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Снимка Ренета Николова

Министър Петя Аврамова:

40,6 км от АМ
„Струма” остават
за доизграждане
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` стр. 5

Петата международна конференция бе организирана съвместно от КСБ и Искра Михайлова, председател на КРР в
ЕП и даде възможност на бранша да се запознае с новите перспективи за финансиране през периода 2021 – 2027г.
Екип на в. „Строител“

ИНТЕРВЮ
Валентин Николов,
председател на КС на КСБ:

Във време на свръхинформация
чрез вестник „Строител“
Камарата намери начин
целенасочено да стига до
своите членове и партньори
` стр. 6-7

За пета поредна година Камарата на строителите в България (КСБ) и председателят на
Комисията по регионално развитие (КРР) в Европейския парламент (ЕП) Искра Михайлова в
партньорство с в. „Строител“ организираха
международна конференция. Темата на тазгодишния форум беше „Европейската солидарност в инвестиционната политика“. Дискусията се проведе в „София хотел Балкан“.
Участие в събитието взеха Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, Росен Желязков, министър на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Деница Николова, зам.-министър
на регионалното развитие и благоустройството, Вазил Худак, зам.-председател на Европейската инвестиционна банка, представители
на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР). КСБ бе представена от инж. Илиян

Терзиев, председател на Управителния съвет
(УС) на КСБ, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС, почетният председател инж.
Симеон Пешов, членовете на УС инж. Любомир
Качамаков, инж. Благой Козарев, Любомир Пейновски, изп. директор инж. Мирослав Мазнев,
председатели на Областните представителства, на секциите на организацията и др.
Целта на конференцията беше да представи резултатите от инвестиционната
политика на ЕС, реализирана в България чрез
строителния бранш, и да даде възможност на
бизнеса да се запознае с визията за развитие
на кохезионната политика на Европейския съюз
през периода 2021 – 2027 г., а също и с новите
перспективи за финансиране.
Специално за форума Корина Крецу, комисар
по регионалната политика в Европейската комисия, беше изпратила приветствие (видео
съобщение), което бе включено в програмата
на събитието.
` стр. 8 - 17

НКСВ

Секция „Гражданско
строителство”
към НКСВ проведе
годишно отчетно
събрание

` стр. 22

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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СЕДМИЦАТА

ǶǷȕȈǲǹǩǹȖȜȐȧȖȉșȢȌȐ
ȈȒȚțȈȓȕȐȊȢȗȘȖșȐȗȘȍȌȉȘȈȕȠȈ
ȗȖȊȘȍȔȍȕȈșȍȔȐȕȈȘȌȐșȒțșȐȧ
Снимка Румен Добрев

Росица
Георгиева
В Правец се
проведе семинар-дискусия,
организиран от
Областното представителство на
Камарата на строителите в България – София (ОП на КСБ - София). Домакин на събитието беше инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, член на Изпълнителното
бюро (ИБ) и на Управителния съвет (УС) на Камарата,
вицепрезидент на FIEC. В дискусията се включи и инж.
Благой Козарев, член на ИБ и на УС на КСБ, председател
на секция „Хидротехническо строителство и ВиК мрежи
и съоръжения”.
Бяха обсъдени две основни теми - „Дигитализация на
строителния процес чрез BIM технология с решенията
на Autodesk“, както и актуални проблеми, възникващи
от приложенията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Повече по темата четете в следващия брой на
в. „Строител“.

ǶȗȘȍȌȍȓȧȚȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍȗȖȉȍȌȐȚȍȓȐ
ȏȈ:LHQHUEHUJHU%ULFN$ZDUG
Главният редактор на вестник „Строител“
ще бъде член на журито
Мартин Славчев
Главният редактор и прокурист на в. „Строител“ Ренета Николова ще бъде член на журито, което ще определи българските победители в локалната селекция
за световния архитектурен конкурс Wienerberger Brick
Award. Другите членове на журито са арх. Тихомир Казаков от „Стивън Джордж Интернешинъл“ и арх. Николай
Иванов от „Винербергер“.
Церемонията по награждаването на победителите
ще се състои на 4 април 2019 г. в галерия „Сан Стефано“.

петък, 22 март 2019

ǰȏȉȘȈȝȈȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȕȈșȍȒȞȐȧ
ÄǼȈșȈȌȕȐȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ´ȒȢȔǲǹǩ
Снимка Румен Добрев

Емил Христов
На първото си редовно
заседание за годината секция „Фасадни конструкции”
към Камарата на строителите в България (КСБ) избра ръководство. Срещата
се проведе в централния
офис на КСБ, като неин
домакин беше изп. директор на КСБ инж. Мирослав
Мазнев. За председател на
секция „Фасадни конструкции“ бе избран инж. Андон
Тушев, който е и председател на Управителния

съвет (УС) на „Българска
асоциация на фасадната

индустрия“ (БАФИ). Негови
заместници станаха Хрис-

ǶǷȕȈǲǹǩ±ǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖȗȘȖȊȍȌȍ
ȍȎȍȋȖȌȕȐȚȍșȐȖȉțȟȍȕȐȧȗȖǯǩǻǺ
Снимка авторът

Петя Борисова,
ОП на КСБ – Велико
Търново
На 14 март Областното представителство на
КСБ – Велико Търново (ОП
на КСБ – Велико Търново),
съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД
проведе ежегодните си
обучения по Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ). Те протекоха
в конферентната зала на
ОП на КСБ – Велико Търново. Традиционно семинарът премина в три части:
„Длъжностни лица по безо-

пасност и здраве в строителството”, „Координатор
по безопасност и здраве в
строителството”, „ЗБУТ
за контрол върху качест-

вото на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни
продукти със съществени-

то Щерев и инж. Димитър
Иванов, които са членове
на УС на БАФИ. В ръководството на структурата
влиза още Велимир Златарев, също от БАФИ.
„Основната ни задача
ще е да работим активно
и да извличаме максимума
от идеите, които се генерират от членовете на
секцията“, заяви инж. Андон Тушев.
Заседанието продължи
с изработване на план за
дейността на секцията
през 2019 г.
те изисквания за безопасност”. Програмата обхвана редица закони, наредби,
стандарти и документи.
Разгледани бяха отговорностите на всички участници в инвестиционния
процес, свързани с опазване на живота и здравето
на онези, които ще строят, както и на тези, които
ще обитават и обслужват
сградите и съоръженията. Акцент на обучението
бяха и отговорностите на
основните участници в
проектирането и реализирането на строително-инвестиционна инициатива,
описана в чл. 169 от ЗУТ.
На 15 март пилотно за
ОП Велико Търново протече
и семинар на тема „Новости в дейността на техническия ръководител”.
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„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по стандарта
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

На 28 март 2019 г. от 10.00 часа в зала „Варна“ на Община Варна ще се проведе среща на
ръководството на Община Варна с представители на строителните фирми, организирана от
ОП на КСБ – Варна, с медийното партньорство
на вестник „Строител“.
На нея ще бъде представена Инвестиционната програма на Община Варна за 2019 г. и ще
бъдат дисутирани актуални въпроси, поставени
от строителите.

КАНИМ ВИ ДА БЪДЕТЕ ПАРТНЬОР
НА СЪБИТИЕТО
Цена 500 лв. без ДДС

Предлагаме Ви възможност да разположите рекламни
ролбанери в залата, както и да представите Вашата
фирма на 1 страница във в. „Строител“.
Срок за заявки и плащане - 26 март 2019 г.
За контакти: 0888 55 39 50
news.stroitel@gmail.com

СЕДМИЦАТА
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ǶȚȊȖȘȐȝȈȖȜȍȘȚȐȚȍȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈ
ȐȕȚȍȓȐȋȍȕȚȕȈȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȈșȐșȚȍȔȈȕȈǨǴÄǺȘȈȒȐȧ´
Снимка авторът

Георги Сотиров

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативната стойност на поръчката
е 7 261 500 лв. без ДДС.
Проектът предвижда в ту нел
„Траянови врата“ да бъде изградена
уникална за България интелигентна
система за автоматична идентификация на инциденти. Тя ще позволи
чрез подвижни бариери да се управлява и пренасочва трафикът в една от
двете тунелни тръби, така че при
настъпване на инцидент в едната
движението да се пренасочва по другата. Съоръжението ще бъде с ново

В Агенци я „Пътна инфраструктура“ бяха отворени постъпилите оферти за обществената поръчка за разработване
и внедряване на интелигентна
транспортна система на АМ
„Тракия“. Обединенията „ИТС
Тракия“, включващо фирмите „Алтимате“ – Букурещ, и „СИСКОМ
Инженеринг“ ЕАД, и „Тракия ИТС“,
съставено от „Контракс“ АД,
„Кейбъл Ком“ ООД и „ЕТК“ ООД,
са кандидатите за изпълнители.
Проектът ще се съфинансира от

LED осветление, електронни информационни табели, светофарни уредби, хоризонтална и вертикална сигнализация, метеорологични станции
при порталите му и др. На трасето
ще бъдат монтирани 40 електронни
информационни знака, по 20 във всяка
посока. Чрез тях шофьорите ще се
осведомяват за възникнало събитие
на пътя, което е бърза, надеждна и
високотехнологична възможност за
своевременно уведомяване на участниците в движението за актуалната пътната обстановка, въведените ограничения и алтернативните
маршрути.

ǛǺǰǻǴǽǬǹǴǽǬǰǺǯǺǮǺǼǴǾǱǳǬǹǬǰǳǺǼǻǼǴǻǼǺǱǶǾǴǼǬǹǱǾǺ ǍǷǴǳǺǰǿȄǴǻǼǱǸǴǹǬȁǬǻǼǱǳǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴȋǿȃǱǭǱǹ
ǴǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǹǬǾǿǹǱǷÅǒǱǷǱǳǹǴȂǬ´ǹǬǌǘÅǝǾǼǿǸǬ´ ȂǱǹǾȆǼǹǬǣǑǓǜǬǳǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǻǼǱǳǯ
Мартин Славчев

Подписани са договорите за надзор при проектирането и строителството на тунел „Железница“ на АМ „Струма“, както и за пътните
участъци непосредствено преди и след съоръжението. Проектът ще се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния
бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“.
Строителният надзор при проектирането и
изпълнението на строително-монтажните работи на тунел „Железница“ (от км. 366+720 до км.
369+000) ще се изпълняват от „План Инвест Железница“ ДЗЗД. В обединението участват: „План
Инвест Пловдив“ ЕООД, „Инфра проект консулт“
ЕООД, „Аскос 03“ ЕООД, „СЪРЧ КОРПОРЕЙШЪН
СРЛ“. Стойността на договора е 4 793 328,00 лв.
с ДДС.
Тунелът ще бъде с две отделни тръби за
движение в посока. Дължината на всяка тръба
ще е около 2 км. Съоръжението ще бъде с всички необходими системи за енергоефективно
осветление, вентилация, видео наблюдение,
пожароизвестяване, интелигентна система
за управление на трафика и т.н. Ще бъде из-

граден и обслужващ тунелен път при южния
портал на съоръжението откъм гр. Симитли,
площадка за хеликоптер, два моста над Суха
река, които са съответно 132 м и 24 м, подпорна стена и др.
Строителният надзор на отсечката преди тунел „Железница“ в посока София - Кулата
(от км. 366+000 до км. 366+720) е възложен на
ДЗЗД „ТЕС Консулт“, в което са: „Строл 1000“ АД,
Три-ЕС“ ЕООД и „Експерт Десижънс“ ООД. Техният договор е за 719 739,6 лв. с ДДС. Участъкът е с дължина 720 м. Той включва и обслужващ
тунелен път при северния портал, и мостово
съоръжение с обща дължина 620 м.
Консултантската услуга при проектирането и строителството на отсечката след тунел „Железница“ (от км. 369+000 до км. 370+400)
ще бъде изпълнена от ДЗЗД „Пътконсулт
2000-Консулт 64“, в което са: „Пътконсулт 2000“
ЕООД и „Консулт 64“ ООД. Техният договор е
за 558 266,40 лв. с ДДС. Този автомагистрален
участък е с дължина 1,4 км и включва още изграждането на селскостопански подлез, подпорна и
укрепителна стена, отводнителни съоръжения,
строителство и реконструкция на инженерни
мрежи и др.

Мартин Славчев
Близо 3000 студенти, ученици, служители на ЧЕЗ и подизпълнители преминаха обучения в Техническия учебен център на ЧЕЗ
Разпределение през 2018 г. Над 160 са студентите от техническите висши училища
в София и страната, посещавали центъра.
Проведено беше и практическото обучение на десетокласниците от професията
„Електротехник“ в първата дуална паралелка на столичната Професионална гимназия
по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“.
Курсовете се водиха от над 50 лектори, професионалисти в сферата на енергетиката
в България.
През годината стартираха няколко учебни програми за служители, основно насочени
към повишаване на професионалната им подготовка и създаване на единни стандарти за
работа. В Техническия учебен център редовно
се провеждат обучения и изпити по „Правилника за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически

мрежи“. Общо 870 техници, електромонтьори
и отчетници взеха успешно своите изпити.
„Техническият учебен център на „ЧЕЗ
Разпределение България” предлага професионална квалификация и преквалификация
и е лицензиран от Националната агенция за
професионално образование (НАПОО). Лицензията включва 8 професии и 12 специалности в областта на електроенергетиката,
екологията, информационните технологии,
заваряването и подемно-транспортната
техника“ обясни Меглена Велинова, ръководител на Техническия учебен център.
Центърът разполага с технически полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа, както и с напълно оборудвани специализирани зали. Изграден е
на територия от 3400 кв. м и представлява
модерна база за провеждане на практически обучения в реална среда. Всички учебни
програми, проведени в него, завършват с
връчване на сертификати като свидетелство за положения труд и получените нови
знания в преминатите обучения, семинари,
курсове и др.

4

Ñòðîèòåë

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

¯ÇÐÃ×ÐÆÊÎÊÓÂÎÍÒÆÍÄÉÂÒÇÂÍÊÉÂØÊáÔÂ
ÏÂÄÓÊÙÌÊÓÔÒÂÔÇÅÊÙÇÓÌÊÈÑÐÃÇÌÔÊÄÓÔÒÂÏÂÔÂ
Мартин Славчев

Необходимият бюджет
за реализацията на всички стратегически жп проекти у нас след 2021 г. е
4 млрд. лв. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии
и съобщенията Росен Желязков по време на работна
закуска с представители на
Германо-българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК) и на Австрийското
търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA.

По думите му проектите
включват жп връзките
със Сърбия и Северна Македония, участъците Ви-

дин - Медковец, Карнобат
- Синдел, внедряването на
Европейска система за управление на влаковете в ня-

колко трасета в страната,
както и развитието на жп
възел Варна и този в Горна
Оряховица.
„Като страна членка на
ЕС ние следваме ясна политика в съответствие с
европейските приоритети,
като целта е да се постигне оптимална интеграция
на транспортните мрежи в
Съюза“, обясни Росен Желязков. Според министъра до
2030 г. следва да бъдат завършени проектите, разположени на основната TEN-T
мрежа, а до 2050 г. – всички

ǰȏȉȖȘȐȚȍȏȈȟȓȍȕȖȊȍȕȈǭǷȖȚǩȢȓȋȈȘȐȧȡȍșȍȗȘȖȊȍȌȈȚȕȈȔȈȑ
Мартин Славчев
Със свой указ президентът Румен Радев насрочи за 26 май 2019 г. изборите за членове на
Европейския парламент от Република България.
Това съобщиха от прессекретариата на държав-

ния глава. България трябва да определи 17 евродепутати. Кампанията у нас започва месец преди
изборите, а кандидатските листи трябва да бъдат регистрирани в ЦИК 40 дни преди вота. Изборите в целия Европейски съюз ще се проведат
от 23 до 26 май.

ǹȚȈȘȚȐȘȈȚȢȘȋȏȈȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȏȈȐȏȋȖȚȊȧȕȍȕȈȐȌȍȍȕȗȘȖȍȒȚȕȈ
не между първата и втората линия. Това ще позволи
ȕȖȊȈșȚȈȕȞȐȧȊÄǶȉȍȓȧ´
разделяне на двата метродиаметъра, независими
Росица Георгиева
„Метрополитен” ЕАД обяви търг за избор на
изпълнител за изготвяне на идеен проект на нова
станция в „Обеля 1” на бул. „Панчо Владигеров”. Предвижда се спирката да осигурява връзка за прекачва-

разписания на влаковете, отговарящи на различната
натовареност с пътници. Планове за изграждането на новата метростанция са направени още през
2003 г., когато е изградена и конструкцията й. Индикативната стойност на поръчката е 350 хил. лв.
Оферти се подават до 11 април 2019 г.

проекти на широкообхватната мрежа.
Пред представителите
на германския и австрийския бизнес Росен Желязков
заяви, че ще бъдат реализирани редица проекти и в
пътния сектор. Той посочи,
че предстои строителството на автомагистралите
„Русе – Велико Търново“ и
„София – Калотина“ и скоростните пътища Видин –
Монтана – Враца и Мездра
– Ботевград. „Индикативният бюджет на тези четири
проекта е 3,605 млрд. лв.,

като в това число не е включено завършването на автомагистралите „Струма“
и „Хемус“, които са в процес
на изпълнение“, обясни Желязков.
В рамките на срещата
бяха обсъдени и текущите
концесионни процедури, на
които Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията е възложител, както
и предстоящото въвеждане
на ТОЛ системата за тежкотоварните превозни средства.

ǪȚȘȐțȟȐȓȐȡȈȊȘȈȑȖȕÄǹȍȘȌȐȒȈ´ȊȢȊȍȎȌȈȚ
Асен Златаров”. Нейната стойȔȍȘȒȐȏȈǭǭ
ност е 296 666,66 лв. без ДДС.
Росица Георгиева
Столичният район „Сердика”
ще въвежда мерки за енергийна
ефективност (ЕЕ) в 3 училища.
Общата стойност на обявената поръчка е 692 хил. лв. без
ДДС. Критериите за качество
ще носят 40 т., а срокът за
изпълнение в календарни дни
- 30 т. Предложената цена ще
носи 60 т.
Търгът е разделен на три
обособени позиции. Първата
от тях е за топлинно изолиране
на външни стени в 14 СУ „Проф.

Втората включва конструктивно-възстановителни дейности
на голямата сграда на 60 ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“. Предвижда се да бъдат инвестирани
211 966,67 лв. без ДДС. Третата
позиция е за внедряване на мерки
за повишаване на ЕЕ на голямата
сграда на 60 ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ - подмяна на дограма,
топлинно изолиране на външни
стени, мерки по отоплителна
инсталация. Стойността на
дейностите е 183 366,67 лв. без
ДДС. Оферти могат да се подават до 29 март.

ǶȉȧȊȐȝȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȗȖȘȢȟȒȈȏȈșȈȕȐȘȈȕȍȕȈ
ȉȓȖȒȖȊȍȊȘȈȑȖȕÄǷȖȌțȧȕȍ´ȊǹȖȜȐȧ
Росица Георгиева
Столичната община обяви обществена поръчка за въвеждане на мерки за
ЕЕ на територията на район „Подуяне“,
във връзка с Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Търгът е
на обща стойност 2 055 611 лв. Критериите за качество, които включват
техническо предложение, ще са с тежест 40 т., организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
- 15 т., технология за строителството - 20 т., и управление на рисковете
- 5 т. Цената ще носи 60 т.
Позиция 1 е за инженеринг за сграда с административен адрес гр. Со-

фия, жк „Суха река”, бл. 133, вх. В и Г.
Зданието е въведено в експлоатация
1975 г. Състои се от 40 апартамента
във вх. В и Г, разположени на 7 етажа.
Общата разгъната застроена площ е
3805,51 кв. м. Стойността на дейностите е 456 660 лв. без ДДС. Продължителността е 120 дни. Позиция 2 е за
изпълнение на инженеринг за сграда
с административен адрес гр. София,
жк „Левски-Г”, бл. 36. Блокът е въведен в експлоатация 1988 г. Състои
се от 143 апартамента на 10 етажа.
Общата разгъната застроена площ е
11 844,09 кв. м. Продължителността е
240 дни. Стойността на дейностите
е 1 598 951 лв. без ДДС. Оферти могат
да се подават до 11 април.

ǲǸǷǩǴǹȗȖȌȒȘȍȗȐȏȈȗȢȘȊȖȋȓȈșțȊȈȕȍ
ȗȘȖȍȒȚȈȕȈǯȈȒȖȕȏȈȐȏȔȍȕȍȕȐȍȐȌȖȗȢȓȕȍȕȐȍ
ȕȈǯȈȒȖȕȈȏȈȒȈȌȈșȚȢȘȈȐȐȔȖȚȕȐȧȘȍȋȐșȚȢȘ
Мартин Славчев
Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС) подкрепи за първо
гласуване в зала проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Целта на промените в законопроекта е
да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна
възможност за лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които са
търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
Те ще предоставят на хартиен носител най-търсените официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР – скици

на поземлени имоти и сгради, схеми на
самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни. Предоставяните на потребителите книжа
ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
Необходимостта от подпомагане
дейността на СГКК е следствие от
увеличаване на териториалното покритие на страната с кадастрална карта
и кадастрални регистри и съответно
от нарасналия брой заявления за услуги, изпълнението на които не може да
се обезпечи с наличния брой служители. Към настоящия момент покритието на страната с кадастрална карта
и кадастрални регистри е 72 %, а се
предвижда до средата на 2019 г. да достигне 90%.
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ȒȔȖȚǨǴÄǹȚȘțȔȈ´ȖșȚȈȊȈȚȏȈ
ȌȖȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ
В момента се работи по лот 3.1 от Благоевград
до Крупник, от който са изпълнени 48% от СМР
Страницата
подготви
Мартин Славчев
Само 40,6 км остават
за доизграждане от АМ
„Струма“, като по 12,6 км
от тях се извършват строително-монтажни работи.
Това съобщи министърът
на регионалното развитие
и благоустройството Петя
Аврамова в Благоевград, където участва в дискусия на
тема „Европа в нашия дом“.
Тя подчерта, че 43 км
от магистралата са на
територията на област
Благоевград, което я прави жизнено важна за икономическото развитие на
региона и мобилността на
населението. В момента се
изгражда лот 3.1 от Благоевград до Крупник, от който
са изпълнени 48% от СМР.
На 11 февруари 2019 г. беше
сключен договор от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с консорциума
АМ „Струма Тунел 2018“ за
строителството на тунел
„Железница“, който ще е с
дължина около 2 км и ще е

най-дългият у нас досега.
Паралелно с това има сключени договори за участъците преди и след тунела.
Остава за изграждане найтрудният и скъп участък от
„Струма“ – през Кресненското дефиле, с индикативна
стойност 875,3 млн. лв. без
ДДС. Трасето е дълго близо 23,6 км и е разделено на
два лота, за да може да се
работи едновременно и проектът да завърши в срока
на оперативната програма.
Инвеститорският интерес
към обекта е изключително голям. Въпреки трудния
терен и сложните съоръжения, които ще се изграждат, за първата отсечка
бяха получени и отворени
10 оферти, а за втората 12. В момента АПИ оценява
получените предложения.
Министър Аврамова изрази
надежда да няма обжалване
на процедурата за избор
на изпълнител, за да може
строителството по него
да стартира още през тази
година.
„На територията на
област Благоевград със

средства от бюджета ще
се реализират още няколко
важни проекта. Това е основният ремонт на тунел
„Кривия“ на път Е-79 София
– Кулата, където ще бъде
изградена нова отводнителна система, ще бъде
поставена хидроизолация
и нова светофарна уредба,
както и енергоспестяващо
осветление. Очаква се до
края на април 2019 г. обектът да получи разрешение
за строеж, след което ще
започнат ремонтните дейности“, заяви министър
Аврамова.
Петя Аврамова съобщи,
че на финал е и рехабилитацията на третокласния
път Струмяни - Микрево границата с Република Северна Македония, от който
22 км се обновяват. През
2019 г. ще бъде положена
хоризонтална маркировка
и ограничителни системи
по трасето. До 2020 г. ще
бъде изградено и новото
ГКПП „Клепало“. Подобряването на тази пътна връзка
ще позволи от гр. Струмица
в Македония до София през

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие
и благоустройството:

ǷȘȍȏȔȈȑȖȟȈȒȊȈȔȍȏȈȏȈȗȖȟȕȍșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
в посока Несебър, а краят е
ȕȈȖȉȝȖȌȈȕȈǷȖȔȖȘȐȍ диприПоморие
включването в път I-9 до км. 222+849
Елица Илчева
Очакваме през май да започне строителството на обхода на Поморие, обяви
министърът на регионалното развитие
и благоустройството Петя Аврамова по
време на парламентарен контрол.
„Изграждането на обход на град Поморие е включено в програмата „Ново
строителство“ на АПИ, като общата
стойност на проекта е над 2,9 млн. лв.
Трасето ще преминава западно от
града в периферната му част. Началото
на отсечката е от км. 217 на път I-9 пре-

в посока Бургас“, заяви Аврамова и посочи, че за проекта има сключени договори
с избрани изпълнители след проведени
обществени поръчки.
„Индикативно можем да посочим като
начало на строителните дейности май.
Като срокът на обществената поръчка
е 12 месеца. МРРБ и АПИ отчитат изключителното значение на проекта за
Бургаския регион и за всички туристи и
ще положат усилия за качествено и своевременно реализиране на обекта. С това
ще се изпълни основната му цел – облекчаване на трафика“, каза още Аврамова.

ǩțȘȋȈșȐǲȈȔȍȕȖȗȖȓțȟȈȊȈȚȕȈȌȔȓȕȓȊ
ȖȚǼȖȕȌÄǹȖȓȐȌȈȘȕȖșȚ´
Над 4,3 млн. лв. от Фонд „Солидарност“
получават Бургас и Камено по решение на
Националния координатор на безвъзмездната финансова помощ – зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Средствата са
предназначени за справяне с последствията от наводненията в област Бургас през
октомври 2017 г.
По проекта на община Бургас на обща
стойност над 2,57 млн. лв. е одобрено финансирането на общо 5 обекта. Два от
тях са изпълнени аварийно непосредствено
след бедствието. Те са за частично възстановяване на улиците „Амур” и „Дружба”
в кв. „Горно Езерово” и на улици в м. Върли
бряг. Останалите обекти на местната администрация, които предстои да бъдат реализирани, са за аварийно възстановяване
на улици в с. Равнец, улици, отводнителни
и укрепителни съоръжения в жк „Меден рудник” - частично по ул. „Захари Стоянов”, как-

то и аварийно възстановяване на ул. „Владимир Вазов” в кв. „Победа”.
Община Камено ще получи финансова
помощ от Фонд „Солидарност” в размер на
1,73 млн. лв. Средствата са предназначени
за аварийно укрепване на местния път между селата Полски извор и Черни връх, частичен ремонт и възстановяване на пътя
с. Константиново - с. Тръстиково - с. Ливада, както и на главната улица в с. Ливада.
Предоставеният финансов ресурс на
Бургас и Камено ще допринесе за намаляване на разходите на държавата за възстановяване на основна обществена инфраструктура.

автомагистрала „Струма“
да се стига за час и половина.
„Инвестициите по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“
(„ОПРР 2014 - 2020“) са също
важни за общините от
областта. На територията на област Благоевград
са сключени 44 договора на
стойност 103,6 млн. лв. Те
са за подобряване на образователната, здравната и
социалната инфраструктура, градската среда и
транспорта. Благодарение
на средствата от европейската солидарност се
обновяват 21 училища и
детски градини с над 9000

деца и ученици. Със средства от „ОПРР 2014 - 2020“
беше основно ремонтирана
и сградата на Пожарната в
областния център.
„Благоевград е една от
областите, където собствениците бяха много
активни и в резултат са
сключени 189 договора за
енергийно обновяване на
жилищни сгради, 188 от
тях са изпълнени, което поставя областта на второ
място в страната“, каза
министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Аврамова обърна внимание, че липсата на консолидация на всички общини

на област Благоевград в
единна ВиК асоциация лишава региона от достъп
до европейско финансиране
за водна инфраструктура.
„Нуждите са огромни, но
заради отказа на общини
да се включат в асоциация
ВиК операторът няма да
може да бъде бенефициент
по европейските фондове,
за да се подменят водопроводи, да се изграждат канализация и пречиствателни
станции за питейни и отпадъчни води. Това затруднява
общините да инвестират и
в асфалтирането на улици и
подобряването на обществените пространства“, посочи тя.
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Валентин Николов, председател на

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ” ОТБЕЛЯЗВА
10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
На 3 април 2009 г. на българския медиен пазар
се появява ново издание - вестник „Строител“,
печатният орган на Камарата на строителите
в България. Създаването на дългоочакваната
собствена медия е предшествано от дискусии
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 поверено 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 предизвикателства
се справи и да попитаме за насоки, теми и препоръки, така че да отговаряме най-адекватно
на нуждите на бранша и да продължим да сме
най-добрият професионален вестник. След почетния председател на КСБ инж. Симеон Пешов
и първи председател на УС на КСБ в периода 2007
- 2010, Асен Гагаузов, министър на регионалното
развитие и благоустройството 2005 - 2009 г., и
инж. Светослав Глосов, почетен председател на
КСБ и председател на УС на Камарата в периода
2010 - 2016 г., днес разговаряме с Валентин Николов, председател на Контролния съвет на КСБ.

¤ÜÄÄÒÇÎÇÏÂÓÄÒÜ×ÊÏÖÐÒÎÂØÊá
ÏÂÙÊÏØÇÍÇÏÂÓÐÙÇÏÐÆÂÓÔÊÅÂ
Снимки в. „Строител“

Ренета Николова
Г-н Николов, Вие сте
един от хората, които
са заедно с вестника от
неговото създаване. Как
виждате развитието
му през изминалите 10
години?
Ние трябва да тръгнем от създаването на
Камарата на строителите, защото КСБ и
вестникът са взаимно
свързани. Камарата без
вестника няма да е същата, а вестникът без
КСБ не би могъл да бъде
това, което е. Лично за
мен, аз съм го казвал много пъти, създаването на
КСБ е изключително важна крачка в посоката за
развитие на гражданското общество. Пример за
самоорганизация на един
бранш. Нещо, което все
още в този мащаб и с такова голямо значение не
е повторено в България.
Законът за КСБ, създаването на Регистъра, изграждането и развитието му, създаването на
вестника, развитието на
вестника - това не е самоцелно. И КСБ, и ЦПРС,
и вестникът - всичко е
насочено към фирмите,
членове на Камарата,
то е за тях. Тук трябва
да отбележим, че благодарение на усилията на
много хора през изминалите години КСБ стана
това, което беше заложено в идеите при нейното основаване. Пряко
доказателство за този

факт е увеличаването на
членския състав. В последните години той на
практика се удвои. Ето
тази взаимовръзка Регистър – Камара – вестник
- членски състав, тя е изключително важна. Това
са четирите кита, ако
използваме едно такова
сравнение, върху които се
опира тази всеобхватна
и нелесна дейност. Така
виждам нещата аз.
Кое беше най-значимото, което движеше
този процес на развитие - Закона, КСБ, Регистъра, а след това и
вестника? И очаквахте
ли тогава, в самото начало Камарата да стане такъв незаобиколим
фактор, а изданието да
се утвърди като сериозна и достоверна медия?
Най-важни бяха вярата и убеждението, че пътят е правилен и трябва
да се работи в тази посока. Искаше ми се, надявах се да се случи това
- Камарата да стане такъв сериозен фактор, но
не бях напълно убеден, че
е възможно в рамките на
моя живот и моята рабо-

та в Камарата. Много се
радвам, че това се случи
и че аз съм част от този
успех. Важно е, че вярвахме в това, което правим,
положихме много усилия
и в края на краищата резултатът е налице както
по отношение на организацията, така и на вестника.
Кои са най-важните
неща, които се случиха
в този период от 10 г.
и в развитието КСБ, и
в развитието на вестника? Какво бихте определили като ключови
моменти?
На първо място е създаването и развитието
на Регистъра. Това значи порядък в отрасъла.
Нещо, което преди не съществуваше. Има много
критици на Регистъра.
Но както са казали римляните – добър, лош, но
закон. Това е основополагащото. Следващата
стъпка е, че Регистърът
не о с т ан а з ас т и н а л а
структура. Комисията
се развиваше и се развива в зависимост от
конкретиката на живота, от изисквани ята,

които той налага. Невинаги това е много лесно
да се случи, защото ние
сме свързани с един конкретен закон и не можем
да излезем извън него.
Въпреки това Комисията успя и продължава
да успява в рамките на
Закона, без да нарушава
клаузите му, да адаптира
своята работа колкото
е възможно по-близко до
потребностите на фирмите и колкото се може
повече да облекчава техните административни
усилия за поддържане на
този порядък. Това е на
първо място. На второ
м я с то е съ з даването
на материалната база
на Камарата. Пак ще се
повторя, а и много хора
са го казвали – няма друга организация, която в
началото на прехода да е
създала такава мащабна
общонационална материална база. Една организация тя е фактор - силен,
непреодолим, когато има
изградена материална
база и възможности за
функциониране. Така че
това е предпоставка за
функциониране. На трето
място е вестникът. Мно-

го малко са структурите
и организациите, може би
дори сме единствената
браншова организация,
която има такъв солиден,
сериозен вестник, който
излиза всяка седмица. Той
е 32 страници. Богат е
на съдържание, не е бюлетин. Дава много сериозна информация. Един
истински вестник, чрез
който Камарата достига до всички свои членове
и до всички фирми, които
са вписани в Регистъра.
Достига до всички свои
партньори, министерс тва, вед о м с тва, о б щини, посолства. Това е
една комуникация, която
е безценна, защото тя е
много трудно постижима. В морето от информаци я в днешни я свят
имаме ситуация на свръхинформация. Така много
неща се губят в това
свръхпредлагане. Докато
ние сме намерили начина
целенасочено да стигаме до нашите членове и
до нашите партньори, в
това число организациите и структурите, които работят с нас, близко
или около нас. Ето това
нещо е уникално и тряб-

ва да се запази. Трябва да
се положат усилия и да се
развие.
Ние сме създали един
път, който е утвърден
от 10 години. Може да
е консервативно, може
дори да е малко старомодно, но това центрира
работата в определена
посока. Дава условия да
се поддържа висококвалифициран персонал. Дава
уникална възможност да
създадеш и развиеш една
традиция. В петък сутринта вестникът е на
бюрото на мениджъра, на
министъра, на кмета на
общината. Той може да
не го прочете целия, но
той ще види заглавието
на първа страница. Ще
види, че КСБ е организирала кръгла маса по актуални въпроси, изложба,
дискусионен форум, че е
провела среща с министър или кмет. Ще отвори
вестника и ще прочете
първите 3 или 5 страници, или пък темата, или
интервюто, или друга информация, която го касае.
В с е к и с и и м а с в ой
начин на четене. Вестникът позволява да се
в ръ щ а ш м н о го к р ат н о
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к ъ м н о ви н а т а . Д а с и
препрочиташ, да премисляш. Още повече че този
начин на общуване с хората в продължение на
едно 100 години, е доказал своята ефективност.
Вестникът е сред основните средства за комуникация. А добрата комуникация е определяща за
развитието напред.
Тук искам да кажа и
няколко думи за електронното издание. Комбинацията, която направихте
между печатното издание и по-бързата медия
– сайта, е чудесна, те
взаимно много добре се
допълват.

Какво е значението
на изданието за КСБ?
През последните 10 г.
вестникът е неизменно до Камарата, екипът
присъства и отразява
всички събития, следи
организационния живот.
То в а е н а й - в и с о к а т а
степен на прозрачност,
която ръково дството
на организацията може
да даде на членовете й.
Всички заседания на УС,
срещи с институциите,
с ОП – за всички тях се
публикува подробна информация и по този начин
фирмите, институциите,
обществото са винаги
добре информирани за
работата на Камарата.
Но екипът на вестника е
и на всички строителни
събития - първи копки,
откриване на обекти, инспекции. Публикациите,
снимките, словото на
хората остават записани. През изминалите 10
години в. „Строител“ създаде хрониката на бранша с всичките му успехи,
трудности, предизвикателства. Това е едно истинско богатство. Уникално е. И не на последно
място – посланията на
Камарата чрез вестника стигат най-бързо до
членовете й, организациите, с които работи, до
обществото. Ежеседмично може да се чуе гласът
на бранша и той да бъде
отбелязан. Вестникът е
много мощно средство и
оръжие за въздействие.
Умните хора го разбират
това, както и сериозните бизнеси.
Как оценявате взаимодействието на вестника с Контролния съвет?
Работим изключително добре. Мисля, че имаме много ползотворно
сътрудничество. Доста
добри инициативи реализирахме, но трябва да

продължим напред. Какво
имам предвид? Животът
се променя. Много неща
трябва да се развиват и
по нов начин да се погледне на тях. Едно от
нещата, за които Съветът работи вече втора
година, това е новият
начин на формиране на
бюджета на ОП на Камарата. Не става лесно. Има трудности, но
абсолютно съм убеден,
че така трябва да бъде.
Бюджетът на Камарата
трябва да се изгражда
колективно, отдолу-нагоре. Това е начинът.
Това е новият модел и
той е единствено правилният. Това е демократични ят модел, който
е в съзвучие с нашата
организация като един

не на позиции и т.н. Така
че това е най-важното.
Утвърждаване и засилване на колективното
начало във формирането
на бюджета, взимането
на решени я и цялостното функциониране на
Камарата. В този ред
на мисли, това несъмнено е задача и на вестника, защото той винаги
е следвал и отразявал
основните политики на
Камарата. Следователно това трябва да бъде
неговата задача през
следващия период, наред
с квалификацията и обществените поръчки.
Вие започнахте с
препоръките накъде да
се насочи вестникът.
На какво друго би било

Председателят на Контролния съвет по време на Разширения
УС на КСБ в Габрово, 29 юни 2018 г.

важен елемент на гражд а н с ко т о о б щ е с т в о .
Много браншови организации имат лидерски
характер. Когато имат
силен лидер, те съществуват, чуват се, разпознават се. Ние също имаме силни лидери, както
сме имали, така имаме
в момента. Но ние сме
разпознаваеми на едно
друго ниво заради колективния момент в ръководството и в работата на организаци ята.
Именно такива са и насоките за дейността на
КС в следващия период,
където нещата трябва
да се пренесат ма лко
повече в Областните
представителства. Не
става въпрос да бъдат
контролирани в буквалния смисъл на думата, а
те да бъдат стимулирани, активирани, да работят по-широко, с повече
хора и по-целенасочено.
Контролните съвети в
ОП-тата са един допълнителен резерв от активисти. Хора, които може
и трябва да са отговорни по време на събранията, а също така да се
включат по-активно в
работата за взимане на
решени я, в изразяване
на мнение, във формира-

добре да наблегне изданието?
Аз съм човек на възраст. Приемам, че имам и
богат опит. Той показва,
че една машина, която работи добре, не трябва да
се чупи. Тя трябва да ра-

На обучителен тиймбилдинг екипът на в. „Строител“ продължи да надгражда уменията си и да се
сплотява около нови идеи за развитието на изданието. Семинарът се проведе в хотел „Флора“,
Боровец, 16 октомври 2015 г.

боти спокойно, за да може
да се получи максимален
ефект от нея. Във вестника са вложени огромни
усилия. В него са вложени
и много средства както
за материална база, така
и за изграждане и възпитание на хора. Ето това
е най-голямото богатство, което трябва да се
запази, развие и съхрани.
Лично аз съм категоричен противник на резките движения и промени,
с въ р з ан и с раб от ат а
на Камарата и вестника. Смятам, че нещата
трябва да се развиват
постепенно, постъпателно, да вървят напред
без резки промени, необмислени експерименти,
волунтаристични действия. Аз не смятам, че кой
знае какво трябва да се
променя. Човек не може
да си го изсмуче от пръстите.

Не мога да не попитам и за перспективите
и важните задачи пред
Камарата?
Запазването на единството. Това е основната ни задача. Една много
тежка година мина. Много противоречиви неща
се случиха. Създаде се
голямо напрежение. Мисля, че успешно я преодоляхме в общи линии.
Имаше различни мнения
по това как да се реагира. Важното е, че единството се запази. Това
е основната задача в бъдеще време. Цялостната
ситуация е такава, че не
може от отделни елементи, от отделни случаи да
се генерализира и да се
правят изводи, които да
се пренасят върху целия
бранш и да се вменява
вина на всички. Ето това
се опитаха да направят
някои политици. И ние

възрази хме остро. Не
приемаме този подход! Не
се съгласихме. Няма да го
приемаме и в бъдеще.
2 0 1 9 г . е из б орна.
Предстоят европейски
и местни избори, но и
избори в КСБ.
Аз съм оптимист в
това отношение, защото историята показва,
че Камарата е изключително жизнен организъм,
който отхвърля всичко
онова, което не му е наред и не му е присъщо, и
намира начин да създаде
своите лидери с оглед потребностите на времето, в което живеем. Заради това съм оптимист
за бъдещето.
Едно пожелание към
екипа на вестника?
Не забравяйте началото и се стремете и се
борете за бъдещето.

Валентин Николов участва на конференцията „Опростяване на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за
повишаване на ефективността на инфраструктурните проекти“ в ЕП в Брюксел, 29 юни 2016 г.
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Снимки Румен Добрев

„ В п р о д ъ л же н и е н а
пет години заедно с Вас
дискутираме инвестиционната политика на
Европейския съюз и подкрепата, която България

ме в солидарността, в
регионите. Моето мото
е непроменено - без изоставащи региони, без
изоставащи хора. Подпомогнали сме 9 хил. предпри яти я, 10 хил. деца,
подобряването на водо-

получава. Опитваме се да
се ориентираме в тенденциите и в бъдещето,
за да направим така, че
строителните фирми в
страната да бъдат добре подготвени и информирани, участващи във
взимането на решения и
партниращи си както с
държавната власт, така
и с европейските институции“. Това каза при
откриването на международната конференция
„Европейската солидарност в инвестиционната политика“ Искра Михайлова, председател на
Комисията по регионално
развитие в Европейския
парламент.
„Трябва да инвестира-

снабдяването на 200 хил.
българи, развитието на
Софийското метро“, сподели в своето видео обръщение еврокомисарят
по регионалната политика в ЕК Корина Крецу.
„Имаме три приоритета
- подпомагането на конкурентоспособността,
инвестирането в инфраструктура и градското развитие. Предложението за годините
след 2020 г. е даване на
правомощия на градовете да достигнат още
по-далеч. Убедена съм,
че ще използвате тази
възможност“, заяви още
еврокомисар Крецу.
„Благодаря за поканата, която е и тради-

ционна. Давам си сметка, влизайки в залата, че
през последните години
сме се виждали поне 4-5
пъти по този повод. Хубаво е да се направи анализ
какво е говорено и какво
е коментирано и се надявам той да покаже, че
всичко, което съм казал,
впоследствие се е случило“, каза по време на събитието заместник министър-председателят
на Република България Томислав Дончев. Той заяви,
че едва ли някой по-добре
от г-жа Михайлова може
да обясни процесите и
тенденциите, които текат на европейско ниво, и
какво може да се очаква,
говорейки за многогодишната финансова рамка и
кохезионната политика.

„Започнали сме програмирането преди
средата на миналата
година
- относително рано,
но породено от амбицията ни не просто да се

опита ме да повторим
всичко, което сме направили към момента, и да го
екстраполираме по отношение на следващия програмен период, дори и не
заради амбицията да бъдем малко по-добри, отколкото сме били досега.
Според мен трябва да се
опитаме да бъдем много
по-добри, каквото и да ни
коства“, заяви Дончев.
„Важно е да подпомогнем и строителната
индустрия, защото Вие
държите ръката си на
пулса на икономиката.
Аз съм бил член на правителството в Словакия
и зная какво се случва
на терен. Необходимо е
тези дискусии да се проведат, защото се намираме в дуална ситуация
– имаме възможност да
развиваме традиционната инфраструктура, пътища, железни пътища и
т.н., като подпомогнем
по-слабо развиващите се
държави в това отношение, но трябва да обогатяваме и широколентова-

та комуникация, и други
съвременни технологии,
които подкрепят свързаността и които способстват за по-добрия икономически растеж“, каза
Вазил Худак, зам.-председател на Европейската
инвестиционна банка.
„В нашата банка разсъждаваме по тези линии
на развитие и начина, по
който може да подпомогнем съответните държави, в това число и България“, добави Худак.
„За мен е удоволствие да присъствам на
конференцията. Тази година ще бъде изпълнена
с предизвикателства в
политически и социален
аспект, което поставя
редица въпроси. Управлението на ресурсите
през настоящи я период и конкретно тези в
Оперативна програ ма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“
(ОПТИТИ) постави редица теми за обсъждане и
смятам, че КСБ ще бъде
част от този дебат“,

сподели Росен Желязков,
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.

„2% от портфейла на
ЕБВР може да бъдат
насочени към България.“
Това каза Лариса Манастирли, директор офис
на ЕБВР в България. Тя
обясни, че в страната е
създадена такава структура, която да мобилизира средства от търговските банки и така да
се подпомогнат инвестициите във водния сектор и комуналните услуги. „Работим с 16 водни
оператори, които могат
да кандидатстват за
подпомагане. Сумата е
повече от 1 млрд. евро,
като дейностите трябва
да бъдат приключени до
2023 г. Ако нямаме изпълнители на строителните
работи, нещата силно ще
се усложнят. Подпомагаме до 15% от общото
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финансиране, като работим в тясна връзка със
субектите във водни я
сектор“, каза още Манастирли.
„Бъдещата европейска оперативна програма
за регионално и градско
развитие в програмния
период след 2020 г. се
предвижда да бъде фокусирана в две оси – подкрепа на инвестициите
н а р е г и он а л н о н иво и
инвестиции за градско
развитие, а основната
ни цел е да търсим намаляване на регионалните
различия и дисбаланси”,
заяви на събитието Деница Николова, зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството.
Според нея през нови я програ мен перио д
ще се цели развитие на
потенциала на всеки регион, за да може да се
постига икономически
растеж, като се съчетават европейското финансиране със средства
от бюджета, финансови

инструменти и от международни финансови институции.
„В нови я програмен
период се предвижда и
въвеждането на механизъм за опростяване на изпълнението на проекти.
В Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството ще
създадем предпоставки
за разработването и одобряването на национална
методология за средни
разходи на единица продукт за строителните
дейности. Новите регламенти дават възможност чрез исторически и
статистически данни и
чрез пазарни оценки да се
стигне до средни цени, с
които да определим разходи като допустими по
програмата“, каза още
зам.-министър Николова.

държави членки
на ЕС“,

в по-добра свързаност,
в транспортна инфраструктура, в енергетика.
ЕС заедно с ЕВБР предложи плана „Юнкер“, като
предоставихме огромна
гаранция на банката, за
да инвестира в проекти и
региони с по-висок риск“,
каза още тя.
В заключителното си
слово Искра Михайлова,
председател на КРР в
ЕП, благодари на КСБ за
партньорството през годините. „Устойчиво продължаваме да работим
заедно и виждам как ние
надграждаме и разширяваме кръга на информацията, която предос-

шение на финансовите
инструменти, съществува реакция на предизвикателствата, с които
се сблъсква ЕС, има фондове и програми за инвестиции в отбраната,
по-висока гаранция за бъдещия фонд InvestEU. Но
политиката на сближаване запазва своето място“, посочи Михайлова. Тя
сподели, че истинските
преговори за бъдещите
европейски програми ще
започнат най-рано през
есента на 2019 г. и може
б и щ е з авъ р ш ат пр е з
2020 г.
„Мисля, че всички ние
може да кажем, че соли-

ри на г-жа Михайлова за
дългогодишното партньорство в организацията на станалите вече
тради ци он н и го ди ш н и
съвместни форуми. „Инвестиционната политика на Европейския съюз е
от съществено значение
за строителния сектор
в България и е сред приоритетните теми за КСБ.
Сериозен процент от
обществените поръчки
за строителство у нас
продължават да са свързани с европейските фондове. Като организация
с поглед към бъдещето
обаче Камарата следи за
промените и новите възможности за финансиране
и съфинансиране, интересува се от финансови инструменти, от добрите
практики и се стреми да
дава на своите членове
изпреварваща информация за тенденциите на
развитие на сектора и
глобалните политики, с
които той е свързан“, допълни той.
Инж. Терзиев благодари на гостите на конференцията от българските институции, ЕК,
ЕИБ и ЕБВР, и посочи, че
Камарата оценява много
високо присъствието им,

дарността на ЕС доведе
до това, че има реализирани стотици проекти.
Н ие и ма ме про ме не н и
населени места - обновени са училища, детски
градини, улици, водоснабдяване, театри. Изградени са магистрали, но и
стотици други проекти.
Това е смисълът на европейската солидарност“,
подчерта Михайлова.
Председателят на УС
на КСБ инж. Илиян Терзиев
от своя страна благода-

както и че изнесената
от тях информация е важна и полезна за бранша.
В з а к л ю че н и е и н ж .
Терзиев посочи, че сериозният интерес към
форума е показател, че
темите, които ще се
дискутират, са актуални
и навременни за строителния сектор, институциите и оперативните
програми и значими за успешното реализиране на
европейската инвестиционна политика.

сподели Аурелио Сесилио, началник-отдел за
България в ГД „Регионална политика и селищно
устройство“ в ЕК.
„След присъединяването на България страната
Ви осъществява конвергенция, макар и с бавни
темпове. Регионалните
и социалните различия
са доста силни - 5 от 6
региона на планиране са
сред най-бедните в ЕС. В
Софийския се генерират
50% от БВП, а заплащането е 8 пъти по-високо

„В периода след 2020 г.
искаме 75% от кохезионните ресурси да
бъдат насочени към
по-слабо развити региони от съответните
от останалите в страната“, каза още Сесилио.
Мерете Клаузен, началник-отдел в ГД „Икономически и финансови
въпроси“ в ЕК, заяви, че
в България има нужда от
повече публични инвестиции, тъй като страната
разчита основно на европейски средства. „2/3 от
инвестициите идват от
европейските фондове.
Имате нужда от вложения в работната сила,

тавяме. Убедена съм, че
тя ще бъде от полза на
фирмите, които членуват
в Камарата“, каза Михайлова.
Тя обясни, че

ЕС успява да запази
политиката на сближаване.
„В предложението от
май 2018 г. тази политика е една от основните.
Има развитие по отно-
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Томислав Дончев, заместник министър-председател:

ǛǼǴǺǼǴǾǱǾǹǬǻǼǴǺǼǴǾǱǾǴǾǱ
ǱǻǺǮǴȄǬǮǬǹǱǾǺǹǬǰǺǭǬǮǱǹǬǾǬ
ǽǾǺǵǹǺǽǾǹǬǴǶǺǹǺǸǴǶǬǾǬ
Благодаря за поканата,
която е и традиционна. Давам си сметка, влизайки днес
в залата, че през последните
години сме се виждали поне
4-5 пъти по този повод. Хубаво е да се направи анализ
какво е говорено и коментирано и се надявам той
да покаже, че всичко, което
съм казал, впоследствие се
е случило.
Едва ли някой по-добре
от г-жа Михайлова може да
обясни процесите и тенденциите, които текат на европейско ниво и какво може да
очакваме, говорейки за многогодишната финансова рамка и кохезионната политика.
Но ще използвам ценното
време да Ви заредя с неща,
които може би не знаете.
Ние сме започнали програмирането преди средата
на миналата година - относително рано, но породено
от амбицията ни не просто
да се опитаме да повторим
всичко, което сме направили
към момента, и да го екстраполираме по отношение на
следващия програмен период, дори и не заради амбицията да бъдем малко по-добри,
отколкото сме били досега.
Според мен трябва да се опитаме да бъдем много по-добри, каквото и да ни коства.

Какви са основните предизвикателства, които
стоят пред нас?
Те са свързани с найголемия риск да влезем в
патологичната формула на
разсъждение на бедния, който има много много нужди, и
когато има на разположение
някакъв ресурс, го разпределя между всички нужди, като
по тази причина не успява да
направи значимо подобрение
никъде. Ние може да коментираме който и да е от секторите - пътища, железници, воден сектор, социална
сфера, малка общинска инфраструктура. Едва ли ще
има такава, където обемът
пари ще успее да покрие над
30% от нуждите. Това обаче
не е причина да се опитваме
да разпилеем по-малкия или
по-големия ресурс, който
имаме навсякъде, без стратегическа логика. Според
мен трябва да се стремим

за бройки и звена, които се
взимат от съществуващи
към момента министерства. Всички звена на научна
инфраструктура, които са
изградени, финансирани са в
годините , като се започне
от „София Тех Парк” и тези
13 - 14, които реализираме
към момента - те трябва да
бъдат в мрежа и да следват
политика, свързана с целите и нуждите на икономиката. Това означава и грижа в
перспектива по отношение
на годишните задачи, финансиране за тях и за всичко,
което те разработват. Разбира се, ще са необходими и
съответни мерки в сферата
на науката и образованието,
защото няма как да говорим
за приложна наука, за комерсиализация на научните изследвания, без преди това
да сме инвестирали по найдобрия начин в тази сфера.

да бъдем дръзки, амбициозни,
но в същото време да бъдем
умни. Не ме разбирайте неправилно. Типът инвестиции,
които има към момента, в
голяма степен ще се запази
и през следващия програмен
период. Не предвиждам промяна и в обемите. Ако има
такава, тя ще е нагоре. Но
трябва да се опитаме да
мислим за нещата по друг
начин, следвайки пулса на
основните проблеми, но и
възможностите, които стоят пред нас. Правейки един
исторически и икономически
анализ на всичко, което се
случва в България в последните 15 или 20 години, следейки тенденциите на пазара
в момента - ако ние имаме
приоритет на приоритетите, това е повишаването
на добавената стойност
на икономиката. Или този
вътрешноекипен термин,
който използваме- процес
на вътрешноикономическа
трансформация, преминаване и на производствата, и на
услугите към такива с много по-висока добавена стойност, дигитализация, внедряване на високи технологии,
повече комерсиализация на
иновации, на продукти, съз-

дадени от български и други
университети.
Няма да крия, че самото
оркестриране на тези процеси е изключително сложно
и рисково. За да бъда по-конкретен, през следващото десетилетие като резултат
от всички политики, които
се развиват, включително и
със средства от кохезионната политика,

в България трябва да се
изградят поне още 10 - 12
индустриални зони с цялата съпътстваща инфраструктура,
които да позволят при
появата на нови производства те да се случват в
пъти по-бързо като инвестиция от това, което имаме като времеви график към
момента. Това ще го подкрепим и със законодателни
промени. Трябва да създадем
нова национална система,
която да управлява на политическо, на експертно, на
техническо ниво цял сложен
и чувствителен процес на
наука и иновации. Това предполага дори промени в структурата на Министерския
съвет, защото става дума

Какво ще се промени в
бранша, като гледаме с хоризонт едно десетилетие
напред?
Има неща, които сте ги
усетили, и едва ли ще Ви съобщя някаква особена новина. Аз предвиждам ескалацията на разходите за труд да
продължи вследствие на процесите на конвергенция на
България с другите държави,
натиска на пазара на труда и недостига на работна
сила. Това го приемете като
аксиома. Единственото, с
което не мога да се ангажирам, е средният темп на
разходите. Ако бях на Ваше
място, основния акцент щях
да поставя върху механизацията – неща, които сте ги
правили с 10 души, да се опитате да ги организирате по
друг начин и да ги правите
с 6 или 7.
По отношение на финансирането по обществени
поръчки – още до края на
тази година процесът ще
се дигитализира тотално.
Бенефициентите по оперативните програми знаят, че
от началото на настоящия
програмен период кандидатстването и отчитането
се извършват по електронен път. Ако има нещо като
новина, то е, че до края на
годината целият процес по

ДИСКУСИЯ

Инж. Николай Николов,
зам.-председател на УС на КСБ и
председател на ОП на КСБ - Бургас:
Г -н Дончев,
считате ли за
полезно да се използва експертният ресурс на
КСБ при програмирането на
следващия програмен период?

Инж. Илиян Терзиев, председател
на УС на КСБ:
По време на последната среща на Комитета за
наблюдение на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“
е обсъдена възможността инфраструктурните
проекти в следващия програмен период да се изпълняват по определени
пределни цени. Бих желал
да получа информация по
какъв начин ще се формулират тези стойности? Каква методика за тяхното определяне и актуализация
считате за най-подходяща?

Томислав Дончев, вицепремиер:
По първия въпрос, както неведнъж съм заявявал, КСБ
е еталон за вътрешнобраншова регулация. Ние нямаме
други сектори, които да се саморегулират по такъв
начин. Държавата законодателно е прехвърлила част
от отговорностите за регулация на бранша и този
процес трябва да продължи. Камарата е натрупала
професионален капацитет. Ние сме променяли заедно
законодателство и стратегически документи. Както всеки път, когато се подготвя програмирането на
следващия програмен период, Вие ще бъдете партньор
в този процес.
По отношение на втория въпрос. Всяко непазарно
поставяне на горен или долен праг на цени е рисково
упражнение. Ние сме го използвали чрез референтен
списък с цени. Опитът е противоречив. Колко струва
едно нещо, не може да знае никой експерт. В период на
трансформация пазарът понякога дава дефекти. Ако
има сигнали за такива, може да мислим по темата.
кандидатстването, сключването на договори и всички
отношения между възложител и изпълнител също ще
бъдат дигитализирани.
Така че, ако не сте развили капацитет в тази посока,
в което силно се съмнявам,
приятелски Ви подканвам
да помислите в тази сфера.
Това силно ще ускори нещата и ще направи практически невъзможни всякакви
опити за изкривяване и заиграване, на каквито сме били
свидетели, включително когато цената се оферира. Без
значение каква ще е процедурата, цената, която се оферира, ще се криптира и по
никакъв начин няма да може
да бъде променена до момента на отваряне на оферти-

те. Едва ли има съмнения,
че по този начин процесът
на възлагане на обществени поръчки ще бъде много
по-прозрачен, по-проследим,
неподатлив на корупционен
натиск и манипулации, и по
евтин, без да се налага да
се разнасят тонове хартия.
Като тип инвестиции
казах, че не бива да се очаква значима промяна. Ще се
сменят сценариите обаче.
Аз предвиждам примерно
всички мерки за енергийна ефективност да бъдат
в много по-голяма степен
обезпечени с финансови инструменти и финансов инженеринг. Но като цяло този
дял от пазара, който е свързан с публично финансиране,
няма да се редуцира.
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Вазил Худак,
вицепрезидент
на ЕИБ:

ǎǬǲǹǺǱǰǬǻǺǰǻǺǸǺǯǹǱǸ
ǽǾǼǺǴǾǱǷǹǬǾǬǴǹǰǿǽǾǼǴȋ

техническа помощ, като може
да използваме най-добрите
практики от една или друга
държава, да подпомагаме различни бенефициенти и те да
се насърчават да използват
тези добри практики в процеса на реализация на техните
планове. Разбира се, трябва да
извършваме добро планиране,
както вече споменах - необходимо е да използваме по-малко
традиционни средства и начини, особено свързани с подпомагане на инфраструктурни
обекти.

Трябва да се търсят различни източници на финансиране и финансови
инструменти.
Много е важно, че присъстваме на тази конференция.
Както чухме от г-жа Михайлова, срещата вече се превръща
в традиционна и това е голяма
възможност, която ни се предоставя като банка на ЕС да
Ви кажем с какво се занимаваме и по какъв начин можем да
Ви помогнем. Но не само това,
ние имаме възможността и да
Ви изслушаме, защото всички
тези институции в Брюксел
и Люксембург са много силно
заинтересовани да чуят Вашето мнение и като цяло на
всички държави.
Искам да се възползвам от
възможността да благодаря
на г-жа Искра Михайлова за
нейните усилия, които полага
и имат отношение както към
развитието в България, така
и за това на Европа. Като
член на ЕП тя наистина е двигател на промяната и за мен
е голяма чест възможността
да работя с нея в продължение
на доста години както по въпросите на финансовите инструменти, така и по общите
разпоредби. Искам да благодаря на България за това, че са
номинирали такива хора като
г-жа Михайлова да работят в
ЕП, което ни дава възможност
да постигаме добро развитие
в много области.
Знаете, че ни наричат банката на ЕС. Създадени сме
през 1958 г. и още от самото
начало нашите цели бяха да
помогнем на един изоставащ
регион в Италия и да приложим
принципа на солидарността. И
точно в това се изразява нашата работа – да помагаме
на по-слабо развитите региони в Европа. Ние също така
сме и банката на България,
защото Вие сте един от акционерите. Министърът на
финансите Владислав Горанов
е член на ръководството ни.

Важно е да подпомогнем и
строителната индустрия,
защото Вие държите ръката си на пулса на икономиката.
Аз съм бил член на прави-

телството в Словакия и зная
какво се случва на терен. Необходимо е тези дискусии да
се проведат, защото се намираме в дуална ситуация – имаме възможност да развиваме
традиционната инфраструктура, пътища, железни пътища и т.н., като подпомогнем
по-слабо развиващите се държави в това отношение, но
трябва да обогатяваме и широколентовата комуникация, и
други съвременни технологии,
които подкрепят свързаността и които способстват за
по-добрия икономически растеж. В нашата банка разсъждаваме по тези линии на
развитие и начина, по който
може да съфинансираме съответните държави, в това число и България. През миналата
година Групата на ЕИБ, включваща и ЕИФ – нейна дъщерна
институция, специализирана
в продукти като гаранции и
първоначален капитал, – е
осигурила 64 млрд. евро инвестиции по целия свят. Едно от
събитията, които ни влияят,
е Брекзит, защото Великобритания е акционер в нашата
банка, раздялата с нея води до
редица последици и утежнява
положението в момента.
Нашата годишна цел от
гле дн а точ ка н а б ан кат а,
свързана с кохезионното финансиране, е 3% от годишното
кредитодаване да бъде ориентирано в тази насока.
Ние подпомагаме малките
и средните предприятия, но
освен това съфинансираме
правителствата, за да може
да се подкрепи изпълнението
на оперативните програми.
Например през последното
десетилетие 28 млрд. евро са
предоставени под формата на
съфинансиране за изпълнението на оперативните програми
на национално ниво. Има повишено търсене в тази насока.
Така че обемът е много важен
и ще зависи от структурата
на европейския бюджет в годините след 2020 г. Качеството на финансирането също е
много важен аспект. Ние предоставяме консултантска и

InvestEU например е една
от тенденциите, които трябва ползваме, тоест ще въведем по-голяма комплексност
във финансовата структура.
Ние като банка разполагаме
с наши вътрешни ресурси,
които могат да работят по
създаването и развитието на
такива финансови инструменти.
От гледна точна на въздействието вярваме, че новата кохезионна политика
трябва да бъде различна и
модернизирана. Тя трябва да
позволява на държавите и регионите да вървят напред в
своето развитие. Полагаме
всички усилия, за да създадем иновационни платформи
за интелигентно развитие на
градовете, за да може да се
работи ефективно на градско
ниво. Откриваме възможности за общините и фирмите
на местно ниво, за да може да
реализират проекти, които
водят до подобрено икономическо развитие.
Може би знаете, че управляваме и Европейския фонд
за стратегически инвестиции
и считаме, че по този начин
внасяме своя принос в развитието на европейската икономика.
В заключение ще кажа няколко думи за нашата работа
в България. Започнахме дейност през 1992 г. Обемите
на кредитиране от ЕИБ достигат средно годишно между
200 – 250 млн. евро. Имаме
намерение да повишим тази
подкрепа, особено насочена към малките и средните
предприятия, тъй като те
са двигателят на икономиката. Бях щастлив да чуя
от вицепремиера Дончев за
на мерени ята за развитие
на индустриалните зони в
страната Ви, за начините за
реализация на иновативните
идеи и банката ще партнира
на правителството за осъществяването им. Нашият
продължаващ фокус ще бъдат
устойчивите инфраструктурни проекти - както в традиционната, така и в цифровата инфраструктура.

Росен Желязков, министър на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
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ǻǼǺǱǶǾǴǮǹǺǮǬǾǬ
ǺǻǱǼǬǾǴǮǹǬ
ǻǼǺǯǼǬǸǬ
За мен е удоволствие да присъствам на конференцията. Тази
година ще бъде изпълнена с предизвикателства в политически и
социален аспект, което поставя
редица въпроси. Управлението на
ресурсите през настоящия период
и конкретно тези в Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТИТИ) поставят редица теми за обсъждане
и смятам, че КСБ ще бъде част от
този дебат.
Важно е да знаем, че през годината ще се променят много от
тенденциите и разбирането, защото ние сме свидетели не само на
период на дигитална трансформация, но и на социално-политическа
такава. Г-н Худак спомена за Брекзит, всички тези малки елементи
от голямата система на нашата
социално-политическа и икономическа битност трябва да бъдат
вземани предвид. А и всяко наше
национално действие трябва да
бъде повлияно от общоевропейската тенденция. Неслучайно темата
на конференцията е европейската
солидарност. Затова и ние във
всичките си разбирания като политика и стратегия изхождаме от
убеждението, че мислим глобално,
но трябва да действаме локално.

Транспортът остава найважният елемент от процеса
на европейската интеграция.
Той гарантира социалното,
политическото и икономическото
сближаване на всички региони в
Европа и свързаността в рамките на ЕС. Това трябва да е ясно
и да бъде подчертано, че е изключително важно ефективното усвояване на средствата от европейските фондове, особено тези
в сектор „Транспорт“, по които се
отпускат пари за развитието на
Трансевропейската транспортна
мрежа. Въпреки извършеното до
момента се изискват още значителни средства. Те трябва да бъдат свързани с осезаема подкрепа
за развитието на транспортната
мрежа до 2030 г., особено в послабо развитите региони и там,
където са нужни усилия за изграждането на липсващи връзки. За нас
е важно в бързоразвиващата се
технологична революция да отговорим на предизвикателствата на
модерните транспортни мрежи в
железопътната и пътната инфраструктура.

От съществено значение в определянето на бъдещите проекти
в новата оперативна програма ще
бъде дебатът за съдържанието и
приоритетите на кохезионната политика след 2020 г., който намира
своето ясно отражение в новите
регламенти в многогодишната финансова рамка.

През следващите няколко месеца в диалог с ЕК предстои да
дефинираме проектите, които
ще залегнат за изпълнение в
периода 2021 - 2027 г.
В сферата на инвестициите
ще се търси много ясна и категорична синергия между сектори
„Транспорт“, „Енергетика“ и „Цифрови технологии“, тъй като основната цел на ЕС за декарбонизация и
дигитализация е водещ приоритет.
Важен елемент в тази стратегия
остава железопътната инфраструктура.
Ако трябва да говорим в конкретика за целенасочени интервенции,
това е нашето виждане за следващия програмен период – модернизация на жп линиите София – граница
с Република Северна Македония и
София – граница с Република Сърбия, както и развитието на различните алтернативи за жп направление Север – Юг.
В пътния сектор също се поставя акцент в изграждане на хоризонталните транспортни оси.
Към момента ОПТТИ финансира
подготовката на два пътни проекта, като целта е те да бъдат
завършени след 2020 г. Това са автомагистралата „Русе – Велико
Търново” и скоростен път Видин –
Монтана – Враца. С висока степен
на проектна готовност е продължението на линия 3 на Софийското
метро, като Етап 3 включва три
метростанции, това е участъкът
кв. „Хаджи Димитър” – жк „Васил
Левски” – 3 км дължина, и другият
Етап 4 – от ул. „Шипка“ до „Цариградско шосе“ - с дължина 6 км и 6
спирки на градската железница.
Във водния сектор е заложено
изпълнението на проект за насърчаване на корабоплаването по
р. Дунав, което е логично продължение на реализираните мерки през
изминалите програмни периоди.
Проектите са ясни, политиката в
това отношение е последователна
и прогнозируема. Разбира се, в етапа на планирането ще очакваме от
КСБ съдействие и съвети.
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Лариса Манастирли, директор офис на ЕБВР в България:

ǺǾǻǺǼǾȀǱǵǷǬǹǬǑǍǎǜǸǺǯǬǾ
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Благодаря на организаторите за възможността да участвам в тази конференция. Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) работи в редица държави, в това число и България, съвместно с правителството и други заинтересовани
страни, за да може да определи по какъв начин да
използва най-ефективно така наречените публични
средства и да постигне растеж с нейния собствен
ресурс в частния сектор, и да подпомага изпълнението на важни проекти.
Благодаря на колегите от ЕС, на представителите на правителството и на КСБ за възможността, която ни се предоставя да разкажем
по-подробно за дейността на нашата банка и за
ангажираността ни в редица страни, включително и България. Искам да отправя и едно послание
– присъствайки във Вашите държави, ние отразяваме нуждите Ви и искаме да видим по какъв найдобър начин може да Ви подпомогнем. Разбира се,
имаме необходимост от партньори. Затова бих искала да Ви окуража да станете активни участници
в дебата за решаване на редица наболели въпроси.

Създадени сме през 1991 г. и имаме 67 държави
членки – акционери, и две институции – ЕИБ
и ЕК.
От 1992 г. присъстваме в България и сме инвестирали 4 млрд. евро в редица проекти. 2% от
портфейла на ЕБВР могат да бъдат насочени към
страната. Разбира се, знаем, че има потенциал за
по-добро развитие. В това отношение разчитаме
на Вашата подкрепа, за да може да се обследват
и проучат възможности за по-добро развитие в
бъдеще. Ние работим много активно с различни
институции на ниво ЕС с оглед намиране на начини
за промотиране на добри проекти и на тяхното
финансиране. За да бъда по-конкретна, ще Ви дам
примери от някои европейски държави. В Кипър предоставяме консултантски услуги за малки фирми,
при изпълнението на услуги, свързани с иновативни
технологии. Освен това си партнираме по линия на

12 проекта с една специална структура, създадена
в рамките на ЕС, която подпомага консултантските услуги, свързани с развитие на местния капиталов пазар с различни държавни реформи.
В България сме фокусирани върху създаване на
финансови инструменти със съответните ресорни министерства. Успели сме да разгърнем структура, която мобилизира средства от търговските
банки, за да може да се подпомогнат инвестициите във водния сектор, комуналните услуги, като
това е част от съфинансиране, предоставено
по линия на Оперативна програма „Околна среда“
(ОПОС). Компонент на тази програма е техническата помощ, която се предоставя директно на
водните оператори, за да могат да подобрят своето финансово и оперативно изпълнение.
Ние искаме да постигнем систематично положително развитие в сектора, за да можем да
превърнем ВиК операторите в по-устойчиви търговски обекти и по-добри доставчици на услугите.
Работим с 16 водни оператори, които могат да
кандидатстват за получаване на подкрепа по линия
на ОПОС. Те трябва да изпълнят голям обем строителни работи.

Деница Николова, зам.-министър
на регионалното развитие и
благоустройството и ръководител
на УО на „ОПРР 2014 - 2020“:

ǥǱǼǬǳȃǴǾǬǸǱǹǬǖǝǍǳǬ
ǽȆǳǰǬǮǬǹǱǾǺǹǬǹǬȂǴǺǹǬǷǹǬ
ǸǱǾǺǰǺǷǺǯǴȋǳǬǱǰǴǹǹǴǼǬǳȁǺǰǴ
ǮǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴǾǱǻǼǺȂǱǽǴ

Тези дейности възлизат на повече от 1 млрд.
евро и е необходимо да бъдат приключени до
2023 г.
Ако нямаме изпълнители на строителните
работи, нещата силно ще се усложнят. Ние подпомагаме до 15% от общото финансиране. Работим в различни направления със субектите във водния сектор, за да може да обединим своите усилия
и да постигнем целите.
Друга програма, която се финансира от хъба
на банката, е ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Помощта е насочена към малки бизнеси,
за да могат те да имат достъп до най-съвременните технологии, като им даваме възможност да
мобилизират експертизата си на местно ниво. Ние
им помагаме да получат достъп до най-добрите
носители на иновативни идеи.
Освен това работим и с „Хоризонт 2020“, за да
може да се окаже помощ на иновативни компании
в който и да е бранш. Отворени сме към фирми от
всички сектори.
Ресорните министерства ни съдействат да
се създаде добър екип на местно ниво. Г-н Худак
спомена, че много активно дискутираме с ЕК и ЕП
програмата InvestEU, в рамките на която искаме
да подпомогнем създаването на стабилна инфраструктура.
Уверяваме Ви, че като създадем нов финансов
инструмент или програма, веднага ще Ви информираме за това. Но ако Вие имате идеи, ние сме
отворени за дискусия.

Любомир Пейновски, член на УС на КСБ:
Въпросите ми са към г-жа Манастирли. Бихте ли се заинтересовали от регионални срещи с ОП на КСБ за анализ на инвестиционните
възможности? И вторият ми въпрос е – кога е следващият прозорец,
когато български фирми могат да влязат като рамкови изпълнители?
Лариса Манастирли: Трябва да имаме бъдещи срещи, за да информираме КСБ за дейностите, които са предприети и които предстоят. Две
неща бяха споменати и аз ги засегнах в моята презентация - водната
програма, която се финансира от ЕВБР, и търговските банки. Разбира се,
необходима е координация между отделните структури.
По отношение на програмата за предоставяне на консултантски услуги - там няма прозорец за
участие. Постоянно може да се участва. Всяка фирма може да се възползва. Финансирали сме вече 35
проекта в България. И търсим местните консултанти.

За мен е чест и удоволствие
да съм част от конференцията,
на която имаме възможността
да коментираме солидарността
в инвестиционната политика на
Европейския съюз. Тя спомага за
развитието на регионите и намаляване на различията. Когато
говорим за тенденция за намаляване на дисбалансите и различията между регионите, ние
трябва да обърнем внимание
повече на това къде стои територията, по какъв начин тя се
развива, кои са основните предизвикателства пред нейното
бъдеще и как да използваме подобре потенциала за растеж.
Като човек, който е пряко обвързан с това да структурираме политиката и да я
синхронизираме с инструментите, ще кажа, че България е
в доста благоприятна позиция,
защото в рамките на едно министерство е концентрирана
не само възможността да правим политиката за регионално
развитие, но и в допълнение на
това да използваме всички инструменти за финансиране от
Европейската комисия. Не говоря само за Оперативна програма „Региони в растеж 2014
- 2020“, но и за още 12 инструмента, които са финансирани с
подкрепата на средствата на
Европейския съюз по линията на

трансграничното и регионално
сътрудничество. Тук искам да
включа и Фонд „Солидарност“,
който допринася за това да
преодоляваме неблагоприятните условия, свързани с климатични промени.

В допълнение, с подкрепата
на финансовите инструменти, с които разполагаме, е
възможно да се постигне
основната ни цел за едно
балансирано териториално
развитие на страната.
Трябва да се отбележи, че
до този момент не сме използвали достатъчно често възможността за финансиране например от страна на другите
финансови институции, а именно банките в подкрепа развитието на регионите. Опция е
и отпускането на средства от
страна на държавния бюджет
за целите на балансираното
регионално развитие.
Изпълнявайки втори програмен период, това, което
отчитаме, е, че се наблюдава
задълбочаване на териториалните различния. За съжаление
не постигаме ефекта на намаляване на дисбалансите между
конкретните територии, населени места и глобални региони.
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Ние финансираме конкретни градове, концентрираме средства в
образователната, транспортната инфраструктура, а и в подкрепа на градската среда, в социалните мерки. С този механизъм за
финансиране ние създаваме един
дисбаланс по отношение на останалата част от територията на
нашите населени места. Това е не
само дисбаланс на общинско, но и
на регионално ниво. С това се допринася за ефекта на миграционни
процеси именно към тези места,
които дават високо качество и
стандарт на живот на хората, но
вследствие на това идва другият
негативен ефект, който е в посока обезлюдяване на територии.
Бъдещата европейска оперативна програма за регионално и
градско развитие в програмния
период след 2020 г. се предвижда да бъде фокусирана в две оси
– подкрепа на инвестициите на
регионално ниво и инвестиции
за градско развитие, а основната ни цел е да търсим намаляване на регионалните различия
и дисбаланси. Това, върху което
със сигурност трябва да обърнем
внимание, е, че когато говорим за
интегрирани инвестиции и мерки, ние вече трябва да поставим
акцента върху друг тип стратегически документи. Ако към настоящия момент основополагаща
беше националната концепция за
пространствено развитие, която
определяше конкретните градове
с основни функции на центрове за
растеж, то за следващия програмен период трябва да слезем на
ниво регион и да определим конкретните потенциали на тази
територия.

По този начин ние ще
можем да инвестираме
по-концентрирано и по-тясно
спрямо съответните специфични нужди на даденото
място.
В допълнение на това като интегрирани териториални стратегии предвиждаме да се разработят
и общинските планове за развитие. Нещо, което към настоящия
момент е издадено като посока
и методология от страна на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
(МРРБ). Тези документи ще бъдат
основата, на която ще се стъпи,
за да може да се изгради приоритетът за градско развитие.
Ще се засили и ролята на регионалните съвети за развитие,
чийто потенциал ще се укрепи,
за да могат те да имат нужния
капацитет на регионално ниво, с
който да избират по места найважните проекти за реализация.
В тази връзка работим в тясно
сътрудничество със Световната
банка и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Освен това проектни идеи ще могат да се подават
и от неправителствени организации, гражданското общество
и бизнеса, с което регионалната
програма няма да е фокусирана
само върху публичните власти, а
ще отразява нуждите на цялото
общество. По отношение на приоритета за градско развитие посоката и линията за изпълнение
ще съблюдава създадения модел
чрез избор на проекти, основно от

страна на местната власт, които
ще трябва да защитят важността им по отношение на инвестиции и постигнати ефекти.
Искам да подчертая, че в новия програмен период се предвижда въвеждането на механизъм за
опростяване на изпълнението на
проекти. В Министерството на
регионалното развитие и благоустройството ще създадем предпоставки за разработването и
одобряването на национална методология за средни разходи на
единица продукт за строителните дейности. Новите регламенти
дават възможност чрез исторически и статистически данни и
чрез пазарни оценки да се стигне
до средни цени, с които да определим разходи като допустими по
програмата. Основното облекчение вследствие на прилагането на
една такава методология е свързано с това, че ще намалим и ще
премахнем необходимостта Управляващите органи, да проверяват
провеждането на обществените
поръчки или начина, по който е избран изпълнителят. Ще се ограничи и огромният риск, който е основно предизвикателство и в този
програмен период, от налагане на
санкции вследствие на некоректно
проведени обществени поръчки.
Казвам, че ще създадем предпоставките, защото е наше национа лно решение да ли ще се
възползваме от възможностите
на регламента. В тази връзка
смятам, че ние трябва да направим усили я, защото това впоследствие ще облекчи процеса на
изпълнение на бъдещите ни инфраструктурни и инвестиционни проекти. В допълнение ще доведе и до
намаляване на административната тежест, свързана с постоянни
проверки и контроли по отношение
на обществените поръчки, а и за
полагането на санкции при нужда.

Ще разчитаме изключително
много на Камарата на строителите в България да преценим заедно и да потърсим
решението по отношение на
националната методология за
единни разходи в строителните процеси.
Данните ще се съберат от
всички проекти, реализирани през
първия и втория програмен период, в които е участвала страната
ни. Така ще се проследят всички
видове разходи за типовете инвестиции и видовете строителни
дейности.
В заключение искам да кажа, че
новият програмен период е предизвикателство и поради тази причина ние се стремим да надградим
постигнатото и да го променим
в посоката да намерим по-голям
ефект за развитие на цялата територия на страната. От гледна
точка на политиката ще заявя, че
подходът на МРРБ ще бъде нов и
градивен, но в никакъв случай революционен. Все пак ние сме се научили от опита си, че всяка една
стъпка, която води след себе си
до твърде големи промени, не носи
подходящия ефект, така че по-скоро търсим балансирания подход.
Целта ни е да създадем по-гъвкав
механизъм за инвестициите и съответно да дадем възможност те
да са изцяло съобразени с нуждите
на конкретна територия.

Аурелио Сесилио, началник-отдел за
България на ГД „Регионална политика и
селищно устройство“ в ЕК:

ǎǻǱǼǴǺǰǬǽǷǱǰǯǴǽǶǬǸǱ
ǺǾǶǺȁǱǳǴǺǹǹǴǾǱǼǱǽǿǼǽǴǰǬ
ǭȆǰǬǾǳǬǻǺǽǷǬǭǺǼǬǳǮǴǾǴǼǱǯǴǺǹǴ
Не искаме да
има нито един район в Европейския
съюз (ЕС), който да
изостава. Пред нас
стои въпросът за
справяне и изглаждане на икономическите и социалните
различия. В периода
след 2020 г. искаме
75% от кохезионните ресурси да бъдат насочени към
по-слабо развити
региони от съответните държави
- членки на ЕС. Желанието ни е и самите страни да възприемат същия подход.
След присъединяването на България към
общността през 2007 г. държавата Ви
осъществява икономическа конвергенция,
макар и с бавни темпове. Регионалните и
социалните различия са доста силни – 5
от 6 региона на планиране са сред найбедните в ЕС. В Софийския се генерират
50% от БВП и голяма част от преките
чуждестранни инвестиции са насочени в
него, а заплащането е 8 пъти по-високо от
останалите в страната. Ако разгледаме
заетостта, в северната и северозападната част на страната тя е 3,3%.
В последния доклад на ЕК за развитието на България може да се види

прогрес в редица области,
включително в развитието на инфраструктурата.
Но продължават да съществуват и
трудности, с които трябва да се справите. Те са в определени области и са свързани със структурни реформи и насърчаване инвестициите. Отчита се и недостиг
на работна ръка в определени сфери.
Предизвикателствата пред България
са високото енергийно потребление, качеството на водата, транспортът, отоплението, замърсяването. Много ми беше
интересно да слушам министър Росен Желязков, когато той говореше за перспективите пред развитието на транспорта
в България и по-специално за железниците. Железопътният Ви транспорт има
потенциал, който не е усвоен. Трябва да
мислим за модернизацията му, за контейнери, които могат да преминават от Бургаското пристанище в посока запад. В момента това не е възможно, защото няма
интермодални терминали.

България има нужда от побалансирано разпределение на инвестициите.
Необходимо е да се комбинират европейските, националните и местните ресурси и политики.
Радостен съм да чуя това, което каза

зам.-министър Деница Николова. Трябва да
преминем от институционалния към териториален подход, който дава възможност
за равно развитие на всички населени
места. Ако съответните общински власти искат територията, за която отговарят, да се развива, трябва да привличат
инвестиции, за да може да има ръст на
икономиката и да се задържа населението. Това се постига, като се подпомагат
предприятията, а не като се изгражда обходен път или общинска инфраструктура
сама по себе си. Надявам се това да бъде
факт в бъдеще.
Ключово е да се подготвим за периода
след 2020 г. Чухме, че България е започнала
да работи в тази посока. Ние пък трябва
да предвидим един амбициозен бюджет,
особено по отношение на изпълнението на
кохезионната политика. България ще получи 8,9 млрд. евро по линия на кохезията.
Какво очакваме от страната Ви? Да
запази фокуса върху изпълнението на целите на програмния период 2014 – 2020 г.,
защото те не са постигнати. Трябва едновременно да се готвим за бъдещия период
и да работим за реализиране на целите
на настоящия. Както беше споменато от
г-жа Николова, трябва да подобрим условията за инвестиции, за работата на
администрацията на различни нива. Необходимо е да се постигне и напредък по
отношение на по-висока ефективност на
обществените поръчки.

В моята държава националният
спорт е футбол. В България изглежда
е обжалването на търговете.
Не става въпрос за обжалванията по
принцип, но има някои от тях, които са неразбираеми. С Камарата на строителите
в България сме дискутирали този въпрос.
Трябва да преминем към друг начин на
действие. ЕК е готова да започне дискусията с българските власти и съм сигурен, че всички сме съгласни, че трябва да
дадем своя принос за едно по-балансирано развитие, за да гарантираме една поконкурентна, по-приобщаваща и по-добре
стояща в бъдеще България.
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Мерете Клаузен, началник-отдел в ГД „Икономически и
финансови въпроси“ в Европейската комисия (ЕК):

ǍȆǷǯǬǼǴȋǴǸǬǹǿǲǰǬǺǾǻǺǮǱȃǱ
ǻǿǭǷǴȃǹǴǴǹǮǱǽǾǴȂǴǴ

Благодаря за поканата да участвам
в тази конференция като лектор. Аз съм
сигурна, че зам.-председателят на ЕК
Катайнен би желал да присъства лично, но неговата програма не позволява
това да се случи в този момент. Аз ще
говоря за едно от основните досиета
в неговото протфолио – програмата
InvestEU, която вече беше спомената.
Няма да говоря в детайли за структурните фондове. Предходните лектори дадоха много добри обяснения по темата.
Аз ще Ви информирам за намеренията ни
относно бюджета на ЕС за насърчаване
на инвестиции в стратегически сфери
в държавите членки. България има нужда от повече публични инвестиции. Вие
разчитате предимно на европейско финансиране, 2/3 от инвестициите в страната идват от европейските фондове.
В допълнение бизнес инвестициите са
доста слаби във всички сектори на икономиката. Имате нужда от инвестиции
в работната сила, за да може да се адаптира към пазара на труда, имате нужда
от повече средства за научноизследователска дейност, както и от вложения
в свързаност - в транспортна инфраструктура и в енергетиката. Ниските
нива на публични инвестиции не са проблем само на България след кризата, а на
всички държави членки. Така че Комисията заедно с ЕВБР предложи плана „Юнкер“ през 2015 г., като предоставихме
огромна гаранция на банката, за да инвестира в проекти и региони с по-висок
риск. Намерението беше 300 млрд. евро
да бъдат инвестирани в стратегически
проекти. По-късно удължихме тази инвестиция и целта е сумата да достигне
до 500 млрд. евро. Първата сума трябваше да бъде активирана до 2018 г. Това е
преизпълнено. Сега през 2020 ще отчетем изпълнението на втората. 1/3 от
тези инвестиции дойдоха от частни източници. Резултатът, който отчитаме,
е 6,4% увеличение на брутния вътрешен
продукт (БВП) на ЕС. Очаквме той да се
увеличи и през новия програмен период.
Също така създадени са над 700 хил. работни места, като 1,4 млн. работници в
общността получават подкрепа. Малките и средните предприятия вече имат
по-лесен достъп до финансиране.

Към България как се отнасят цифрите?
Страната е една от първите, която

се изказа положително за
този проект. Това е много
важно, тъй като националните банки също получават такава гаранция и предоставят
финансиране. Това увеличава
ефекта от проекта. Включени са и много търговски банки
от страна на България, които
действат като посредници и
гарантират кредитирането.
Обемът възлиза на 437 млн.
евро, с което България е над
средното ниво от 13 държави
членки. Що се отнася до малките и средните предприятия, страната
е на второ място според обема на гаранциите като процент от БВП. За иновации
по тази програма са изпълнени 6 проекта
за 300 млн. евро. Фондът на фондовете
управлява финансовите инструменти
по структурните фондове. Подкрепата,
която се предоставя, цели да активизира допълнително 2 млрд. евро капитали
от публичния и частния сектор чрез осъществяване на инвестиции в ключови
сектори.

Искра Михайлова, председател на
Комисията по регионално развитие в
Европейския парламент:

ǙǱǺǭȁǺǰǴǸǺǱǰǬǻǼǺǸǱǹǴǸǹǬȃǴǹǬ
ǽǴǹǬǸǴǽǷǱǹǱǴǰǬǽǱǻǺǰǯǺǾǮǴǸǴ
ǳǬǹǺǮǴǴǹǮǱǽǾǴȂǴǺǹǹǴǻǼǺǯǼǬǸǴ

Да погледнем към бъдещето.
Искаме да надградим и разширим
успешните практики за европейските
гарантирани кредити. ЕК предложи за
следващата многогодишна финансова
рамка да инвестира в европейската програма InvestEU. Също така ще бъдем водени от политиката в инвестиционната
сфера, като гаранционните средства ще
бъдат 38 млрд. евро с индикации за 11,2
млрд. евро за инфраструктура, над 11
млрд. евро за изследователска дейност
и за дигитална цифровизация, 11 млрд.
за малки и средни предприятия. Ще има
увеличение на финансирането в сфери,
като образованието, социалното предприемачество, социалната сфера и редица други проекти, които ще спомогнат
за включване на различните граждани в
Европа. Надяваме се да се привлекат и
национални банки, които да предоставят
насоки как да се осъществи устойчивост
на тези проекти.
Трябва да подсигурим подкрепа за качествени проекти. Има 40 запитвания за
консултантски услуги, като 27 проекта
получават подкрепа. Те са предимно в
развитието на транспортната инфраструктура, управлението на отпадъци,
енергийната ефективност на публични
сгради.
В InvestEU и в регламента за общите
разпоредби предлагаме да се предоставят заеми и безвъзмездна помощ и да се
прилагат едни и същи правила за всички
проекти. В момента програмата се обсъжда в ЕС и ЕП. Надяваме се да се постигне съгласие и тя да мине през ЕП до
изборите през май. Това ще ни позволи до
2022 г. да подготвим програмата и да гарантираме плавен преход към следващия
период, така че България и останалите
страни да продължат да изграждат посилна и свързана икономика.

За мен е изключително удоволствие да
приветствам гостите
на международната конференция „Европейската
солидарност в инвестиционната политика на
ЕС“. Благодаря и за добрите думи по мой адрес.
Желанието ми винаги
е било да бъда полезна.
В началото бих искала
да благодаря на КСБ за
партньорството. В продължение на пет години
заедно дискутираме инвестиционната политика на Европейския съюз и
подкрепата, която Българи я получава. Опитваме се да се ориентираме в тенденциите и в
бъдещето и да направим
така, че строителните
фирми в страната да бъдат добре подготвени и
информирани, участващи
във взимането на решения и партниращи си както с държавната власт,
така и с европейските
институции. Устойчиво
работим съвместно и
виждам как надграждаме и разширяваме кръга
на информацията, която
предоставяме. Убедена
съм, че тя ще бъде от
полза на фирмите, които
членуват в Камарата.
В предишни го дини
сме коментирали какви
са проблемите пред политиката за сближаване

в ЕС и как тя като че ли
малко по малко отстъпва заради трудностите,
пред които е изправена.
Сега мога да кажа, че успяхме да я запазим като
основна инвестиционна
политика на ЕС. В предложението за многогодишна рамка, прието от
ЕП през май 2018 г., тя
е една от основните политики. Има развитие
по отношение на финансовите инстру менти,
съществува реакция на
предизвикателствата,
с които се сблъсква ЕС,
има фондове и програми
за инвестиции в отбраната, по-висока гаранци я з а б ъ де щ и я ф о н д
InvestEU, но политиката
на сближаване запазва
своето място. Трябва да
кажа, че не беше лесно.
Имаше период, в който
се сблъсквахме с много
противници. Но благодарение на съвместната
ни работа с хора от различни нива в ЕС успяхме
да запазим кохезионната
политика.
Мога да кажа, че

в Комисията по регионално
развитие в ЕП си сътрудничихме активно с
цялата ЕК
не само с еврокомисар
Крецу, която отговаря за
регионалната политика,

но и с вицепрезидентите
Катайнен и Домбровскис.
Случвало ни се е да правим срещи до късно вечер. Резултатът е добър
и удовлетворяващ. Успяхме в кратки срокове
да подготвим позицията
на ЕП. Сега предстоят
преговорите със Съвета. Те ще се състоят
най-рано през есента.
Надявам се да приключат
до началото на 2020 г., за
да могат да се приготвят необходимите документи за започване на
оперативните програми
(ОП). Защото освен рискът от липса на проекти,
съществува и такъв от
забавяне на самите ОП.

На таблата, свързани с
оперативните програми,
които бяха подготвени от
КСБ и в. „Строител“,
можете да видите за
какви числа става дума.
Това са проекти, реализирани в България, изпълнени с усилията на членовете на КСБ. Обектите
не са само магистрали.
Солидарността на ЕС
доведе до факта, че освен тях има реализирани
стотици други проекти.
Имаме коренно променени населени места в България, в които са реновирани и реконструирани
училища, детски гради-
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Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

ǖǝǍǽǱǽǾǼǱǸǴǰǬǰǬǮǬǹǬǽǮǺǴǾǱȃǷǱǹǺǮǱǴǳǻǼǱǮǬǼǮǬȅǬ
ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǳǬǭȆǰǱȅǴǾǱǮȆǳǸǺǲǹǺǽǾǴǳǬȀǴǹǬǹǽǴǼǬǹǱ
Бих искал да благодаря на г-жа Михайлова
от името на УС на Камарата за избора на тема
на конференцията, пета
поред, която организираме съвместно. Защото
едва ли има по-видим резултат от европейската
солидарност от успеха
на кохезионната политика, от инвестициите в
модерна инфраструктура, в нови пътища и магистрали, в съоръжения
за опазване на околната
среда, в енергийна ефективност и обновяване
на сградите, в които
живеем, работим, учат
нашите деца. И едва ли
има по-добър начин да
бъде показан приносът
на строителния бранш
за промяната и развит ието н а г рад овете,
регионите и страните,
в които живеем. За това
как секторът допринася за превръщането им
в по-красиво, по-добро и

ни, общини, театри, библиотеки, площади, улици,
водоснабдяване, канализация. Разбира се, има и
магистрали, но освен тях
има много други обекти,
по които присъстващите
на тази конференция сте
работили и Ви благодаря
за тяхната реализация.
Това е смисълът на европейската солидарност,
а и на подобни събития
като днешното - да покажем какво сме свършили.
Що се отнася до бъдещето, аз се радвам, че
на този форум разбрахме,
че програмирането е започнало. Удовлетворена
съм, че то върви добре, и
се надявам, че бъдещите
оперативни програми ще
бъдат модерни, реформирани, гъвкави, подготвени навреме и подплатени
с достатъчен брой проекти, за да бъдат успешни.
Ние вече имаме опит
в ОП, знаем как да работим с тях, а и къде са
проблемите. Бих апелирала специално към КСБ да
обърнем поглед към други
възможности, да разширим хоризонта. В периода след 2021 г. ще има
няколко направления, които са тясно свързани с
работата на българския
строител. Едно от тях е
Механизмът за свързване
на Европа. Това е програма, централно управлявана от ЕК, която използва
и финансови инструмен-

привлекателно място за
бизнес, инвестиции и за
живеене.

Инвестиционната политика на Европейския

съюз е от съществено
значение за строителния сектор в България
и е сред приоритетните теми за КСБ.

обаче Камарата следи
за промените и новите
възможности за финансиране и съфинансиране,
интересува се от финансови инструменти, от
добрите практики и се
стреми да дава на своите членове изпреварваща информация за тенденциите на развитие
на сектора и глобалните
политики, с които той е
свързан.
Ето защо оценяваме
много високо присъствието на нашите гости от
Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и
очакваме да получим от
тях важна и полезна за
бранша информация.

С е р и о з е н п р о це н т

от обществените поръчки за строителство
у нас продължават да са
свързани с европейските
фондове.
Като организация с
поглед към бъдещето

българските фирми, работили там. Трябва да
се обърнем към възможности извън територията на Българи я, но по
проекти, които спазват
същата логика на европейските инвестиции, на
добавената стойност,
на чистите правила, на
ясните приоритети. Разбира се, това е свързано
с един от основните при-

оритети на ЕС – запазване на сигурността на
Съюза и спиране на мигрантската вълна чрез инвестиции в страните, от
които мигрантите биха
могли да дойдат в Европа. Това е възможност,
която стои отворена.
Договарянето предстои.
С най-голямо удоволствие бих работила
с КСБ и бих се ангажи-

чително и чрез предложения за промени в
законодателството.

КСБ ще продължи да
работи за подобряване на строително-инвестиционния процес
в страната, вклю-

Някои предложени я,
които направихме за промени в ЗУТ и ЗОП, вече са
факт.
Новина от последните дни е, че Народното
събрание реши, че обекти над 100 кв. м могат да
се строят само от фирми, вписани в ЦПРС. Тези
промени в ЗУТ са успех
за Камарата в борбата
срещу сиви я сектор в
бранша и за подобряване
качеството на изпълняваните обекти.
Сериозният интерес
к ъ м дне ш н и я ф ору м е
показател, че темите,
които се дискутират, са
актуални и навременни
за строителния сектор,
институциите и оперативните програми и
значими за успешното
реализиране на европейската инвестиционна
политика.

ра л а да ор г ан из и ра ме
събития, фокусирани към
конкретни програми. За
да можем с експертиза
да видим къде са възможностите за българските
строителни компании.
България е външна гра-

ница на ЕС. Затова са
нужни и инвестиции в
отбраната. Необходимо
е да променим начина си
на мислене и да се подготвим и за нови инвестиционни програми. Това
е моят основен апел.

ти, финансираща големи
трансгранични и транснационални проекти от
европейско значение. От
дълги години говорим за
тран с порт н ат а в ръ з ка с Ниш. Механизмът
за свързване на Европа
може да я ф и н ан с и ра,
дори я предвижда в своите планове. Достатъчно
е да бъдем ефективни,
отворени и да докажем,
че имаме необходимите
компетенции, техника,
иновации, самочувствие,
за да реализираме такива проекти. Говореше се
и за транспортна връзка
между Румъния, Гърция и
Българи я. Механизмът
за свързване на Европа
може да подкрепи такъв
проект, който е напълно
във възможностите на
българските строителни
компании. InvestEU също
финансира изграждането
на модерна и екологична
инфраструктура.
Искам да обърна внимание на още една възможност, за която не сме
говорили дълги години.

След 2020 г. ЕС изключително много разширява програмите за инвестиции,
особено такива в инфраструктура в Африка.
Определени ят бюджет към днешна дата е
80 млрд. евро, като той
вероятно ще нарасне.
Може би е време да си
спомним добрия опит на

Екип на в. „Строител“: Румен Добрев, Калоян Станчев,
Росица Георгиева, Мирослав Еленков, Емил Христов, Мартин Славчев, Ренета Николова
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The fifth international conference was co-organised
by the BCC and Iskra Mihaylova, the Chair of the CRD
in the EP and provided the opportunity to the sector to
get acquainted with the new financing possibilities in
the 2021-2027 period

For the fifth consecutive
year the Bulgarian Construction Chamber (BCC) and
the Chair of the Committee
on Regional Development
(CRD) of the European Parliament (EP) Iskra Mihaylova,
in partnership with „Stroitel“
Newspaper had organised
an International conference.
The topic of this year's forum
was „European solidarity in
the investment policy“. The
discussion took place in the
„Sofia Hotel Balkan“.
In the event part took
Tomislav Donchev, Deputy
Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Rosen
Zhelya zkov, Minist er of
Tra n s p o r t , I n fo r m a t i o n
Technology and Communications, Denitsa Nikolova,
Deputy Minister of Regional
Development and Public
Works, Vazil Hudak, VicePresident of the European
Investment Bank, represent-

atives of the European Commission and of the European
Bank for Reconstruction and
Development (EBRD). The
BCC was represented by
Eng. Iliyan Terziev, Chairman
of the Management Board
(MB) of BCC, Eng. Nikolay
Nikolov, deputy chairman of
the MB, the Honorary Chairman Eng. Simeon Peshov,
the MB members Eng. Lyubomir Kachamakov, Eng.
Blagoy Kozarev, Lyubomir
Peinovski, the Executive Director Eng. Miroslav Maznev,
chairpersons of the Regional offices, of organisation
sections, etc.
The purpose of this conference was to present the
results of the EU investment
policy implemented in Bulgaria through the construction industry and to enable
the business to get acquainted with the vision for the development of the European
Union’s Cohesion Policy in
the 2021-2027 period, as well
as with the new funding opportunities.
Specially for this forum
Corina Cretu, an European
Commissioner for Regional
Policy, had sent a greeting

railway, etc., by providing
contribution to the less developed in this respect countries, but we should, at same
time, to enlarge the broadband communications, the
other modern technologies,
that support the connectivity
and that promote the better
economic growth“, said Vazil
Hudak, Deputy Chair of the
European Investment Bank.
„We are reasoning in our
bank about these development lines and about the way
to support the respective
countries, including Bulgaria“,
added Hudak.
„It is a pleasure to me
to attend at the conference.
This year is going to be rich
of challenges in political
and social aspects, and this
raises a lot of questions. The
resource management during the present period and
particularly in relation to the
resources under the Opera-

(video message), that was
included in the event's program.
„During five years we
have been discussing together with you the investment policy of the European
Union and the support, that
Bulgaria is getting. We are
trying to become acquainted with the trends and to
find our way in the future,
to ensure that construction
companies in our country
are well prepared and well
informed, that they are involved in decision making
process and that they are
partnering both with the state

authorities and the European
Institutions”. This was said by
Iskra Mihaylova, Chair of the
Committee on Regional Development in the European
Parliament, at the opening
of the international conference „European solidarity in
the investment policy“.
„We have to invest in the
solidarity, and in the regions.
My motto remains unchanged
– without lagging regions,
without lagging people. We
have supported 9 thousand
enterprises, 10 thousand
children, the improvement of
water supply of 200 thousand
Bulgarians, the Sofia Metro

development“, that was said
in the video address by Corina Cretu, the European Commissioner for Regional Policy.
„There are three priorities – to
support the competitiveness,
the infrastructure investments
and the urban development.
What is suggested for the
post 2020 years is to empower the cities to go even
further. I am convinced that
you will make use of this opportunity“, added the Eurocommissioner Cretu.
„Thank you for the invitation, that is a traditional
one. Entering the hall, I can
realise that during the recent
years we had met at least 4-5
times on that same occasion.
It would be good to analyse
what has been said and what
has been discussed, and I
believe that it will prove that
everything I had said, had
happened afterwards“, said
the Deputy Prime Minister
of the Republic of Bulgaria
Tomislav Donchev during the
event. He stated as well, that
hardly someone else could
explain better than Ms. Mihaylova, the running at the
European level processes
and the trends, and what is to

be expected in relation to the
multiannual financial framework and the cohesion policy.

„We have started the
programming process
prior to the middle of the
past year
- relatively early, it is provoked by our ambition not just
trying to repeat everything we
have done up to now, but also
to extrapolate it for the next
programming period, even it
is not because of the ambition to perform a little better
than until now. My opinion is
that we should try to perform
much better, whatever the
cost would be for us“, said
also Donchev.
„It is important to support
the construction industry as
well, because you are who
hold your hand on the pulse
of the economy. I have been
a member of the Slovakian
government and I know about
the processes running on at
the sites. It is necessary that
these discussions are held,
because we are in a dual situation – we have the opportunity to develop the traditional
infrastructure, the roads, the

tional Programme „Transport
and transport infrastructure“
(OPTTI), raised a number of
topics for discussions and
I believe that BCC will take
part in this debate“, said Rosen Zhelyazkov, Minister of
Transport, Information Technology and communications

„2% of the EBRD portfolio
could be referred to
Bulgaria“
This was said by Larisa
Manastirli, Director for Bulgaria of EBRD. She explained that such as kind of
structure has been established in the country, that to
mobilise resources from the
commercial banks and thus
to support the investments In
the water sector and public
utilities. „We are working with
16 water operators, which
could apply for support.
The amount is over EURO
1 billion, where the activities
should be completed before
2023. If there are no contractors to undertake the
construction works, the situation will greatly complicate.
We support up to 15% of
the total funding, by closely
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working with the water sector
entities“, added Manastirli.
„The future European
operational programme for
regional and urban development within the post 2020
programming period envisages focusing on two axes
– support for investments at
reginal level and investments
in urban development, where
our main goal is to pursue for
decreasing the regional differences and misbalances”,
said during the event Denitsa
Nikolova, Deputy Minister of
Regional Development and
Public Works.
According to her words,
the goal during new programming period is going to be development of each region’s
potential, in order to reach
economic growth, by combin-

ing EU funding with budget
funds, financial instruments
and support by international
financial institutions.
„It is envisaged during
the new programming period
to introduce a simplification
mechanism for project implementation. Within the Ministry
of Regional Development and
public works we will create
prerequisites for development
and approval of a national average unit costs methodology
for construction activities.
The new regulations make
it possible through historical
and statistic data and through
market assessment to define
average prices, and based on
them to determine the eligible
under the programme costs“,

and will be probably
finalised in 2020.
„I believe that
all of us could say,
that the EU soli-

said also the Deputy Minister
Nikolova.

„In the post 2020 period
we want 75% of the
cohesion resources to be
directed to less developed
regions in the respective
EU member states“,
is what Aurelio Cecilio,

the Head of the responsible
for Bulgaria Unit within the
EC’s GD „Regional policy and
urban planning“, said.
„After the accession of
Bulgaria, even with slow
pace, your country is converging. The regional and
social differences are quite
significant – 5 to 6 planning
regions are among the poorest in the EU. In Sofia region
is generated 50% of the GDP,
and the salary is 8 times
higher than in the rest of the
country“, added Cecilio.
Merete Clausen, Head of
the EC GD „Economic and
financial affairs“ Unit stated
that Bulgaria needs more
public investments, because
the country relies mainly on

European funding. „2/3 of
the investments come from
EU funds. You need workforce inputs, better connectivity, transport infrastructure,
energy. EU together with the
EBRD proposed the Juncker
plan, by providing a huge
guarantee to the bank, so
that it invests in risky projects
and regions“, she also said.

In her concluding speech,
Iskra Mihaylova, Chair of the
CRD in the EP, thanked CCB
for the partnership over the
years. „We continue working
together with steadiness and

I see how we build and expand the circle of information
we provide. I am convinced
that it will be of benefit to the
companies – members of the
Chamber“, Mihaylova said.
She explained that

ЕU succeeds to maintain
the cohesion policy.
„ I n t h e M ay
2018 proposal, this
policy appears to
be one of the main
ones. There is development in respect to financial
instruments, there
is a response to
t h e c h alle nge s
faced by the EU,
there are funding and programs
for investments in
defense, a higher
guarantee for the
future InvestEU
fund. But the co-

darity resulted in realization
of hundreds of projects. We
have changed settlements –
renewed schools, kindergartens, streets, water supply facilities, theaters. Motorways
are built, as well as hundreds
of other projects. This is the
meaning of the European
solidarity“, underlined Mihaylova.
The Chairman of the MB
of BCC Eng. Iliyan Terziev, on
his part, thanked Ms. Mihaylova for the long-years partnership in organizing the already traditional annual joint
forums. „the European Union’s Investment policy is of
essential importance for the

hesion policy retains its position“, pointed out Mihaylova.
She said that the real negotiations on future European
programs will be launched
in the early autumn of 2019

construction sector in Bulgaria and is among the priorities
for BCC. A considerable percentage of public works contracts in Bulgaria continue to
be bound with the European

funds. However, as an organisation with a view to the
future, the Chamber keeps
up with the changes and the
new funding and co-funding
opportunities,
it is interested
in financial instruments, best
practices and
makes efforts
to provide its
members with
advance information about
t h e s e c t o r’s
development
trends and the
global policies
related to it“, he added.
Eng. Terziev thanked the
guests of the conference,
coming from Bulgarian institutions, EC, EIB and EBRD,
and pointed out that the
Chamber highly appreciates
their presence at the 5th conference, as well as that the
information they presented
was important and useful for
the Branch.
In conclusion Eng. Terziev
underlined, that the sound interest shown about the forum
is an indicator that the discussed themes are both topic
and timely for the construction industry, for institutions
and operational programmes,

and that they are important for
the successful implementation
of the European investment
policy.
Превод Радостина Иванова
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„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas
Certification.
Вестник „Строител“ е произведен в
условията на система за управление,
сертифицирана от Bureau Veritas
Certification по стандарта ISO 9001.

И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

ɇɚɚɩɪɢɥɝɜÄɋɬɪɨɢɬɟɥ³±ɢɡɞɚɧɢɟɬɨɧɚɄɚɦɚɪɚɬɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟ
ɜȻɴɥɝɚɪɢɹɫɬɚɜɚɧɚɝɨɞɢɧɢɉɨɬɨɡɢɩɨɜɨɞɪɟɞɚɤɰɢɹɬɚɩɨɞɝɨɬɜɹɪɟɞ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɫɤɨɢɬɨɞɚɨɬɛɟɥɟɠɢɸɛɢɥɟɹɧɚɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹɛɪɚɧɲɨɜɢɜɟɫɬɧɢɤ

ÞôāüĀÖüøôõĎøùĆùāôČăôĄĆāĐĂĄ
ɉɊȿȾɅȺȽȺɆȿȼɂ
Ʌɨɝɨɜɴɪɯɭɩɚɧɨɧɚɫɰɟɧɚɬɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨ
ɉɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɪɨɥɛɚɧɟɪɜɡɚɥɚɬɚ
Ɋɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟɧɚɪɟɤɥɚɦɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɐɟɧɚɥɜɛɟɡȾȾɋ
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите,
очакваме потвърждение до 25 март 2019 г.

ФОРУМ

петък, 22 март 2019

Ñòðîèòåë

19

Снимки Румен Добрев

¶ÐÒÕÎÏÂÄÊÓÐÌÐÏÊÄÐÆÊÓÌÕÔÊÒÂÄÜÉÎÐÈÏÐÓÔÊÔÇ
ÉÂÏÂÓÜÒÙÂÄÂÏÇÏÂÊÌÐÏÐÎÊÌÂÔÂ
Мирослав Еленков

„Постигането на икономика с висок и устойчив темп на развитието е възможно само при
производства с добавена стойност, където
во де щ и с а н аукат а и
иновациите. Така ще се
реализират и целите на
страната ни за доходи
на гражданите, стандарт на живот, изкореняване на бедността и
неравенствата, качествена инфраструктура,
образование, здравеопазване“. Това каза президентът Румен Радев
при откриването на

кръгла маса на тема „За
конкурентоспособна и
просперираща българска
икономика“, която се състоя под негов патронаж.
Форумът бе организиран от Асоциацията на
индустриалния капитал
в България, Българската стопанска камара и
Българската търговскопромишлена палата. В
него участваха вицепремиерът Томислав Дончев,
министрите на финансите Владислав Горанов, на
икономиката Емил Караниколов, на образованието Красимир Вълчев, депутати, представители
на националните работодателски организации
и икономически анализатори.
В изказването си
президентът Радев посочи, че икономиката ни
е изправена пред редица
сериозни предизвикателства – и във вътрешен, и
особено в глобален план,
затова са необходими
структурни промени и
решения със стратегически хоризонт. Според
държавния глава най-важното при изграждането на силна, конкурентоспособна, устойчива
на предизвикателства
българска икономика е
откровеният и навреме-

нен диалог между всички
участници в този процес
– държавата, бизнеса,
образованието и науката. „Никоя икономика не
може да бъде успешна,
ако държавата – в лицето на изпълнителнат а, з акон о дателн ат а
и съдебната власт, не
създаде необходимата
благоприятна среда за
развитието й. Както и
никое управление не може
да б ъ де ус п е ш н о, ако
няма зад гърба си силна
и ефективна икономика“,
заяви Румен Радев.
Президентът призова
за синергия и подчерта, че

в бъдеще ще е все поважно значението на
науката и образованието.
„В световен план ще
се развива и ще води
тази икономика, която се
базира на науката и иновациите, а не на ниската добавена стойност“,
посочи Р умен Радев и
подчерта бъдещото
значение на глобалната
дигитализация и на биотехнологиите.
Румен Радев отбеляза, че има различен прочит на статистиката,

като според някои от
данните Българи я отбелязва бърз икономически растеж и висок БВП.
„В същото време стои
другият тежък въпрос
– защо този висок ръст
не може да се усети от
болшинството граждани
като доходи, като стандарт на живот, като качествено образование,
здравеопазване“, каза
президентът.
Радев по с оч и, че е
важно да се анализира
и структурата на преките чуждестранни инвестиции у нас. „С амо

в л оже н и я в и н дустрията могат
да гарантират
устойчив икономически тренд на
развитие“, заяви
той. Според Радев
за привличането
у нас на инвеститори, особено
стратегически,
вече не са достатъчни само ниски
д а н ъ ц и и с л аб о
платена работна
р ък а – п р е д и м с тва, кои то с а
и м а ли з н аче н и е
допреди няколко
години.
Р у м е н Ра д е в
призова да се направи анализ на
с тр ук т у р а т а и
характера на икономиката ни – какъв е делът на
производствата с ниска
добавена стойност и на
иновативните предприя т и я с п р я мо д руг и т е
държави в Европа. „Икономиката е все по-голям
заложник на демографията“, отбеляза още Румен Радев и апелира за
решения именно в тази
насока.
„На годишна база имаме поне 8% ръст на разходите за труд, което е
по-високо от нарастването на производителността“, каза вицепре-

миерът Томислав Дончев.
„Следващият етап е потруден – висока добавена стойност, иновации,
икономика, базирана на
знанието. Тук разговорът не бива да се свежда до това какви пари ще
отдели държавата. Това
е само неговото начало“,
каза още вицепремиерът. По думите му трябва да има дигитализация
във всички сфери на икономика.

„Два са начините за
по-добро благосъстояние на нацията – да
произвеждаме и да
продаваме повече.
Днес голямата тема
е как българската икономика да емигрира на
следващото еволюционно стъпало – от там,
където най-важното ни
предимство са ниските
разходи за труд“, каза
още вицепремиерът. „Добре е да направим детайлен анализ за загубените
рефлекси между наука и
индустрия и за това как
те да се върнат. Въпрос
на време е, ние добре
знаем пътя“, заяви вицепремиерът и добави,
че колкото са по-дръзки
усилията ни, толкова ще
е по-добър резултатът.

„Ако искаме да
имаме по-добри
доходи, трябва да
имаме по-добро
образование и
наука“.
То в а к а з а п о
в р е м е н а ф ор у м а
министърът на
икономиката Емил
К а р а н и кол о в. То й
заяви, че основният
проблем на икономиката ни е ръс тът на доходите.
„За българските
граждани, както и
за държавата това
е изключително важно. Трябва да отбележим, че около
70% от заплатите у

нас се плащат от работодателите. В България
вече не може да говорим,
че е евтина работната
ръка. Това ще се променя
във всеки един момент“,
посочи министърът.
„За да се увеличават
доходите, е нужно да
имаме много добре подготвени специалисти. В
последните години държавата ни бе абдикирала от науката и образованието. В момента
правим всичко възможно
да върнем повече ученици. За последните две
години имаме увеличение
с около 40 хил. Дават
се повече пари за образование, което също е
много важно. Но наистина забелязвам липса на
коректен диалог между
бизнеса и науката“, каза
още той
„Ще препотвърдя
усилията на правителството за поддържане
на стабилна фискална
позиция като основа за
конкурентоспособност“,
каза министърът на
ф и н ан с и те Вл адисл ав
Горанов. „Заявили сме
още при структурирането на коалицията, че
данъчното облагане на
ниво държава няма да се
променя. Усилията, които ще влагаме в следващите няколко месеца,
ще бъдат по лини я на
Министерството на финансите и Централната
банка. Фокусирани сме
основно върху успешно
завършване на проекта
за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна
банка по отношение на
банковия надзор и едновременно с това кандидатстване и - надявам
се, включване на българския лев във валутно-обменния механизъм“,
ка з а о щ е Горан ов. П о
думите му това са предпоставки, които пряко и
косвено подобряват инвестиционния климат и
позицията на България в
рамките на ЕС.
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ÕÙÊÌÂÌÆÂÑÂÉÊÎÏÂÓÍÇÆÓÔÄÐÔÐ
Елица Илчева

След като Сметната
палата обяви за неефективна поддръжката на
обектите на архитектурното наследство в градска среда, извършвана от
Министерството на културата и от Националния
институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН), темата с опазването на строителните
паметници отново излезе
на фокус. За пореден път
си припомнихме фактите
- културното наследство
е по д закрила още от
1888 г. със създаването
на българската държава,
когато са приети временни правила, от 1911 г. е в
сила Закон за старините,
а през 1937 г. се въвежда за първи път регистрационен режим, за да
се запазят старинните
постройки в населените
места. Според международните и европейските
документи всяка страна
трябва да съхрани и популяризира своето културно
и природно наследство.
Одитният доклад показва, че в момента декларираните недвижими културни ценности са общо
39 476. От тях 19 438 са
архитектурно-строителни, в това число 355 от
национално значение, а
останалите са от регионално, местно, ансамблово
и за сведение.
През последните три
години (2015 - 2018 г.) не
е имало мониторинг на
състоянието на недвижимото културно наследство, с изключение на
няколко обекта с категория „световно значение”
- старинен град Несебър,
Ивановски скални църкви,
Мадарски конник, Рилски
манастир. За подобряване
на дейностите са дадени
15 препоръки на министъра на културата и 6 на директора на НИНКН, а от
Сметната палата са започнали инспекцията след
серия медийни публикации
за лишаването на българските градове от огромна
част от тяхното архитектурно богатство.
Разбира се, реакциите
не закъсняха. Министърът
на културата Боил Банов
обяви, че проблемът може
да бъде решен чрез страте г и я т а з а ра з ви т ие
на сектора, по-доброто
финансиране и законови
промени, а най-сериозната трудност с опазването идва от факта, че
повечето ценни сгради са
частна собственост. По
думите му решението е
в дигитализацията, която сега е стартирала, но
процедурата за избор на
изпълнител се обжалва.
Той допълни, че в помещение на първия етаж на МК
ще бъде създадено модер-

но хранилище, където ще
се събере целият архив,
свързан със сградите паметници на културата.
До него ще бъде осигурен
свободен достъп. Друга
стъпка в посока по-ефективна работа е преместването на работещите в
НИНКН в сградата на министерството.
От Столичната община (СО) пък обявиха, че
имат работна група, която е подготвила проект
за промени в закони, които
да улеснят процедурата
по принудителен ремонт
на здания - паметници на
културата. Зам.-кметът
на СО Тодор Чобанов съобщи, че текстовете ще
бъдат дадени на Националното сдружение на общините в Република България и депутатите от
парламентарната Комисия по култура и медиите,
за да ги придвижат към
приемане, ако ги одобрят.
Сред основните предложени промени са отпадане на изискването да
бъдат наложени три наказания на собствениците, преди да се реагира,
както и предоставяне на
възможност на кметовете да обжалват даването
и отнемането на статут
на сгради като паметници на културата. Чобанов
припомни, че в София има
около 800 здания с единичен статут на паметници
на културата, като само
5% от тях са в лошо състояние.
Всичко това отново
е повод да насочим вниманието Ви към един от
добрите примери - реставрацията на къщата
на семейство Каназиреви
в София. Само допреди няколко години тротоарът
пред нея на бул. „Христо
Ботев“ №82 бе ограден от
червено-бели летни с надпис, предупреждаващ за

падаща мазилка. Тя обаче е
„имала късмет“ да бъде забелязана от хора, които я
купуват от единствената
оцеляла наследница на Каназиреви и които виждат
ценността й и имат възможност да инвестират в
нейното възстановяване.
При това без никакъв компромис.
Сградата е строена
през 1912 г. по проект на
арх. Карл Хайнрих и е преобразена миналата година
по намерение за фасадна
реставрация на арх. Валентина Едрева. По възстановяването на елементите е работил Стефан
Стефанов, а изпълнител
на строителството е „Николай ОМ“ ЕООД. Екипите
са се справили толкова
добре, че обектът получи
награда на Столичната
община за „Архитектура,
опазване на архитектурното наследство и естетизация на градската
среда“ за 2018 г. Декларирана е като паметник на
културата с категория
„местно значение“ през
1976 г. (недвижима културна ценност от 2009 г.
по ЗКН).
Според информация на
единствената наследница, която доскоро е живяла в сградата, човекът,
възложил изграждането,
е Пенчо Димитров. Скоро
след това баща й я купил
от него, а когато починал,
домът останал в ръцете
на съпругата и дъщеря му.
След 1944 г. на партерния
етаж от „Софжилфонд“ настанили квартиранти на
нормиран наем.
Интересно е, че първият собственик, който
вероятно имал трима синове, поръчал да бъде проектирана така, че всеки
от трите етажа да има
отделен вход. Главният,
този откъм булеварда,
отвежда само до парте-

ра по широкото каменно стълбище. На двете
странични фасади има по
още едно антре за втория
и третия етаж, а на задната страна е „слугинският вход”, от който по дървено стълбище може да

се стигне до всички нива,
включително и до тавана.
Сложната комуникационна система позволявала
индивидуално ползване на
отделните самостоятелни обекти в къщата, но в
същото време и връзката

между тях.
Къщата многократно
е била ремонтирана отвътре. Конструкцията й е
от носещи зидани стени
с дървен гредоред между
етажите. Между сутерена и първия е използван
пруски свод. При реконструкцията конструктивното становище отчело,
че не е необходимо допълнително усилване.
Не е нужно да си специалист, за да прецениш,
че н я ко г а з д ан и ет о е
строено с много пари и с
мисъл. На лицевата фасада няколко стъпала водят
към дървена врата с декоративна метална решетка на стъклата. Над вратата са изнесени еркери
с тесни прозорци, разположени на ъгъл, и симетрични балкони с ажурни решетки. Над елегантните
извивки на парапетите им
е корнизът под покрива и
сложният фронтон, който
подобно на шапка добавя
последен щрих и придава на къщата изящност
и елегантност, а също и
усещане за тежест и доза
великолепие. Изключително ценна е пластиката по
фасадите, която е била
много богата. Именно тя
пострадала най-сериозно
от годините, тези по западната страна са били
напълно изгубени и е голям
късмет, че са останали
късове по южната, по които днес са възстановени
всички орнаменти.
Във втория си живот
сградата влиза с фасада,
оцветена в топла зелена
тоналност, а пластичните елементи са решени
в бяло, което им придава
допълнителен контраст.
На зданието не е полагана топлоизолация, за да
не се нарушава нищо от
автентичния й вид и защото е отчетено, че оригиналните зидани стени
са с достатъчна дебелина. Дограмата на един от
етажите с изглед към булеварда вече е била подменена с пластмасова. При
реставрацията е добавена такава и към на останалите, но членението на
прозорците е уеднаквено с
това на оригиналната дограма. Не е сменена само
тази в зоната на северното стълбище, която е
била с по-различен детайл
от видимо дърво и заемала значително по-голяма
площ. Входните врати и
дограмата на стълбището са консервирани и реставрирани. Дървената
конструкция на покрива
също е била запазена заради отличното качество
на вложения материал.
Подменено е само покривното покритие. Проектът
предвидил също добавяне
на табакери в плоскостта
му за бъдещо по-пълноценно използване.
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Проф. д-р арх. Валери Иванов, зам.-ректор на УАСГ:
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ÎÐÆÇÒÏÊáÓÔÒÐÊÔÇÍÇÏÃÊÉÏÇÓ
Снимки авторът

Георги Сотиров

П р о ф . И в а н о в, т о в а е
първото Ви интервю за в.
„Строител“ като професор
в УАСГ.
От миналата календарна
година ми е присъдена академичната длъжност „професор”.
Считам, че това е естествен
резултат от комплексната
педагогическа, управленска
и организационна дейност
на всеки един преподавател
в у ниверситета. От друга
страна - натрупвайки значителен научен, изследователски и педагогически стаж, мисля, че е морален ангажимент
на всеки учен да формулира
своите изводи, разсъждения и
обобщения и да ги публикува
в съответните издания под
формата на статии, доклади,
монографии, като те бъдат
сериозна основа и за обучението на студентите, и в помощ
на българската строителна
практика.
Водите лекции „Умение за
учене и комуникации” за специалността „Урбанизъм“.
Специалността „Урбанизъм” беше създадена поради
аб с ол ю т н о н а з р я л а т а о б ществена необходимост от
планиране и проектиране на
базата на подробни анализи на
природно-географски антропогенни характеристики на
средата. В условията на преход към демокрация и пазарни
отношения планирането на
градовете беше маргинализирано по много професионални,
политически, социални и други
причини. В резултат на това
се появи огромната социална потребност за тази специалност. Тя беше създадена
преди 20-ина години чрез един
съвместен проект заедно с
университетите в Единбург
(Шотландия) и в Дъблин (Ирландия). В програмата, в съответствие с този съвместен
проект, за първи курс беше
заложена и учебната дисциплина „Умение за учене и комуникация”. Основният й смисъл
е в няколко аспекта:
9 да представи професията и нейните перспективни
възможности;
9 да адаптира по-пълно,
по-ясно, по-точно студентите към техните задължения,
възможности и права;
9 да им предложи информацията като основен източник
в урбанистичната професия,
нейните възможности за интерпретация и приложение в
урбанистичното планиране,
различните форми за получаването й;
9 да представи възможностите за диалог на урбаниста с обществото, с възложителите на урбанистични
проекти, с екипите, в които
те работят на базата на формулирани умения;
9 да представи различни
организационни възможности

за подготовката на студентите, като работа в библиотека, самостоятелно обучение,
практически занимания, да им
даде първоначални познания и
възможности за лична организация на свободното време и
учебната самоподготовка, да
направи добрите младежи от
средното училище едни отлични студенти в нашия университет.

Наскоро бе проведен десетият юбилеен семинар „Научни изследвания-2019”.
Традиционно УАСГ провежда
този семинар, организиран от
Центъра за научни изследвания, на които се представят
разработки, финансирани по
плана на университета. Тази
година семинарът се състоя в
рамките на два дни и на него
присъстваха преподаватели
и докторанти, за които той
представлява значим интерес. Форумът им предостави
възможността за индивидуална изява в условията на коректива на научната общност,
която присъстваше. През изминалите десет години той
с е у твъ р ди като з н ач и ма,
интересна и изключително
полезна форма за университета, в която преподаватели и
докторанти обменят опит и
разсъждения, съвместно овладяват възможностите и метода за вербална и визуална
научна изява, за креативност
по отношение на изследванията, които участниците са
постигнали в своите научни
проекти.
Трябва да отбележа, че интересът на преподавателите
към семинара нарасна чувствително. Комисията по наука,
която ръководи този процес,
значително завиши критериите за участие с проекти и те
плътно се доближиха до наукометричните показатели и изисквания, които бяха въведени
от Закона за развитие на академичния състав. В този контекст считам, че качеството
на представените разработки
бе определено на високо научно и на научно-приложно равнище. Ще си позволя да кажа,
че разсъжденията и проучванията бяха в няколко насоки.
Първата са фундаменталните
изследвания, които имат определено значимо теоретично
ниво, които са и принос в развитието на науката в областта на архитектурата, строителството и геодези ята.
Тази разработки се ръководят
от безспорно значими изследователи - преподаватели в
университета. Другата част
са свързани с научно-приложните изследвания. В тях доминира стремежът науката да
бъде полезна на практиката,
да се внедряват иновативни
подходи, методи и технологии
в производството, да се предлагат възможности за архитектурна, строителна и геодезическа приложна дейност в

условията на модерния бизнес
у нас. Целта е да се подпомогне всестранно, комплексно
строителната дейност, и то
по значими интересни актуални важни проблеми на българското общество и бранша.
Съществуват и разработки, които са свързани с едни
особено сериозни проблеми,
като например опазването на
културното наследство, приложението в модерното строителство на нови материали,
изолации и технологии.

Проф. д-р арх. Валери Иванов е роден през 1954 г. Завършил е ВИАС (сега УАСГ). Има пълна проектантска правоспособност. Зам.-ректор по научната и приложната дейност
на УАСГ. Той е и ръководител катедра „Градоустройство” в
Архитектурния факултет.

Член сте на Академичния
съвет на УАСГ и зам.-ректор
по научната и приложната
дейност. Вероятно административната Ви ангажираност не е малка. Остава ли
Ви обаче време за чисто архитектурна работа?
Считам, че всеки преподавател, който има съответен
ресурс и чиято професионална
кариера пряко и за дълги години е била и е свързана с университета, е логично в даден
момент да се включи в управлението на УАСГ. Затова приех да бъда част от управленския екип и смятам, че имам
скромен принос за доброто
развитие на висшето учебно
заведение в последните години.
Б е з с порн о ад м и н ис тра тивната дейност, когато се
извършва с желание, с ентусиазъм, с отношение, с обич,
изисква значим емоционален, физически
и времеви ресурс. Но
УАСГ заслужава това.
Един архитект, за
да бъде истински творец, трябва да практикува реално своята
професия. Въпрос на
баланс, на съчетаване, на добра организация и ненапразно в моя
лекционен курс „Умение
за учене и комуникации” има тема за личната организация на
времето. В този контекст на разсъждение екипът от млади
проектанти, с които
работя заедно с арх.
Калоян Колев, има задачи, благодарение на
които стоим добре на
българския архитектурен пазар. Миналата година например
по наш проект беше
построена спортната
зала в Шумен. Проектираме обектите на
голяма търговска верига и редица други
интересни и значими
обекти, както и поредица от многофамилн и жили щ н и с г ради,
при които се опитваме да приложим едни
модерни тенденции в
българското, европейското, а и световното
жилищно строителство.
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ǵǲǹǪȗȘȖȊȍȌȍȋȖȌȐȠȕȖȖȚȟȍȚȕȖșȢȉȘȈȕȐȍ
Бяха приети основните насоки и задачи на структурата за 2019 г.
Снимки авторът

инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите
в България, Научно-техническия съюз по строителство
и др. Ще се разширява сътрудничеството с Университета по архитектура,

строителство и геодезия
с други висши учебни заведения и професионални гимназии в столицата, подготвящи кадри в областта на
строителството.
С е кци я „ Гра ждан с ко

строителство“ определи
своите делегати за Общото годишно отчетно събрание на НКСВ, което ще се
проведе на 23 април 2019 г.
от 14 часа в сградата на
КСБ.

ǨȘȝǫȍȖȘȋȐǲțȏȔȈȕȖȊǫȤȖȒȖȊȌȖȈȑȍȕȢȚ
ȊșȚȖȓȐȟȕȖȚȖȋȘȈȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖȕȈȋȖȌȐȕȐ

Страницата
подготви
Мартин Славчев
С е кци я „ Гр а жд ан с ко
строителство“ към Националния клуб на строителите
ветерани (НКСВ) проведе
годишно отчетно събрание.
Събитието бе водено от
председателя на структурата инж. Стоян Шатов. Сред
гостите бяха почетният
председател на „Гражданско
строителство“ инж. Делчо
Гюров и първият зам.-пред-

НКСВ

седател на Управителния
съвет (УС) на НКСВ инж.
Виктор Шарков.
Дневният ред включваше отчет за дейността за 2018 г. Бяха приети
основните насоки и задачи за дейността за 2019 г.
Сред тях са активизиране
участието на членовете
в работата на секцията и
отбелязване на юбилейни
годишнини, както и поздравления за рождените дни на
строители ветерани. Ще се
обменя опит с други струк-

тури и областни клубове
към НКСВ. Важна насока за
дейността ще бъде участието със статии и интервюта във в. „Строител“, както
и във форумите, организирани от Камарата на строителите в България (КСБ) и
вестника. Ще се работи за
подобряване на връзката с
УС на НКСВ и за установяване на по-добро взаимодействие с областните структури в София на КСБ, Камарата
на архитектите в България,
Камарата на инженерите в

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
ДО
Г-Н ВЕЛИКО ДЕСОВ - ВАРНА , 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СПАС СПАСОВ - ПЛЕВЕН, 85–И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОДОР ГАНЧЕВ - РАЗГРАД , 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н НИКОЛА ДРАГАНОВ – ГР. СОФИЯ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАСИЛ ЦВЕТКОВ – ВРАЦА, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР МИХАЛЕВСКИ – КЪРДЖАЛИ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЙОРДАН РАСУЛСКИ - КЮСТЕНДИЛ, 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА НАДЕЖДА ВЪЛОВА – ВРАЦА, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ - ПЛОВДИВ, 75–И ЮБИЛЕЙ
Г-Н КОЛЬО ВЪЛКОВ – ЛОВЕЧ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЦОЧО ЦАНКОВ – ГР. СОФИЯ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н БОРИСЛАВ ИВАНОВ - ПЛОВДИВ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н РАНГЕЛ СПАСОВ – МОНТАНА, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н МИХАИЛ БОРИСОВ - ГР. СОФИЯ, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР ГЕРЧЕВ – БУРГАС, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЦВЕТАН ДИМИТРОВ – ВРАЦА, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАСИЛ БОБЕКОВ- КЪРДЖАЛИ, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕТКО ГЕОРГИЕВ – ПЛЕВЕН, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЕЛКА ХРИСТОВА - ПЕРНИК, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА – РАЗГРАД, 70-И ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по повод Вашия юбилей.
Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението
на Вашите близки, колеги и съграждани.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
март 2019 г.

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС

Арх. Георги Кузманов Гьоков е роден в
София на 5 май 1928 г.
Завършва строителен
техникум „Христо Ботев“ през 1948 г. и Инженерно-строителния
институт (сега УАСГ),
специалност „Архитектура“, през 1955 г.
След дипломирането си в „Христо Ботев“
работи като техник на
първите три жилищни
блока в кв. „Лагера“,
предназначени за семействата на пострадалите от войните.
Със завършване на
Инженерно-строителния институт е изпратен по разпределение
в Министерствето на
външната търговия – отдел „Капитално
строителство“. Съгласува и контролира
изпълнението на предложените проекти
за отделни обекти в институцията.
След изтичане на срока на разпределението арх. Гьоков работи последователно в сферата на капиталното
строителство на Министерството на
съобщенията, където отговаря основно за облицовките на подведомствените сгради, а след това и в Стопанско
обединение „Пренос-превоз“ като технически ръководител на строящите се
ведомствени жилищни блокове.
През 1959 г. постъпва в дирекция
„Жилищно строителство“ към Столичната община (СО) като специалист в
отдел „Културно-битово строителство“. Там предмет на дейността му е
подготовка и инвеститорски контрол
на обектите по плана на СО. През годините до неговото пенсиониране през
1990 г. тази структура преминава в
своето развитие като: Строително управление „Строителство“, Столична дирекция за изграждане на София (СДИС) и
Главна дирекция за изграждане на София
(ГДИС).
Последователно във времето, развивайки се и работейки в различни звена,
от 1975 г. арх. Гьоков става директор
на една от основните дирекции в ГДИС
– „Проучване, прогнозиране и етапни
планове“, определяща изграждането и
перспективното планиране на обектите на СО. В този период са особено широки мащабите на комплексното
жилищно строителство, на градските
магистрали, паркове, реализиране на
проекти от национално и общоградско
значение. Създават се жк „Люлин“, „Младост“, „Дружба“, „Надежда“, „Овча купел“,
„Левски В и Г”, НДК, булевардите „България“, „Владимир Вазов“, „Ботевградско
шосе“, Северен и Южен парк, Зоопарк,
както и цялата подземна и надземна
инфраструктура (топлофикация, ВиК,
електро), улици, паркинги, зелени площи
и др.
За всичко това дирекцията под ръководството на арх. Гьоков, член и на

експертния съвет към Управление „Архитектура и градоустройство“ (УАГ)
на Столичната община, работи за изготвяне на необходимата градоустройствена готовност.
От 1968 г. до 1972 г. арх. Георги Гьоков е избран и за общински съветник в
район „Васил Левски“, където активно
участва в решаване на проблемите на
строителството на територията му.
Периодично информира и гражданите на
София във в. „Вечерни новини“ по поставените от тях въпроси.
Ползотворни са сътрудничеството
му с проф. арх. Петър Ташев и в дейности и направления при процесите на проектиране. Така например в местността
Борово се изграждат 8-етажни едропанелни жилищни сгради от нов тип. В
прилежащите здания от двете страни
на бул. „Баба Парашкева“ се правят основни промени, отговарящи на решенията на Експертния технико-икономически съвет.
В процеса на работа архитектът
има и подкрепата на инж. Георги Георгиев - директор на Дирекция „Жилищно
строителство“ и главен инженер на
УАГ, както и на главните архитекти на
София Владимир Роменски, Александър
Вакрилов и Митьо Виделов. Голямо доверие му оказват и Иван Панев, и инж.
Стефан Нинов като кметове на София.
В почти всички местности и села /
квартали на София, арх. Гьоков има пълна или частична градоустройствена намеса в обществения и частен сектор.
След 1990 г. арх. Гьоков по задание на
частни инвеститори изработва десетки проекти за застрояване на урегулирани поземлени имоти на територията
на София.
Заради съществения принос в комплексното и хармонично развитие на
столицата и във връзка с неговата
юбилейна 90-годишнина арх. Георги
Кузманов Гьоков е отличен със званието
„Заслужил деятел на НКСВ“.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ,
АРХ. ГЕОРГИ ГЬОКОВ!
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1, и Изграждане на инсталация ВРУ
- Етап 3
Възложител: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
Oсн. предмет: 45241000
Прогнозна стойност: 29 991 183.70 лева
Краен срок за изпълнение: Начална Дата:
01/10/2019 Крайна Дата: 31/08/2021
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 09/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: на територията на
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, в сградата на
Дирекция по капитално строителство, ет. 2,
Технически кабинет с Адрес: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, п.к. 8104, Бургас, България

Дата: 14/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Милена Кехайова
Факс: +359 55115555
Адрес: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, п.к.
8104, Бургас, България
Адрес на възложителя: http://neftochim.lukoil.
com/bg/
Телефон: +359 55113692
E-mail: Kehayova.Milena.B@neftochim.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=900276&mode=view

3Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи
(инженеринг) за изграждане на площадки за разполагане на контейнери
по 3 обособени позиции
Възложител: Дирекция Обществени поръчки - Министерство на вътрешните работи
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 8 313 900.28 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/04/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: град София, ул. „Г.

С. Раковски“ №112
Дата: 17/04/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Павлинка Иванова
Факс: +359 29824231
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №112
Адрес на възложителя: https://mvr.bg/dop/
Телефон: +359 29824198
E-mail: dop@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=900255&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
проект „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура
в УАСГ”
Възложител: Университет по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ)
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 223 363.18 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 700
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/04/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. София, УАСГ,
бул. „Христо Смирненски“ №1, Ректорат, ет.

2, заседателна зала
Дата: 09/04/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Стефан Кръстанов - експерт
обществени поръчки
Факс: +359 28665043
Адрес: бул. „Христо Смирненски“ №1
Адрес на възложителя: http://uacg.bg
Телефон: +359 28665043
E-mail: krstanov_zop@uacg.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=901238&mode=view

3Наименование: СМР на обект „Многофункционална спортна зала
към ЕГ „Иван Вазов“
Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 008 640 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/04/2019
Местно време: 17:15
Отваряне на офертите: гр. Пловдив 4000,
пл. „Стефан Стамболов“ №1 - административната сграда на Община Пловдив - ет. 3,

зала 36
Дата: 17/04/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Вероника Шеханова - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656780
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=900057&mode=view

3Наименование: Извършване на аварийни и текущи ремонти в
сградите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД в гр. София
Възложител: УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 600 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 19/04/2019 Местно време: 16:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул.
„Тотлебен” №21, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
ЕАД, Клиника по изгаряния и пластична хи-

рургия, ет. 2, Рапортна зала
Дата: 22/04/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Христина Лекова
Факс: +359 29516268
Адрес: Бул. „Tотлебен“ №21
Адрес на възложителя: https://pirogov.eu/bg/.
Телефон: +359 29154507
E-mail: op@pirogov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=901109&mode=view

3Наименование: Ремонт тротоари и вертикална планировка в
гр. Троян през 2019 г.
Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45233161
Прогнозна стойност: 166 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 13/12/2019
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 04/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: постъпилите оферти
се отварят в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” №1 в заседателната зала на трети етаж

Дата: 05/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Николай Райковски; Мартин
Нанков; Пламена Димитрова
Факс: +359 67068005
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: www.troyan.bg
Телефон: +359 67068005
E-mail: pdimitrova@troyan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=
900180&mode=view

3Наименование: Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на Община Добричка
Възложител: Община Добричка
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 479 886.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 91
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 15/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: зала 108 в административната сграда на Община Добричка,
гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20

Дата: 16/04/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС
Факс: +359 058600180
Адрес: ул. „Независимост“ №20
Адрес на възложителя: www.dobrichka.bg
Телефон: +359 058600889
E-mail: obshtina@dobrichka.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=901222&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни работи на
обекти: „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на Община Троян през 2019 г. по две обособени позиции”
Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 200 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата:
15/11/2019
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 03/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: постъпилите оферти се отварят в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възражда-

не“ №1 в заседателната зала на трети етаж
Дата: 04/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Лена Дундева, Иванка Николова
Факс: +359 67068005
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: www.troyan.bg
Телефон: +359 67068005
E-mail: inikolova@troyan.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=900516&mode=view

3Наименование: Строително-ремонтни дейности (текущ ремонт)
за нуждите на Върховния касационен съд по две обособени позиции
Възложител: Върховен касационен съд на Република България
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 333 333.34 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата:
30/11/2019
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 05/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партерен етаж,
зала-кафене

Дата: 08/04/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Цветелина Трайкова - експерт
обществени поръчки
Факс: +359 29813604
Адрес: бул. „Витоша“ №2
Адрес на възложителя: www.vks.bg
Телефон: +359 29219813
E-mail: tzvetelina_traikova@vks.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=900007&mode=view

3Наименование: Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово - втори етап – отделение по нервни болести, IХ ет.
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 238 302.57 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 04/04/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: заседателната
зала на МБАЛ Габрово

Дата: 05/04/2019 Местно време: 14:30
За контакти: Милена Йорданова
Факс: +359 66804424
Адрес: ул. „Д-р Илиев Детския“
Адрес на възложителя: http://mbalgabrovo.
com/
Телефон: +359 66800638
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=901193&mode=view

3Наименование: Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на Община Стара Загора: Ремонт лекарски кабинет в с. Сладък
кладенец, ремонт на Пенсионерски клуб в с. Бъдеще, ремонт на пенсионерски клуб в с. Ловец...
Възложител: Община Стара Загора
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 162 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 04/04/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: зала в сградата
на Община Стара Загора, находяща се в гр.
Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107

Дата: 05/04/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Мария Боянова
Факс: +359 42259132
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: www.starazagora.bg
Телефон: +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=900525&mode=view

3Наименование: Извършване на подводен оглед и ремонтни работи
на съоръжения на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас
Възложител: Водоснабдяване и канализация
ЕАД
Oсн. предмет: 45247000
Прогнозна стойност: 85 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 02/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 3,
конферентна зала №305.
Дата: 03/04/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Йорданка Керанкова
Факс: +359 56842979
Адрес: ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
Адрес на възложителя: http://www.vik-burgas.
com

Телефон: +359 56871442/+359 886770016
E-mail: jkerankova@vik-burgas.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=900360&mode=view

О Ф Е Р ТА

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

Моята
О Ф Е РТ А

ОФ
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Снимки авторът

Уникален мултимедиен център в подземието на
информационната агенция съчетава физическа и виртуална
реалност и дава пространство за култура

Защото върху три екрана, спуснати под формата на буквата П,

може да се пресъздаде всяка реалност

Елица Илчева
Може ли да влезете в
подземие и да се озовете
на площад? Да, ако сте
в новата мултимедийна
зала на БТА. Мястото е
приземният етаж на сградата на бул. „Цариградско
шосе“, където някога е
била първата печатница,
а години след това мрачно
мазе. Първи вътре влязоха
журналисти, посрещнати
от генералния директор
н а а г е н ци я т а М акс и м
Минчев и вдъхновителя на
проекта Георги Лозанов,
директор „Културни комуникации” в БТА.
Новата зала е с капацитет от 100 седящи места и обща квадратура от
495 кв. м. Оборудвана е с
най-съвременна техника.
Но това е само скучната
страна на информацията.
Защото пространството
е превърнато в

дизайнерски проект с много смисъл в него.
Разработката е на
арх. Бойко Кадинов, който

и пространството да
придобива съвсем различни измерения“, похвали се
Максим Минчев.
„Физическото тук се
слива с виртуалното, защото вече нищо не е възможно без него. И всичко
носи чувството за документалност, а съвременна
тенденция е художественото и документалното
да се сближават“, допълни
Георги Лозанов.
Тук ще могат да се
правят конференции, прожекции на филми, да се
превръща в звукозаписно
студио, в

е създател заедно с проф.
Ивайло Знеполски и доц.
Георги Лозанов на фондация VIZAR – Европейски
награди за българска архитектура.
Общият дух на идеята се съобразява със
съвременните тенденции за развитие на електронното общество и
актуалната медийна и
информационна среда. Авторът запазва и развива
характера на съществуващата сграда, следвайки
принципите за опазване на
съвременното национално
архитектурно наследство. Вътрешният дизайн
на помещението пресъздава основните елементи
от фасадата, а подовата
настилка е от паркет, даващ

театрална зала или в
място за съвременно изкуство.

алюзия за емблематичните
за София жълти павета.
Таванът, накичен с
техника върху фон от същия син цвят, който е на
буквите БТА и фризовете
на прозорците, също сам
по себе си е интериорен

проект, разнообразен със
сиви вафлени пана, между
които се включва освет-

лението. Огледални правоъгълни колони прибавят допълнителен обем и
светлина, което в крайна
сметка прилича на агора,
на градски площад.
Залата разполага и със
система за панорамна прожекция до 180 градуса, с
интерактивни тъчскрийн
екрани и висококачествен
съраунд звук.
„Уникалното в нашето ново място е това,
че благодарение на възможността да съчетаем
физическата с виртуалната реалност сега можем
да Ви поканим в Боженци,
след 10 минути да Ви пренесем на „Таймс Скуеър“, а
след още 10 - на Червения
площад.

Пръв гост на артистичното кътче е един от
най-известните български художници на нашето
време проф. Греди Асса със
своя колекция от „мислещи“ картини.
Това, което прави центъра изключителен, е и
леснотата на боравене
с техниката. Един презентатор ще може без
сериозна подготовка да
представи идеята си в
детайли с опции за телеконферентни връзки с дестинации от целия свят.

Следващият етап на технологично надграждане ще
позволи панорамна прожекция от 360 градуса и ще
добави възможност за холографска система.
Д и г и т а л н и я т мул т и ме дие н це н тъ р съ с
сигурност отговаря на
повишените съвременни
изисквания към информационната среда, развитието на цифрови технологии, дигитализирането
на големи по обем архиви
на БТА и създаването на
нов тип информационни
продукти, необходими за
развитието на националните дейности и стратегии в актуалната медийна
среда.

В комплекса ще се изработват съвременни IT и
мултимедийни продукти,
които биха дали възможност на БТА да работи съвместно с водещи
световни агенции, като
Reuters, Associate Express,
ТACC, AFP, DPA и др. Проектът е и част от стратегията за дигитализацията
на архива на БТА.
Ре а ли з аци я т а е н а
„А-три архитектура и
изпълнения“ ООД, а стойността на договора е
262 719 лв.
През юни БТА ще бъде
домакин на Шестия световен конгрес на информационните агенции под
мотото „Бъдещето на
новините“, който ще се
проведе в НДК.
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ǲȖȔȗȓȍȒșȊǵȦǱȖȘȒȏȈȔȓȘȌȌȖȓȈȘȈȍȏȈȡȐȚȍȕ
ȖȚȊșȐȟȒȐȗȘȐȘȖȌȕȐȉȍȌșȚȊȐȧ
Страницата подготви
Емил Христов
Определяният като „град в
града“ комплекс Hudsan Yards в
Ню Йорк е най-мащабният архитектурен проект, правен в САЩ
през последния един век. С площ
от 1,7 кв. км, обектът може да
побере населението на щат
като Кънектикът. Това е най-голямото частно недвижимо имущество, в което има жилищни
и офис сгради, мол и културен
център. Архитектурното про-

изведение е дело на Стивън Рос.
Hudsun Yards, не е просто колекция от луксозни небостъргачи
на едно място. То е определяно
като крепост, тъй като може
да оцелее в случай на урагани,
наводнения или тepopиcтични
aтaки, дopи цeлият гpaд дa ce
cpинe.
Сградите са строени 12 м
над морското равнище, като
асансьорните капаци са изолирани с водоустойчиви материали, които се използват
за направата на подводници,

а електрическите системи са
на разстояние от земята с цел
безопасност при намокряне.
Растителността в комплекса
се поддържа от събиране на
дъждовна вода и не се разчита
на напоителни системи. В случай на прекъсване на електрозахранването микротурбини
могат да отоплят и охлаждат
сградите. В комплекса отваря и
търговски център с площ 93 000
кв. м. Очаква се в него да се помещават някои от най-луксозните брандове в света.

ǘǺǹǾǴǼǬǾȀǺǾǺǮǺǷǾǬǴȂǴǻǺǻǺǶǼǴǮǴǾǱ
ǹǬǿȃǴǷǴȅǬǮǛǬǷǱǽǾǴǹǬ
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и
Палестински ят инвест и ци оне н ф он д ( П И Ф )
подписаха споразумение
за заем на стойност 18
млн. долара за финансиране на инсталирането на
фотоволтаични системи
на покривите на 500 държавни училища на Западния бряг. Инвестицията
е част от Инициативата
за икономическа устойчивост (ИИУ). Очаква се
фотоволтаиците да генерират чиста енергия,
достатъчна за захранването на повече от 16 000
къщи.
Ф и н ан с и рането от

ЕИБ ще бъде използвано
за инсталиране на PV панели на покриви с общ капацитет от 35 мW на 500
училища, намиращи се из
Западния бряг и Източен
Йерусалим. Massader –
дружество, което е изцяло собственост на ПИФ,
ще реализира проекта.
Компанията ще използва
произвежданата електроенергия от покривните
електроцентрали за електрозахранване и на самите училища, което ще
е безплатно за тях. Излишната електроенергия
ще се продава при конкурентни цени на четирите
електроразпределителни

дружества, работещи на
Западния бряг и Източен
Йерусалим.
Наред с икономическия
ефект инициативата ще
има и образователна роля.
Министерството на образованието, което ще
ползва електричество за
съответните подопечни
училища, очаква по този
начин да се повиши осве-

домеността на децата
относно изменението на
климата и ползите от възобновяемата енергия.
Проектът е част от
програмата на ЕИБ за
външно кредитиране в
посока развитие на социалната и икономическата
инфраструктура и смекчаване на изменението на
климата.

ǞǼǬǹǽȀǺǼǸǴǼǬǾǽǷȆǹȃǺǯǷǱǰǴǮǸǬǾǱǼǴǬǷ
ǳǬǸǱǭǱǷǴ
Студио Thomas Vailly и
ателие Luma заедно с лаборатория ENSIACET направиха биоразградим продукт
от слънчоглед, подходящ за
производство на мебелни
плоскости и за влагане в
смартфони. Проектът се
нарича Sunflower Company
и експериментира с остатъците след събирането
на питите на слънчогледа.
Той се отглежда обичайно
за производство на олио
или биогориво, използва

се и за храна на животни.
Настоящият експеримент
показва, че от стеблото
и листата може да се правят дървесно-влакнести
плоскости и материал,
който има качествата на
полистирен. Всички необходими съставки за тях се
извличат от остатъците
от растението, без да се
използват синтетични вещества и токсични лакове.
За лепило служи това, което остава след събиране на

маслото от семето. То е на
водна основа и се пресова в
тънък и гъвкав филм. Важна

роля за целостта на биоматериалите играят и протеините на слънчогледа.

ǹȚȘȖȧȚ'ȒȢȡȐȏȈȟȈșȈ
Площта на едно жилище е 32,5 кв. м,
а цената – около 10 000 долара
Къщи, които се отпечатват на
3D принтер, са най-новата вълна в
строителството. Те обаче невинаги са лесни за изработване и сглобяване. Жилищната нестопанска
организация New Story и компания
Icon, която проектира 3D принтери,
съвместно създадоха прототип на
малък дом на цена от 10 000 долара.
Icon нарече изобретението „първата 3D къща в Америка“. С площ от
32,5 кв. м, постройката е далеч поевтина от останалите, кoито са на

стойност от oкoлo 25 000 долара.
Принтерът на Icon - Vulcan II,
може да произведе цял дом на място, без да се налага да сглобява
отделни единици. Той първо отпечатва слоеве цимент, за да се
образуват основите и стените
на къщата, а на по-късен етап се
инсталират неподлежащите на печат тела като врати и прозорци.
Vulkan II e способен да създава стени, които са до 2,5 м високи и до
8,53 м широки. Той е направен така,

че да бъде мобилен, тежи 1723 кг и
се управлява от таблет. Издържа
на по-сурови климатични условия,
което означава, че може да работи
и при недостиг на енергия или достъп до източник на вода. Сместа с
цимент за основите на дома също
може да издържи на екстремни климатични условия.
Прототипът на New Story включва всекидневна, единична спалня,
баня и малко офис пространство.
Icon и New Story възнамеряват да
създадат 100 такива къщи в Салвадор, страна с неравен терен и чести
наводнения, които затрудняват жилищното строителство.

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȊȍȚȘȖȍȕȍȘȋȐȑȕȈ
șȐșȚȍȔȈșȝȊȢȘȟȐȓȈȊǰȚȈȓȐȧ

Италианската фирма подизпълнител на множество енергийни проекти Saipem ще си взаимодейства с компанията KiteGen Venture за разработването,
изграждането и комерсиализацията на технологията
за добив на електроенергия от вятъра чрез хвърчила. Целта на съвместния проект е да генерира 3 мW
електроенергия чрез хвърчила, свързани към наземен
генератор.
Saipem и KiteGen ще работят за възможното прилагане на технологията в офшорни ветроенергийни
системи, където е трудно да бъдат инсталирани типичните вятърни турбини. Системата може да се
предложи и на клиентите на Saipem като хибридно
решение за интегриране с традиционните енергийни
източници в нефтения и газовия сектор.

$SSOHȊȍȟȍȐȔȈȗȈȚȍȕȚȏȈ
ȐȕȖȊȈȚȐȊȕȐȖȟȐȓȈ
Очила с разширена реалност, наречени
Apple Glasses, вероятно
ще се появят на пазара
до 2021 г., твърдят от
компютърния гигант.
Apple вече притежават
патент, който ще позволи на компанията да предложи
на клиентите си очила, които ще дават по-подробна
информация за обектите и околната среда. Те, разбира
се, ще имат камера, която ще разпознава обектите наоколо. При докосване на съответната част на стъклото ще получавате повече информация за ресторанти,
магазини, времето и други.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ÓÇÉÂÄÒÜÛÂÄ£ÜÍÅÂÒÊá
НДК планира
да продуцира
все повече
събития

Страницата
подготви
Мартин Динчев
Легендарният американски певец Майкъл Болтън се завръща в България
10 години след последния си
концерт у нас. Шоуто на 18
юли в зала 1 на НДК е част
от световното му турне.
Това стана ясно на специална пресконференция, на
която от ръководството
на НДК разказаха за предстоящите културни проекти и очертаха стратегическите цели пред тях.
„Тази година НДК си
поставя за цел да следва

една градивна политика
по отношение на продуцираните си събития, базирана на съществуващите традиции”, отбеляза
председателят на Съвета
на директорите Борислав
Велков. Той уточни, че НДК
има всички необходими
предпоставки да заяви лидерство на терена на продуцирането на културни
събития и в частност на
концерти. „Трябва да скъсаме със стереотипа, че
просто отдаваме площи
и зали под наем. Защото
освен това НДК е институция, чиято мисия е да
предлага висококачествени културни продукти. Тук

говорим за балансирана
продуцентска политика,
която да обхване всичките пространства в НДК,
така че да покажем промяна, устойчивост и визия“,
категоричен бе Велков.
Той отново подчерта
значимостта на Националния център за книгата
за преводите и популяризирането на българските
автори, анонсира възстановяването на Салон на
изкуствата от 2020 г.,
както и създаването на
постоянна открита сцена
в парка зад НДК като нова
възможност за фестивална локация в София.
От Националния дворец

на културата акцентираха още върху две основни
задачи, които стоят пред
тях: дигиталното развитие на ресурса на НДК
– оптимизиране на интернет сайта и системата за
продажба на билети, както
и развитие на екипа.
„Дворецът е част не
само от европейския, но
и от световния пазар за
привличане на големи артисти. Навлизайки активно в продуцирането, ще
получим възможността за
много по-голямо влияние
върху програмата, ще имаме по-балансиран и разнообразен календар, с контрол
на качеството на събитията, които се случват. По
този начин директно ще
се грижим за доброто изживяване на нашата публика. Управлявайки до голяма
степен сами процесите
си, ще имаме възможност
да развием и политиката
за достъпност на събитията“, подчерта Иван Драндийски, ръководител на отдел „Продуцентски център”
в НДК.

ǑǹǼǴǶǱǔǯǷǱǽǴǬǽǹǬǮǷǴǳǬǮǷǬǾǴǹǺǾǼǬǻǲǬǹǼǬ
Суперзвездата направи
дует с нашумелия Jon Z
Преди броени дни бе премиерата на новия сингъл на
Енрике Иглесиас – един от
най-успешните артисти
в музикалната история, в
дует с латино трап феномена Jon Z. Двамата представиха нова версия на хитовата песен на Jon Z – Despues
Que Te Perdi.
Енрике Иглесиас не спира
да изненадва почитателите
си и сега за първи път се
впуска в латино трап жанра. Преди време негов приятел му пуска оригиналната
версия на парчето, която до
момента има 10,1 млн. гледания в YouTube и над 1,2 млн.
стрийминга в Spotify. Енрике

Иглесиас остава толкова
впечатлен от парчето, че
лично се свързва с пуерториканската сензация Jon Z

и му предлага да направят
дует. Резултатът е микс
между баладичния стил на
латино звездата и суровия

ǛǱǮǴȂǬǾǬǌǷǴȄǬǖǴǵǽ
ǴǳǰǬǮǬǬǮǾǺǭǴǺǯǼǬȀǴȋ

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Автобиографи ята на
американската певица и носителка на награди „Грами”
Алиша Кийс ще бъде пусната на пазара на 5 ноември.
Книгата на 38-годишната Кийс, озаглавена More
Myself, ще бъде с търговската марка An Oprah Book
на Опра Уинфри.
От издателство „Флатайрън букс” описват автобиографията на Кийс като „360-градусова перспектива”
на живота й - от детството й в Манхатън, Ню Йорк,
до впечатляващия й възход към музикалните върхове.
Финансови подробности около книгата не се разкриват.
Самата Алиша споделя, че се чувства изключително
развълнувана от възможността да разкаже житейската си история съвместно с нейната „сестра, ментор
и приятелка Опра”. Уинфри на свой ред изтъква, че е
отдавнашна почитателка на Кийс и че за нея е чест да
издаде книгата й.

трап бийт на Jon Z.
„Влюбих се в Despues Que
Te Perdi в момента, в който
я чух за първи път. Jon Z е
автор на песента, а аз съм
запленен да бъда част от
този проект“, споделя Енрике Иглесиас по време на
снимките на видеото, състояли се в района на Феърплей, Колорадо.
„За мен е чест да работя с такава музикална икона
като Енрике Иглесиас. Сътрудничеството ми с него
е абсолютно постижение в
личен и професионален план.
Тази песен ще разтърси радио ефира“, уверен е Jon Z.
В момента Eнрике Иглесиас е в студио за записите
на предстоящия си нов албум, планиран да излезе покъсно тази година.

За първи път на български език излизат дневниците на една от най-изтъкнатите фигури в литературата на модернизма на XX век – Вирджиния Улф.
Благодарение на „Дневникът на една писателка“ почитателите на Улф ще открият истинското й лице,
ще се докоснат до най-съкровените й мисли и ще се
запознаят отблизо с личността, която стои зад романите „Мисис Далауей“, „Към фара“ и др.
Творбите на Вирджиния Улф се смятат за основата на съвременния феминизъм. Преведени на повече
от 50 езика в целия свят, те са източник на вдъхновение за създаването на множество пиеси, романи
и филми.
Според някои, включително и Куентин Бел, племенника на Вирджиния Улф, нейният дневник е последното от големите й произведения. И все пак, макар да
е богато и увлекателно четиво, той е много различен
по характер от романите и есетата й. Тя го пише
„по-бързо и от най-бързата пишеща машина“, без да
спре да се замисли, а думите „препускат безобразно
по страниците“, както сама споделя.
Улф започва редовно да води дневника от 1915 г.,
когато е на 33-годишна възраст, и продължава
до 1941 г. Последната записка е четири дни преди
смъртта й, след която оставя труд от 26 тома, изписани на ръка. Както е обичайно, писателката използва
дневника си отчасти, за да сподели своите ежедневни занимания и откровените си размисли за хората,
живота и Вселената. В него тя общува със себе си
за книгите, които пише, както и за творбите, които
има намерение да създаде. Всичко значимо за нейните
произведения се съдържа там – от първия замисъл
до писането и пренаписването им. Нейният съпруг
Ленард Улф е този, който редактира текстовете и
ги публикува 10 години след смъртта й. Той пояснява,
че причината да не го направи по-рано е фактът, че
написаното е твърде лично, за да бъде издадено изцяло приживе на много от споменатите в него хора.
„Дневникът на една писателка“ хвърля светлина
върху намеренията, темите и методите на Вирджиния Улф като писател. Изданието създава необичайна
психологическа картина на едно творчество, погледнато отвътре. С помощта на книгата читателите
на Улф по-добре ще разберат не само нейните герои,
но и самата нея, нейните мечти, вълнения и решения.
Включително и най-фаталното – това сама да сложи
край на живота си.

ǻȦȚ
С този филм Камен Донев прави своя дебют като
режисьор. Първоначално
идеята е била да създаде
проект по повестта на
Йордан Йовков „Жетварят” (1920 г.), но след отказ на държавата да го финансира Донев решава да
създаде собствена лента
и се спира върху три свои
едноактни пиеси. Драматургът ги преработва и
разширява в киносценарий
заедно със своя приятел
Борис Радев.
В историята се преплитат тежки семейни
взаимоотношения в коме-

диен аспект – съдбата,
парите, съседите, бъдещето, как живеем, с какви
темпове, с какви обороти,
какво даваме, какво искаме, как се разминаваме…
В центъра на сюжетната

линия са две приятелски
семейства, чиито взаимоотношения се развалят,
след като едното печели
джакпота от тотото.
Камен Донев изпълнява и една от главните

роли във филма, в който
ще видите и други добре
познати имена - Стефка
Янорова, Албена Колева,
Валентин Танев, Захари
Бахаров, Ники Сотиров,
Ани Пападополу и др.
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Светослав Загорски
За всеки европеец Индия е истински културен,
архитектурен и социален
контрапункт. Обичаите,
цветовете, вярванията,
са толкова различни, сюрреалистични, прекрасни,
а понякога и смразяващи,
че привличат милиони туристи и поклонници от цял
свят.
Индия е особено притегателна за хората,
които се интересуват от
духовното. Най-свещеният град в страната се
нарича Варанаси. Той се
намира в Северна Индия,
близо до водите на свещената река Ганг. Всеки
индиец копнее да иде във
Варанаси поне един път в
живота си. Някога наричан
Каши - „сияещ с божествена светлина“, а по-късно
Бенарес от британците,
Варанаси е бил религиозният център на индуистите през цялата своя
история.
Градът е любимо място на много писатели,
музиканти и артисти, но
най-известни са думите
на Марк Твен: „По-cтaр
от историята, по-стар
от традицията, по-стар
и от легендите. Той просто е два пъти по-стар от
всички тях, взети заедно”.
Варанаси е едно от
най-древните селища в
света, обитавани без прекъсване. Градът е бил център за производството на

платове от муселин и
коприна,
на парфюми, на изделия
от слонова кост и скулптури. По времето на Сидхарта Гаутама Буда, роден
ококо 567 г. пр.н.е., Варанаси е столица на Кралство Каши. Известният
китайски пътешественик
Сюен Дзан описва града

ǹȊȍȡȍȕȐȧȚȋȘȈȌȕȈǫȈȕȋ
като център на религиозни и художествени дейности, както и че той се
разпростира на около 5 км
по протежението на западния бряг на Ганг. Днес,
освен че е запазил стария
си облик, Варанаси е и своеобразен образователен
център на страната. Това
се доказва от факта, че
тук се намира индуисткият университет Банарас,
известен като „Оксфорд
на Изтока”. Построен е по
време на войната за независимост на Индия. Това е
най-голямото висше учебно заведение в Азия, което
има 124 самостоятелни
факултета.
Според вярванията във
всяка капка от водите на
Ганг до брега се съдържа
спасение.

Около сто широки стълби,
наричани гхати,
водят надолу към реката. Там по-голямата част
от населението на града
се отправя всяка сутрин
за религиозно измиване и
очистване. Хората слизат по стълбите, за да се
потопят във водите на
свещената река, както
и да извършат ритуала
„пуджа“. Повечето от къпещите се са старци, тъй
като набожните индуисти
идват тук с надежда да
умрат, като по този начин
постигнат незабавно спасение и освободят душа-

Красивата фасада с балконите на форта

Дасашваметх Гхат е
най-старата във Варанаси

Близо до река Ганг се
намира и

форт Рам Нагар,

Един от замъците на господаря Вишванат

та си от обичайния цикъл
на раждане и прераждане.
Маникарника е гхатата, където се извършват
погребенията. До нея има
сграда, която приютява
тези, които са решили да
прекарат там последните
дни от живота. Телата на
мъртвите се изгарят на
специални клади, а прахът
и останките им се хвърлят във водата. Дасашваметх Гхат е най-старата
във Варанаси на брега на
Ганг. Смята се, че върховният хиндуистки бог Брахма е създал тази гхата,
за да приветства Шива
за завръщането му във
Варанаси. Друга прочута гхата е Бахрайд. Над

каменните й стъпала са
построени три красиви
храма, единият от които
е древният Тхиртанкара.
Във Варанаси има оцелели около 23 хиляди светилища, като един от
най-известните хиндуистки храмове е

Каши Вишванат, наричан
също Златният храм.
Той се намира на брега на Ганг, като в него се
пази статуята на господаря Каши Вишванат. В
съвременния си вид сградата е построена през
1780 г. и оттогава тя е
място за поклонение на
милиони индуисти, които

Храмовете се намират непосредствено на върха на гхатата

идват тук всяка година.
Това е най-свещени ят
храм във Варанаси. Първоначалната постройка била
унищожена от могулския
император Аурангзеб. Покриването на купола със
злато се извършва през
XIX век от махараджата
Ранджит Синх от Пенджаб.
Храмът Хануман се намира на брега на река Аси
и е сред най-почитаните
светилища на хиндуисткия бог Хануман - бога на
мъдростта и силата. Построен е в началото на
XIX век от Пандит Мадан
Мохан Малвия, основател
на университета Банараш Хинду, като легендата гласи, че мястото е
избрано, където средновековната индуиска светица Тулсидас имала видение за Хануман. Малко
известно е, че лангурите
(вид маймуни) в Индия са
наречени Хонуман, затова
те са почитани като свещени и се радват на голяма свобода.
Разбира се, Варанаси
не е само храмове и гхати. Може да видите и
други много интересни
места. Старият град се
простира от западни я
бряг на Ганг, криволичещ
в лабиринт от пешеходни
алеи. Внушително здание е
Джантар Мантар - каменна обсерватория, изградена през 1737 г. Подобна на
тези в Делхи и Джайпур,
обсерваторията във Варанаси има уникален слънчев
часовник, позволяващ измерванията да се наблюдават и записват от един
човек.

построен през XVIII
век. Типичен пример за могулска архитектура, той е
с красиво оформени балкони, открити дворове и живописни градини. Сградата на крепостта е музей,
който съдържа впечатляваща оръжейна зала, рядък
астрологически часовник,
бижута, а също така ръкописи и религиозни писания. Поради живописното
си разположение фортът
се използва като декор за
филми.
Освен че се счита за
един от седемте свещени
града, Варанаси се превръща във важен индустриален център, известен с
муселиновите и копринените си тъкани. Днес тук
се изработват банараси
сарита, които са сред
най-добрите в Индия и
са прочути с бродериите
си със златни и сребърни
конци върху фина коприна.
Времето за изработването им може да отнеме от
15 дни до месец, понякога
и повече. Милиони пък се
събират по време на двата фестивала - Дивали и
Шиваратри. През първия
се правят впечатляващи
декорации на гхатите, а
вторият е за класическа
индийска музика и продължава три денонощия.
На 6 км на север от
Варанаси се стига до „острова” на спокойствието
в свещения Сарнат. Там
Буда за първи път започва
да проповядва след постигането на просветление. Градът някога е бил
център на огромна монашеска общност, а днес
руините на 2000-годишните религиозни сгради
се простират в спокоен
парк. По-късно великият
император на Маурия –
Ашока, издига в чест на
Буда великолепни ступи
и други свещени сгради
редом с високата 33,5 м
колона – Дхармараджика
Ступа. В Сарнат са запазени древни будистки реликви и антични предмети, изображения на Буда и
Бодхисатва, които могат
да се видят в местния археологически музей.
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Най-добрият българс к и т е н и с и с т Гр и г о р
Д и м и тров щ е з апоч не
участието си на турнира от сериите „Мастърс”
в Маями във втория кръг
с двубой срещу победителя от мача между ис-

гигант Кевин Андерсън, а в евентуалния четвъртфинал най-стряскащо
изглежда името
на швейцареца
Роджър Федерер,
поставен под номер 4 в схемата.
Димитров и
Федерер са в долн ат а полови н а
на таблицата,

панеца Фелисиано Лопес
и французина Беноа Пер.
Димитров е поставен
под номер 24 в основната
схема, което му гарантира почивка в първия етап.
Ако преодолее Лопес
или Пер, вероятен съперник на Димитров е руснакът Карен Хачанов. На
осминафинала потокът на
Димитров се преплита с
този на южноафриканския

Футбол

ǱȖȘȌȈȕǳȍȟȒȖȊ ǨȓȍȒșȈȕȌȢȘǬȐȔȐȚȘȖȊǨȔȉȐȞȐȐȚȍȕȐ
ǾȍȓȚȈȗȘȍȌǩȢȓȋȈȘȐȧȍȒȓȈșȐȘȈȕȍȕȈǭȊȘȖ șȈȋȖȓȍȔȐ

Отговорникът за националните отбори на България
Йордан Лечков заяви, че целта пред „лъвовете” е класиране за Евро 2020.
„Задачата пред нас е да участваме на Европейското.
Самочувствието идва от победите. Когато играеш с големите, ставаш голям. Пожелавам го на момчетата”, заяви легендата преди мача на България срещу Черна гора.

Бейзбол

ÄǳǨǭȑȕȌȎȢȓș´șȈ
ȕȈȗȢȚȌȈȗȖȏȓȈȚȧȚǴȈȑȒǺȘȈțȚ

Звездният централен
аутфилдер Майк Траут и
бейзболният „Лос Анджелис Ейнджълс“ са напът
да финализират най-скъпия договор в историята
на професионалния спорт
изобщо – 12-годишно споразумение в МЛБ с обща заплата от $430 млн. за играча.
Евентуалната сделка ще счупи всички рекорди за възнаграждение при дългосрочно обвързване. Средното възнаграждение на Траут ще бъде 35,83 млн. долара на сезон.
Майк Траут трябваше да стане свободен агент след
края на първенството в МЛБ през 2020 г., но „ангелите”
са твърдо решени да елиминират тази възможност. По
сега действащия 6-годишен договор за 144,5 млн. долара
Траут има да получава заплати от по $33,25 млн. през
този и следващия сезон. От клуба обаче са готови да
заменят последните две години от споразумението с
умопомрачителния контракт, който да задържи звездата в Анахайм до края на кариерата му.

Ски

Селекционерът на младежкия национален отбор
Александър Димитров сподели очакванията си за предстоящите две контроли за тима му. Единайсеторката
ни ще проведе проверки срещу Северна Ирландия и Финландия в Испания.
„Амбициите ни са големи. Това е поколение, което
вдигна много летвата, имат две европейски първенства зад гърба си. Надявам се тази инерция да продължи и да използваме потенциала. Преди да започне
квалификационният цикъл, шансовете са равни. Полша
и Сърбия ще играят на Европейско първенство, а Русия
е изключително сериозен съперник”, заяви Димитров.

Бокс

където е и Александър
Зверев. В горната част
останаха лидерът в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия),
шампионът от „Мастърс”
в Индиън Уелс Доминик
Тийм (Австрия) и победителят в Маями за 2018 г.
Джон Иснър (САЩ).
Наградният фонд на
турнира в Маями е над
8,35 млн. долара.

ǹȗȖȘȚȕȐȧȚȈȘȉȐȚȘȈȎȍȕșȢȌ
țȊȈȎȐȎȈȓȉȈȚȈȕȈÄǷǹǮ´șȘȍȡț
ǻǭǼǨ
Спортният арбитражен съд уважи
жалбата на „Пари
Сен Жермен“ срещу
решението на УЕФА
да поднови разследването спрямо
френския шампион
за нарушаване на
правилата за финансов феърплей.
Първоначално процедурата бе открита още през
септември 2017 г. след трансферите на Неймар и Килиан М'бапе. През юни 2018 г. разследването бе прекратено, но през септември УЕФА обяви, че то се подновява.
„ПСЖ“ обжалва с мотива, че Бордът за финансов контрол на УЕФА е взел второто решение, след като вече
е бил изтекъл позволеният срок от 10 дни.

ММА

ǻȈȑȓȌȢȘȡȍșȍ
ǻșȐȓȍȕȖȖȜȍȘȐȘȈȚ
ȉȐȍșǩȘȐȏȐȑȓȗȘȍȏȔȈȑ ǴȈȒȋȘȍȋȢȘȏȈȔȈȟșȋȖȓȐȘȢȞȍ

Носителят на титлата в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) Дионтей Уайлдър ще се изправи срещу Доминик Бризийл на 18 май в зала „Барклис
Сентър” в Бруклин, Ню Йорк. Битката ще се проведе в
платформата на Showtime - Championship Boxing, и няма
да се разпространява чрез системата pay-per-view.
Уайлдър в последните седмици упорито бе „ухажван”
от новия голям играч в излъчването на спортни събития
- онлайн гигантa DAZN, който му предлагаше 100 млн.
долара за няколко двубоя. Американецът обаче очевидно
е отказал предложенията и остава верен на досегашния
си партньор Showtime.
Голямо разочарование за всички фенове е фактът, че
Уайлдър ще се боксира с Бризийл, а няма да проведе моментален реванш с Тайсън Фюри, но виновникът в случая
е британецът. Той наскоро изненадващо подписа с Top
Rank, които имат отношения с ESPN, а това доведе до
разрив в преговорите за тв правата с Showtime.
В крайна сметка Уайлдър ще се бие две седмици преди носителя на останалите три световни титли Антъни Джошуа да дебютира на американска земя срещу
Джарел Милър в „Медисън Скуеър Гардън”.

Bare Knuckle Fighting Championship готви сериозна оферта за звездата на UFC Конър Макгрегър. Te ще му предложат много пари, за да се бие с голи ръце срещу Поли
Малиняджи. Двамата имат вражда, която е отпреди няколко години.
Макгрегър прие Малиняджи да тренират заедно преди
мача с Флойд Мейуедър. Тогава Макгрегър успя да изпрати
в нокдаун Малиняджи и пусна видеото в социалните мрежи.
Това не се хареса на Поли и той не спира да се оправдава и
да обижда Конър, защото скривал истината.

ǴȈȘȐȧǲȐȘȒȖȊȈșȍȘȈȏȌȍȓȐșȢșșȒȐȚȍ

Най-добрата българска скиорка за последните 15 години - Мария Киркова, сложи край на спортната си кариера.
Това се случи с красив бенефис на писта „Витошко лале”,
където се проведе нощен паралелен слалом с участието
на някои от най-добрите български скиори от настоящето и близкото минало като Алберт Попов, Камен Златков,
Йоан Тодоров и други. На тържеството присъстваха и
много други родни знаменитости, сред които и носителят
на Световната купа по сноуборд Радослав Янков. Президентът на БФСки Цеко Минев също уважи събитието и
поднесе специална награда на Киркова.
Мария Киркова е участничка на 7 световни първенства
и 4 олимпийски игри. Тя има 139 подиума и 102 първи места
в състезания от календара на ФИС. На Олимпийските игри

в Сочи през 2014 година тя бе избрана за знаменосец на
българската делегация. Киркова е многократен носител
на „Купа България” и многократен републикански шампион
при жените в алпийските ски.
„Чувствам се развълнувана. Това е край, но и ново начало. Аз ще остана в спорта и ще се опитам да предам моя
опит на следващите състезатели, които искрено желая
да успеят и да се представят доста по-добре от нивото, което постигнах. Спортът определено ще ми липсва,
но смятам, че това е правилният момент да се откажа
с оглед на кариерата ми досега”, заяви по време на своя
бенефис Киркова.
„Два са епизодите, които никога няма да забравя. Първият е, когато носих българския флаг на откриването на

Олимпиадата в Сочи. Това бе най-вълнуващият момент в
моя живот. Вторият е, когато станах 22-ра на световното първенство във Вал Д’Изер с 11-о време на слалома”,
разкри тя.
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ǨțȚȜȐȚȏȈȗȢȚțȊȈȕȍ
Gucci и Globe-Trotter представиха
нова линия за ценители

ност британската компания Globe-Trotter отдавна е известна със своите куфари, а това
сътрудничество позволява техният опит да
блести в нова светлина - с модерен монограм
Gucci, който – признаваме - малко копира този
на Vuitton. Последната колекция включва куЕлица Илчева
Да пътувате със стил
не означава просто да
н а мери те по д хо д я щ и я
аутфит за целта, нито
най-разкошния чифт обувки. Видът на Вашия багаж
може да е ключов за цялостното впечатление,
което оставяте. Въпреки
че Louis Vuitton са едни от
първите, които правят куфарите и пътните чанти
модерни, шикозни и готини,
днес те определено не са
единствената марка, която предлага атрактивна
гама от аксесоари за пътувания.

Наскоро модните експерти
забелязаха произведенията на
Gucci, които са
обединили усилията си с луксозния
лайфстайл бранд
Globe-Trotter, създавайки пътни чанти,
които ще Ви помогнат да
резервирате следващия си
полет незабавно. Всъщ-

фар, който се предлага в
три размера и два цвята,
както и несесер, идеален
за носене на грим и козметика.
Чантите са истинско
удоволствие за очите. Те
са перфектни по размер и
форма и определено си заслужават похвалата, която вече получават в световните модни издания.

ǲȖȋȈȚȖȗȘȈȒȚȐȟȕȖșȚȚȈȍȕȈȑȊȈȎȕȈ
Разопаковането на багаж може да бъде много досадно, особено ако сте
някъде за кратко. Затова компанията Solgaard Design е намерила решение на
проблема, като е създала куфар, превръщащ се в своеобразен гардероб. Той се
нарича Carry-on-Closet и изглежда доста обикновен с издръжливата си поликарбонатна обвивка, бронзирана алуминиева рамка и TSA заключване, но има един
голям трик в себе си. Вместо да търсите отворено пространство, в което
да настаните багажа си, може просто да разпънете мрежестите рафтове.
Те са с различни размери, като по-малкият горен е идеален за тоалетни принадлежности, а по-големите средни са подходящи за обемисти дрехи, като
например пуловери.
Carry-on-Closet има още USB порт и джоб, предназначени за портативна
батерия. Куфарът отговаря на всички изисквания за размера на ръчния багаж
на големите авиокомпании.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ОБЩИНИ

МАРШРУТИ

МИРКОВО – тачи
традициите и работи за
добруването на хората

Ез – вълшебното
кътче на
Средиземно море

Мария Габриел, еврокомисар по цифрова
икономика и цифрово общество:

Ще се радвам да чуя мнението и идеите на КСБ
относно цифровизацията в сектора и ролята на
цифровите технологии за неговото развитие
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Забавен кадър

Виц
Вчера ми подариха
персийско коте, но за
съжаление се оказа,
че приятелят ми е
алергичен. Някой иска
ли да го вземе?
Висок е 185 см,
с тъмна коса, работи
като IT специалист.

Бисери от кухнята

Прерязаха
лентата на
обновената
страда на
община Перник

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

Обем
Цена

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.

BG.121357Q/U

„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas
Certification.
Вестник „Строител“ е произведен в
условията на система за управление,
сертифицирана от Bureau Veritas
Certification по стандарта ISO 9001.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА
до 2500 знака + 1 снимка
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.

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

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

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

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер
298х55 пиксела
Цена
150 лв./месец
Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.
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9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС
Може да се абонирате чрез сайта на вестника
www.vestnikstroitel.bg/abonament/
или чрез заявка на редакционния e-mail
news.vestnikstroitel@gmail.com
ɄɚɦɚɪɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
,%$1%*676$
%,&676$%*6)ɜɚɥɭɬɚ%*1
ПОЖАРЕН ХИДРАНТ
НАДЗЕМЕН
„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е известна и утвърдена на българския пазар
като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за
питейно-битово водоснабдяване и напоителни 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

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 – CPR169 съгласно БДС EN
14384:2005

ПЕТА ЗА
ПОЖАРЕН
ХИДРАНТ
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