв. По думите 
на Мариян Стоянов, ако ресурсът за предвидените вауче-
ри се изчерпа, е планирано да се отпуснат допълнителни 
средства по „ОПИК 2014 – 2020“.

„Не се случва често бизнесът и държавата заедно да 
се опитват да стимулират предприятията, особено мал-
ките и средните. Благодарение на средства от държав-
ния бюджет и европейското финансиране те могат да се 
развиват“, коментира още Стоянов.

Мирослав Еленков

„П ублично -частно-
то партньорство (ПЧП) 
е модел, чрез който се 
постига икономическа 
ефективност, добра ор-
ганизация при изпълне-
нието на даден проект 
и се осигурява необходи-
мото финансиране“. Това 
каза на конференция на 
градовете Виена и Со-
фия под надслов „Диалог 
за бъдещето“ Елизабет 
Микш-Фукс,  ръководи-
тел на звено Мрежа от 
компетентности ПЧП, 
отдел „Строителство 
и механизация“, дирек-
ция „Градоустройство“, 
община Виена.  В дву-
дневния форум, който се 
проведе в българската 
столица, участваха още 
зам.-председателят на 
постоянната Комисия по 
икономика и собственост 
към Столичната община 
(СО) Ботьо Ботев, Рена-
те Браунер, пълномощник 
на община Виена (ОВ) 

за комуналните услуги и 
икономика, Клеменс Хим-
пеле, ръководител Отдел 
23 към ОВ, и много дру-
ги експерти от двата 
града. Най-интересната 
дискусия в рамките на 
събитието беше на тема 
„Публично-частно парт-
ньорство с фокус върху 
интелигентните градски 
решения“.

Снимки Румен Добрев
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Съединение е град в Южна България, 
който се намира в Пловдивска област. 
Старото му име е Голямо Конаре, което 
има особено място в националната ни ис-
тория и пази спомена за обединението на 

България. Неоспорим е приносът на хора-
та от Голямо Конаре в Съединението на 
Княжество България с Източна Румелия 
през 1885 г. 

Преди 134 години 400 родолюбци пола-
гат клетва на централния площад, който 
преди се е наричал с простото име „Поля-

на“. Освещават знамето на Голямоконар-
ската чета, ушито от Недялка Шилева-
Чардафонова, и всички те, предвождани 
от Продан Тишков-Чардафон, се отправят 
към Пловдив, за да извършат историче-
ското си дело. Конницата тръгнала на 5 
септември 1885 г. от Голямо Конаре, а на 

6 септември с помощта на пловдивския 
гарнизон България е обединена. 

Не е случайно, че на 16 септември 
1969 г. в с. Голямо Конаре е открит първи-
ят в България паметник на Съединението, 
селото е обявено за град и е преименувано 
на Съединение.

Кметът Атанас Балкански:

Г-н Балкански, какъв 

е напредъкът на изпъл-

нение на Общинския план 

за развитие за периода 

2014 – 2020 г. и по-спе-

циално частта, която е 

свързана със строител-

ството? 

Общинският план е, 
образно казано, огледало, 
което служи за установя-
ване на проблеми в изпъл-
нението на политиката за 
местно развитие. Той ни 
дава посоката за вземане 
на своевременни решения 
за нужните промени. На 
базата на социално-ико-
номическия анализ още в 
началото на моя мандат 
ние формулирахме след-
ната стратегическа цел: 
„Създаване на нови условия 
за подобряване на климата 
за развитие на местната 
икономика и физическата 
среда за живот на хората, 
съпроводени от повишава-
не на заетостта и доходи-
те на населението”. Това 
предполага изграждане и 
развитие на ефективна 
административна среда с 
висок капацитет и инсти-
туционална устойчивост, 
предоставяща услуги в 
подкрепа на гражданското 
общество, неправител-
ствените организации и 
бизнеса. 

Ръководството на об-
щината продължава да 
работи активно заедно 
с местния парламент по 
пет основни приоритета: 
Постигане на устойчив 
икономически растеж чрез 
развитие на конкуренто-
способна икономика; Раз-
витие на диверсифицирана 
и устойчива местна ико-
номика; Насърчаване въз-
никването и развитието 
на бизнес на съвременно 
технологично ниво; Разви-
тие на туристическия от-

расъл, като алтернативен 
стопански сектор; Пазар-
но ориентирано селско и 
горско стопанство.

Дали сме успели? Това 
ще го кажат хората на 
предстоящите избори. Аз 
само ще спомена, че на-
шата относително малка 
община в близост до голе-
мите промишлени центро-
ве Пловдив и Пазарджик 
успява в много отноше-
ния да е на равнището на 
своите съседи. Например 
ние имаме също много 
добре развита индустри-
ална зона. Вие сам видя-
хте какво строителство 
се  разгръща на тази те-
ритория. Местните се 
замогнаха и изграждат 
нови едно- и двуфамил-
ни къщи. Дори в с. Любен 
успешно бе реализирано 
преустройството на ста-
ра родова къща и тя вече 
посреща туристи в т.нар. 
къща за гости. 

Тук е мястото да спо-

деля, че завършваме про-
екта „Преустройство на 
съществуващата сграда 
за нуждите на спортните 
обекти, спортните пло-
щадки и вертикалната 
планировка на СУ „Христо 
Ботев”. За изпълнение-
то на това строител-
ство от държавния бю-
джет ни бяха отпуснати 
1 416 000 лв. С реализи-
рането му не само ще се 
осигури обновена база с 
модерни спортни съоръ-
жения, но и ще се подобри 
учебният процес.

Има ли други обекти 

от образователната ин-

фраструктура, по които 

работи строителният 

бранш – реновират ли 

се сгради на училищата 

и детските заведения, 

изграждат ли се детски 

площадки? 

На територията на 
общинския център функ-
ционират две училища - 
„Христо Ботев”, за което 
вече стана дума, и начал-
ното „Любен Каравелов”. 
Детските градини са три 
– в града и в селата Голям 

чардак и Царимир. В тези 
учебни заведения се от-
глеждат и възпитават 45 
деца на яслена възраст, 
над 240 малчугани между 
3 и 6 години, над 65 под-
растващи в подготви-
телното обучение  преди 
постъпване в първи клас и 
над 400 ученици от I до XII 
клас. Тези цифри са много 
красноречиви за нашия ре-
гион, който е много добро 
място за живеене и рабо-
та.

Всичките ни сгради 
от образователната ин-
фраструктура са изцяло 
обновени и санирани, с 
подменена хидро- и топло-
изолация. Основната – на 
СУ „Христо Ботев”, която 
е открита през 2011 г., 
изцяло отговаря на съвре-
менните норми.

Още нещо – сградите 
от образователната ин-
фраструктура са и гази-
фицирани. В игралните къ-
тове на детските градини 
са подменени различните 
по вид катерушки съобраз-
но с изискванията на нор-
мативите, а в яслената 
група в града предстои 
реализирането на маща-
бен проект за вертикална 
планировка. 

С други думи - моят 
екип работи активно и за 
децата, които са нашата 
най-сигурна инвестиция за 
бъдещето.

Общината се намира 

в близост до трансевро-

пейските коридори 4 и 8, 

а на територията й има 

9 села. Какво е състоя-

нието на пътищата към 

тези по-малки населени 

места, а и в тях сами-

те?

Стратегическото раз-
витие на нашата община 
се определя от близостта 
на автомагистрала „Тра-
кия” и Пловдив. През нашия 
град минава и жп линията 
Пловдив - Панагюрище.

Републиканската път-
на мрежа, основно тре-
токласни пътища, с дъл-
жина над 50 км е в добро 
състояние. Но същото не 
може да се каже за общин-
ските шосета. Те са към 
35 км, основно са строени 
преди повече от 30 години 
и определено са с износе-
на асфалтова настилка 
и с видими пътни дефор-
мации. Независимо от 
ограничените средства, 
с които разполагаме, се 
стараем ежегодно да ги 
поддържаме и изкърпваме. 
Тук няма да скрия, че има-
хме изготвени добри про-
екти за основен ремонт и 
рехабилитация на два об-
щински пътя. За тях през 
2018 г. кандидатствахме 
за финансиране по Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони, но обекти-
те ни не бяха класирани.

Атанас Балкански е роден през 1966 г. в Съединение. 

Работил е основно в частния сектор. След 2006 г. има 

собствен бизнес. Два мандата е общински съветник и от 

2015 г. е кмет на община Съединение. 

Жп гара Съединение

Снимки авторът
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И НСОРБ

Географското место-

положение на общината 

не предполага да имате 

проблеми с питейното 

водоснабдяване. Така ли 

е в действителност? 

Какво е състоянието на 

ВиК мрежата?

Да, определено имаме 
голям водосбор. Хидро-
ложката система на об-
щината се определя от 
р. Пясъчник и р. Потока. 
Постоянният дебит на 
двете реки се обуславя 
от значителните по площ 
водосборни области. Това 
дава отражение и на под-
земните води в близост 
до  техните течения . 
Подземните ресурси вър-
ху по-голямата част от 
територията на община-
та са с постоянно водно 
количество. Поради това 
водоснабдяването на се-
лищата се осъществява 
само от тях чрез тръбни 
и шахтови кладенци, раз-
положени в терасата на 
р. Марица.

Лошото е, че тръбо-
проводите са с отдавна 
изтекъл амортизационен 
срок, те са етернитови, 
с компрометирани връз-
ки между тях, което е 
причина за чести аварии 
и големи загуби на вода. 
Техническите загуби в 
разпределителните мре-
жи са значителни и на 
места достигат до 70% 
от общото количество 
вода, която се подава на 
входа на системата. Към 
това трябва да добавя, че 
нямаме и Пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води. Имаме изготвен ра-
ботен проект за такова 
важно съоръжение, за кое-
то очакваме финансиране 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
(„ОПОС 2014 – 2020“). 

В населените места 
на общината няма и ка-
нализационна мрежа и при 
наличието на високи води 
през определени месеци на 
година живеещите изпит-

ват определени затрудне-
ния – наводняване на дво-
рове, приземни помещения 
и прочие. Вследствие на 
постоянно наводняваните 
участъци от урбанизира-
ната територия на града 
възложихме изработване-
то на инвестиционен иде-
ен проект за „Аварийно 
изграждане на колектор 
за отвеждане на повърх-
ностните води”, за чието 
строителство очакваме 
финансиране от Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане към Министерския 
съвет.

В региона Ви няма 

промишлени замърсите-

ли, но това не е доста-

тъчно за опазването на 

околната среда. Оползо-

творяват ли се битови-

те отпадъци в Съедине-

ние?

Това е много важна 
тема за кметския екип. 
100% от населението е 
обхванато от системата 
за организирано сметосъ-
биране и сметоизвозване 
на Регионалното депо за 
неопасни отпадъци  край 
с. Цалапица. Ще допъл-
ня, че за подобряване на 

системата за сметосъ-
бирането ежегодно чрез 
обществена поръчка под-
меняме и амортизирани-
те съдове в селата и в 
общинския център. Имаме 
сключени договори  за раз-
делно събиране на отпадъ-
ци от опаковки, на излязло 
от употреба електриче-
ско и електронно оборуд-
ване и на батерии и аку-
мулатори.

Ежегодно общината 
участва и в кампанията 
„За чиста околна среда” 
на Министерството на 
околната среда и водите и 
на ПУДООС. Целта ни е да 
облагородяваме замърсени 
терени, да благоустроява-
ме и подобряваме облика 
на района чрез оборудва-
не на детски площадки, 
монтиране на пейки и т.н. 
В тази връзка трябва да 
кажа, че след успешно 
класиране в конкурса „За 
чиста околна среда” по-
лучихме финансиране от 
ПУДООС за реализиране 
на два наши проекта. Пър-
вият е „Възстановяване 
и обновяване на екопарк-
градина за отдих в с. Не-
делево“, а вторият – за 
подобен в с. Любен. Става 
въпрос за строителство 

на пързалки, беседки, люл-
ки, монтиране на освет-
ление, поправка на алеи и 
т.н.

Особена гордост за 
административния капа-
цитет на нашата община 
е участието ни съвмест-
но с ПУДООС в реализи-
рането на „Пилотни мо-
дели за екологосъобразно 
събиране  и  временно 
съхранение на опасни би-
тови отпадъци” по Бълга-
ро-швейцарската програ-
ма за сътрудничество. 
Този проект има за цел 
намирането на работещи 
механизми за преодолява-
не на рисковете за човеш-
кото здраве и околната 
среда от тези отпадъци 
чрез създаването на 5 пи-
лотни центъра за събира-
нето им в Шумен, Левски, 
Разград, Созопол и Съеди-

нение, както и мобилни съ-
бирателни пунктове за съ-
седните на тях 17 общини. 
Голямата цел на проекта е 
изваждането им от общия 
поток на батерии, опаков-
ки от препарати, стари 
лекарства, електриче-
ско оборудване и др. През 
март т.г. след завършване 
на съответните СМР пло-
щадката в Съединение ще 
започне да функционира. 

Внесохме и проектно 
предложение за „Проек-
тиране и изграждане на 
компостиращи инстала-
ции за разделно събрани 
зелени и/или биоразгради-
ми отпадъци” за директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по „ОПОС 2014 – 2020“ в 
партньорство с община 
Стамболийски. Всички 
тези проекти са свързани 
със строителния бранш.

В заключение на този 
въпрос трябва да поясня, 
че предвиждаме изграж-
дането на дъждовен ко-
лектор за отвеждане на 
повърхностните води по 
най-краткия път до при-
лежащата река. Минала-
та година в края на юни в 
резултат на интензивни 
валежи, измерени до 95 л/

кв.м, в общината се съз-
даде критична ситуация. 
Улиците бяха залети, а в 
южната част на общин-
ския център се наводниха 
жилищата на хората. Ис-
каме в бъдеще да нямаме 
такива проблеми.

Срещате ли труднос-

ти, свързани с миграция-

та, и има ли безработица 

в района? 

Не мога да твърдя, че 
миграцията е някакъв про-
блем за нашата община. 
Нямаме и безработица, за-
щото имаме развита ико-
номическа зона. В нея са 
производство на опаковки 
за хранително-вкусовата 
промишленост, най-голе-
мите производители на 
ориз, които притежават 
най-модерната техно-
логия, производство на 
електронни компоненти, 
на растително масло, на 
фуражи и фуражни сме-
ски, на вино, продукти от 
грозде и спиртни напитки 
и т.н. 

Селскостопанският 
облик на общината обу-
славя развитието именно 
на промишлени подотра-
сли, свързани преди всич-
ко с преработката на 
продукцията и суровини-
те на селскостопанското 
производство – производ-
ство на брашно и трици; 
на хляб и хлебни изделия; 
на трайни и малотрайни 
колбаси. За всичко това 
се изисква и неквалифи-
цирана, и квалифицирана 
работна ръка. Работа има 
за всеки, който иска да се 
труди. И сме добро място 
за живеене, защото няма-
ме потенциални замърси-
тели на въздуха.

Тоест растениевъд-
ството е главният по-
дотрасъл на нашите хора. 
На второ място е живот-
новъдството, като на те-
риторията ни има няколко 
по-големи животновъдни и 
птицевъдни ферми. А през 
зимния сезон използване-
то на екологично чисто-
то гориво - газ за отоп-
лителните инсталации, 
практически не създава 
замърсявания в приземния 
въздушен слой.

Язовир „Пясъчник” е 

обявен за място с меж-

дународно  значение за 

Рамсарската конвенция 

за влажните зони. При-

влича ли този обект хо-

рата за отдих?

В териториалния об-
хват на общината попа-
дат изцяло или части от 
четири защитени зони 
от екологичната мрежа 
„Натура 2000”. Яз. „Пясъч-
ник” и „Оризища Цалапица” 
са за опазване на дивите 
птици и съхранение на 
природните местообита-
ния за представители на 
дивата флора и фауна.

В района на яз. „Пясъч-

ник” са установени 146 
вида птици, от които 44 
са включени в Червената 
книга на България. Язови-
рът е отлично място за 
спортен риболов, излети 
и къмпингуване.

Как се грижи общи-

ната за младите хора?  

Имате ли достатъчна 

спортни площадки, фит-

нес на открито, и др.?

На този въпрос от-
говарям с удоволствие. 
Спортни площадки имаме 
в селата Царимир, Малък 
чардак, Неделево и Любен 
и в общинския център. 
Построихме 10 фитнес 
площадки, които са ситу-
ирани във всяко от населе-
ните места на общината. 
Те са достъпни и за хора 
с увреждания. На дневен 
ред е изграждането и на 
стрийт-фитнес площадка. 

Успявате ли да реша-

вате проблемите на об-

щината чрез програмите 

на ЕС?

Както споменах, през 
миналата година подгот-
вихме и кандидатствахме 
с проекти за безвъзмезд-
но финансиране по ПРСР 
и по „ОПОС 2014 – 2020“, 
които са в процес на оце-
няване. Те са свързани със 
„създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура”. 
Имаме проект, който съ-
ответства на приорите-
тите на Общинския план 
за развитие и е свързан с 
„реконструкция, ремонт, 
оборудване и обзавежда-
не на общинска образова-
телна инфраструктура” за 
около 977 800 лв.

Очакваме финансиране 
за обновяване на терени 
за обществено ползване, 
както и за реконструкция 
на съществуващи трото-
арни площи в града.

Няма как да не споме-

нем, че великият акт на 

Съединението от 1885 г. 

на Княжество България 

и Източна Румелия е съ-

битие от национално 

значение в българската 

история, което до голя-

ма степен се дължи на 

населението от Вашата 

община. 

Абсолютно вярно. Поз-
волете ми да припомня 
факт от нашата история, 
с който сме изключително 
горди. С указ №828 (Дър-
жавен вестник, бр. 68/29 
август 1968 г.) Президи-
умът на Народното съ-
брание признава за град 
Голямо Конаре, като се 
преименува на  Съедине-
ние поради изключително 
активното участие на не-
говите жители в извърш-
ване на Съединението 
между Княжество Бълга-
рия и Източна Румелия в 
1885 г.

Детската градина в общинския център

СУ „Христо Ботев“ 
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Русе е основна движеща сила за икономическия растеж в региона
Елица Илчева

Приоритет в Русе са инве-

стициите в инфраструк-

турни проекти

Успешно изпълнение и 
приключване на важни ин-
фраструктурни проекти 
и максимално привличане 
на европейски средства 
през настоящия програ-
мен период 2014 – 2020 г., 
подобряване на пътната 
мрежа, в т.ч. в малките 
населени места, запазване 
на недвижимите ценнос-
ти, развитие на спорта и 
културния туризъм. Това 
са основните приорите-
ти, заложени в бюджета 
на община Русе за 2019 г. 
Финансовата рамка заед-
но с преходния остатък 
възлиза на 138 045 361 лв., 
като сумата е с близо 
4 млн. лв. повече в сравне-
ние с 2018 г. Тенденцията 
за ръст в целевите сред-
ства за образование, коя-
то се наблюдава във всич-
ки български градове, важи 
и за Русе. Това перо има и 
най-голям дял в бюджета 
и прави впечатление, че 
тук са осигурени и целеви 
средства – 150 000 лв. за 
ремонти, в т.ч. на дворни 
пространства в детските 
градини.

„Това е най-добрият 
бюджет, който общината 
е имала през последните 
20 години. Той показва из-
ключителна стабилност 
и дава гаранция за успеш-
но изпълнение на всич-
ки дейности, заложени в 
различните секторни по-
литики – за образование, 
здравеопазване, екология, 
социални, както и за про-
мяната на инфраструкту-
рата в града. Бюджетът 
кореспондира изцяло със 
заложените цели в Програ-
мата за управление и Об-
щинския план за развитие 
на Русе, като подпомага 
реализацията на инвести-
ционната ни програма, по 
която през 2019 г. се пла-
нира да се изпълнят 118 
инфраструктурни обекта, 
като 40 от тях са по раз-
лични европроекти“, ин-
формира кметът на Русе 

Пламен Стоилов.
Инвестиционната про-

грама е на обща стойност 
23 005 027 лв., като фи-
нансирането е разпреде-
лено, както следва: целева 
субсидия от държавния 
бюджет – 1 210 983 лв., и 
21 794 044 лв. – собстве-
ни средства, от които 
10 943 316 млн. лв. са пре-
ходен остатък от 2018 г. 
Сериозната сума, която 

фактически представля-
ва точно една шеста от 
целия бюджет, ще гаран-
тира, че през годината 
успешно ще се реализрат 
обектите, които ще по-
добрят облика на града 
и ще се осигури съфинан-
сиране на мащабните 
европейски проекти. Най-
големият е по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“) за 

реконструкция и рехаби-
литация на пешеходната 
среда и изграждане на 
зони за обществен отдих 
на стойност 16 860 657 лв. 
Вложенията в ремонтите 
на два ключови булевар-
да в града – „Липник“ и 
„Трети март“, ще са съ-
ответно 7 835 520 лв. 
и 6 326 447 лв., които са 
осигурени по Програмата 
за трансгранично сътруд-

ничество INTERREG V-A 
„Румъния - България 2014 
– 2020“. 

Планирано е надграж-
дане с втори етап на про-
екта за интегриран град-
ски транспорт по „ОПРР 
2014 – 2020“ на стойност 
24 344 185 лв., от които 
341 369 са собствен при-
нос на бенефициента, как-
то и обновяване на пет 
сгради от образователна-
та инфраструктура и на 
Пантеона на възрожден-
ците. Традиционно и през 
тази година фонд „Малки 
населени места“ осигуря-
ва средства за проекти в 
размер на 320 хил. лв., как-
то и 700 000 лв. за ремонт 
на уличната мрежа. 

Сред стратегически-
те обекти, включени в ин-
вестиционната програма 
на общината, са: изграж-
дане на голям модерен 

плувен комплекс; строи-
телство на спортна зала 
в СУ „Васил Левски“; пови-
шаване на енергийната 
ефективност на система-
та за улично осветление с 
подмяна на над 1200 улични 
и 435 паркови осветители; 
обновяване на 20 детски 
площадки и проектиране 
на други 25; реализация 
на 2 фитнеса на открито 
и на 2 стрийт площадки; 
изпълнение на мерки за 
подобряване качеството 
на атмосферния въздух и 
обществената хигиена и 
други.

И Силистра с амбициозна 

капиталова програма

Бюджетът на  Си -
листра за 2019 г. беше 
приет с абсолютно мно-
зинство от общинските 
съветници. Макрорам-
ката е приблизително 
44 597 000 лв., от които 
държавната субсидия е 
25 733 000 лв. „Очаквани-
те приходи от местни 
дейности са в размер на 
18 863 916 лв. Планирането 
им е съобразено с реални-
те възможности на граж-
даните и бизнеса, като за 
поредна година се включ-
ват мерки за увеличава-
не на събираемостта на 
просрочените вземания“, 
уверяват от кметството.

За образование са за-
ложени с 2 390 000 лв. по-
вече спрямо 2018 г., като 
средствата в това перо 
са 38% от целия бюджет. 
За поредна година са оси-
гурени пари за социал-

ни помощи, за програма 
„Спорт“, финансиране на 
културния календар, за 
трансфер за Драматично-
кукления театър в размер 
на 20 000 лв. и др. В пои-
менния списък обектите, 
които ще се изпълнят с 
целевата субсидия за ка-
питалови разходи, са 118 
на брой на обща стойност 
13 537 99 млн. лв., от кои-
то европейските пари са 
7 912 524 млн. лв.

Малко преди гласуване-
то на бюджета от ръко-
водството на общината 
обясниха, че в макрорам-
ката са предвидени сред-
ства за асфалтирането 
на над 40 улици в града и в 
селата, както и за изграж-
дането на детски площад-
ки и спортни бази. Хората 
могат да очакват основни 
ремонти на 3 средни учи-
лища, 4 детски градини, 
3 детски ясли, както и на 
обединения детски ком-
плекс, в които ще бъдат 
вложени 571 260 лв. От 
тях европейското финан-
сиране е 239 270 лв. Очак-
ва се да бъдат обновени 
и 3 пенсионерски клуба, 2 
читалища, етнографски-
ят музей и общежитие 
„Младост“. Местната ад-
министрация сериозно ра-
боти по инфраструктурни 
проекти по различни евро-
пейски програми и с целе-
ви средства от държавния 

Това е най-добрият бюджет, с който Русе разполага през последните 20 години, обявиха на 

общинска сесия при приемането на финансовата рамка

Планирано надграждане на втори етап на проекта за интегриран градски транспорт в Русе

Над 6 млн. лв. ще се инвестират в рехабилитация на 

русенския булевард „Липник“

В Силистра общината ще финансира изграждането на 

пристройка към болницата
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бюджет (само за асфалти-
ране на улици в населени-
те места централно са 
отпуснати над 3 млн. лв).

С пари от бюджета на 
Силистра ще се ремонти-
рат още 2 общински сгра-
ди – кметствата в села-
та Йорданово и Ценович, 
а по „ОПРР 2014 – 2020“ с 
близо половин милион лева 
– зданието на местната 
администрация в града. 

За цялостна рехабили-
тация на язовирна каска-
да в с. Майор са заложени 
467 313 лв. Мащабен ще 
и е ремонтът на сграда 
на ПЗГ „Добруджа“, който 
ще възлезе на 389 270 лв. 
и също ще се направи по 
„ОПРР 2014 – 2020“. Пред-
видени са капиталови 
трансфери за изграждане 
пристройка към болнична 
сграда за център по кар-
диология на територията 
на „МБАЛ - Силистра“ АД, 
като наличната сума е 
400 000 лв., осигурени от 
държавата с решение на 
Министерския съвет от 
края на 2018 г. 

Видин стяга финансовата 

дисциплина 

Бюджет 2019 г. ще оп-
редели бъдещето на Видин 
като финансово стабил-
но, смята кметът Огнян 
Ценков. При приемането 
му той подчерта, че су-
мата от приблизително 
44 203 973 лв. е сериозна 
за общината. Приходите 
за делегирани от държа-

вата дейности са в раз-
мер на 27 427 083 лв., а 
местните са само една 
трета от целия обем пари 
– 16 776 690 лв.

„Основната цел  за 
2019 г .  е  да осигурим 
средства за всички дей-
ности на общината при 
спазване на строга фи-
нансова дисциплина в 
изпълнение на Плана за 
финансово оздравяване“, 
уточни Ценков. Сред но-
вите инициативи, които 
местната администрация 
поема, са модернизиране 
на улица „Цар Александър 
II“, изграждане на фитнес 
на открито в Крайду-
навския парк в участъка 
между Речна гара и Ко-

лодрума; ремонтиране на 
спортни площадки в меж-
дублокови пространства; 
осигуряване на пари за 
създаване на специален 
фонд „Ин витро“ и др. 

Общата стойност на 
предвидените средства 
за капиталови разходи с 
целева общинска субсидия 
е 1 158 100 лв. Половината 
от тях ще бъдат инвес-
тирани в текущи ремонти 
на обекти от образова-
телната инфраструкту-
ра, като най-големият в 
това перо е за основен 
вътрешен ремонт в Гим-
назията с преподаване на 
чужди езици „Йордан Ради-
чков” – 220 000 лв. Около 
85 000 лв. са заложени за 
рехабилитация на компро-
метирани участъци и ули-
ци от пътната мрежа във 
Видин и населени места 
на общината, а също и за 
основна реконструкция на 
две кръгови кръстовища и 

благоустрояване на меж-
дублокови пространства. 
В областта на околната 
среда ще се инвестира в 
рекултивация на старото 
депо за битови отпадъци. 

Лом, Козлодуй и Свищов 

залагат на по-скромни 

разходи

29 944 244 лв. е общата 
рамка на проектобюдже-
та на Лом за 2019 г. При-
ходите за делегирани от 
държавата дейности са 
18 375 390 лв., а от мест-
ни – 11 568 854 лв. Преход-
ният остатък от края на 
2018 г. е 9 881 233 лв. „Бю-
джетът на община Лом за 
2019 г. е стабилен и балан-

сиран, с рекордна макро-
рамка от близо 30 млн. лв. 
Осигурихме добро финан-
сиране за инфраструкту-
ра, образование, социални 
и спортни дейности, без 
да увеличаваме размера на 
местните данъци и такси 
за жителите на община-
та“, заявява кметът Пен-
ка Пенкова.

Инвестиционната про-
грама е 21 079 327 лв. От 
тях целевата субсидия от 
републиканския бюджет е 
476 200 лв., собствените 
средства са 1 926752 лв., 
а от ЕС - 15 235 124 лв. 
Останалото е преходен 
остатък от 2018 г. по за-
почнати проекти. Отдел-
но за жилищно строител-
ство, благоустройство, 
комунално стопанство и 
околна среда са предвиде-
ни малко над 1,6 млн. лв. 

По-големите стро-
ителни обекти са про-
ектиране и ремонт на 

спортна зала  „Балка-
ниада“ за 1 954 975 лв. 
– целеви трансфер от 
Министерския съвет, ин-
женеринг на сгради от 
образователната инфра-
структура на стойност 
6 237 810 млн. лв. от ОП 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“, където съфинан-
сирането от общината 
е 114 600 лв., както и ре-
монт на общински път за 
5 476 876 лв., и рехабили-
тация на улична мрежа за 
1 588 339 лв. 

В областта на образо-
вателната инфраструкту-
ра са предвидени средства 
за Детска ясла №3, която 
ще се обновява с 86 358 лв. 
от Проект „Красива Бълга-

рия“ и 97 383 лв. от мест-
ния бюджет. Лом ще вложи 
собствени пари и в обосо-
бен парк около паметника 
на Втори конен полк, в ре-
монт на читалището в с. 
Долно Линево и др. 

Като балансиран и в 
синхрон с приоритетите 
е определен и бюджетът 
на Козлодуй от кмета 
Маринела Николова. Там 
залягат по-видимо на по-
добряване на инфраструк-
турата, модернизиране 
базите на детските гра-
дини и повишаване стан-
дарта на живот. Общата 
сума, която обезпечава 
дейностите в общината, 
е 26 538 384 лв. Предвиде-

ните приходи от продаж-
ба на общински имоти са 
1 млн. лв., като за целта 
е взет под внимание за-
явен инвеститорски ин-
терес от две дружества. 

Около 1,2 млн. лв. са 
дължимите данъци и так-
си за минали периоди. В 
2019 г. е заложено да бъ-
дат събрани 500 000 лв. 
стари задължения, като 
само в първия месец на 
годината вече има постъ-
пления в това перо в раз-
мер на 180 000 лв. Очаква-
нията са тези пари да се 
насочат към подобряване 
на градската среда.

Капиталовата про-
грама на общината е 
7 172 006 лв. Инвестици-
ите са обособени в две 
посоки – довършване на 
започнати проекти и ре-
ализиране на нови. Сред 
обектите, които ще бъ-
дат довършени, са рекон-
струкциите на дворните 

пространства на ДГ „Мир” 
и ДГ „Радост” и на стария 
пазар, както и асфалтира-
нето на ул. „Хаджи Дими-
тър”. Новите, по които ще 
работи общината, са за 
възстановяване на чита-
лището в с. Гложене, пъл-
на реконструкция на цен-
тралната градска част, 
строителство на паркинг 
до ДГ „Звънче”, ремонт 
и изграждане на улична 
мрежа в жк 3-Юг, рекон-
струкция на ул. „Дондуков”, 
изграждане на кръгово 
кръстовище, реализаци-
ята на приют за кучета, 
вътрешен ремонт на СМК 
– 1-ви етаж.

За подобряване на път-

ната инфраструктура са 
предвидени 300 000 лв. 
През годината ще стар-
тира и ремонтът на ос-
новните улици „Христо 
Ботев” и „Радецки”. Ще бъ-
дат изцяло асфалтирани 
отсечките от МЦ „Дарис” 
до Ботев парк в участъ-
ците, които не са реха-
билитирани със средства 

от фонд „Радиоактивни 
отпадъци“ (РАО). Ще бъ-
дат обновени отсечки по 
ул. „София”, ул. „9-ти май”, 
ул. „Васил Коларов”, улица-
та източно от СУ „Христо 
Ботев” и др.

През годината ще се 
монтират и 800 освети-
телни тела във всички 
населени места. Ще се 
довърши проектирането 
на спортно игрище тип 
балон, физкултурен салон 
на СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” и център за нас-
таняване от семеен тип 
в с. Бутан.

От всички споменати 
дотук градове по поречи-
ето на Дунав с най-малко 

пари ще разполага община 
Свищов. Макрорамката 
там, която е приета с дос-
та резерви в местния пар-
ламент, е 22 738 000 лв., 
половината от които са 
делегираните държавни 
дейности. 

Съветниците гласуваха 
и поименен списък на обек-
тите за ново строител-
ство и ремонт за 2019 г., но 
инвестиционната програ-
ма е само за 2 136 073 лв., 
като средствата от ЕС 
са 51 500 лв. В капитало-
вите разходи за ремонт на 
училища и детски градини 
има общо 80 950 лв., от 
които 50 000 лв. са целеви 
от републиканския бюджет 
и 30 950 лв. са собствени 
приходи. Със 110 000 лв. от 
Проект „Красива България“ 
ще се направи спортна 
площадка в Средно учи-
лище „Димитър Благоев“. 
Инфраструктурните про-
екти са на обща стойност 
344 165 лв. и са предимно за 
дребни улични ремонти.

Бюджет 2019 ще покаже какво е финансовото състояние на 

община Видин, категоричен е кметът Огнян Ценков

След като през 2018 г. ГПЧЕ „Йордан Радичков“ във Видин беше санирана със средства от 

държавния бюджет, сега ще получи и 200 000 лв. от общината за вътрешни ремонти 

Свищов ще разполага с най-скромен бюджет от всички градове по поречието на Дунав

Модернизацията на спортна зала „Балканиада“ в Лом ще бъде с 

целеви трансфер от МС, гласуван в края на 2018 г.

В Козлодуй ще продължи реконструкцията на стария пазар
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Оригиналната фасада 
на концертна зала „Проф. 
Иван Вульпе“ в Бургас ще 
бъде възстановена след 
изпълнението на мащабна 
реконструкция, при която 
ще бъдат върнати про-
зорците на сградата към 
пл. „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. Те са били затворени 
през 1967 - 1968 г. и така 
зданието, строено през 
1914 г., е изгубило лицето 
си към площада. Целта 
на проекта е обектът 
да върне първоначалния 
си облик и да се постиг-
нат по-функционални и 
естетически решения на 
вътрешните простран-

ства, както и да бъде 
конструктивно укрепен 
и саниран. През 2013 г. е 
направен анализ за пукна-
тини в основни елементи. 
Установени са редица те-
чове от покрива, както и 
че е нарушена целостта 
на подовите настилки, 
общото състояние на 
всички лицеви материа-
ли е силно амортизирано. 
В началото на 2017 г. са 
изготвени енергийно и 
техническо обследване, 
както и архитектурно 
заснемане. В момента 
община Бургас  съгласува 
проекта на Министер-
ството на културата, а 
до края на март трябва 
да бъде избран изпълни-
тел. Прогнозната обща 
стойност на поръчката, 

обявена през октомври 
2018 г., е 1 576 433 лв. без 
ДДС. 

Освен  промени  по 
фасадата е включено и 
топлоизолиране на всич-
ки стени и покрива, под-
мяна на дограмата и ма-
зилките, реконструкция 
на корнизите. Ще бъде 
променен и модернизиран 

и интериорът, като се 
предвижда продължаване 
на централното стълби-
ще от фоайето до под-
покривния етаж, обновя-
ване на зрителната зала 
и осигуряване на условия 
за достъпна среда, оф-
ормяне на допълнителна  
малка репетиционна, ка-
бинети, съблекални и ново 

помещение за озвучаване  
и осветление под балко-
на на зданието. Ще бъде 
трансформирана и сцена-
та  с цел подобряване на 
акустиката. 

Концертната зала 
представлява масивна 
сграда със застроена 
площ от 333,70 кв. м. Със-
тои се от сутерен, един 

етаж с голяма височина и 
междинни нива за сцена и 
балкон за посетители, об-
служван от второ ниво, и 
трети етаж с гримьорни, 
репетиционна зала, каби-
нет за концерт майстора, 
други спомагателни поме-
щения и използваемо под-
покривно пространство 
- склад за инвентар. 

През март избират изпълнител, който ще възстанови и оригиналната фасада 
на зданието, строено през 1914 г.

Обновяването на сградата на 
Двореца на културата в Перник да 
стане обект от първостепенно зна-
чение за 2019 г. предлага кметът на 
общината д-р Вяра Церовска. Обек-
тът е от изключителна важност 
за облика и културното развитие 
на града, а реконструкцията му е 
включена в поименния списък за ка-
питалови разходи, се казва в депози-
раната от кмета докладна в Общин-
ския съвет. Д-р Церовска предлага 
съветниците да й делегират права 
да поиска отпускането на целева 
субсидия от Министерския съвет в 

размер на 1 463 000 лв. за обновяване 
на сградата.

Дворецът на културата е от-
крит през 1957 г. Обектът е ембле-

матичен за Перник. Той е построен 
в класически стил и в него съжи-
телстват редица институции, сред 
тях общинският драматичен теа-
тър, регионалната библиотека, ху-
дожествената галерия и др. През го-
дините не е правен основен ремонт 
и реконструкцията е наложителна. 

През 2009 г. е обявена процедура 
за спешни СМР, която е включвала 
ремонт на покрив, тенекеджийски 
и бояджийски работи, подмяна на 
дограма и фасадно почистване на 
каменни облицовки, но е прекратена 
заради липса на финансиране.

Община Велико Тър-
ново обяви обществена 
поръчка за изпълнител 
на проекта за ремонт на 
моста над река Белица в 
края на Дебелец. Търси 
се фирма, която да из-
готви техническия про-
ект за възстановяване 
и реконструкция на съо-
ръжението, съобщават 
от местната админи-
страция. То е построено 
през 1988 г., но никога не 
му е правен ремонт и в 
момента състоянието 
му е критично. В края на 
миналата година Минис-
терският съвет отпус-
на 320 000 лв. за целта. 
Средствата за техниче-

ския проект са в размер 
на 42 338 лв. 

От местната адми-
нистрация уверяват, че 
с реконструкцията на 
моста ще се възстанови 

неговата конструктивна 
устойчивост и товаро-
носимост. Ще бъде на-
правено и подобряване на 
транспортните подходи 
към него, за да се осигу-

ри по-добра, комфортна и 
безопасна връзка между 
Дебелец и великотърнов-
ския кв. „Чолаковци“

От кметството обя-
виха още, че предстои 
реновиране и на сграда-
та на търновския дома-
шен социален патронаж 
в Дебелец. Ремонтните 
дейности ще възлязат на 
400 000 лв., които са оси-
гурени по Проект „Краси-
ва България“. Очаква се 
СМР да приключат до 
ноември. Те ще включат 
вътрешно преустрой-
ство на обекта, разши-
ряване и оборудване с 
нова техника на кухнен-
ския блок. 

„Национална компа-
ния индустриални зони“ 
(НКИЗ) обяви поръчка за 
изграждане на инфра-
структура в няколко пар-
ка в страната. Целта е 
да се изберат изпълните-
ли, с които да се подпише 
рамково споразумение за 
проектиране и строител-
ство на общо 22 км ули-
ци, на базата на което 
ще бъдат възлагани кон-
кретните обекти през 
следващите 4 години. 

Същото задание е 
било прекратено през но-

ември 2018 г. малко преди 
да изтече срокът за по-
даване на оферти. Освен 
Божурище, Карлово, Кър-
джали, Суворово и с. Те-
лиш (Плевенско) сега към 
локациите е добавена и 
София (600 м). Най-много 
улици ще бъдат изграде-
ни в зоната в Божурище 
(13 км).

Общата стойност 
на договорите, които 
НКИЗ очаква да подпи-
ше, е 72 млн. лв. Срокът 
за подаване на оферти е 
3 април.

С 300 хил. лв. общи-
на Симитли ще изгради 
нов социален център в 
с. Железница. Финанси-
рането е осигурено по 
Проект „Красива Бъл-
гария“. Отпуснатите 
средства са за рекон-
струкция, преустрой-
с т в о  и  п р о м я н а  н а 
предназначението на 
съществуваща едное-
тажна сграда. Освен 
строително-монтажни 
работи на обекта са 
планирани и обучения за 

придобиване на квалифи-
кация на регистрирани в 
Бюрото по труда безра-
ботни.

„Общината продъл-
жава политиката си за 
подобряване на социал-
ната инфраструктура 
и услугите за групи със 
специфични потребно-
сти, за намаляване на 
безработицата и насър-
чаване на заетостта“, 
съобщиха от пресцен-
търа на местната ад-
министрация.

Започва ремонт на 
сградата на Районно упра-
вление „Полиция“ – Ловеч, 
съобщиха от пресцентъра 
на общината. Проектът е 
част от Инвестиционна-
та програма за изпълне-
ние на Интегрирания план 
за градско възстановяване 

и развитие на Ловеч. Дей-
ностите са на обща стой-
ност 722 396 лв. и те тряб-
ва да бъдат реализирани 
до 20 юни с финансовата 
подкрепа на ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. в 
партньорство между об-
щина Ловеч и Областна 

Община Ловеч е пред-
видила в бюджета си за 
тази година близо 4 млн. 
лв. за ремонт на пътища 
и улици, съобщи кметът 
Корнелия Маринова. По 
думите й 2,5 млн. лв. от 
тях са били отпуснати от 
правителството в края 
на 2018 г. и ще бъдат из-
ползвани за ул. „Осъмска“ и 

още други пет в кв. „Дики-
сана“. Ще бъде извършен и 

текущ ремонт на още 10 
обекта в центъра и квар-
талите „Здравец“ и „Мла-
дост“, като където се 
налага, ще се подменят и 
тротоарните плочи. Пла-
нира се и рехабилитация 
на седем участъка от об-
щинската пътна мрежа. 
За селата са предвидени 
близо 180 хил. лв.

ЛОВЕЧ

дирекция на МВР - Ловеч.
Основната цел е да 

се постигне подобряване 
на енергийната ефектив-
ност в съществуващия 
сграден фонд, да се удължи 
животът на зданията, да 
се осигури достъп на хора 
с увреждания, както и на-
маляване на емисиите на 
парникови газове, допъл-
ват от пресцентъра на 
общината.
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Свилена Гражданска

Г-жо Данкинова, каква е рав-

носметката Ви в началото на 

2019 г.  за работата на „Фонд за 

органите на местното самоупра-

вление в България – ФЛАГ“ ЕАД 

(Фонд ФЛАГ) за изминалата годи-

на? За какви проекти се търсеше 

финансиране? С какъв ресурс раз-

полагахте? 

2018 г. бе поредната успешна 
година за Фонд ФЛАГ. Одобрихме 
и финансирахме 139 проекта на 61 
общини. Предоставили сме креди-
ти на стойност 123 млн. лв., като 
подкрепените проекти възлизат 
на 504 млн. лв. През 2018 г. освен 
общини финансирахме и Местни 
инициативни групи за изпълнение 
на проектите им по програмата 
ЛИДЕР. 

Основно подпомагахме проек-
ти по ОП „Региони в растеж 2014 
- 2020“ и това е нормално, предвид 
че общините са основен допустим 
бенефициент по нея. Все повече 
и все по-големи като стойност 
са проектите, които подкрепяме 
по програмите за трансгранично 
сътрудничество. Търсенето за 
финансиране през 2018 г. беше ос-
новно за мостови кредити.

Разполагаме с достатъчен 
ресурс, за да отговорим на търсе-
нето и през настоящата и след-
ващата година. През 2018 г. дого-
ворихме нови 3 кредитни линии от 
търговските банки на стойност 
90 млн. лв. 

Доверието и репутацията на 
Фонда ни дават възможност да 
постигаме много добри параметри 
на финансиране. ФЛАГ се утвърди 
като успешен финансов инстру-
мент. Чрез нас пазарният ресурс 
достига и до малките общини и 
малките на стойност проекти, 
които на практика не са предпо-
читани за обезпечаване със сред-
ства на изцяло пазарен принцип.

Какво предстои пред Фонда 

за 2019 г.? Какви са Вашите при-

оритети?  

Смятаме, че настоящата го-
дина ще е още по-напрегната. Биз-
нес планът и анализите, които сме 
направили, показват по-засилено 
търсене на средства. Предизвика-
телството, което очакваме, са про-
ектите по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“), които навлизат във 
фаза на активно изпълнение.

Приоритетите ни са свързани 
със запазването на предимствата, 
които сме постигнали  на финансо-
вия пазар. А именно високо ниво на 
експертиза, експедитивност при 
обработване на исканията, анали-
зите и изготвяне на предложения-
та за финансиране,  все по-добър 
професионализъм и мотивация на 
персонала и запазване на чистота 
на портфейла и недопускане на за-
губи.

Ще търсите ли допълнителен 

ресурс за увеличаване на порт-

фейла на Фонда? Обмисляте ли 

промени по отношение на финан-

совата си политика?

През 2019 г. не ни предстои 
търсене на допълнителен ресурс. 
Договореният през 2018 г. ще бъде 

достатъчен. Не планираме някак-
ви изменения във финансовата си 
политика. Разбира се, ако има нови 
предизвикателства и възможности 
за развитие на дейността ни, ще 
работим както в посока на проме-
ни, така и за допълващо финанси-
ране.

Наскоро проведохте заседа-

ние на Съвета на директорите 

(СД) на ФЛАГ. Какви решения при-

ехте? 

То се състоя в края на януари 
и на него СД одобри нови искания 
за финансиране. Освен това бяха 
разгледани и приети бизнес про-
грамата ни за 2019 г. и прогнозата 
за 2020 – 2021г., предварителен 
отчет за дейността и финансов 
отчет за 2018 г., доклад на въ-
трешния одит и други, свързани с 
изпълнение на правилата и полити-
ките ни.

До момента са сключени по-

вече от 1000 договора за креди-

ти. Каква е Вашата равносметка 

за дейността на Фонда през го-

дините?

Към 21.02.2019 г. сме подписали 

договор №1055. Не съм сигурна, че 
искам да правя равносметка, тъй 
като пред ФЛАГ има още много 
предизвикателства и работа за 
вършене. Ако трябва с няколко 
думи да охарактеризирам Фонда 
за българските местни власти 12 
години след създаването му, веро-
ятно те ще са – полезен, създаден 
навреме, устойчив и динамичен, 
успешен, с огромен потенциал за 
бъдещето.

И все пак постигнатото дотук 
е повече от 1000 подкрепени про-
екта, над 1 млрд. предоставени за-
еми, нито един загубен лев, клиен-
ти – 90% от българските общини, и 
всичко това само с 90 млн. собст-
вен капитал и 15 души персонал.

В равносметката задължи-
телно следва да влезе изграде-
ното доверие с международните 
финансови институции и българ-
ските търговски банки, висока-
та репутация, изключителното 
партньорство с местните вла-
сти и усещането, че разчитат 
и знаят, че се търси решение на 
проблема им. И не на последно 
място е необходимо да включим и 
екипа от професионалисти и съ-

мишленици, които са не просто 
експерти, а мотивирани и вдъхно-
вени хора. Те подхождат към все-
ки проект като към най-важното 
нещо, което трябва да се случи и 
приключи успешно, и не се изморя-
ват да работят отново и отново 
с общинските екипи за структу-
риране на най-доброто финанси-
ране. Казвам това без излишно 
самочувствие и с усещането, че 
още много предстои.

Как протича работата на 

„Фонд за устойчиво градско раз-

витие на София – ФУГРС“ ЕАД? В 

какво бяха реинвестирани сред-

ствата? 

ФУГРС, който е 100% собстве-
ност на ФЛАГ, също се развива 
добре. Знаете, че успешно инвес-
тирахме предоставените ни сред-
ства за градски проекти в София 
и получихме право да реинвести-
раме. Вече две години ефективно 
влагаме погасените средства в 
нови инициативи. Ресурсът, с кой-
то разполагаме за 2019 г., е до-
говорен. В момента финансираме 
проекта за цялостна реконструк-
ция и модернизация на Клиниката 

за изгаряния в УМБАЛСМ „Н. И. Пи-
рогов“ ЕАД, който е изключител-
но значим и с огромен социален 
ефект. Нямаме търпение да бъде 
завършен. Друг проект, който под-
крепяме с рециклирани средства, 
е на „Е-мобилити“, с който също 
много се гордеем. Инвестирахме 
в изграждането на зарядна инфра-
структура за електрически коли и 
дадохме шанс за стартирането на 
проекта SPARK – споделено наема-
не на електрически автомобили, 
който се развива много успешно в 
столицата. 

Очакваме да има още добри 
предложения, които да финансира-
ме в периода до 2025 г., когато е 
крайният срок за реинвестиране.

Разкажете ни какво предста-

влява „Фонд за устойчиви градо-

ве“ (ФУГ). Как той ще подпомага 

развитието на регионите София 

и Южна България? 

ФУГ е нов проект, който се ре-
ализира в партньорство с Обеди-
нена българска банка и Българска 
консултантска организация. Съз-
даден е за участие в процедурата 
за избор на Фондове за градско 
развитие по ОП „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“, проведена от 
Фонд мениджър на финансовите 
инструменти в България. Избрани 
сме  за изпълнител на два градски 
фонда – за София и за Южна Бълга-
рия. Обявихме покана за подаване 
на проектни предложения през яну-
ари с разполагаем ресурс общо за  
различните допустими дейности 
от близо 350 млн. лв., като от тях 
202 млн. лв. са предоставени по ли-
ния на „ОПРР 2014 – 2020“.

По тази тема информацията 
е много и специфична, вероятно 
за цяло друго интервю. Подробно 
всичко може да бъде намерено на 
нашия сайт www.citiesfund.bg и все-
ки, който има проектна идея, може 
да се консултира чрез посочените 
ни контакти в интернет.

Как протича работата Ви с 

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ)? 

Благодаря за възможността 
чрез вестника на КСБ да популя-
ризираме дейността на ФЛАГ и 
ФУГРС, да бъдем полезни  пряко на 
нашите кредитополучатели и ин-
директно на строителните фир-
ми, които изпълняват проектите.  
Приемаме Камарата на строите-
лите като партньор в дългия път 
от проектната идея до окончател-
ната реализация  на който и да е 
проект. КСБ е наш съмишленик в 
изпълнението на мисията на ФЛАГ 
да подкрепя усилията на българ-
ските общини в процеса на подго-
товката и успешното изпълнение 
на проекти, които са насочени към 
модернизиране и разширяване на 
общинската инфраструктура и към 
създаване на устойчиви и модерни 
местни общности.

Използвам случая да поздравя 
вестник „Строител“ с 10-годишния 
юбилей и да пожелая още дълго вре-
ме ползотворна работа в подкрепа 
на българските строители и на 
съграждането на успешни, устой-
чиви, красиви проекти, с които 
всички да се гордеем и спокойни да 
завещаем на поколенията.

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ:

Използвам случая да поздравя в. „Строител“ с 10-годишния юбилей и да пожелая още дълго време ползотворна работа
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Георги Сотиров

Доц. Петкова-Слипец, 

освен научен секретар 

на Архитектурния фа-

култет на ВСУ „Черно-

ризец Храбър” Вие сте 

и ECTS (Европейската 

система за натрупване 

и трансфер на кредити) 

координатор на звеното. 

Възползват ли се Вашите 

студенти от възможнос-

ти за мобилност, които 

ECTS предлага, и съот-

ветно идват ли чуждес-

транни студенти? 

Варненският свобо-
ден университет прила-
га ECTS от далечната 
2002 г., т.е. вече 17 годи-
ни. В резултат на успеш-
ното й използване ВСУ два 
пъти е удостояван от Ев-
ропейската изпълнителна 
агенция за образование 
и култура (EACEA) с по-
четните знаци DS Label 
и ECTS Label – 2009 г. за 
първи път, а 2013 г. – за 
втори. През 2014 г. EACEA 
присъди на ВСУ „Чернори-
зец Храбър“ Еразъм Хар-
та за Висше образование 
(Erasmus Charter for Higher 
Education) за целия период 
на действие на програ-
ма „Еразъм +“ от 2014 до 
2020  г. Чрез нея се дава 
възможност за финанси-
ране на мобилности на 
студенти и преподава-
тели в университети от 
Европейския съюз, Ислан-
дия, Лихтенщайн, Норве-
гия, Македония, Турция и 
Сърбия с цел обучение, 
практика, преподаване и 
обмяна на опит. Регла-
ментирани са условията 
за мобилност, приемът 
на чуждестранни входящи 
студенти, признаването 
на периода на обучение 
чрез трансфера на креди-
ти.

Ежегодно от възмож-
ностите по програмата в 
партниращи университе-
ти и фирми се възползват 
над 20 студенти от ВСУ, 
като средно 10 от тях са 
от Архитектурния факул-
тет. Опитът, който те 
получават, е безценен не 
само като сблъсък с раз-
лична образователна сис-
тема, но и като нов подход 
и споделен професионален 
опит от чуждестранните 
ни колеги, и не на последно 
място – възможността да 
се влеят в една мултикул-
турна среда.

Само през последни-
те пет години по линия 
на Еразъм-мобилност във 
ВСУ са се обучавали над 
170 чуждестранни сту-
денти от Италия, Полша, 
Германия, Португалия, Сло-
вакия и др., като Архите-
ктурният факултет е бил 
избран от над 35 младежи.

ВСУ има сключени дву-
странни договори с 46 
университета, като 20 
от тях покриват профе-

сионалните направления, 
по които се провежда обу-
чение в Архитектурния 
факултет, вкл. и „Архи-
тектура, строителство 
и геодезия”. Активно се 
включваме и в обмена на 
студенти и персонал в 
сферата на висшето об-
разование между програм-
ни и партниращи държави 
по програмата „Еразъм +“ 
(Международна кредитна 
мобилност), като по този 
начин се създават възмож-
ности за сътрудничество 
с университети извън ЕС 
– САЩ, Русия, Украйна, Ка-
захстан и др.

 
ВСУ „Черноризец Хра-

бър” е изградило солиден 

международен автори-

тет. Катедра „Стро-

ителство на сгради и 

съоръжения“ на Архи-

тектурния факултет 

е наследник на тази по 

„Морски и строителни 

науки“ на Учебно-научен 

комплекс „Технически нау-

ки“. Как се отрази всичко 

това на последния прием 

на нови студенти?

Катедра „Строител-
ство на сгради и съоръ-
жения” има респектираща 
история. Тя съществува 
в структурата на нашия 
университет под различни 
форми и имена от 1995 г., 
т.е. вече 24 години. За 
този период са се дипло-
мирали повече от 800 ви-
пускници с професионална 
квалификация „Строите-

лен инженер” или „Инженер 
по пожарна безопасност 
на сгради и съоръжения” в 
ОКС „бакалавър” или ОКС 
„магистър”. Всички те 
достойно представят и 
катедрата, и ВСУ в ор-
ганизациите и фирмите, 
където са се реализирали, 
и са нашата най-добра ви-
зитна картичка.

 „Строителство на 
сгради и съоръжения” може 
да се похвали и с устойчив 
прием на студенти през 
най-трудните години за 
българското висше обра-
зование. Благодарение уси-
лията на ръководството и 
на академичния състав на 
катедрата всяка година 

се реализира прием от над 
100 студенти, които се за-
писват за обучение в спе-
циалност „Строителство 
на сгради и съоръжения” с 
профили „Строителни кон-
струкции”, „Транспортно 
строителство” или „Водо-
снабдяване и канализация”, 
или в специалност „Пожар-
на безопасност и защита 
на населението” за придо-
биване на ОКС „бакалавър”. 
Ежегодно стартират обу-
чения и в магистърските 
програми „Строителни 
конструкции”, „Транспорт-
но строителство”, „Водо-
снабдяване и канализация”, 
„Пожарна и аварийна без-
опасност на сгради и съ-
оръжения” и „Строителен 
инженеринг”. 

Бих искала да подчер-
тая, че обучението, кое-
то се провежда в катедра 
„Строителство на сгради 
и съоръжения”, е в акре-
дитирано професионално 
направление „Архитекту-
ра, строителство и гео-
дезия”. А учебните плано-
ве изцяло отговарят на 
Наредбата за държавните 
изисквания за придобиване 
на висше образование на 
образователно-квалифи-
кационна степен „бакала-
вър“ по специалности от 
регулираната професия 
„Инженер в инвестицион-
ното проектиране“ и на 
Наредбата за държавните 
изисквания за придобиване 
на висше образование на 
образователно-квалифи-

кационна степен „магис-
тър“ по специалности от 
регулираната професия 
„Инженер в инвестицион-
ното проектиране“. Това 
е от особено значение за 
последващата реализация 
на възпитаниците на ка-
тедрата.

 
Приключи зимният 

семестър за студентите 

от катедра „Строител-

ство на сгради и съоръ-

жения“. Каква е успева-

емостта на бъдещите 

строителни инженери?

Завършиха занятията 
и редовната изпитна се-
сия и в момента е време-
то на поправките. В от-

редените за това дни има 
малко студенти в залите, 
което е знак, че масовата 
част от тях са положили 
необходимите усилия и 
са се справили успешно в 
редовното време. Прави 
впечатление, че все по-
вече студенти се явяват 
на изпит за повишаване 
на оценките. Това е пока-
зател за техния осъзнат 
избор и стремеж за пове-
че знания с оглед по-добър 
старт в професионалната 
кариера.

 
„Работна площадка – 

професия строител” е по-

редната инициатива на 

катедрата „ССС“, която 

се проведе във ВСУ. Какви 

са изводите от събитие-

то, което събра на едно 

място ученици, студен-

ти и представители на 

най-големите компании 

от бранша?

„Работна площадка – 
професия строител” се 
проведе в началото на 
февруари т.г. В него се 
включиха представители 
на 15 компании от област-
та на строителството и 
пожарната безопасност, 

които са и членове на 
браншовото настоятел-
ство, функциониращо към 
катедрата. Събитието бе 
подкрепено от Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и Камарата на инже-
нерите в инвестиционно-
то проектиране. Нашите 
студенти от специално-
сти „Строителство на 
сгради и съоръжения” и 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението” и 
ученици от няколко варнен-
ски училища взеха активно 
участие. Хубав момент в 
инициативата бе, че въз-
питаници на катедрата 
– бакалаври и магистри 
– бяха на щандовете на 
строителните фирми и 
представяха компетентно 
дейността на компании-
те, в които вече работят.

„Работна площадка – 
професия строител” бе 
изключително полезен фо-
рум, защото предостави 
възможност на фирмите 
да заявят от какви ка-
дри имат нужда и какви 
компетенции те трябва 
да притежават. Като по-
ложителен резултат от 
проведеното мероприятие 

може да се изтъкне фа-
ктът, че трима студенти 
вече са преминали успеш-
но интервюта за наема-
не на работа във фирми 
- участници в работната 
площадка.

Друг положителен еле-
мент е, че студентите 
се включиха в различни 
практически задачи със 
състезателен характер, 
поставени от компаниите, 
и демонстрираха своите 
умения. От друга стра-
на събитието провокира 
учениците да се замис-
лят за своето професио-
нално ориентиране и да 
обмислят възможности-
те, които катедра „ССС” 
им предоставя за включ-
ване в най-новия проект 
„Пътят на науката” чрез 
участие в клубове по ин-
тереси в различни направ-
ления – приложна физика, 
строителни материали, 
компютърни програми в 
проектирането и др.

„Работна площадка – 
професия строител” бе 
поредната инициатива, 
с която отново публич-
но бе заявено, че заедно 
със строителния бранш 
целенасочено и отговор-
но постигаме общата ни 
цел - нашите студенти 
да се изградят като ви-
сококвалифицирани кадри 
с успешна професионална 
реализация.

Отворени сме за съ-
трудничество със стро-
ителния сектор за спе-
циализирани обучения, 
научно-приложна дейност 
и, разбира се, за нови съв-
местни инициативи в пол-
за на студентите ни – на-
стоящи и бъдещи. 

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, ВСУ „Черноризец Храбър“:

Можем да бъдем полезни за провеждането на специализирани обучения и научно-приложна дейност

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец е научен 

секретар на Архитектурния факултет на ВСУ 

„Черноризец Храбър”. Завършила е Техническия 

университет – Варна, специалност „Технология на 

металите и металообработваща техника”. Защи-

тава степен „доктор” по „Материалознание и тех-

нология на машиностроителните материали”. Ра-

ботила е като инженер изследовател, а от 2006 г. 

е преподавател във ВСУ. Доцент е по „Строителни 

материали, изделия и технология на производство-

то им”. Създава и развива офис за технологичен 

трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър”. Член е на 

експертни работни групи към Българския инсти-

тут за стандартизация. Участва в международния 

научен редакционен състав на списание Civil and 

Environmental Engineering и е рецензент към Journal 

of Thermal Engineering. 

Първото издание на практическия уъркшоп на ВСУ  - „Работна 

площадка - професия строител“, премина при изключителен 

интерес
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Високите технологии са сред водещите акценти на 
съпътстващата програма

Броени дни остават до начало-
то на бизнес събитието за стро-
ителния сектор у нас – АРХИТЕ-
КТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА. 
Изложението стартира на 6 март 
в „Интер Експо Център“ и по всич-
ко личи, че то ще бъде най-мащаб-
ното от десетилетие насам.

В продължение на четири дни - 
до 9 март, щандовете си ще разпо-
ложат фирми от България, Герма-
ния, Италия, Англия, Полша, Китай, 
Румъния, Турция, Иран. На обща из-
ложбена площ, надхвърляща 8500 
кв. м, те ще представят маши-
ни, продукти, технологии и идеи. 
„Събитието дава възможност за 
създаване на нови контакти с бъл-
гарски и чуждестранни предста-
вители на строителния бранш, 
както и за развитие на бизнеса“, 
коментират от бранша. С реали-
зирането на новата концепция за-
лите на изложението са разделени 
на три сектора според фирмените 
сфери на дейност: „Вътрешни до-
вършителни работи“, „Врати, про-

зорци, фасади и профили“ и „Грубо 
строителство и външни довърши-
телни работи“.

Изложителите на АРХИТЕКТУР-
НО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА се 
фокусират върху потенциала на 
съвременното строително оборуд-
ване и проектиране, технологии и 
инструментариум, довършителни-
те дейности, интериорните ма-
териали и технологии, модерното 
вертикално планиране и ландшафт 
и индустриалното строителство. 
Сред акцентите е и софтуерът, 
BIM, виртуалната реалност и ре-
алното приложение на 3D принти-
рането за сектора.

Всеобхватна съпътстваща
програма
Всеобхватна. Такава е съпът-

стващата програма на АРХИТЕ-
КТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 
2019. През всички изложбени дни 
участниците в интерактивна об-
становка ще запознават присъст-
ващите с иновативните продукти 

и подходи. 
Съвременните технологии и 

подходи са „под светлините на 
прожекторите“ на 6 март. Кама-
рата на архитектите в България 
(КАБ) организира Конференция 
„Съвременни архитектурни прак-
тики в България“. В същия ден ще 
се проведе и дискусия за норма-
тивните изменения в строител-
ните и техническите правила за 
безопасността при пожари и от-
ражението им при изграждане на 
топлоизолации, организирана от 
Българската асоциация за изола-
ции в строителството (БАИС). 
Изложението е домакин и на 11-
ата конференция „Вода и енер-
гия“ на БУЛАКВА, организирана от 
Българската асоциация по водите 
(БАВ).

На 7 март ще бъде представен 
и най-новият проект на Българския 
съвет за устойчиво развитие - 
платформата за умни материали 
в зеленото строителство Green 
Constructor. 

HTB Conference – 
първо издание
Визиите за бъдещето и високи-

те технологии в строителството 
са фокусът на първото издание на 
HTB Conference, организирана от 
„Интер Експо Център” и профе-
сионалната платформа Graphic 
Ground. Тя ще се проведе на 8 
март, а в основата й ще бъде по-
ставен процесът на проектиране. 
Лекторите в първото издание на 
HTB Conference ще предоставят 
обективен поглед върху новости-
те в процесите, влиянието им и 
възможностите, които създават. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА 
СЕДМИЦА ще се проведе паралел-
но с изложенията SECURITY EXPO 
и WATER TECH EXPO, насочени към 
секторите на физическата и диги-
талната сигурност и индустриал-
ното и публичното управление на 
водите. Всичко за АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, която ще 
се проведе от 6 до 9 март, ще от-
криете на сайта buildingweek.bg.

6 - 9 

2 0 1 9

bui ld ingweek.bg
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Снежана Стойчева, мениджър на сайта Imoti.net:

Изборът на коректен брокер е най-важният фактор 
при закупуването на жилище

Десислава 
Бакърджиева

Г-жо Стойчева, в края 

на март за четвърти 

пореден път ще се про-

ведат Годишните награ-

ди на Imoti.net, на които 

вестник „Строител“ е 

медиен партньор, а в жу-

рито за втора поредна 

година ще участва инж. 

Любомир Качамаков, 

член на УС на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ). Разкажете ни 

повече за тях. 

От няколко  години 
Imoti.net работи актив-
но за популяризиране на 
добрите практики в дей-
ността на брокери и аген-
ции за недвижими имоти. 
Съвсем логично стигнахме 
до етапа, в който на ба-
зата на ясни критерии и с 
помощта на компетентно 
жури да отличим експерти 
и компании, които доприна-
сят за развитието на ико-
номиката, подобряването 
на жизнения ни стандарт и 
са пример за коректност в 
посредническата дейност 
при сделки с имоти. Все 
още липсва регламента-
ция в бранша - няма закон, 
нито регистър на брокери-
те, липсват и изисквания 
към тези, които оперират 
с доста сериозни суми и с 

най-важното за българина 
– неговия дом. На пазара 
на недвижими имоти рабо-
тят много компетентни, 
опитни брокери, но също 
и немалко некоректни. За 
потребителите е доста 
трудно да се ориенти-
рат сред тях. Опитваме 
се да променим това чрез 
Годишните награди и с ру-
бриките ни „Доверен бро-
кер“ и „Експертите в биз-
неса с имоти“. Във всяка 
обява посочваме „Препо-
ръчана фирма“ и „Доверен 
брокер“, които използват 
добри практики, за да по-
могнем на клиентите си 
да направят информиран 
избор. 

Журито избира побе-
дителите в категориите 

„Агенция на годината“, 
„Най-динамично развитие 
на агенция“ и „Дебют на 
агенция“ на базата на 
финансови резултати, 
иновативни продукти, 
обучение на брокерите и 
още десетки показатели, 
които по неоспорим начин 
показват нивото на една 
компания. В категориите 
са отличавани както го-
леми, така и съвсем малки 
семейни фирми от цялата 
страна. Освен класира-
нето на журито сме пре-
доставили възможност и 
потребителите да опре-
делят своите фаворити в 
категориите за агенция, 
брокер и сайт.

 Какво е новото през 

2019 г.?

През последните годи-
ни има засилен интерес 
към новото строител-
ство. Това провокира и 
създаването на категории, 
с които да оценим най-до-
брите жилищни, бизнес, 
ваканционни и селски имо-
ти. Конкурсът ни се раз-
вива и той цели не само 
да отличи посредниците в 
сделките с недвижимости, 
но и да покаже и поощри 
всички, които допринасят 
за повишаване качество-
то на живот, защото си 
даваме сметка, че в Бълга-
рия има много сериозни ин-
веститори и строителни 
компании, които работят 
по високи световни стан-

дарти. Важно е хората да 
знаят кои са те.

Каква е прогнозата 

Ви за имотния пазар през 

тази и следващата годи-

на? 

Считам, че 2019 г. ще 
е динамична – с лек ръст 
при сделките и при цени-
те. Към края на годината 
на пазара ще започнат да 
излизат доста имоти ново 
строителство и заедно с 
лекото повишаване на лих-
вите при ипотечното кре-
дитиране цените ще заба-
вят своето темпо. Според 
мен 2020 ще е година на 
изчакването. Продавачите 
няма да са готови да сва-
лят цените, а купувачите 
ще очакват много по-ни-
ски стойности и така ин-
тересите им временно ще 
се разминават.

 
Какви имоти се тър-

сят?

В София и в останали-
те големи градове инте-
ресът е насочен най-вече 
към новото строителство 
в райони с добра инфра-
структура. Обикновено 
купувачите се спират на 
тристаен апартамент на 
цена около 200 000 евро. 
Потребителите станаха 
по-взискателни, защото 
са все по-информирани. 
През втората половина на 
2018 г. купувачите опреде-
ляха пазара, защото имаха 
избор. Мисля, че тази тен-
денция ще се запази и през 
настоящата година. 

Хората, които изби-
раха вторичен пазар, т.е. 
придобиваха старо строи-
телство, го правеха по две 
причини. Те търсеха по-го-
лямо жилище, но на по-ни-
ска цена, или се спираха 
на имот според местопо-
ложението – централна 
част на населеното мяс-
то, район извън големия 
град или жилище по-близо 
до работата. Забелязва 
се, че през 2018 г. имаше 
раздвижване при сделки-
те с ваканционните имо-
ти, особено от български 
купувачи. Очаквам тази 
тенденция да се задържи.

Какво бихте посъ-

ветвали всеки, който 

търси да закупи жили-

ще? 

Първо и  най-важно 
– да намери брокер на 
недвижими имоти, на ко-
гото има доверие и знае 
какво може да очаква от 
него.  На продавачите 
препоръчвам да сключат 
ексклузивен договор само 
с една агенция, който ще 
им гарантира много пол-
зи, включително и по-до-
бра продажна цена. Вина-
ги казвам: да предлагаш 
имота си сам и чрез още 
5 агенции е много лоша 
стратегия. Продавачите 
трябва да имат и ясни из-
исквания за маркетиране-
то на собствеността им.

Съветът ми към ку-
пувачите е да поставят 
ясни критерии за имота, 
който търсят, и да изис-
кват срок за получаване 
на предложения. Освен 
това изрично да се до-
говорят със своя брокер 
да им представя офер-
ти, които се предлагат 
от други брокери. Това 
е необходимо, тъй като 
нерядко брокерите пред-
почитат да представят 
на своите клиенти само 
недвижимости, които се 
предлагат от тях или 
агенцията, в която рабо-
тят, с цел по-висока ко-
мисиона. 

Всеки момент е под-
ходящ за закупуване на 
имот. По отношение на 
строителството – всеки 
тип има своите предим-
ства. Най-добре е да се 
купи ново строителство, 
защото то е много ка-
чествено, има по-голям 
избор в довършителните 
работи и може да се вземе 
на изгодна цена, докато е 
в строеж. Старото има 
също предимства - голе-
мината на помещенията, 
височината на таваните. 
Най-голямото предим-
ство на недвижимостта 
при панелните блокове е 
цената. Като цяло избо-
рът на строителство за-
виси от бюджета и целта 
на покупката.

Инж. Любомир Качамаков, който беше член на журито на 

третото издание на „Годишни награди на Imoti.net”, връчи 

призовете в категория „Бизнес имот на годината“. Вестник 

„Строител“ беше медиен партньор на събитието през 2018 г.

„През първите два 
месеца на 2019 г. ста-
нахме свидетели на си-
лен старт на пазара на 
жилищни и ваканционни 
имоти. Интересно е, че 
през февруари се забеля-
за изключителна активи-
зация в цялата страна, 
като традиционно воде-
ща роля имаше София.“ 
Това съобщи за вест-
ник „Строител“ Полина 
Стойкова MRICS, изп. 
директор на Bulgarian 
Properties. Според нея 
прогнозите на експерти-
те от бранша за 2019 г. 
не са се оправдали на-
пълно – оказва се, че те 
са били леко подценени. 
„Настроенията в края 
на 2018 г. бяха свързани 
с текущото забавяне на 
пазара и с ръста на це-
ните, както и с очаква-
нията за по-високи лихви 
по-кредитите. Но още в 
началото на 2019 г. па-
зарът се пренастрои, 
превключи и тръгна на 
пълни обороти. Освен 
това исканията на ку-
пувачите и продавачите 
започнаха все по-често 
да се срещат“, обясни 
Стойкова.

По нейни наблюдения 
новото строителство в 
масовия сегмент, което 
е на цени от порядъка 
900 – 1000 евро на кв./м, 
се продава доста актив-
но. През първите два 
месеца на 2019 г. няма 
съществени изменения 
при стойностите. Или 
прогнозите на експерти-
те от края на 2018 г. по 
отношение на цените за 
момента се оправдават. 
„През второто полуго-
дие на 2018 г. повише-
нието на стойностите 
се забави доста и София 
приключи миналата годи-
на с около 4% ръст. То-
ест през 2017 г. имаше 
бум на цените, докато 
2018 г. пазарът се успо-
кои и сега продължава на 
постигнатите стойно-
сти през миналата го-
дина“, коментира Полина 
Стойкова. Тя допълни, че 
през 2019 г. се очаква да 
стартират много нови 
жилищни проекти, като 
реализацията на някои 
от тях вече е започна-
ла. „Те са в резултат на 
засилената строителна 
активност през 2018 г., 
когато имаше рекорд-
ни обеми на издадените 
разрешения за строеж и 
изградени обекти. Може 
би това е единственият 

показател, по който им-
отният пазар достигна 
бума от 2007 – 2008 г.“, 
поясни изп. директор на 
Bulgarian Properties.

Според Стойкова па-
зарът в Пловдив, който е 
Европейска столица на 
културата през 2019 г., 
като цяло се движи до-
бре, но за него е харак-
терно и че е на приливи 
и отливи. Тя отчете, че 
през 2018 г. цените в 
Града под тепетата са 
нараснали значително, в 
резултат на което купу-
вачите са се отдръпна-
ли. „Пловдив е лидер по 
ръст на стойностите 
на имотите сред голе-
мите градове, който 
през миналата година 
беше 14%, или най-висо-
кото ниво през 2018 г.“, 
подчерта тя и допълни, 
че един от двигателите 
на растежа на цените в 
Пловдив са очакванията 
за инвестиции в тури-
зъм. Стойкова счита, че 
ефектът от еуфорията 
от Европейската сто-
лица на културата скоро 
ще се изчерпи и нещата 
ще се нормализират. 
Проекти, които са на 
умерени цени 650 – 700 
евро на кв./м, отново ще 
се радват на добър ин-
терес. По думите й друг 
фактор, който има дъл-
госрочно положително 
влияние върху жилищния 
пазар в Пловдив, е нарас-
налата икономическа ак-
тивност и притокът на 
работна ръка към града. 
Заедно с това се усеща 
и голям прилив на чуж-
дестранни студенти, 
които търсят имоти 
под наем.

„Смятам, че тази 
година ще видим по-
подготвени купувачи да 
взимат по-бързи реше-
ния, защото много от 
тях наблюдават пазара 
последните 2-3 години и 
вече са се информирали 
за всичко налично. През 
2019 г. целият този ин-
терес ще се материали-
зира, т.е. проучванията 
ще доведат до взимане 
на решения за покупка. 
Това ще важи не само за 
жилищния пазар, но и за 
ваканционния сегмент. 
Все повече хора ще об-
мислят придобиването и 
на втори дом. Още през 
януари българите започ-
наха активно да показ-
ват интерес за сделки 
по морето“, отбеляза 
още Полина Стойкова.

Полина Стойкова 
MRICS, 
изп. директор 
на Bulgarian 
Properties:
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Закриване и рекултивация на съществуващо Об-
щинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището 
на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 
Бургас

Наименование: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 
авторски надзор на обект „Реконструкция на улици в с. Йоаким Груево, 
Община Стамболийски“

Наименование: Подмяна на водопровод и канализация по улици в 
гр. Доспат, реконструкция на три броя водоеми с обеми V=120 куб. м 
- ниска зона, V=500 куб. м - висока зона, и V=600 куб. м - средна зона, в 
град Доспат

Наименование: Реконструкция и обновяване на площад и градска 
градина, УПИ III и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда

Наименование: Ремонт на улици в населени места в Община Ка-
олиново по обособени позиции

Наименование: Укрепване на свлачище №VRC 31.54020.15 на ул. 
„Проф. Цеко Торбов“ гр. Оряхово

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на 
„Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр. 
Велинград”

Наименование: Ремонтни дейности по уличната мрежа в населе-
ните места и общински пътища на територията на Община Самуил 
по 2 обособени позиции

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни 
работи на обект: „Алеи гробищен парк – II етап, гр. Сливен”

Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи на 
обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел 
бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап II и Етап III”

Наименование: Изграждане на пречиствателна станция в РПЦ, 
гр. Харманли

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт 
на съществуваща сграда – бански комплекс”

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Айтос
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 2 853 611.19 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в заседателна зала 
на Община Айтос на Адрес: гр. Айтос, ул. 
„Цар Освободител” №3

Дата: 21/03/2019    Местно време: 12:00 
За контакти: Кина Димова - гл. експерт в 
отдел Общинска собственост
Факс: +359 55822133
Адрес: ул. „Цар Освободител“ №3
Адрес на възложителя: www.aytos.bg
Телефон: +359 55825786
E-mail: op_aytos@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895820&mode=view

Възложител: Община Стамболийски
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 731 026.22 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 220
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 21/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Стамболийски, 
ул. „Г. С. Раковски“ №29, етаж 3 - конферент-

на зала
Дата: 22/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Теодора Вълканска
Факс: +359 33962308
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №29
Адрес на възложителя: http://www.stamb.info/
Телефон: +359 876704629
E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895742&mode=view

Възложител: Община Сливен
Oсн. предмет: 45236300
Прогнозна стойност: 2 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: стая №17 в сгра-
дата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар 

Освободител” №1
Дата: 25/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Милко Харалампиев
Факс: +359 44662350
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895938&mode=view

Възложител: Община Русе
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 2 022 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/03/2019   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Русе, Община 
Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 3, заседателна 
зала

Дата: 25/03/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Мая Кръстева - директор 
дирекция УТКС; Албена Добрева - гл. експерт, 
отдел Обществени поръчки
Факс: +359 082834413
Адрес: пл. „Свобода“ №6
Адрес на възложителя: http://ruse-bg.eu/bg
Телефон: +359 082881786
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=896117&mode=view

Възложител: Държавна агенция за бежа-
нците при Министерския съвет
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 2 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София 1233, бул. 
„Княгиня Мария Луиза“ №114Б, зала 6-и етаж

Дата: 22/03/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Р. Радионова, юрисконсулт 
отдел ОПМ, инж. К. Ядкова - главен експерт 
отдел УСМТО
Факс: +359 29559476
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 Б
Адрес на възложителя: www.aref.government.bg
Телефон: +359 28080922
E-mail: sar@saref.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895678&mode=view

Възложител: Община Мъглиж
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 750 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Мъг-

лиж, гр. Мъглиж, пл. „Трети март” №32
Дата: 25/03/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: З. Светославова
Факс: +359 43212255
Адрес: пл. „Трети март“ №32
Адрес на възложителя: http://www.maglizh.com/
Телефон: +359 43213301
E-mail: ob_maglizh@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=896361&mode=view

Възложител: Община Доспат
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 784 211.26 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: сградата на об-
щинска администрация Община Доспат, на-

ходяща се в гр. Доспат, ул. „Първи май“ №3.
Дата: 28/03/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Николай Велинов
Факс: +359 30452312
Адрес: ул. „Първи май” №3
Адрес на възложителя: http://dospat.bg
Телефон: +359 030452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895824&mode=view

Възложител: Община Якоруда
Oсн. предмет: 45112711
Прогнозна стойност: 723 979.69 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 420
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25/03/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Якоруда, обл. 
Благоевград, ул. „Васил Левски“ №1, адми-
нистративната сграда на Община Якоруда, 
зала на Общински съвет

Дата: 26/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Сюлейман Джунев/Сайфедин 
Джурин
Факс: +359 7442-2628
Адрес: ул. „Васил Левски“ №1
Адрес на възложителя: http://yakoruda-
municipality.bg/
Телефон: +359 7442-2328
E-mail: s.djurin@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=896233&mode=view

Възложител: Община Каолиново
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 555 872.38 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/03/2019   Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на Община Каолиново, гр. Каолино-
во, пл. „Украйна” №4, ритуална зала

Дата: 26/03/2019  Местно време: 10:00 
За контакти: Ивайло Иванов - главен юрис-
консулт
Факс: +359 053612111
Адрес: пл. „Украйна“ №4
Адрес на възложителя: www.kaolinovo.bg.
Телефон: +359 053612210
E-mail: kaolinovo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895719&mode=view

Възложител: Община Оряхово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 529 102.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/03/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щина Оряхово, ул. „Андрей Чапразов” №15, за-
седателна зала

Дата: 25/03/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Румяна Цветкова - гл. експерт 
ОП
Факс: +359 9171-3371
Адрес: ул. „Андрей Чапразов“ №15
Адрес на възложителя: http://www.oriahovo.bg/
Телефон: +359 9171-4703
E-mail: mail@oriahovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=895910&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/03/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 

Аспарух” №35
Дата: 25/03/2019   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=896290&mode=view

Възложител: Община Самуил
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 249 112.25 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 2
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 22/03/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: с. Самуил, ул. „Хад-
жи Димитър“ №2 - заседателната зала
Дата: 25/03/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Ахмед Мустафа
Факс: +359 84266030
Адрес: ул. „Хаджи Димитър“ №2

Адрес на възложителя: www.samuil.eu
Телефон: +359 84772020
E-mail: info@samuil.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=896167&mode=view
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Елица Илчева

„Звезден дизайнер“ и 
„Дизайнер за звезди“ – 
това са определенията, 
които вървят с Жозеф 
Диран. Почитателите на 
парижкия естет са цени-
тели на съвременния ми-
нимализъм и дискретния 
лукс. Негови са интерио-
рите на известните рес-
торанти Monsieur Bleu и 
Lou, както и на открития 
наскоро Girafe с изглед към 
Айфеловата кула и това 
говори много повече от 
хвалбите на критици, кои-
то пишат за французина: 
„Диран е красив, добре об-
разован, в него няма аро-
гантност, което е сигу-
рен знак за талант“. 

Жозеф решил да стане 
дизайнер, когато бил на 5 
години и получил първата 
играчка – конструктор на 
замък. Желанието стана-
ло осъзнато на 8 г. и от-
тогава не е престанал 
да строи, а на 12 г. дори 
написал собствена книга 
за Льо Корбюзие. Той смя-
та, че многото пътувания, 
които организирали роди-
телите му в детството, 
са причина да натрупа в 
съзнанието си набор от 
ярки картини. Освен това 
баща му мечтаел да го на-
прави архитект. 

Първият проект полу-
чава на 22-годишна въз-
раст, когато още учи в 
архитектурно училище. 
Собственото му бюро е 
открито през 1999 г., ко-
гато е на 25, но едва пре-
ди няколко години фран-
цузинът показва фамилия 
колекционерски мебели 

под името Joseph Dirand 

Edition – 

дивани, маси, фотьой-
ли, скринове. Интересно е, 
че всички те са създаде-
ни под влиянието на Карло 
Скарпа, Шарлот Периан и 
други класици на модерни-
зма. Това всъщност не е 
изненадващо, защото Ди-
ран е страстен колекцио-
нер на мебели от 20-те и 
50-те години на миналия 
век. 

„Аз се радвам на живо-
та - не между работата, а 
в работата“, споделя той. 
„Успехът винаги е стрес, а 
аз се опитвам да избягвам 
стреса по всякакъв начин. 
Но съм щастлив човек – 
правя това, което обичам, 
побеждавам бюрото“, ко-
ментира още за себе си 
Диран. На въпроса, за как-
во мечтае във времето за 
почивка, той отговоря, че 
остане ли свободен, започ-
ва да мисли за следващия 

проект. И докато не се по-
яви правилното решение и 
всички подробности не се 
съберат, не се успокоява. 

„Със сигурност аз не се 
стремя към естетика за-
ради естетиката, въпреки 
че от друга страна може 
да изглежда точно обра-
тното. Целта ми е живи-
ят контраст на стилове, 
тонове, мащаб, история. 
Има много препратки към 
модернистичното минало 
в моето обзавеждане. Но 
това, което искам от ин-
териорите си, е хората да 
могат да се отпускат, да 
се сливат с тях, а не да 
бъдат само наблюдатели. 
В младостта си възприе-
мах интериора като неу-
трална рамка за обекти, 
но вече не е така. Сега 
основно ме интересува 
качеството на светлина-
та във всяко помещение“, 
обяснява Диран.

И макар да не обича да 
го питат какъв е негови-
ят стил, казва, че проек-
тите му представляват 

„френски стил“ в минима-

листичен интериор. 

При Жозеф класиче-
ските елементи - паркет, 
бронзови дръжки на вра-

тите, мраморна камина 
- започват да живеят в 
различен семантичен кон-
текст, далеч от тради-
ционния. Използва много 
колекционерски предмети 
и изкуство от 50-те и 70-
те години на миналия век. 
И в същото време 21-ви 
век винаги присъства в 
интериорите му по-често 
като технология.

В собствената си па-
рижка квартира, която 
е типична за XIX в., не 
пожелал да остави нито 
един стар детайл. Сме-
нил всичко, за да избяга 
от „османския“ стил. Та-
ванът украсил с корнизи 
в духа на италианските 
къщи от XVII в., за да се 

скрие усещането за опре-
делен исторически период. 
Стените, които били по-
крити с оцветена мазилка 
марморино, направил бели, 
както и всички дървени 
обшивки. В кухнята играл 
с мраморни ефекти между 
мебелите и пода. Акценти-
те в дневната са 

мраморна камина с бели 

мебели и килим, 

където по думите на 
Диран единственото „на-

шествие” на модернизма 
са огледалните прегради 
от пода до тавана, част 
от любимата му игра със 
светлината.

Един от основните съ-
вети на дизайнера е: „Не 
купувайте апартаменти, 
които не са достатъчно 
осветени, в които освет-
лението е „скучно“. 

Най-добрият материал 
за него е мраморът. Той 
неизменно присъства във 
всички проекти на Жозеф 
Диран. „Мраморът прите-
жава всичко, което обичам 
- дава усещане за чест-
ност, изразителност, ес-
тественост на картина-
та, за лукс. Никога няма да 
използвам цвят, ако няма 

основателна причина. Ако 
това помага да се подобри 
контрастът или да се пре-
даде настроението, тога-
ва можете да нарисувате 
цялата стена или да пос-
тавите един светъл пред-
мет. Но като правило мога 
да се справя с монохромни 
решения. Цвят внасят кар-
тините и предметите на 
изкуството и това е дос-
татъчно. Ако не можете 
да си ги позволите, замес-
тете ги с цветни тъкани“, 
съветва парижанинът. 

Парижанинът връща бялото и мрамора в модерната квартира, 
единствено в произведенията на изкуството допуска ярки цветове

Ресторант Girafe в Париж е обявен за един от най-добрите през 2018 г. До голяма степен това 

се дължи на атмосферата и интериора на майсторски запазения апартамент, който вече е с 

обществени функции

Парижката квартира на Диран

Маса, собственост на Galerie Pierre Marie Giraud
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Строителството ще започне през 2021 г.

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Базираната в Китай 
фирма Margot Krasojevic 
Architecture публикува про-
ект, който предвижда неф-
тена платформа на брега 
на Южна Корея да бъде 
превърната във футурис-
тичен хотел с фар. Сгра-
дата ще има многобройни 
преливащи обеми, израбо-
тени от наслоени алуми-
ниеви повърхности и серия 
от специално създадени за 
целта панели. Всеки един 
от материалите, които 

ще бъдат използвани за 
изграждането на обекта, 
ще се подложи на тест за 
дълготрайност. В случай 
на аварийни или неочаква-
ни вълнения хотелът ще 
може да се разглобява на 
отделни части, които ще 
плуват във водата.

Редица въртящи се 
турбини, обвити около 
основното ядро на кон-
струкцията на хотела, 
ще събират приливната 
енергия  от морската 
вода. Те ще се въртят 
в съответствие с дви-
жението на вятъра и 
вълните, превръщайки 

кинетичната енергия в 
електрическа. Според ав-
торите на проекта наба-
вената чиста енергия ще 
е достатъчна за нормал-
ното функциониране на 
хотела, включително и за 
филтрирането и обезсоля-
ването на водата, която 
ще се използва от гости-
те и персонала. 

Интериорът на сгра-
дата ще има три основни 
секции – стаи за гости, 
фоайе и различни социал-
ни зони. В горната част 
на хотела ще има фар, в 
който също ще има апар-
тамент. Стъклен фенер 

Fresnel ще излъчва свет-
линни лъчи към морето, 
като някои от тях ще се 

пречупват и ще проникват 
през интериора на хотела, 
създавайки интересна ат-

мосфера. Планира се стро-
ителството да започне 
най-рано през 2021 г.

Ако искате да 
притежавате се-
мейна вила, която е 
направена по екосъ-
образен начин и има 
минимален отпеча-
тък върху природа-
та, то базираното в 
Индианаполис, САЩ, 
архитектурно и ди-
зайнерско студио 
atelierRISTING може 
да Ви предложи така-
ва. Наскоро компани-
ята завърши проек-
та си Glass Cabin за 
строителството на 
екокъща във форма-
та на плевня с дър-
вена конструкция. 
Обектът се издига 
над земята, за да 
се сведат до мини-
мум влиянията върху 
околната среда. Ос-
вен това вилата се 
захранва със слънче-
ва енергия.

П о - в и с о к а т а 
част на дома е за-
обиколена от от-
крити тераси. Той 
включва две спални, 
голяма стая, кухнен-
ски бокс и баня. За 
структурно оформя-

не на вратите и го-
ляма част от панели-
те на постройката е 
използвана специал-
на местна дървесина 
от червен кедър, коя-
то е оставена без 
обработка. Така с 
течение на времето 
се предвижда тя да 
придобие сив цвят, 
което ще съответ-
ства на старите 
хамбари наблизо. За 
подовата настилка 
е използван естест-
вен корк, а стените 
са по поръчка от ке-
дър. За минимизира-

не на строителните 
отпадъци са били из-
ползвани стандарт-
ни размери на дърве-
сината. 

Е н е р г и й н а т а 
ефективност е га-
рантирана с висо-
коефективна мине-
рална вата и твърда 
изолация, постигна-
та чрез използване-
то на подове R-30, 
покрив R-20 и стени 
R-15. За по-добри по-
казатели на вътреш-
ната среда е монти-
ран и бял метален 
покрив.

Автомобилният производител Audi и енергий-
ната компания EON ще изградят най-голямата фо-
товолтаична система в Европа. Тя ще се намира 
на покривите на двата логистични центъра на 
Audi в унгарския град Дьор. Проектът предвиж-
да да бъдат поставени 35 000 соларни клетки на 
площ от около 160 000 кв. м. Те ще произвеждат 
над 9,5 гигаватчаса електричество на година, 
което ще е достатъчно за захранването на до-
мовете на 5000 семейства. 

„Интелигентното управление на енергията е 
крайно необходимо за компаниите, които искат да 
постигнат целите си за устойчивост. Ние пома-
гаме на клиентите си като Audi да обединят уси-
лията си за опазване на околната среда с тяхната 
дейност“, посочва главният оперативен директор 

на EON Карстен Вилдбергер. 
Строежът на соларния парк трябва да започ-

не през август тази година и той да заработи в 
началото на 2020 г.

Европейската банка  за 
възстановяване и развитие 
(ЕБВР) и Черноморската банка 
за търговия и развитие ще фи-
нансират нова слънчева фото-
волтаична електроцентрала в 
Украйна, предоставяйки заедно 
заеми в размер на общо 19,1 млн. 
евро. Средствата ще бъдат 
отпуснати на проектантска-
та компания Ingulets Energo 2 
LLC за 57,6-мегаватова инста-
лация, планирана за региона на 

Югозападна Украйна. Очаква се 
тя да генерира 65 гигаватчаса 
годишно.

Парите от ЕБВР идват по 
Програмата за заемно финан-
сиране за устойчива енергия в 
Украйна USELF-III. По нея за сек-
тора на възобновяемите енер-
гийни източници са предвидени 
общо 250 млн. евро. Украйна си е 
поставила цел да добива 11% от 
енергията си от възобновяеми 
източници до 2020 г. В момента 

страната осъществява преход 
от метода на преференциални-
те изкупни тарифи за ВЕИ елек-
тричество към конкурентни 
търгове за закупуване на нови 
мощности за производство на 
възобновяема енергия. Страна-
та е готова да проведе първите 
си търгове за слънчева енергия 
следващата година – за соларни 
проекти с капацитет над 10 MW 
и ветроенергийни проекти над 
20 MW.

Samsung показа новия Galaxy 
Fold - телефон, който се сгъва 
през средата и въпреки огро-
мния 7,3-инчов дисплей може 
лесно да се побере в джоба. За 
целта южнокорейският произ-
водител е разработил екран, 
който е с 50 процента по-тъ-
нък от стандартните OLED и 
е изключително издръжлив. Ко-
гато бъде сгънат, телефонът 
разполага с 4,6-инчов дисплей с 
резолюция 4,2:3. За да може да 
работи гладко, той е оборудван 
с 8-ядрен процесор на Qualcomm, 
12GB RAM и бърза вътрешна па-
мет от 512GB. Освен това ще 
поддържа 5G мрежа. Неговата 
цена е 1980 долара.

Огромният вътрешен дис-
плей позволява не просто да виж-
дате всичко, а и да работите с 
до три приложения едновремен-
но. След сгъване на телефона 
отворените програми се поя-
вяват на по-малкия външен дис-
плей. Батериите в Galaxy Fold са 
две с общ капацитет 4380 mAh, 
а телефонът може да бъде пре-
зареден безжично. Освен това 
моделът ще може да зарежда 
и второ устройство чрез тех-
нологията Wireless PowerShare, 
докато е свързан с обикновено 
зарядно. 

10 години след първия смарт-
фон от серията Galaxy компани-
ята показа четири нови модела 

- S10, S10+, S10 5G и S10e. Galaxy 
S10 изпъква с най-добрия екран 
на Samsung досега и е първият в 
света с динамичен AMOLED дис-
плей, който притежава яркост 
от 1200 нита. 

Всички медали за Летните 
олимпийски игри и Параолимпий-
ските игри, които ще се про-
ведат през 2020 г. в Токио, ще 
бъдат направени от рециклира-
ни електронни отпадъци. Про-
ектът е започнал през 2017 г. 
и цели да събере достатъчно 
електронни отпадъци, включи-

телно стари смартфони и лап-
топи, от които да се извлекат 
30,3 кг злато, 4,100 кг сребро и 
2,700 кг бронз. 

Организаторите на игрите 
в Токио съобщават, че необхо-
димият бронз е събран до юни 
2018 г., а среброто и златото са 
почти осигурени. Рециклираният 
метал се събира от японската 
общественост, както и от биз-
неса и промишлеността. 

Японците ще обявят дизайна 
на медалите до края на година-
та. Токио ще бъде за втори път 
домакин на олимпийски игри, 
първият е бил през 1964 г. Идея 
за медали от отпадъци имаха и 
в Рио де Жанейро (2016 г.), но 
страната успя да събере само 
30% от среброто и бронза.
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На бляскава церемония 
в Лос Анджелис Американ-
ската филмова академия 
връчи за 91-ви път най-
престижните награди в 
света на киното – „Оскар“. 
Групата Queen с вокали-
ста Адам Ламбърт откри 
звездното събитие с We 
Will Rock You. Големият по-
бедител за 2018 г. е „Зеле-
ната книга“, който получи 
три статуетки – за най-
добър филм, за най-добър 
оригинален сценарий и за 
мъжка поддържаща роля за 
изпълнението на Махер-
шала Али. Родният актьор 
Димитър Маринов, който 
участва в драмата, се 
появи на сцената с малко 
българско знаме, което се 
подаваше от джоба на са-
кото му.

„Зелената книга“ е „вдъхно-

вен от истинско приятел-

ство“ 

и връща зрителите в 
началото на 60-те годи-
ни на миналия век, когато 
трио музиканти и доста 
цапнат в устата шофьор 
бодигард обикалят „Дъл-
бокия юг“ на Съединените 
щати в опит да променят 
трупаните с векове пред-
разсъдъци към хората с 
цвят на кожата, различен 
от белия. Начело на трио-
то е виртуозният пианист 
Дон Шърли, а „Зелената 
книга“ е специален сборник 
с хотели и места за хране-
не и забавление, които са 
безопасни за афроамери-
канци. 

По време на това турне 
пред очите на зрителите 
се ражда една сърдечна 
дружба между Дон (Ма-
хершала Али) и шофьора 
му Тони (Виго Мортенсен), 
която продължава в реал-
ния живот за прототипи-
те на главните герои до 
2013 г., когато Дон и Тони 
си отиват от този свят.

На церемонията в „Дол-
би Тиътър” с най-много 
статуетки „Оскар“ – че-
тири, бе отличена 

музикалната кинолента 

„Бохемска рапсодия“. 

Очаквано актьорът 
Рами Малек бе удостоен с 
приза за най-добра мъжка 
роля за изключителното си 
превъплъщение в образа на 
легендарния Фреди Меркю-
ри. Останалите награди на 
„Бохемска рапсодия“ бяха 
главно в техническите 
категории – за звуков мон-
таж, за филмов монтаж и 
за смесване на звука. 

Това е първият „Оскар“ 
за 37-годишния Рами Малек, 
чиито родители са емигри-
рали в САЩ от Египет. Той 
е роден в Лос Анджелис. 
„Оценявам всички, които ме 
доведоха дотук и рискуваха 
с мен. Получи се. Благода-
ря на Queen. Благодаря Ви, 
момчета, че ми позволихте 
да бъда част от Вашата 
музика“, каза Малек от 
сцената. 

Алфонсо Куарон спечели 

своя четвърти „Оскар“. 

Той стана най-добър ре-
жисьор на 2018 г. за него-
вата творба „Рома“, която 
триумфира и в категори-
ите за най-добър чуждое-
зичен филм и за най-добро 
операторско майсторство. 
„Искам да благодаря на Ака-
демията за това, че оцени 
„Рома“, който се върти 
около обикновена местна 
жена – една от 70-те ми-
лиона домашни работници 
без права в света – образ, 
който исторически винаги 
е бил оставян в перифери-
ята на киното“, сподели 
Куарон. „Като артисти на-
шата работа е да гледаме 
там, където другите не го 
правят. Тази отговорност 
е още по-голяма във време-
на, в които сме окуража-
вани да гледаме встрани“, 
добави той.

Три награди грабна и  

„Черната пантера“ – 

за сценография, кос-
тюми и оригинална музика. 

Филмът проследява ис-
торията на Т’Чала, който 
след смъртта на баща си 
- краля на Уаканда, се за-
връща в изолираната, но 
технологично напреднала, 
африканска държава, за да 
наследи трона. Т’Чала е 
въвлечен в конфликт, след 
като стар и могъщ про-
тивник се появява, а съд-
бата на Уаканда и на целия 
свят са изложени на риск. 
Изправен пред предател-
ства и опасности, млади-
ят крал трябва да призове 
своите съюзници и да осво-
боди пълната сила на Чер-
ната пантера, за да победи 
враговете си и да осигури 
сигурността на своя народ.

Най-голямата изненада 
на вечерта бе свързана с 

отличието за най-добра 

женска роля, което взе Оли-

вия Колман 

за участието си във 
„Фаворитката“. Големият 
фаворит беше Глен Клоуз, 
която обаче продължава да 
няма „Оскар“ въпреки се-
демте си номинации през 
годините. „Глен Клоуз, ти 
си мой идол от толкова 
дълго време. Смятам, че 
си изключителна, и много 
те обичам“, каза през сълзи 
Оливия Колман.

B lackKk lansman  на 
Спайк Лий спечели „Оскар“ 
за най-добър адаптиран 
сценарий. Филмът ни връ-
ща в края на 70-те години 
на миналия век, когато Рон 
Сталуърт става първият 
офицер от полицията в 
Колорадо Спрингс с афро-
американски произход. На 
шега новобранецът наби-
ра номер от вестникарска 

реклама за нови членове 
на „Ку-Клукс-Клан“ и скоро 
си уговаря дори среща, на 
която се появява колегата 
му Флип Цимерман. В след-
ващите месеци Сталуърт 
ръководи разследването 
си по телефона, докато 
Цимерман осъществява 
всички лични срещи с чле-
новете на клана. През ця-
лото време двете ченгета 
са наясно с огромния риск, 
който поемат, тъй като си 
играят с огъня с изпълнени-
те с омраза, пристрасте-
ни към оръжията и склонни 
към насилие членове на 
престъпната организация.

Очаквано 

парчето Shallow от роман-

тичния мюзикъл „Роди се 

звезда“, 

изпълнено от Лейди 
Гага и Брадли Купър, бе 
удостоено с приза за най-
добра филмова песен. „Дъл-
го време работих усилено. 
Въпросът не е в победата, 
а в това да не се предаваш. 
Ако имаш мечта, бори се 
за нея. Има дисциплина на 
страстта и тя не е свър-
зана с това колко пъти ще 
бъдеш отхвърлен, колко 
пъти ще паднеш или ще 
бъдеш победен. Свързана 
е с това колко пъти ще се 
изправиш и ще продължиш 

напред“, каза развълнувана-
та Лейди Гага. 

За най-добър докумен-
тален филм бе определен 
Free Solo. На сцената Ели-
забет Чай Васарели, която 
е сърежисьор на проек-
та заедно със съпруга си 
Джими Чин, благодари на 
National Geographic „за вя-
рата в тях и за наемането 
на жени и цветнокожи, за-
щото ние само помагаме 
филмите да станат по-до-
бри“. Тя посвети докумен-
талната лента на всички, 
които вярват в невъзмож-
ното.

Free Solo разказва за катера-

ча Алекс Хонълд,

който планира да осъ-
ществи дългогодишната 
си мечта – да изкачи най-
прочутата отвесна скала 
в света – Ел Капитан в 
националния парк „Йосе-
мити“, висока 975 метра, 
без въже или каквато и да 
е друга осигурителна еки-
пировка.

За първи път от 30 го-
дини насам церемонията по 
връчването на „Оскар“-ите 

се проведе без водещ. Това 
е вторият такъв случай в 
историята на наградите 
след 1989 г. Припомняме, 
че първоначалната идея за 
водещ на 91-вата церемо-
ния тази година беше аме-
риканският комик Кевин 
Харт. След като обаче се 
завихри скандал заради не-
гови хомофобски изявления 
отпреди години, той отка-
за предложението. Харт 
аргументира решението 
си с думите, че е изморен 
да се защитава за неща, 
за които вече се е извинил. 
Според списание „Варайъ-
ти“ от Академията не са 
се спрели на нов водещ, за-
щото всички са били „про-
блематични“.

С най-много статуетки бе отличен филмът за Queen „Бохемска рапсодия“

„Зелената книга“

BlackKklansman

„Фаворитката“

Free Solo

„Рома“

„Бохемска рапсодия“
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Светослав Загорски

С наближаването на 
Великден все повече хора 
започват да търсят инте-
ресни дестинации, свърза-
ни с историята, където да 
прекарат празника. А Ита-
лия е сред държавите, в 
които на всяка крачка има 
забележителности, свър-
зани с миналото. Много 
от дестинациите там са 
прочути и непрекъснато 
посещавани от туристи, 
а други са малко известни, 
но също толкова любопит-
ни и красиви. Ако искате 
да бъдете на Възкресение 
Христово на спокойно, но 
спиращо дъха място, може 
да заложите на не толкова 
популярното Чивита ди Ба-
ньореджо.

Този малък град е раз-
положен на висок хълм 
буквално в небесата. Оп-
ределят го като митичен. 
В него времето е спряло 
– Чивита ди Баньореджо 
почти не се е променил 
през вековете и до днес 
носи атмосферата на 
Средновековието и Рене-
санса. 

Някога тук е имало два мал-

ки града, 

единият от които Ба-
ньореджо, а другият - Чи-
вита, но днес те са едно 
цяло. Баньореджо е по-
оживената част, която се 

намира в подножието на 
хълма, а Чивита – на върха 
му, като до там се стига 
само по малка и стръмна 
пътека. Днес е трудно и 
рисковано да се живее в 
Чивита, но въпреки това 
десет човека са останали 
верни на традициите на 
прадедите си и обитават 
и в момента заредените с 
очарование къщи. Затова 
наричат Чивита „умира-
щият град“. Това е и при-
чината той да е в списъ-
ка на фондацията World 
Monuments Fund за наблю-
дение на 100 най-застра-
шени от климата и нере-
гулирания туризъм обекти 
от списъка на Световни-
те паметници на култу-
рата. Архитектурата на 
Чивита не се е променяла 
през вековете най-вече 
заради изолацията и той е 
като излязъл от приказка.

Населеното място е 
основано преди 2500 г. от 
етруските. Чивита е бил 
по-голямото селище, до-
като Баньореджо е функ-
ционирал като негов квар-
тал. Разпадът на Чивита 
започва още през XVI в., 
когато силно земетресе-
ние причинява сериозни 
щети на улици и сгради. 
Това принуждава много от 
местните да напуснат 
Чивита. Последвалите във 
времето непрекъснати се-
измични дейности са при-

чинили значителни свлачи-
ща. Така в края на XVII в. 
епископът и общинската 
власт били принудени да 

се преместят в Баньоре-
джо, а през XIX в. Чивита 
била откъсната от ос-
таналата територия, за-
щото с времето първият 
изграден мост, който е 
бил единствената връзка 
със света, се е разрушил. 
На неговото място през 
1965 г. е изграден друг от 
железобетон.

Днес Чивита ди Баньо-
реджо се радва на засилен 
туристически интерес. 
В миналото в града се е 
влизало само пеша, но от 
известно време е разре-
шено в определени часове 
жителите да се придвиж-
ват до него и с мотори, и 
с велосипеди.

В древността в насе-
леното място се е про-
никвало през пет порти, 
но днес е останала само 
една - 

„Санта Мария”. 

Вратата на Богороди-
ца представлява гранитна 
арка, украсена с два баре-

лефа с изображението на 
лъв, държащ в лапите си 
човешка глава, символи-
зиращи въстанието на 
местните жители против 
сеньор Моналдески през 
1494 г. От портата за-
почва улица Via Santa Maria 
dila Porta, водеща към пло-
щада „Сан Донато”. Това е 
едно от местата, на кои-
то винаги ще откриете 
хора, защото жителите 
най-често си определят 
срещи именно тук. Прос-
транството се отличава 
със своите етруски колони 
на възраст хиляди години. 

Църквата „Сан Донато” 

е разположена на ед-
ноименния площад. Тя е в 
романски стил и е била 
построена през XI I I  в. 
върху основите на древ-
норимски храм. Насто-
ящия си ренесансов вид 
църквата „Сан Донато” 
придобива в резултат на 
реконструкции, направени 
през 1511 г. и 1524 г. Тук 
си заслужава да се качите 
до камбанарията, както и 
да разгледате олтара и 
разпятието, които са с 
уникална майсторска из-
работка.

Други любопитни обек-
ти в района са Палацо 
Весковиле, мелницата от 
XVI век, както и къщата, 
в която се е родил Свети 
Бонавентура. Тя е реплика, 
защото оригиналната от-
давна е жертва на свлачи-
щата.

В източната част на 
града се намират Етру-
ските пещери,  които 
местните жители са успе-
ли да превърнат в забеле-
жителност, като дори са 
изградили малък параклис. 
Наблизо е Градината на 
Мария – частен обект в 

Чивита ди Баньореджо, но 
без входна такса. Той може 
да бъде посетен само при 
условие, че собственичка-
та на имота си е у дома. 
От красивата Градина на 
Мария се открива гледка 
към близкия каньон.

Всяка година в градче-
то се провежда интересно 
събитие – 

Международен фестивал на 

моторите в киното.

Той е през юни и пред-
ставя мотоциклети, су-
пербързи коли, самолети 
и космически кораби от 
най-различни филмови лен-
ти. Всъщност населеното 
място е свързано от дос-
та време с киното. През 
1954 г. Федерико Фелини 
снима в Чивита сцени от 
филма си „Улицата”, в кой-
то участват Джулиета 
Мазина и Антъни Куин. 
За него италианският 
режисьор получава първия 
си „Оскар” в категория 
„Най-добър чуждестранен 
филм“. Костюмите, използ-
вани в „Улицата”, могат да 
се видят в музея на асо-
циацията „Пиеро Таруфи” 
в градчето. В Чивита са 
заснети още киноленти-
те „Двамата полковници” 
на Стено през 1962 г. и 
„Общо въстание” на Луи-
джи Дзампа. 

Ландшафтът около Чи-
вита ди Баньореджо също 
се счита за забележител-
ност. Градчето отвсякъде 
е заобиколено от стръмни 
и оголени хълмове, носещи 
името

Долината на деретата.

Тя е разположена меж-
ду езерото Болсена на 
запад и долината на река 
Тибър на изток. Скалата, 
върху която е градчето, 
е съставена от два пла-
ста, различни по възраст 
и произход. По-древната е 
с морски произход и със-
тавлява основната част 
на скалата,  която се 
поддава най-много на ко-
розията. Горните части 
пък са се формирали от 
лава и туф. Долината на 
деретата е дотолкова по-
страдала от корозията, 
че остава напълно ого-
лена и дива и напролет, 
когато всичко останало 
наоколо цъфти.

Красивите улички и къщи

Градът буквално е кацнал  

в небесата

Портата „Санта Мария”

Църквата „Сан Донато”

Пиаца „Сан Донато” и едноименната църква Палацо Весковиле
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Превод Радостина Иванова

9 are the bidders for the construction 
of Lot 1 from Mezdra to Botevgrad
The indicative value of this public procurement is BGN 123 Million excluding VAT

At the Road Infrastructure 
Agency (RIA) the offers have 
been opened of the tender-
ers in the public procurement 
for determination of contrac-
tor for the technical design 
update and for construction 
of 19,3 km of the I-1 (E-79) 
road Mezdra – Botevgrad, 
Lot 1 from km. 74+800 to 
km. 194+122. The route is 
part of the Vidin – Botevgrad 
destination (167 km) and its 
construction will start with 
the nearly 33 kilometers long 
section between Mezdra and 

Botevgrad – one of the most 
complicated as a terrain sec-
tions to cross. Therefore, the 
construction of the Mezdra - 
Botevgrad section has been 
separated in two parts - lot 
1 (19,3 km) and lot 2 (13,4 
km), from km. 161+367 to 
km. 174+800. The goal is to 
complete the works in pos-
sibly shortest period of time, 
where for the both lots the 
set timeframe for implemen-
tation is 1096 days, 180 of 
which are intended for de-
sign and 916 – for construc-

tion works. 
The total indicative value 

of this project (Lot 1 and Lot 
2) is nearly BGN 302 Million 
excluding VAT. The envis-
aged for Lot 1 amount is BGN 
123 000 000 excluding VAT, 
and for Lot 2 the amount is 
BGN 178 800 000 excluding 
VAT. The financing is provid-
ed by the national budget. It 
is for the first time during the 
implementation of works un-
der the public procurements 
for these two sections, when 
a new payment scheme will 

be introduced, which envis-
ages the total amount of the 
contract to be paid off to the 
contractor, after the Protocol 
16 for accepting the com-
pleted works (the so called 
“Act 16”) is issued, and after 
the permit for operation of 
the newly built road is duly 
issued. The goal is the fu-
ture contractors to work with 
maximum mobilisation and 
to complete the construction 
and repair works with good 
quality and within the period 
set.

„STROITEL” NEWSPAPER CELEBRATES 
10-YEARS ANNIVERSARY 

The realisation of the Hemus Motorway and the TurkStream will boost the economic development 
of Northern Bulgaria and will provide work for the construction companies in the region

On April 3rd 2009 a new edition appears 
at the Bulgarian media market - „Stroitel” 
newspaper, which is the printed organ of the 
Bulgarian Construction Chamber. The estab-
lishment of a long-expected own media had 
been preceded by discussions and debates 
within the management bodies of organisa-
tion and had been cordially welcomed by the 
sector, which we are inextricably bound up 
with for already 10 years. The preparation of 
the newspaper was assigned to a small, but 
very enthusiastic team, which had put in it its 
professionalism, experience and lot of love. 
We can hardly list all the people, who have 
supported the edition and have been supporting it over the years, but the 
contribution of some of them is indeed indisputable to the creation, develop-
ment and winning of recognition for the newspaper of the Chamber. On the 
eve of our anniversary we are launching series of interviews with exactly 
these people, and we are going to tell there, how the edition of the BCC 
was created, how it evolved and what successes it has achieved, about the 
challenges it faces and how it copes with them, and also we are going to 
ask for guidance and recommendations in respect to future, in order to be 
able to respond in a best way to the expectations and needs of the industry, 
as well as to go continue to be the best professional newspaper. We start 
with the Honorary Chairman of the BCC Eng. Simeon Peshov, who during 
the period 2007 – 2010 had been the first Chairman of the MB of BCC. In 
the next issues we are going to introduce you Asen Gagauzov, Minister of 
the Regional Development and Public Works (2005 – 2009), Eng. Svetoslav 
Glosov, Honorary Chairman of the BCC and Chair of the MB of the Chamber 
during the period 2010 – 2016. Another our guest is going to be as well the 
Chairman of the Control Council of BCC Valentin Nikolov, etc. 

Eng. Simeon Peshov, Honorary Chairman of the BCC:

I do highly estimate the creation of „Stroitel” newspaper 
as one of the most wise decisions of the BCC

Mr. Peshov, on 3rd April the 

„Stroitel” newspaper will celebrate 

its 10th aniversary. Now, when 

you look back, would you say that 

the decision for the creation of 

the newspaper, made by the MB 

and the General Assembly in 2008, 

was a wise one?

I appreciate this decision as 
one of the most wise ones, made 
by the BCC. Our newspaper won a 
good reputation within the guild, in 
the institutions and within the indus-
try. It can be found on the desks of 
many ministers, chairmen of agen-
cies, and the fact that all our col-
leagues - when we get together, talk 
about the newspaper, discuss its 
publications, suggest some direc-
tions, criticize some issues – that 
means the newspaper has many 
readers indeed. One cannot com-
ment or criticize something without 
have read it. The fact that there is 

criticism, as well that there are also 
praises – and their number is big-
ger, is a prove that the newspaper 
is needed. 

What would you wish for the 

10th anniversary of the newspa-

per?

I wish you and the team of 
„Stroitel” newspaper good health, 
creative enthusiasm and future suc-
cess over the next 10 years!

Successful implementa-
tion and completion of the im-
portant infrastructure projects 
and maximum raise of Euro-
pean funds within the current 
programming period 2014 
– 2020, improvement of the 
road network, including in the 
small settlements, preserva-
tion of the immovable values, 
development of the sport and 
the cultural tourism. These 
are the main priorities, set in 
the Ruse municipality budg-
et per 2019. The financial 
framework together with the 
transitional balance amounts 
at BGN 138 045 361, where 
the amount is with nearly BGN 
4 Million more compared to 
2018.

The budget per 2019 of the 
town of Silistra was approved 
by the municipality councilors 
with an absolute majority. 
The macro-frame is approxi-
mately BGN 44 597 000, of 
which the amount of the state 

The towns along the Danube 
river have announced record 
local budgets

„The boring of the tunnel from Zhit-
nitsa str. to the Little City Theatre „Off 
the Channel”, which is part of the Sofia 
metro's third line, was completed. Works 
were executed with a special tunneling 
machine, called „Vitosha”, that is now to 
be dismantled”. This said the Mayor of 
Sofia Yordanka Fandakova, who attend-
ed the coming out of the „mole“ at its 
final destination – near the Metro-station 
at Evlogi and Hristo Georgievi Blvd and 
Yanko Sakazov Blvd. This event was at-
tended also by Prof. Dr. Eng. Stoyan Bra-
toev – Executive Director of „Metropo-
liten“ EAD, Eng. Galina Vassileva – Head 
of the Managing Authority of Operational 
Programme „Transport and Transport In-
frastructure 2014 – 2020“ (OPTTI 2014 
– 2020), Ognyan Zlatev – Head of Eu-
ropean Commission’s Representation 
in Sofia, and the Chairperson of Sofia 
Municipality Council Elen Gerdzhikov. 
Works on the tunnel are carried out by 
the Joint venture „DVU”, formed by Do-
gus Insaat Ve Ticaret A.S., Via Construct 
Group EOOD and Ultrastroy EOOD. The 
Metro-station at the Little City Theatre 
„Off the Channel” is implemented by 
„Metro Stroitelstvo” Consortium with 
leading partner Trace Group Hold AD 
and partners Euro Alliance Tunnels AD 
and Engproject OOD. 

 „A total of 88% of the works under 
the first stage of the third line are com-
pleted, the finishing works on the tunnels 
and metro stations continue“, informed 
Fandakova. This section is from Krasno 
selo district to Vladimir Vazov Blvd, with 
a length of 8 km and 8 metro stations. 
The project is implemented under the 
OPTTI 2014 – 2020. The plan is the pro-
ject to be completed by the end of the 
year. In the spring by separate stages is 
starting the completion of the architec-
tural finishing works in the stations, con-
struction of rail track and mounting of 
equipment, where the expectation is all 
the activities to be completed by 3 Oc-
tober, and after that to start the testing. 

At the present is being implemented 
the second stage of the third line, also 
under the OPTTI 2014 – 2020. The route 
is from Ovcha kupel district to Gorna 
Banya district, with a length of 4 km and 

4 metro stations. This project has to be 
completed in the first half of 2020. By 
this moment the level of implementation 
is about 60%.

Yordanka Fandakova reminded that 
16 of the new metro-trains to serve the 
line, have already been delivered. Their 
equipment allows saving about 28% of 
energy, due to the modern equipment 
and the management and security sys-
tems. According to her opinion, the third 
line of the metropolitan will be saving 
over 11 thousand tons harmful emis-
sions per year, and the traffic on this 
route will be reduced by 25% and the 
number of vehicles on the road – by 14 
thousand.

Prof. Stoyan Bratoev explained that 
the next two stages of line 3 are under 
preparation as well, and they will go 
along Vladimir Vazov Blvd up to Levski 
G district and through Slatina district 
to Tsarigradsko shosee. „We are going 
to look for funding of these routes dur-
ing the next programming period 2021 
– 2027. One of the projects is already 
prepared, another will be completed in 
August. In 2020 we will launch the ten-
der procedures in order to be able at the 
beginning of the new programming pe-
riod to start with the construction works”, 
said Prof. Bratoev. 

subsidy is BGN 25 733 000. 
„The revenues expected from 
the local activities amount at 
BGN 18 863 916. They were 
planned in conformity with the 
real possibilities of the citizens 
and the business, where, for 
a consecutive year, measures 
to increase the collection of 
overdue receivables are also 
included“, was announced by 
the Municipality.

Budget 2019 will deter-
mine the future of the town 
of Vidin as financially stable, 
thinks the Mayor Ognyan 
Tsenkov. He had underlined 
at the time of budget's ap-
proval, that approximately 
BGN 44 203 973 is a con-
siderable amount for the mu-
nicipality. The revenues for 
the delegated by the state ac-
tivities are amounting at BGN 
27 427 083, where the local 
ones are only a third of the to-
tal amount of funds, i.e. BGN 
16 776 690.

Господин Пешов, стартира

новият вестник „Строител”. 

С шампанско ли ще отбележим 

неговото начало, или още от 

първия брой ще си говорим за

строителната, финансовата, 

ипотечната и други кризи, кои-

то като че ли в България наби-

рат скорост? 

Няма чак такава голяма ра-
дост, за да „гръмнем” шампанско-
то... Да се пропусне или отрече 
появата на в. „Строител”, също 
не е редно. Чувствам се раздво-
ен – от една страна, много се 
радвам, че вестникът тръгва. 
Изданието не излиза за първи
път, а реално се възстановява -
връща се една традиция в исто-
рията на българските строите-
ли. И за нас е особено важно да
знаем какви са били българските 
строители от Омуртаг насам. 
Защото Колоната на Омуртаг е 
символът на Камарата на стро-
ителите в България. Виждаме я 
и на първата страница на новия 
вестник. Освен в исторически 
план обаче трябва да си пред-
ставим страната ни в бъдеще-
то. Затова вестникът трябва 
да отразява както ситуацията в 
момент на криза, така и, просле-
дявайки историята, да си пред-
ставим как би изглеждал нашият

бранш извън кризата. С нашия 
труд, с усилията на политиците
кризата ще отмине, както са 
отминавали много такива ситу-
ации в историята на България, а 
и в световната история. Сигу-
рен съм, че отново ще тръгнем 
напред. Чрез вестника трябва да
чертаем бъдещето такова, как-
вото си го представят нашите
строители, а не въобще.

На форума „Развитието на

България в условията на гло-

балната криза” вие заявихте,

че в кризисен период строите-

лите първи слизат от скелето.

КСБ е активна страна в диало-

га с правителството. Каква е 

вашата оценка за този диалог?

Защо казах, че в условията 
на глобална криза строителите
първи слизат от скелето? Раз-
личните световни социологиче-
ски проучвания са показали, че 
при криза първите, които поемат 
удара, са именно строителите. 
Вярно е и обратното – в условия-
та на икономически растеж пър-
вият, който отбелязва растеж,
отново е строителният бранш.
Когато строителите работят в 
различни посоки – строят и ре-
конструират промишлени сгради 
– това означава, че индустрията
се развива. Каква е ситуацията 
в момента?

На стр. 2-3
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Брой 1, 3 април 2009 г., цена 1 лв.
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През април страните подписват Меморандум за разбирателство
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Спортните министри 
на България, Сърбия, Ру-
мъния и Гърция договориха 
текст на Меморандум за 
разбирателство между 
правителствата, с кой-
то да се официализира 
учредяването на органи-
зационен комитет за под-
готовка на съвместната 
кандидатура за Мондиал 
2030 и Европейското пър-
венство през 2028. Това 
стана по време на обща 
работна среща в Нацио-
налната футболна база 
„Бояна“,  на която при-
състваха министърът на 
младежта и спорта Кра-
сен Кралев, министърът 

на младежта и спорта на 
Сърбия Ваня Удовичич, ми-
нистърът на младежта и 
спорта на Румъния Богдан 
Константин Матей, зам.-
министърът на културата 
и спорта на Гърция Георгос 
Василиадис и ръководи-

телите на футболните 
федерации на четирите 
държави. Документът ще 
бъде подписан през април 
в Солун, където ще се със-
тои следващата среща 
между страните. 

„Вярвам, че днес на-

правихме поредната ва-
жна стъпка по този про-
ект, който може да има 
историческо значение за 
страните от Балканския 
полуостров. По време на 
първата ни среща през 
ноември 2018 г. в Белград 

поставихме добра осно-
ва за нашата съвместна 
работа. Заедно дадохме 
ясен знак, че имаме воля 
да защитаваме общите 
си интереси на Балкани-
те не само в спорта, но 
и в областта на полити-
ката и икономиката. В ре-
зултат от разговорите, 
които проведохме в рам-
ките на четиристранна-
та среща на държавните 
ръководители на България, 
Сърбия, Румъния и Гърция 
през декември 2018 г., ние 
потвърдихме политиче-
ската подкрепа от най-
високо ниво за проекта и 
изяснихме състава на ко-
ординационната работна 
група“, каза министър Кра-
лев пред медиите. 

По думите му на сре-

Роджър Федерер загуби сет във втория пореден 
мач на турнира в Дубай, но се класира за четвъртфи-
налите. 37-годишният швейцарец запази перфектната 
си статистика срещу Фернандо Вердаско, като го по-
беди в седми пореден мач. Рекордьорът по титли от 
Големия шлем спечели с 6:3, 3:6, 6:3. 

Федерер започна отлично, постигна ранен пробив и 
бързо взе първия сет, като загуби само три точки на 
свой сервис. Испанецът успя да отговори и да вземе 
втората част. В последния сет играта бе равностой-
на до осмия гейм, когато Роджър направи пробив, и след 
това нямаше проблем да стигне до крайния успех.

Следващият съперник на Федерер ще е унгарецът 
Мартон Фучович, който се справи с Ян-Ленард Щруф 
- 6:4, 6:2.

Рекордьорът по трофеи за Купа-
та на краля „Барселона“ се класира 
за финала и този сезон след победа 
с 3:0 при гостуването си на „Реал“ 
(Мадрид) в мач реванш от 1/2-фи-
налите. Първият сблъсък на „Камп 
Ноу“ между двата тима завърши 1:1. 
В ответния мач „белите“ направи-
ха доста пропуски най-вече заради 
младия си талант Винисиус Жуниор. 
Възпитаниците на Ернесто Валвер-
де бяха на другия полюс и наказваха 
своя съперник във всеки ключов мо-
мент от двубоя.

След равностойна първа част 
второто полувреме започна удар-
но за каталунския гранд. Още в 
51-вата минута Дембеле се вклю-
чи отляво и избра точния коридор 
и момент за пас към Луис Суарес. 
Рамос не прецени добре ситуацията 

и уругваецът се възползва, отбеляз-
вайки с насочване от десет метра 
в близкия ъгъл - 0:1. Последваха ре-
дицата пропуски на домакините, 
което доведе до втори гол за „Бар-
селона“. Отново Дембеле се измъкна 

от засадата от-
дясно, напредна 
и центрира към 
малкото нака-
зателно  поле, 
където Варан из-
превари Суарес, 
но  само за  да 
прати топката 
в собствената 
си мрежа - 0:2. 
След това гар-
дът на „Мадрид“ 
падна. Две мину-
ти по-късно Луис 

Суарес беше фаулиран от Каземиро 
и последва сигнал за дузпа. Напада-
телят бе безкомпромисен от бяла-
та точка.

Последваха множество смени и 
доиграване на срещата.

Тимът на „Челси“ записа 
ценен успех в лондонското 
дерби срещу „Тотнъм“. „Сини-
те“ заслужено надделяха на 
опонентите си с 2:0 след го-
лове през второто полувреме.

Резултата откри Педро 
в 57-ата минута, а към края 
Трипиър си отбеляза автогол 
и сложи край на интригата. 

Маурицио Сари остави 
Кепа Арисабалага на резервна-
та скамейка след отказа му да 
бъде сменен в края на финала 
за Купата на Лигата. Като титуляр за 
този двубой бе предпочетен Вили Ка-
байеро и той се справи на ниво, оправ-
давайки доверието на своя мениджър. 

„Челси“ започна много агресивно 
лондонското дерби, пресираше и доми-
нираше в първите минути, като „сини-
те“ можеха да открият и резултата, 
но след удар на Игуаин топката срещ-
на гредата. 

Постепенно „Тотнъм“ успя да из-
равни играта. При първата опасна 
ситуация пред Кабайеро вратарят се 
намеси отлично. След добра контраа-
така Ериксон стреля, а стражът от-
рази удара. После се оказа, че странич-
ният съдия е вдигнал флаг за засада. 

Малко преди почивката Кабайеро бе 
преодолян след страхотен удар на 
Хари Уинкс от дистанция, но топката 
уцели гредата. 

През второто полувреме Сари под-
ходи малко по-предпазливо, но продъл-
жи да доминира. Игуаин успя да прати 
топката в мрежата зад Лорис, но по-
падението бе отменено поради засада. 
В 57-ата минута Педро след подаване 
от Аспиликуета, навлезе в наказател-
ното поле и заби през краката на Ло-
рис. Шест минути преди края Трипиър 
сложи край на интригата. Бранителят 
се опита да върне топката към Лорис, 
но я прати далеч извън обсега му и си 
отбеляза автогол.

Отборът на „Манчестър Юнайтед“ продължава с 
прекрасното си представяне под ръководството на Оле 
Гунар Солскяер в Премиър лийг. Този път „Червените 
дяволи“ надиграха с 3:1 „Кристъл Палас” в гостуването 
си на „Селхърст Парк“ от 28-ия кръг на английския шам-
пионат. Гостите имаха сериозни проблеми с контузени 
играчи, като за срещата отсъстваха цели 10 футболи-
сти. Въпреки това те стигнаха до успеха с попадения 
на Ромелу Лукаку (33 и 52) и Ашли Йънг (83), записвайки 
11-и пореден мач без загуба в първенството. За дома-
кините се разписа Джоел Уорд (66).

„Аякс“ елиминира големия 
си съперник „Фейенорд” с 3:0 в 
Ротердам в поредното издание 
на местната класика. Гостите 
от Амстердам нанесоха своя 
удар в края на първото полу-
време. Матийс де Лихт откри 
резултата в 45-ата минута, 
а малко след подновяването 
на играта Николас Таляфико 
удвои. В 65-ата минута полу-
защитникът Дони ван де Беек 
оформи крайния резултат след 
асистенция на мароканеца Ха-
ким Зиеш.

щата в Солун всяка стра-
на трябва да направи 
конкретни предложения с 
какви градове и стадиони 
може да се включи в кан-
дидатурата. Също така 
до края на годината ре-
сорните министерства 
ще представят оконча-
телните си решения пред 
правителствата си за 
официализиране на канди-
датурите. 

Красен Кралев изтък-
на още, че един от парт-
ньорите ни – Румъния, ще 
бъде страна домакин и на 
Европейското първенство 
през 2020 г., което е без-
ценен опит в подготовка-
та на документацията и 
самата организация. 

Четиримата спортни 
министри обявиха, че се 
работи и по други съв-
местни балкански проек-
ти, като първият от тях е 
Европейското първенство 
по волейбол за жени през 
2021 г., на което домакини 
ще са България, Сърбия, 
Румъния и Гърция.
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
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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:

Росица Георгиева
Венетка Витанова

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите във Варна 
(ОП на КСБ - Варна) прове-
де за десети пореден път 
конкурс-дегустация на до-
машни и фирмено пригот-
вени вина. Домакин на съ-
битието, което се състоя 
в сградата на музея „Стара 
Варна”, беше инж. Христо 
Димитров, зам.-председа-
тел на УС на КСБ и пред-
седател на ОП на КСБ - Ва-
рна. В мероприятието се 
включиха изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев, Димитър Копаров, 
директор дирекция „Орга-
низационна политика“ към 
КСБ, Ренета Николова, про-
курист и гл. редактор на 
в. „Строител“. 

За втора година екипът 

на в. „Строител” беше 

гост на проявата 

и съблюдаваше за про-
зрачността на избора и 
спазването на правилата 
на надпреварата. 

Журито в състав хаджи 
Ламбрин Сотиров, управи-
тел на музей „Стара Ва-
рна“, Елеонора Карабоева, 
дългогодишен енолог на ви-
нарска изба „Евксиноград”, и 
Ваня Иванова, съставител 
на картата на виното в 
България за винарски изби, 
избра победителите за 
2019 г. Бяха връчени призо-
ве за първо, второ и трето 
място в 

категориите „Розе”, 

„Бяло вино” и „Червено 

вино”, 

както и голямата награ-

да на конкурса.
Общо шест 

участника се бо-
риха при белите 
вина. Голямата 
награда грабна 
„Пътища и мо-
стове”  ЕООД 
за своя „Варнен-
ски мискет”. На 
второ място се 
класира „Експрес 
Гаранцион” ООД 
със сорт „Шар-
доне + Мускат”. 
Трета награда 
отиде при „Лъки 
КД”  ЕООД за 
вино „Пино гри”. 
Златния приз в 

категория „Розе”, в която се 
съревноваваха 4 фирми, отно-
во получи „Пътища и мосто-
ве” ЕООД за сорт „Каберне 
+ Пино”. Среброто беше за 
„Мерло” на „Ай Ви Сейлингс” 
ООД, а бронзът - за „Лъки КД” 

ЕООД за „Сира”. „ИСС инже-
неринг” ООД стана първенец 
при червените вина. Компа-
нията се включи с „Каберне 
Совиньон” в тази категория, 
където 6 фирми представиха 
свои продукти. Второто мяс-
то беше отредено на „Пъти-
ща и мостове” ЕООД за сорт 
„Пино Ноар”. На трето място 
се класира „Мерло” на „Ай Ви 
Сейлингс” ООД. Голямата на-
града тази година заслуже-
но взе „Пътища и мостове” 
ЕООД. 

„Конкурсът-дегустация е 
събитие, на което членовете 
на Областното представи-
телство имат възможност 
да контактуват помежду си 
в неформална обстановка 
извън сферата на строи-

телството”, 
к а з а ,  с ле д 
като приклю-
чи състеза-
нието, инж. 
Христо Ди-
митров.

В а л е н -
тин Димов, 
член на УС 
на КСБ и съ-
дружник във 
фирма „Ай Ви 

Сейлингс” ООД, заяви пред 
в. „Строител”, че за него 
производството на вино е 
любителско занимание. „С 
моя съдружник произвежда-
ме червено вино и розе. Съв-
местно купихме оборудване 
за домашно производство. 
Не разполагаме със собст-
вени лозови масиви, но купу-
ваме грозде. Създадохме и 
традиция през годините да 
печелим награди”, каза Ди-
мов. Той припомни, че през 
2018 г. фирмата е класирана 
на две трети места - при 
червените вина със сорт 
„Мавруд” и за розе „Пино 
Ноар”. 

Големият победител в ка-
тегория „Червени вина” инж. 
Стамат Стаматов също оп-
редели винопроизводството 
като свое 

хоби, което през годи-

ните придобива по-

професионален оттенък. 

„Запали ме мой приятел. 
В началото започнахме като 
хоби, но вече нещата стана-
ха по-професионални. Мате-
риала за производството на 
червените вина го купуваме 
от Южна България, а за бе-
лите и розето - от Северна 
България”, каза той. Инж. 
Стаматов обясни, че таз-
годишното червено вино, 
сорт „Каберне Совиньон”, на 
фирмата е от материал, за-
купен от с. Научен, област 
Стара Загора. Според него 
червените вина добиват 
своята „хубост” след първа-
та година на отлежаване, но 
са най-добри след третата 
или четвъртата.

Варненските строители 
и тази година показаха, че 
освен да строят добре, мо-
гат да правят и качествено 
вино!

Голямата награда в традиционния конкурс-дегустация на домашни и фирмено 
приготвени вина спечели „Пътища и мостове“ ЕООД

Снимки в. „Строител“

10 ГОДИНИ В. „СТРОИТЕЛ“ ТЕМА МАРШРУТИ

Асен Гагаузов, министър на регионалното 
развитие и благоустройството 2005 – 2009 г.:

Считам, че браншът се развива 
с много добри темпове

Приключи разработването 
на третата стъпка от 
Визията за развитие на 
София до 2050 г.

Уелингтън – 
най-южната столица 
в света



31РЕЛАКСпетък, 1 март 2019 Ñòðîèòåë

СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

На изпит  
професорът казва  
на студент:

- Вие сте като  
хубав филм!

- В какъв смисъл?

- Ще трябва да Ви  
видя пак.

Ватиканът 
получи нов лед 

(LED) облик
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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


