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

Емил Христов
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите в 
България (КСБ) и председателите на Областните 
представителства (ОП) на организацията проведо-
ха работна среща в комплекс „Старосел“. На събити-
ето присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател 
на Управителния съвет (УС) на КСБ, инж. Николай 
Николов, зам.-председател на УС и председател на 
Областното представителство (ОП) на КСБ – Бур-
гас, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС 
и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. Любом-
ир Качамаков, член на УС на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, член на УС 
на КСБ и председател  на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ,  
изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев,  
председателят на Контролния съвет (КС) Валентин 
Николов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на 
Комисията за воденето, поддържането и ползването 
на Централния професионален регистър на строите-
ля (ЦПРС). В срещата участие взеха  председатели и 
представители на ОП на КСБ – Разград, Ямбол, Русе, 
Габрово, Стара Загора, Перник, Монтана, Враца, Бла-
гоевград, Смолян, Велико Търново, Плевен, Пазарджик, 

Силистра и Кърджали. В събитието се включиха и 
инж. Валентин Зарев, председател на секция „Кон-
султантска дейност, проектиране и строителен 
надзор“, инж. Георги Емилов, председател на секция 
„Енергийна инфраструктура“, Евгени Борисов, предсе-
дател на секция „Метални конструкции“, и инж. Андон 
Тушев, председател на секция „Фасадни конструкции“ 
към КСБ. 

„Благодарен съм за големия интерес от страна 
на Областните представителства на Камарата. На-
шето желание е да обсъдим най-актуалните теми, 
които касаят строителния бранш. Областните пред-
ставителства са нашата най-близка връзка с фир-
мите по места, за нас те са изключително важни“, 
заяви инж. Илиян Терзиев в началото на събитието. 
Той подчерта, че се надява работните срещи да ста-
нат регулярни, а ОП да се включват още по-активно 
в работата на организацията. 

Председателят на УС на КСБ представи стра-
тегическите цели на Камарата за 2019 г. Последва 
дискусия за  бъдещите инициативи на областно ниво 
чрез създаване на годишни графици на дейностите  
по места, както и организирането на редица съби-
тия. Обсъдено беше и важното значение на активна-
та комуникация на Областните представителства 
с местната власт.

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“
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Ще се радвам да чуя 
мнението и идеите на КСБ 
относно цифровизацията 
в сектора и ролята на 
цифровите технологии за 
неговото развитие

КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

 стр. 10-11

Достъп до трудовия 
пазар на България на 
чужденци, граждани 
на трети държави
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4 април
д-р инж. Владимир Вутов, член на КС на КСБ

почетен председател на КСБ, почетен гражданин на Самоков и член на клуба!

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

ПРОМОЦИЯ

HIDROMEK

A

LPHA

здраве, сили, енергия и късмет, за да реализират всички настоящи и много бъдещи проекти!
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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Съорганизатор и медиен партньор на събитието е в. „Строител“

Десислава Бакърджиева

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България във 
Варна (ОП на КСБ – Варна), 
ще проведе работна среща 
с ръководството на община 
Варна, на която местната 
администрация ще пред-
стави инвестиционната 
си програма в сферата на 
строителството за 2019 г. 
Събитието ще се състои в 

морската столица. Съорга-
низатор и медиен партньор 
е вестник „Строител“.

Форумът се провежда за 
трета поредна година. Той 
ще бъде открит от кмета 
на Варна Иван Портних и 
от инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на Упра-
вителния съвет (УС) на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ - Варна. Приветствие 
към присъстващите ще 
бъде поднесено от предсе-

дателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. В събитие-
то ще вземат участие още 
зам.-кметът на Варна инж. 
Христо Иванов и членове на 
Областния съвет на ОП на 
КСБ - Варна, както и пред-
ставители на строителни 
фирми от региона. 

По време на срещата 
инж. Христо Иванов ще ин-

формира присъстващите за 
изпълнението на строител-
ната програма на общината 
за 2018 г. Той ще презентира 
и проектите, които пред-
стои да се реализират през 
2019 г. Дневният ред включ-
ва и дискусия. 

Повече подробности че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“. 

Елица Илчева

В брой 25 от 26 март 2019 г. на Държавен вест-
ник са обнародвани промените в Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ), приети от 44-тото 
Народно събрание на 13 март 2019 г. В Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗУТ са направени про-
мени в Закона за Камарата на строителите (ЗКС), 
съгласно които строежи на жилищни и вилни сгради 
с ниско застрояване и строежи от допълващото за-
строяване, извън тези от шеста категория, както 
и реконструкции, преустройства, основни ремон-
ти и смяна предназначението на такива строежи 
с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да 
се изпълняват и от строители, които не са вписани 
в ЦПРС.

Новите текстове в ЗУТ предвиждат още публич-
ните регистри и архивът на одобрените устрой-
ствени планове и техните изменения да се публи-
куват и поддържат в актуален вид на интернет 
страницата на съответното ведомство. Преци-
зирани са и разпоредбите, регламентиращи услови-
ята за застрояване в ъгловите урегулирани позем-
лени имоти. Чрез промените в ЗУТ се предоставя 
правна възможност на общините да определят с 
наредба на общинския съвет специфични изисквания 
за облика на градските пространства, сградите 
и архитектурните ансамбли. Регламентира се и 
създаването на информационен Портал за устрой-
ството на територията. Новите текстове касаят 
и преместваемите обекти – прецизирани са дефи-
нициите за преместваем обект, видовете и редът 
за тяхното поставяне и премахване. С цел облек-
чаване на административната тежест няма да се 
изисква разрешение за строеж за инфраструктура 
за разполагане на кабелни електронни съобщителни 
мрежи в имоти – частна собственост, отредени за 
индивидуално ниско жилищно застрояване. Освен за 
физическа инфраструктура няма да се налага разре-
шение и за сградни водопроводни и канализационни 
инсталации, когато се изграждат извън обхвата на 
инвестиционния проект за основното застрояване, 
разположени в регулационните граници на имоти 
– частна собственост, отредени за индивидуално 
ниско жилищно застрояване.

Георги Сотиров

Ръководството на 
секция „Транспортна ин-
фраструктура” към Кама-
рата на строителите в 
България проведе извън-
редно заседание. На него 
по предложение на пред-
седателя на структура-
та инж. Боян Делчев бяха 

дискутирани две точки 
от дневния ред. Първата 
беше свързана с изготвя-
не на план за дейността 
на секция „Транспортна 
инфраструктура” през 
н ас то я щ ат а  го ди н а . 
Втората точка беше за 
изработването на план-
сметка за финансовата 
обезпеченост на дей-

ностите през 2019 г.
Бяха разгледани и дру-

ги въпроси от интерес на 
членовете на секцията.

Георги Сотиров

Членовете на секция 
„Енергийна инфраструкту-
ра” към Камарата на стро-
ителите (КСБ) в България 
обсъдиха на свое заседание 
актуални въпроси в секто-
ра. Срещата откри предсе-
дателят на структурата 
инж. Георги Емилов. Спе-
циален гост на събитието 
беше доц. д-р инж. Георги 
Линков, председател на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползване-
то на ЦПРС. В заседанието 
участва и инж. Ангелин Ца-
чев, изп. директор на ЕСО 
ЕАД.

„За 11 години от създа-
ването си КСБ се утвърди 
като фактор в българската 
икономика, проведе редица 
законодателни инициативи 
и застана срещу сивата 
икономика в отрасъла”, каза 

в началото инж. Емилов.
Участниците в среща-

та дискутираха основно 
проблема с липсата на ка-
дри – предимно инженерен 
състав и средни специали-
сти. Особено внимание бе 
обърнато на необходимост-
та от прецизен подбор на 
кадрите и квалификацията 
на фирмите, които рабо-
тят в сектора. По думите 
на инж. Ангелин Цачев за 
следващите десет годи-

ни се предвиж-
дат сериозни 
инвестиции за 
разширение и 
поддържане на 
електроразпре-
дели т ел н ат а 
мрежа на Бъл-
гария - над 1,25 
млрд. лв. „Дей-
ностите трябва 
да бъдат изпъл-
нени от българ-

ски фирми”, коментира 
инж. Георги Емилов. „Зато-
ва трябва да се завишат 
критериите за вписване в 
ЦПРС на фирми, изпълнява-
щи обекти от енергийната 
инфраструктура”, допълни 
той. 

„Радвам се, че секцията 
слага под лупа работата на 
ЦПРС. Фирмите от трета 
група – строежи от енер-
гийната инфраструктура, 
които са строго професио-
нално ориентирани, рабо-
тят с ток, газ, парно и т.н.  
трябва да имат и особено 
голяма отговорност към 
всички изисквания за труд 
и безопасност“, посочи доц. 
Георги Линков.

На заседанието инж. 
Емилов информира колеги-
те си, че предстоят работ-
ни срещи с ръководствата 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД и 
на трите електроразпре-
делителни дружества - ЧЕЗ, 
EVN България и Енерго-про.

Снимки в. „Строител“
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Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира 
обществената поръчка за избор на строителен надзор 
при изграждането на АМ „Хемус“ в участъка от п.в. „Боа-
за“ до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново. Тръж-
ната процедура е в две обособени позиции (ОП), а сро-
кът за подаване на офертите е до 16 май т.г. Общата 
индикативната стойност на поръчката е 22 427 600 лв. 
без ДДС.

В ОП 1 са първите три - от общо шест отсечки - от 
трасето: участък 1 от км. 87+800 до км. 94+980 км и 
от км. 96+600 до км. 103+060, включително п.в. „Дерман-
ци“; участък 2 от края на п.в. „Дерманци“ (пресичане с 
III-307) до пресичането с път III-3005, вкл. п.в. „Каленик“, 
от км. 103+060 до км. 122+260”; участък 3 от края на п.в. 
„Каленик“ (пресичане с III-3005) до пресичането с път  
II-35, вкл. п.в. „Плевен“, от км. 122+260 до км. 126+780 и от 
км. 127+100 до км. 139+340“. Индикативната стойност е 
9 281 089 лв. без ДДС.

В обособена позиция 2 са: участък 4 от края на п.в. 
„Плевен“ (пресичане с II-35) до път III-301, вкл. п.в. „Лет-
ница“, от км. 139+340 до км. 166+144.09; участък 5 от 
края на п.в. „Летница“ (пресичане с III-301) до път III-303, 
вкл. п.в., от км. 166+144,09 до км. 189+344; участък 6 от 
края на п.в. на III-303 до път I-5, включително п.в., от 
км. 189+344 до км. 222+000. Прогнозната стойност за 
позицията е 13 146 511 лв. без ДДС.

Десислава Бакърджиева

Фонд на фондовете стартира 
провеждането на пазарни консул-
тации във връзка с избора на парт-
ньори за изпълнение на финансов 
инструмент „Портфейлни гаранции 
с таван на загубите“. Той се финан-
сира със средства от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“. Целта на 
инструмента е да подкрепи отпус-
кането на заеми и/или финансови 
лизинги както на микро-, малки и 
средни предприятия, така и на голе-
ми компании. Това следва да бъде по-
стигнато, като Фондът предостави 
на съответните институции, които 
дават финансирането, гаранции, по-
криващи евентуалните загуби от 

неплащане от страна на крайни по-
лучатели. 

„Прилагането на инструмента 
ще облекчи трудностите, изпитва-
ни от предприятията при търсене 
на достъпно като цена финансира-
не, свързано с нивото на риск, кое-
то определят банките, както и с 
невъзможността им да представят 
достатъчно обезпечения. В тази 
връзка финансовият инструмент 
директно ще допринесе за подобря-
ване на достъпа на целевите пред-
приятия до външно финансиране 
при изгодни условия“, посочват от 
Фонда.

Кредитирането ще е насочено 
към фирми от почти всички сек-
тори на икономиката, като ще ак-
центира в две стратегически за 
страната направления. Едното ще 

е за проекти, свързани с иновации 
– информационни и комуникационни 
технологии, фармация и биотехноло-
гии, мехатроника, нано и чисти тех-
нологии, креативни и рекреативни 
индустрии. Втората цел на схемата 
ще е да подпомага проекти в сфе-
рата на енергийната ефективност. 
Ресурсът, предоставен от Фонда на 
фондовете, ще позволи създаването 
на нов портфейл в размер на мини-
мум от 685 млн. лв. – съответно 293 
млн. лв. за иновации и 392 млн. лв. за 
енергийна ефективност.

Пазарните консултации се про-
веждат от 26 март до 30 април 
2019 г. След приключването им ре-
зултатите от тях ще бъдат обоб-
щени и оповестени в доклад, който 
ще бъде публикуван на страницата 
на Фонда на фондовете.

Елица Илчева

Постигнат е серио-
зен напредък в модерни-
зирането на системата 
за обществени поръчки в 
България след приетата 
през 2014 г. Национална 
стратегия за развитие 
на сектора и влизането 
в сила през 2016 г. на но-
вата нормативна уред-
ба. Това сочи доклад за 
оценка на системата на 
обществените поръчки в 
България, изготвен в рам-
ките на проект, финан-
сиран от ОП „Добро уп-
равление“ с 1 961 112 лв., 
от които 1 666 945 лв. 
от ЕС и останалите от 
националния бюджет. 
Документът беше пред-
ставен на заключителна 
пресконференция в при-
съствието на Миглена 
Павлова, изп. директор 
на АОП, и Кнут Лайполд, 
главен специалист по 
обществени поръчки към 
Международната банка за 
възстановяване и разви-
тие (МБВР).

Павлова подчерта, че 
целта на проекта е била 
да се осигури външна без-
пристрастна оценка на ак-
туалното състояние и ця-
лостното функциониране 
на националната система 
на обществените поръчки 
след влизане в сила на но-
вото законодателство. 

Представителят на 
МБВР каза, че България е 
постигнала значим про-
грес във връзка с изпъл-
нението на Стратегията 
за обществените поръч-
ки от 2014 г., а Агенцията 
по обществени поръчки е 
положила много усилия, 
които са дали положи-
телни резултати. Уста-
новена е силна правна и 
регулаторна рамка, насо-
ки за нейното прилагане, 
както и висока степен на 
прозрачност.

Проучванията са пока-
зали, че над две трети от 
възложителите намират 
съветите и препоръките 
за полезни, а над 98% са 
запознати с уебсайта на 
АОП, който е в центъра 
на усилията за подобрява-
не на практиките по въз-
лагане на обществените 
поръчки. Средата в сек-
тора е силно фрагменти-
рана от наличието на над 
6400 възложители. Между 
тях обаче е ограничена 
комуникацията и липсва 
усещане за принадлеж-
ност към „общност“.

Сред препоръките се 
откроява една за по-на-
татъшно опростяване 
на процесите на предва-
рителен и последващ кон-
трол с цел стимулиране 
на съответствието и 
подобряване на прозрач-
ността.

В доклада е посочено 
още, че данните от ре-
гистъра на обществе-
ните поръчки показват 
увеличение на общата 
прогнозна стойност на 
процедурите за възлага-
не от 10,7 на 13,9 млрд. 
за периода 2007 – 2013 г. 
и спад в стойността на 
сключените договори от 
8,7 на 7,7 млрд. лв. за съ-
щия период.

„Каквато и да е при-
чината, ясно е, че са на-
лице значителни възмож-
ности за подобряване 
на ефективността и в 
този смисъл обществе-
ните поръчки следва да 
съставляват неразделна 
част от бюджетното 
планиране на органите в 
публичния сектор“, пише 
в  документа.  Според 
анализаторите по-голям 
напредък трябва да се 
постигне по отношение 
на стандартизацията на 
процедурите за възлага-
не и за подобряване на 
прогнозната оценка на 
разходите. Те са устано-
вили също, че е отбелязан 
незначителен напредък по 
отношение на устойчиви-
те обществени поръчки, 
въпреки Плана за зелени 
обществени поръчки и 
усилията на АОП за разра-
ботване на ръководство, 
което да улеснява възло-
жителите.

Десислава Бакърджиева 

На публично заседание 
във Фонда на фондовете 
бяха отворени окончателни-
те оферти на участниците 
в състезателната процеду-
ра с договаряне за възлага-
не на обществена поръчка 
с предмет „Изпълнение на 
финансов инструмент за 
„Микрокредитиране със спо-
делен риск“. Инструментът 
се финансира от Оператив-
на програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ (ОПРЧР). 
Средствата от ОПРЧР са в 

размер на 26,4 млн. лв. и те 
са разделени на девет обосо-
бени позиции (ОП), с ресурс 
от 1 млн. лв. до 6 млн. лв.

Оферти са подадени от: 
„Сис Кредит“ АД (по ОП 5, 6 
и 7), „Микрофонд“ АД (по ОП 
6, 7, 8 и 9), Първа инвести-
ционна банка АД (по всички 
9 обособени позиции). Пред-
стои оценка на подадените 
окончателни оферти и класи-
ране на участниците.

Средствата ще бъдат 
предоставени под формата 
на микрокредити и целят да 
подпомогнат създаването и 

развитието на стартира-
щи и социални предприятия. 
В допълнение към ресурса, 
предоставен от Фонда на 
фондовете, финансовите 
посредници ще осигурят 
съфинансиране във всеки 
кредит, възлизащо на мини-

мум 10%. Със средствата 
от инструмента ще бъдат 
подкрепени и предприятия, 
собственост на лица от 
определени уязвими групи 
(безработни над 6 месеца, 
младежи до 29 години и хора 
с увреждания).

Снимка авторът
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Десислава Бакърджиева

На 3 април 2019 г. в „Строител“ – 
изданието на Камарата на строите-
лите в България (КСБ), ще навърши 10 
години. Медията ще отбележи своя 
юбилей с коктейл в „София хотел Бал-
кан“. Съветът на директорите и еки-
път на в. „Строител“ ще отпразнуват 
рождения ден на вестника със своите 
партньори и приятели. На събитието 
са поканени ръководството на КСБ, об-
ластните председатели на ОП на КСБ, 
рекламодателите, представители на 
централната и местната власт, на 
работодателски и браншови организа-
ции, на синдикати, колеги и други лич-
ности, с които изданието е работило 
през годините. Заедно с тях екипът на 
в. „Строител” ще направи равносметка 
за изминалото време, ще разреже праз-
ничната торта и ще си пожелае поне 
още 10 по 10 г. 

Всеки гост на тържеството ще по-
лучи подарък от медията – специално 
подготвен за юбилея алманах „10 го-
дини вестник „Строител“, който про-
следява историята – създаването и 
развитието на медията, успешно орга-
низираните през годините форуми, от-
разените събития, наградите, парт-
ньорствата, творческата дейност. В 
книгата албум са събрани акценти от 
впечатляващия обем работа, свършена 
от екипа на в. „Строител”. 

От отпечатването на първия брой 
вестникът не спира да следва своя 
приоритет №1 – да бъде полезен най-
вече на представителите на строи-
телния бранш, но също и на институ-
циите и обществото. Репортерите 
винаги са на първа линия и черпят ин-
формация от мястото на събитието. 
Независимо от предизвикателствата 
изданието остава вярно на стремежа 
си да представя актуална и коректна 
информация и да спазва принципите 
на етичната журналистика. Така през 
годините в. „Строител“ се превръща в 
разпознаваема марка, която се свърз-
ва с качествена и обективна медия, 
получава редица награди и е търсен 
партньор.

Вестник „Строител“ е отличен за 
своя професионализъм още в първите 
12 месеца след създаването си от ОП 
на КСБ – София, „За добра съвместна 
дейност“ и от ОП на КСБ – Смолян. 
Следват международна награда за 
отразяването на развитието на биз-
нес отношенията между строителния 
бранш на Йордания и България, най-
престижното годишно юридическо от-
личие за медии на Съюза на юристите 
и на Висшия съдебен съвет, присъдено 
за материалите в рубриката „На при-

цел“. „Строител” е отличен с грамота 
и от Министерството на регионално-
то развитие и благоустройството за 
цялостно, коректно и обективно от-
разяване на дейността на МРРБ през 
2012 г. Вестникът е носител и на спе-
циалната награда „Скритото добро“ на 
Столичната община в категория „Ме-
дии“. ОП на КСБ – Велико Търново, също 
връчва на изданието специален приз 
– статуетка на Уста Кольо Фичето. 
„Строител“ печели два пъти годишната 
награда на Националното сдружение на 
общините в Република България в ка-
тегория „Печатни медии“ – през 2013 г. 
отличието е за рубриката „Общини“, 
а през 2018 г. става „Медиен глас на 
общините“. Вестникът е признат като 
най-добрата печатна медия в бранша 
и от Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ в категория „Тесен 
специалист“. „Строител“ е удостоен 
и с голямата и обществено значима 
награда от ББА „Пътна безопасност“. 
Получава признание и от Националната 
асоциация на медиаторите и Съюза на 
юристите в България за приноса му за 
утвърждаване на медиацията. Редакци-
ята взима още почетен плакет на ВСУ 
„Любен Каравелов“ и награда от ВТУ 
„Тодор Каблешков“, връчени за дългого-
дишно ползотворно сътрудничество. 

СД и екипът изразяват своята бла-
годарност към фирмите, с подкрепата 
на които се реализират всички иници-
ативи, свързани с 10-годишния юбилей 
на в. „Строител” - „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД, „Геострой“ АД, „Джи Пи 
Груп“ АД, „Юпитер 05“ ООД, „Планекс“ 
ЕООД, „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, 
„Пайп Систем“ АД, „Стройпродукт“ 
ЕООД - Плевен, Евромаркет Груп, „Ми-
дия Груп Холдинг“ АД, „Хидромат” ООД, 
„Каро Трейдинг“ ООД и „Грома Холд“ 
ЕООД. 

Повече по темата на стр. 12 - 17

По повод юбилея медията издава алманах 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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Мария Габриел, 
европейски 
комисар за 
цифровата 
икономика и  
общество:

  Ако искаме силен, независим и надежден медиен сектор, трябва         

Ренета Николова

Г-жо Габриел, 2019 г. е из-
борна за ЕП, време за равно-
сметка на извършеното. Кои 
са най-важните акценти от 
Вашата работа, които би-
хте споделили? За какво не Ви 
стигна времето? 

Мандатът на Европейската 
комисия не приключва едновре-
менно с този на Европейския 
парламент. Наесен ще можем да 
направим пълната равносметка 
на постигнатото и това, за кое-
то не ни е достигнало време. Но 
в моя ресор като комисар по ци-
фровата икономика и общество 
мога да кажа, че в последната 
година и половина ускорихме зна-
чително ритъма и реализирахме 
важни за гражданите и пред-
приятията постижения. Когато 
поех ресора, от 30 законодател-
ни предложения бяха завършени 
само 6. Към днешна дата те са 
вече 28 приключени, само още 2 
остават. Не бих могла да изброя 
в няколко реда всички инициати-
ви, но бих маркирала няколко. 
Отворихме пътя за Цифрова 
програма за Западните Балкани, 
каквато ЕС има за първи път. 
Представихме мерки за засилва-
не на киберсигурността, в това 
число изграждането на Европей-
ски център за компетентност и 
мрежа от национални центрове 
за киберсигурност. Работихме 
упорито за развитието на ново-
възникващите технологии - за 
първи път изготвихме страте-
гия за изкуствения интелект и 
създадохме съвместно предпри-
ятие EuroHPC, мобилизирайки 
само за една година 1 милиард 
евро за изграждането на евро-
пейски супер компютър. Това е 
инвестиция в бъдещето и показ-
ва, че всъщност инвестициите 
не са в противоречие с отговор-
ността. 

Говорейки за отговорност-
та и защитата интересите 
на гражданите, бих искала да 
отбележа още премахването 
на блокирането на географски 
принцип, което не позволява-
ше един българин например да 
закупи през сайт в друга дър-
жава членка билет за концерт. 
Съвсем наскоро постигнахме 
политическо споразумение по 
предложението ни за осигурява-
не на по-справедливи отноше-
ния между онлайн платформите 
и бизнеса, което е също много 
важен потребителски въпрос. 
А когато става дума за потре-
бители, не мога да не отбележа 
постигнатото в борбата с де-
зинформацията онлайн. Това е 
въпрос от ключово значение в 
контекста на европейските из-
бори, на свободата на словото и 
правото на всеки на достъп до 
качествена информация и въз-
можност за информиран избор. 
Накрая, но не по значимост, бих 
искала да отбележа успеха със 
създаването на първата самос-
тоятелна програма „Цифрова 
Европа“ с бюджет 9,2 милиарда 
евро, в сърцевината на която са 

хората и която ще инвестира 
в стратегически капацитет в 
областта на супер компютрите, 
изкуствения интелект, киберси-
гурността, цифровите умения, 
модерната администрация. Тази 
програма е за всеки един евро-
пейски гражданин, за всяко едно 
предприятие в Европа, за всяко 
едно административно учреж-
дение. 

Това е само част от постиг-
натото. Пред нас има още ня-
колко месеца работа, в които се 
надявам да приключим успешно 
междуинституционалните пре-
говори по всички законодателни 
предложения и да реализираме 
планираните незаконодателни 
инициативи, така че да изградим 
един напълно завършен единен 
цифров пазар от полза за всички. 

Едно от новите предизвика-
телства, с които се сблъскват 
институциите и гражданите 
на ЕС, са фалшивите новини. 
Явлението е наистина сериоз-
но, какви са мерките, които ЕС 
предприема за справяне с него? 
В края на декември представи-
хте план на ЕК за борба с де-
зинформацията. 

Явлението „фалшиви новини“ 
всъщност не е ново. Нови са оба-
че неговите мащаби, които не се 
ограничават вече до определе-
на територия или сектор. Всич-
ки държави членки, всеки един 
гражданин, всяка една институ-

ция са застрашени. Мащабите 
на явлението изискват пропор-
ционален мащаб на мерките за 
противодействие. 

За по-малко от една година 
стигнахме доста далеч. Дей-
ността ни се опира на три клю-
чови документа, които дават 
индикация за работата ни. През 
април 2018 г. представихме па-
кет от мерки срещу дезинфор-
мацията онлайн, включващи еди-
нен за ЕС кодекс за поведение за 
онлайн платформите, подкрепа 
за независима мрежа на прове-
рителите на факти, както и 
редица действия за насърчаване 
на качествената журналистика 
и медийната грамотност. Тъй 
като някои случаи показаха, че 
насочването на онлайн кампании 
за дезинформация към граждани-
те, целящи да дискредитират и 
лишат от легитимност избо-
рите, крие големи рискове, през 
септември обявихме допълните-
лен набор от конкретни мерки. 
Сред тях са по-голяма прозрач-
ност на онлайн политическата 
реклама и възможност за на-
лагане на санкции за незаконно 
използване на лични данни с цел 
да се повлияе умишлено върху 
резултата от европейските 
избори. Също през септември 
представихме изготвения Ко-
декс за добри практики срещу 
дезинформацията от онлайн 
платформите и рекламната ин-
дустрия. Така стигаме до декем-

ври, когато представихме План 
за действие, включващ коорди-
ниран подход между европейски-
те институции и държавите 
членки в засичането, анализира-
нето и реагирането на кампани-
ите за дезинформация, както и 
в повишаване информираността 
за отрицателното й въздейст-
вие. Четири са най-важните 
области на действие с оглед по-
вишаването на способност та 
на ЕС да се справи с проблема: 
подобряване на откриването на 
дезинформация, координирана 
реакция, прилагане от страна 
на онлайн платформите на Ко-
декса за добри практики за бор-
ба с дезинформацията, и не на 
последно място – предоставяне 
на възможност на гражданите 
да разобличават дезинформация. 

За борбата с дезинформаци-
ята са много важни и целенасо-
чените информационни кампании 
преди изборите. За първи път 
през март проведохме Евро-
пейска седмица на медийната 
грамотност, която бе съпът-
ствана от множество събития 
в държавите членки. Целта е да 
дадем инструменти на хората 
да направят своя собствен ин-
формиран избор, да се научат да 
разграничават надеждните от 
несигурните източници на ин-
формация. 

Очаквате ли засилване на 
дезинформацията онлайн във 

връзка с предстоящите ев-
роизбори и с какви механизми 
ще се гарантира ефективно 
противодействие на опити за 
влияние върху вота на гражда-
ните. 

Нямаме доказателства, но 
на фона на случващото се тряб-
ва да сме готови за изпреварва-
щи действия. Невъзможно е да 
се предвиди какво можем да ви-
дим по време на изборите. Сиг-
нал за внимание може да ни бъде 
проучването на Евробарометър, 
проведено през миналата годи-
на, в което повече от 1/3 от 
анкетираните (37%) казват, 
че са попадали всеки или почти 
всеки ден на фалшива новина, а 
31% съобщават, че това им се 
е случвало най-малко веднъж на 
седмица. И дори нещо по-обез-
покояващо - повече от осем на 
всеки десет анкетирани (85%) 
мислят, че фалшивите новини 
са проблем в техните страни, а 
сходен процент (83%) заявяват, 
че това като цяло е проблем за 
демокрацията. Тези мнения се 
наблюдават във всички държави 
членки. 61% от гражданите са 
заявили загриженост от манипу-
лиране на изборите чрез кибера-
таки, като заплахите приемат 
различни форми - от проникване 
в системи до кампании за де-
зинформация или манипулиране 
на лични данни.

Що се отнася до въпроса 
какво можем да направим, за 
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         да подкрепим качествената журналистика

да се справим с проблема, това 
подчертахме в Плана за дейст-
вие през декември. Радвам се 
да видя, че платформите вече 
са започнали да предприемат 
действия, за да премахват фал-
шивите профили и да ограничат 
разпространението на дезин-
формацията. Препоръчахме на 
държавите членки да създадат 
национални мрежи за изборно съ-
трудничество, състоящи се от 
избирателни органи и органи в 
областта на киберсигурността, 
защитата на данни и правопри-
лагането, и да определят звено 
за контакт, което да участва 
в мрежа за изборно сътрудни-
чество на европейско ниво. Ев-
ропейските и националните по-
литически партии, фондации и 
организатори на кампании тряб-
ва да предоставят информация 
за своите разходи за онлайн ре-
кламни кампании, като посочат 
коя партия или политическа гру-
па за подкрепа стои зад онлайн 
политическата реклама. Нацио-
налните органи, политическите 
партии и медиите също трябва 
да вземат мерки за защита на 
своите мрежи и информационни 
системи от заплахи за киберси-
гурността. 

В предишни изказвания спо-
менавате, че до март трябва 
да бъде изградена система за 
ранно предупреждение, кажете 
ни повече за нея. 

Логиката зад системата за 
ранно предупреждение е ясна: 
когато демокрацията в дадена 
държава членка е под атака, ця-
лата европейска демокрация е 
застрашена. Останалите не мо-
гат просто да седят отстрани 
и да наблюдават как принципите 
и ценностите на една страна са 
атакувани, каквито и да са при-
чините. 

Силен европейски отговор 
изисква от държавите членки и 
от европейските институции 
да работят много по-близо за-
едно и да си помагат в разбира-
нето на заплахата и справянето 
с нея. Именно тук идва ролята 
на системата за ранно преду-
преждение. 

Платформата от тип отво-
рен източник ще се концентрира 
изключително върху споделяне-
то на информация между дър-
жавите членки в реално време 
относно опити на чуждестран-
ни играчи да манипулират сво-
бодния и отворен дебат, като 
позволи по-добра координация. 
Що се отнася до процеса, цел-
та е наистина тази система да 
бъде изградена до края на март 
2019 г. Всяка държава членка 
ще посочва точка за контакт, 
позиционирана вътре в нейните 
национални отдели за страте-
гическа комуникация, която ще 
действа като национален коор-
динатор на системата. Също 
така е важно да се посочи, че 
тази система е допълнение на 
съществуващите мрежи, глав-
но на европейската мрежа за 
сътрудничество по изборите.

Какво включва Кодексът 
за добри практики срещу де-
зинформацията? Какви са ос-
новните правила, които доку-
ментът регламентира? Какви 
други законодателни мерки 
подготвя ЕК в тази сфера? 

Този Кодекс е първият по 
рода си в света. Това показва 
колко сериозно сме приели про-
блема. Документът е набор от 
саморегулаторни стандарти за 
онлайн платформите и реклам-
ната индустрия. В него са за-
ложени общо 15 ангажимента, 
като например премахване на 
фалшиви профили, ограничава-
не разпространението на фал-
шива информация, премахване 
на реклами, съдържащи дезин-
формация. Други ангажименти 
включват да бъде по-трудно за 
профили и уебстраници да раз-
пространяват дезинформация, 
за да печелят рекламни доходи, 
да се подобри прозрачността на 
политическата реклама, така 
че читателят или зрителят да 
няма основание за съмнение. И 
още нещо много важно – да се 
дадат на хората инструменти-
те, от които се нуждаят, за да 
направят информиран избор, ко-
гато се сблъскат с онлайн нови-
на, която може да бъде фалшива. 

Към Кодекса за добри прак-
тики в борбата срещу дезин-
формацията онлайн в момента 
са отправени много очаквания. 
Повечето от големите онлайн 
платформи, като Facebook, 
Google и Twitter, както и индус-
триални играчи вече го подпи-
саха и в края на февруари бяха 
публикувани докладите им за 
постигнатия през януари на-
предък по изпълнението на по-
етите ангажименти. Поисках 
те ежемесечно да докладват до 
европейските избори през май, 
за да реагираме своевременно. 
Но очаквам да видя много по-
вече работа и резултати от 
тях. Искаме подробни данни, че 
новите политики и инструмен-
ти се внедряват своевременно 
във всички държави членки, а не 
само в няколко. Искаме по-добри 
резултати по въпроса за про-
зрачността на политическата 
реклама. Имаме твърде малко 
информация за реалните резул-
тати от предприетите мерки. 
Искаме и по-тясно сътрудни-
чество с доверените провери-
тели на факти. 

Ще направим преглед на при-
лагането на Кодекса в края на 
годината, преди да решим дали 
е необходимо да предприемем 
още нещо, включително и зако-
нодателство по въпроса, ако е 
необходимо. 

Борба с фалшивите новини 
може да се води и чрез подкре-
па на качествената журналис-
тика. Какво се предвижда в 
тази насока? 

Днес имаме огромен поток 
от информация по многоброй-
ни канали. Понякога е трудно 
да се ориентираме в мрежата 
от традиционни медии, онлайн 

платформи, социални медии. Ето 
защо ролята на качествената 
журналистика днес е по-важна 
отвсякога. 

Нужно е да се уверим, че има-
ме плуралистичен медиен сек-
тор, предлагащ гледни точки с 
широко разнообразие. Нужно е 
да знаем, че свободата на пре-
сата остава свещена и че тя не 
се използва като извинение за 
публикуване на дезинформация. 

Ако искаме силен, незави-
сим и надежден медиен сектор, 
трябва да подкрепим качест-
вената журналистика. Затова 
приканихме държавите членки 
да увеличат своята подкрепа за 
качествената журналистика. 
Европейската комисия правим 
необходимото чрез финансира-
не на проекти за създаването и 
разпространяването на качест-
вено новинарско съдържание. 
Досега са инвестирани около 
40 млн. евро в проекти на ЕС в 
областта на борбата с дезин-
формацията. В края на февруари 
обявихме отпускането на още 
2,2 милиона евро за три отдел-
ни пилотни проекта в облас-
тта на свободата на медиите 
и плурализма. Те са насочени към 
насърчаване на качествена жур-
налистика и трансгранично съ-
трудничество между медийните 
професионалисти и медийните 
съвети в цифровата ера. 

Мобилност на младите ме-
дийни специалисти, стажове, 
платформи за сътрудничест-
во, подкрепа за качествената 
журналистика са само част от 
множеството дейности, които 
ще покриват трите пилотни 
проекта. Крайният срок за кан-
дидатстване е 17 април и ще 
се радвам да имаме спечелили и 
български участници. 

Освен това за следващия 
финансов период 2021 - 2027 г. 
по програма „Творческа Европа“ 
предложихме специален бюджет 
от 61 милиона евро за насърча-
ване на дейности за по-голяма 
свобода, разнообразие и плу-
рализъм на медийната среда, 
повишаване на качеството на 
журналистиката и медийната 
грамотност. Предложихме и в 
бъдещата програма „Хоризонт 
Европа“ да се предвиди финанси-
ране за разработването на нови 
инструменти за борба с дезин-
формацията, разпространявана 
онлайн, по-добро разбиране на 
ролята на журналистическите 
стандарти и генерираното от 
потребителите съдържание, 
подкрепа за интернет приложе-
ния и услуги от следващо поколе-
ние, включително многоизмерни 
и надеждни медии, социални ме-
дии и социални мрежи. Специал-
но искам да отбележа и проекта 
SOMA (Социална обсерватория 
относно дезинформацията и 
анализ на социалните медии), 
също съфинансиран от Европей-
ската комисия чрез „Хоризонт 
2020“ с 1 милион евро. 

Виждате ли възможности 
за сътрудничество с Камара-

та на строителите в Бълга-
рия? Между другото, КСБ бе 
сред потърпевшите от редица 
фалшиви новини през минала-
та година. Какви са възмож-
ностите за защита доброто 
име на бранш или на дадена 
компания на европейско ниво? 

Всеки, който може да допри-
несе с идея или предложение за 
засилване на борбата с дезин-
формацията, е добре дошъл. 
Именно за да чуя мнението на 
гражданите и бизнеса, прове-
дохме публична консултация 
относно фалшивите новини. Ре-
довно се срещам с новатори, с 
организации и стартъпи, които 
прилагат свои решения за про-
тиводействие на явлението. 
Универсално решение за защи-
та няма и затова усилията ни 
са насочени към отговор на про-
блема отдолу-нагоре, т.е. тези, 
чрез които става разпростра-
няването на дезинформация, да 
се ангажират с борбата срещу 
нея. Ще се радвам да чуя мне-
нието и идеите на Камарата 
на строителите в България не 
само по този въпрос, но и относ-
но цифровизацията в сектора, 
ролята на цифровите техноло-
гии за неговото развитие. Вяр-
вам, че когато са ангажирани 
възможно най-много заинтере-
совани страни, тогава ще мо-

жем да дадем отпор на разпрос-
транението на дезинформация 
и да ограничим нейните мащаби 
и влияние. 

Предстоящите евроизбори 
бяха определени от предсе-
дателя на ЕП Антонио Таяни 
като ключови за ЕС. Какво спо-
ред Вас трябва да бъде основ-
ното им послание?

Залогът на предстоящите 
европейски избори е да оста-
нем верни на нашите европей-
ски ценности, които поставят 
демокрацията, солидарност-
та и интересите на хората 
над всичко. Те ще се проведат 
в труден момент на Брекзит, 
антиевропейски настроения, 
политически сътресения в не 
една държава членка, вътрешни 
и външни заплахи. Но точно та-
кива предизвикателства трябва 
да ни мобилизират да останем 
единни, защото само тогава 
представляваме сила, с която 
другите се съобразяват. Сила, 
която дава възможност на от-
делните страни да реализират 
постижения в общото европей-
ско семейство. И България има 
своето доказано вече място, из-
воювано с труд, постоянство и 
компромис, сред факторите при 
определянето на посоката, по 
която ще поеме нашият Съюз. 
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Като добър пример 
за активна работа на 
структура на местно 
ниво беше дадено ОП 
Варна. Освен за ежегод-
ното провеждане на кон-
курса „Златен отвес“, 
имащ за цел да оцени 
изпълнените проекти 
от членовете на пред-
ставителството през 
годината, председате-
лят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев информи-
ра присъстващите и за 
предстоящата трета 
работна среща на ОП Ва-
рна с ръководството на 
община Варна, на която 
местната администра-
ция ще представи инвес-
тиционната си програма 

в сферата на строител-
ството за 2019 г. Съби-
тието ще се състои на 
28 март в морската ни 
столица. Съорганизатор 
и медиен партньор е в. 
„Строител”. „Събитие-
то ще бъде открито от 
инж. Христо Димитров 
и кмета на Варна Иван 
Портних. Зам.-кметът 
на Варна инж. Христо 
Иванов ще информира 
присъстващите за из-
пълнението на строи-
телната програма на 
общината за 2018 г. Той 
ще презентира и проек-
тите, които предстои 
да се реализират през 
2019 г.“ ,  допълни инж. 
Терзиев. Председателят 
на УС на КСБ подчерта, 
че от изключително го-
лямо значение е Област-
ните представителства 
на Камарата да продъл-
жават да утвърждават 
ролята  на  организа -
цията по места. Инж. 
Терзиев сподели,  че е 
много важно и актив-
ното сътрудничество 
с държавните органи, 
както и създаването на 
квалифицирани кадри за 
всички нива на строи-
телното производство. 
В изказването си пред-
седателят на УС на КСБ 
заяви още, че ОП Бургас 
и Велико Търново също 
имат добър диалог с ръ-
ководствата на двете 
общини. 

Засегната беше и 
темата за необходи-
мостта от активно 
участие на всички чле-
нове на Камарата в ра-
ботата по изготвянето 
и изпълнението на ин-
вестиционните планове 
на общините, като това 
може да се случи посред-
ством създаване на съв-
местни работни групи за 
консултиране. 

Дискусията продължи 
с предложение за орга-
низирането на ежегодни 
семинари и обучения по 
Областни представи-
телства относно ино-
вативни материали и 
технологии в строител-
ството.

Инж. Илиян Терзиев 
запозна присъстващите 
и с провелата се за пета 
поредна година междуна-
родна конференция съв-
местно с председателя 
на Комисията по регио-
нално развитие (КРР) в 
Европейския парламент 
(ЕП) Искра Михайлова. 
„Темата на тазгодиш-
ния форум беше „Евро-
пейската солидарност в 
инвестиционната поли-
тика“, информира той и 
допълни, че целта на съ-
битието е била да пред-
стави резултатите от 
инвестиционната поли-
тика на ЕС, реализирана 
в България чрез строи-
телния бранш, и да даде 
възможност на бизнеса 

да се запознае с визията 
за развитие на кохезион-
ната политика на Евро-
пейския съюз за периода 
2021 – 2027 г., а също и 
с новите перспективи за 
финансиране. „Подобни 
информационни семина-
ри и срещи, на които ние 
можем да се запознаем с 
възможностите за евро-

пейско финансиране на 
бранша, са много ценни“, 
сподели председателят 
на УС на КСБ. Инж. Тер-
зиев информира още, че 
на форума са присъст-
вали представители на 
Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) и 
Европейската банка за 
възстановяване и раз-
витие (ЕБВР) ,  които 
разполагат с ресурс от 
средства, за които бъл-
гарските строителни 
фирми могат да канди-
датстват. 

Работната среща 
между ръководството на 
КСБ и ОП председатели-
те продължи с информа-
ция на изп. директор на 
браншовата организация 
инж. Мирослав Мазнев 
относно предвидените 
предстоящи срещи на 
Камарата с представи-
тели на Дирекцията за 
национален строителен 
контрол (ДНСК), Нацио-
налното сдружение на 
общините в Републи-

 от стр. 1

ка България (НСОРБ) и 
Агенцията по общест-
вени  поръчки  (АОП) . 
„Както знаете до края 
на годината обществе-
ните поръчки ще ста-
нат изцяло електронни. 
Договорихме с АОП 100 
служители на фирми да 
бъдат обучени. Ние ще 
сме първите, които ще 
се запознаят с новата 
система“, подчерта изп. 
директор на КСБ. Той 
говори и за последни-
те промени в Закона за 
обществените поръч-
ки, като акцентира, че 
трябва да има по-голям 
контрол от страна на 
държавните структури 

за това, дали подизпъл-
нителите са вписани в 
ЦПРС.

По време на разгово-
рите беше обсъдена и 
темата за одобрените 
в Народното събрание на 
второ четене промени в 
Закона за устройство 
на територията (ЗУТ). 
В Преходните и заключи-
телни разпоредби на ЗУТ 
са направени промени в 
Закона за Камарата на 
строителите (ЗКС), съ-
гласно които строежи на 
жилищни и вилни сгради 
с ниско застрояване и 
строежи от допълващо-
то застрояване, извън 
тези от шеста катего-
рия, както и реконструк-
ции, преустройства, ос-
новни ремонти и смяна 
предназначението на 

такива строежи с разгъ-
ната застроена площ до 
100 кв. м могат да се из-
пълняват и от строите-
ли, които не са вписани 
в ЦПРС. „При обсъждани-
ята в НС и в комисиите 
ние категорично заяви-
хме, че това е половин-
чато решение. Искахме 
да няма изключения. Но 
вървим стъпка по стъп-
ка в правилната посока“, 
сподели инж. Мирослав 
Мазнев. Той допълни, че 
от страна на правител-
ството има разбиране 
относно исканията на 
бранша. „Ние трябва да 
продължим да се насто-
яваме площта да стане 

0 кв. м. Само по този на-
чин ще се преборим със 
сивия сектор в строи-
телството“, заяви инж. 
Николай Георгиев, пред-
седател на ОП Ямбол и 
член на КПЕ. По време на 
дискусията беше пред-
ложено да се търсят и 
други възможности за 
изсветляване на секто-
ра, напр. чрез настоява-
не пред държавата всич-
ки ремонтни дейности, 
изпълнявани с публични 
средства, които не се 
извършват по силата на 
издадено разрешение за 
строеж, да се изпълня-
ват единствено и само 
от строители, вписани 
в ЦПРС.

Разговорите продъл-
жиха с представянето 
на идеята за създаване 
на Съвет на ОП пред-
седателите, който да 
залегне в Устава на Ка-
марата на строителите 
в България. Предвижда се 
преди всеки УС на КСБ 
да се провежда заседа-
ние на Съвета, където 
да се формулират задъл-
жителни за разглежда-
не теми или проблеми, 
които впоследствие да 
се обсъждат на послед-
ващ Управителен съвет. 
„Единият от начините 
да имаме още по-добра 
комуникация в Камарата 
е създаването на този 
Съвет“,  сподели инж. 
Илиян Терзиев. Той до-
пълни, че това е един вид 
трибуна, на която могат 
да се дискутират набо-
лели проблеми в бранша 
по места и да се тър-
сят конкретни начини за 
тяхното решение. 

По време на събити-
ето бяха разгледани и 
конкретни предложения 
от Областни предста-
вителства, както и об-
съдени актуални теми за 
строителния бранш.

Снимки Емил Христов



ческото приложение 
на BIM технология-
та в строителния 
процес. Методът е 
въведен във Велико-
британия от 2014 г. 
Първоначално само 

48% от работещи-
те в сектор „Стро-
ителство” в Обе-
диненото кралство 
са въвели трииз-

мерното моделиране, благодарение на 
което са спестени над 588 млн. паун-
да за една година. Като положителен 
пример бяха посочени и САЩ, където 
използването на BIM е започнало през 
2003 г. В Словения, Хърватия и Север-
на Македония съществува изискване за 
използване на триизмерно моделиране 
и осигуряване на достъпност до про-
ектите на всички участници – архите-
кти, строители и т.н. 

„BIM позволява изпълнението на 
по-комплексни проекти. Въпреки това 
използването на триизмерното моде-
лиране в България е ограничено, което 
превръща страната ни в неконкурент-
на дестинация, а строителството е 
важен сектор в икономиката.” Това каза 
арх. Филип Коцев от „БиЕмДжи” ООД, 
който направи презентация на тема 
„Използването на BIM в строително-
инвестиционния процес”. По думите му 

едно от предимствата на тех-
нологията е възможността за 
добро планиране на строителната 
площадка и логистиката, 

доставката на материали и др. 
Причината е, че технологията дава 
точни данни за обема на работа, която 
трябва да се извърши по един обект, 
позволява прогнозиране на сроковете 
за изпълнение и разходите, които ще се 
направят в рамките на целия процес. 
Чрез BIM се подобрява проследяемост-
та и контролът на всеки етап на из-
пълнението.

„Координацията за различните час-
ти на един проект (без BIM) става чрез 
налагане на различни двуизмерни модели 
и срезове, а това води до необходимост 
от проследяване на голямо количество 
информация. Никой не е застрахован от 
човешка грешка, а и се случва строите-
лите на място да трябва да решат как 
да се изпълни дадена част от проекта. 
Докато координацията в BIM се случва 
без външна намеса – въвеждат се да-
нните от всички участници в процеса, 
извършва се моделирането на база на 
подадената информация и това поз-
волява взимането на точни решения”, 
обясни арх. Коцев. След това на семина-

ра бяха представени и различни видове 
софтуерни продукти, базирани върху 
BIM технологията, и възможностите, 
които те предоставят. 

Адвокат Емилия Александрова, спе-
циалист в областта на ЗУТ и Закона 
за застрояване на Столичната община 
(ЗУЗСО), обсъди с присъстващите про-
мените в ЗУТ, влезли в сила от 1 яну-
ари 2019 г. ЗУТ беше разгледан в две 
направления – проблеми, възникващи от 
прилагането на ЗУТ, и промените, влез-
ли в сила от началото на т.г. 

Обсъдени бяха производството по 
създаване, 

одобряване и изменение на подроб-
ните устройствени планове (ПУП), 
както и възникващите въпроси около 
издаването на виза за проектиране. 
Адв. Александрова представи и проме-
ните, свързани с изграждането на во-
доснабдителни и канализационни мрежи 
извън урбанизираните територии. Тук 
беше засегната забраната сервитут-
ните ивици на изградените мрежи да 
се застрояват, засаждат и в тях да 
се прокарват елементи на други мре-
жи на техническата инфраструктура, 
както и на собственика на засегнатия 
имот да измества съоръженията. Дру-
ги промени, които бяха засегнати, са 
свързаните с експлоатационните дру-
жества и административните органи 
при одобряване на ПУП. Стана ясно, че 
съгласуване на заданията, на скиците-
предложения за изменение на ПУП и про-
ектите за ПУП с експлоатационните 
дружества се извършва служебно от 
одобряващия административен орган, 
който им изпраща документацията 
в 7-дневен срок. Ако в 14-дневен срок 
експлоатационното дружество не 
представи мотивирано възражение, се 
приема, че съгласува проекта без забе-
лежки. Друга новост, която беше пред-
ставена, е свързана с безвъзмездното 
предоставяне на необходимите данни 
за изработка на ПУП от страна на екс-
плоатационните дружества.

По време на семинара презентации 
направиха още инж. Благой Овчаров от 
„БиЕмДжи” ООД на тема „Управление и 
координация на строително-инвести-
ционния процес с помощта на BIM“ и 
Албена Николова от „Команс 2000” АД 
– „Иновативен материал за защита от 
корозия - Коризон.” 
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Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС 
СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС 
З - заличаване

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

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

ЦПРС

Протокол № 1212/28.02.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1214/07.03.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

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

ЕИК Строител
Ком. 
реш.

204796778 ЕВРОСТРОЙ МХ ПВп

205456134 ИНДУСТРИ БАУ ПВп

204975877 ВОЛФ-СТРОЙ ПВп

201220193 ФИНЕС СТРОЙ ПВп

202710588 СПА ЛУКС ПВп

204536008 БИЛД ПИ ПВп

102871672 Райски залив ПВп

205513838 ТИКА БИЛД ПВп

203797076 5ЕВ ГРУП ПВп

203882231 ЕЛЕНА ПЕТКОВА 14 ПВп

205045040 ПРОГРЕС-Д ПВп

204584227 Арбал ПВп

202902827 РКЕМ ГРУП ПВп

201119454 ОПЕРАРИУС ПВп

204864503 София Вижън Лукс ПВп

203527700 ГЕРМАНОВ ПАЙП ПВп

204735437 Инвестор 2030 ПВп

200250365 Строителна Компания Пътстрой ПВп

204959403 Страбаг Сп. з.о.о.  клон България ПВп

205124477 К БИЛДИНГ 61 ПВп

201276402 ТОС ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

114689318 Агролес ПВп

121300496 ГИМЕКСПОРТ ПВп

203367990 МЕГАСТРОЙ 2015 ПВп

205323041 Водоснабдяване и канализационни услуги ПВп

123545943 СЛАВ ВЕРИГИ ПВп

147113123 ВАСЕР ПВп

203265874 Фресине България ПВп

205106205 ЕВРОЛУКС 18 ПВп

130298137 БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

205465208 БАЛКАН ТРЕЙД - 74 ПВп

202165344 ЕВРОЕНЕРГИЙНОСТ ПВп

205511189 Б - 6 - 2019 ПВп

202910674 Изомикс ПВп

131328946 СИЛИ ТУР ПВп

119664169 Техномонтаж РОб

203249279 ПАВЛОВ - СТРОЙ РОб

202925950 ВЕНИ ПЛАСТ РОб

202992810 Агрон Груп РОб

202098454 ГРАНД ГОЛД БИЛД РОб

201637945 ХОУМ СЪРВИС РОб

175420243 МСМ ГРУП 07 РОб

148146329 ВИП БИЛД РОб

203791835 Стор Инвест РОб

202917932 ИНФРА  БИЛД  ПРОЕКТ РОб

203516796 И.П.Ж. КОНСУЛТ РОб

204278312 ТРИ ГРУП ИНВЕСТ РОб

117002317 АДИС - Калинов РОб

202987382 АЙ ПИ ЕЛ ТРЕЙДИНГ РОб

203260222 КУОЛИТИ ГРУП РОб

200654781 Мид-Контрол ПВп

205217102 А Б СТРОЙ 07 ПВп

200429521 Витали - груп ПВп

205305100 САРАФОВО ДОМ 07 ПВп

205078581 Инфрастрой СМ ПВп

103823157 ИМПУЛС - АН ПВп

125042862 ЦЕ ФАУ ВЕ МОД ПВп

117020318 СКЪТ ПВп

175014584 Цветан Найденов - Цецо Б-1 ПВп

203512358 ЕКО СТРОЕЖИ РОб

201103877 АВОН-5 РОб

114646733 Стройконсулт РОб

120543111 ВЕНИГАЗ РОб

202924485 ОБОНАТО БИЛД РОб

201981978 ГАЛДА СОб

Росица Георгиева

„Внедряването на дигитализаци-
ята в строителния процес е един от 
приоритетите в работата на ръковод-
ството на Областното представител-
ство на Камарата на строителите в 

България – София (ОП на КСБ – София)”. 
С тези думи инж. Любомир Качамаков, 
председател на ОП на КСБ – София, 
член на Изпълнителното бюро и на УС 
на Камарата, вицепрезидент на FIEC, 
откри семинар-дискусия по най-актуал-
ните въпроси за развитието на бран-
ша, организиран от структурата на 
Камарата. В събитието, което се про-
веде в хотел „Рио Правец“, се включи и 
инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС 
на КСБ, председател на секция „Хидро-
техническо строителство и ВиК мрежи 
и съоръжения”. В срещата участваха и 
представители на фирми членове на ОП 
на КСБ – София.

Форумът се фокусира върху две 
основни теми – „Дигитализация на 
строителния процес чрез BIM техно-
логия с решенията на Autodesk“ и „Ак-
туални въпроси по приложение на За-
кона за устройство на територията 
(ЗУТ). Промените в ЗУТ - изменения и 
допълнения в сила от 01.01.2019 г.“ За 
възможностите на BIM при използва-
нето му в строително-инвестиционния 
процес разказа Георги Харизанов, изп. 
директор на „БиЕмДжи” ООД, което е 
официален представител на Autodesk 
за България. В началото на презентаци-
ята той заяви, че прогнозите за 2050 г. 
са населението на света да надхвър-
ли 9 млрд. души. За да се посрещнат 
нуждите, съответно ще е необходимо 
да бъдат въвеждани в експлоатация по 
1000 сгради на ден. Освен в здания ще 
са необходими и инвестиции за изграж-
дането на инфраструктура, която да 
ги обслужва. Строителите трябва да 
са подготвени за тези бъдещи предиз-
викателства и за да им отговорят е 
важно да внедрят в работата си BIM 
технологията. 

Тя позволява 

разработването на триизмерни 
модели на сгради, инсталации и 
съоръжения, 

като цялата налична информация 
е достъпна във всеки един момент за 
всички участници в строително-инвес-
тиционния процес и може да се управля-
ва и коригира от тях. „BIM технологи-
ята ще промени начина Ви на работа. 
Чрез използването на тези модели в 
строително-инвестиционния процес 
на първо място се намалява времето, 
което е необходимо за съгласуване на 
документацията. Дигитализирането 
на всички данни дава възможност за 
достъп до тях от всякакви мобилни 
устройства. Друго предимство е, че 
можете да извършвате по-добро пла-
ниране на доставките, което е ключово 
за реализацията на един проект”, посо-
чи Харизанов. 

По време на семинара бяха пред-
ставени и добри примери от практи-
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Адв. Емилия Александрова и инж. Любомир Качамаков по време 
на дискусията в Правец

Арх. Филип Коцев и инж. Благой Овчаров 
представиха предимствата на BIM, a 
Албена Николова разказа за иновативния 
материал Коризон

Иновативният продукт „Коризон“ е изця-
ло нов подход за защита на метала. Corrizon 
Base не е покритие, той прониква в структу-
рата на метала през ръжда и стари бои. Из-
ползва се без пясъкоструене или друг способ 
за премахване на ръждата по металните по-
върхности. Corrizon Base „изгонва“ кислорода 
като го замества с въглерод, като по този 
начин предотвратява повторната поява на 
корозията. Corrizon Base предоставя решение, 
което третира метала по икономичен, безо-
пасен, екологичен и ефективен начин, за да се 
предотврати корозията в нейната сърцевина. 
Corrizon Base позволява намаляване на разхо-
дите за експлоатация и поддръжка, спазване 
на международните нормативи за вредни еми-
сии в чиста, безвредна (околна) среда.



10 КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯÑòðîèòåë петък, 29 март 2019

Мартина Кръстева, 
експерт КСБ

Сред водещите пре-
дизвикателства, пред 
които е изправен строи-
телният сектор, е задъл-
бочаващата се тенден-
ция на недостиг на кадри 
на всички нива от това 
производство. Един от 
възможните механизми за 
преодоляването на про-
блема е вносът на работ-
ници от държави извън 
Европейския съюз, тъй 
като действащата нор-
мативна уредба в Репу-
блика България дава въз-
можност на българските 
компании  да  наемат 
граждани на трети дър-
жави. В стратегически 
план темата е включена 
в основните политики за 
развитие на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) през 2019 г., приети 
на Общо събрание на 22 
ноември 2018 г., както 
и в изготвения План за 
2019 г. на постоянната 
Комисия за работа с Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика.

До настоящия мо-
мент към КСБ са отпра-
вени две предложения за 
оказване на съдействие 
и посредническа дейност 
при наемане на работа в 
България. Те са от стра-
на на: 

Агенция за работа 
„РИМАН“ ЕООД и са насо-
чени към работодатели 
от строителния сектор 
за наемане на работна 
сила на лица от българ-
ски произход, граждани 
на Украйна. 

Георги Иванов, по-
четен консул на Бангла-

деш в България. На те-
риторията на Народна 
република Бангладеш са 
налице голям брой строи-
телни работници с опит 
в изпълнението на строи-
телни обекти във и извън 
страната (Сингапур, Ми-
анмар и др.), особено та-
кива, специализирани във 
ВиК сектора. Част от 
тези работници имат по-
знания по английски език 
в резултат от работата 
си в други държави.

В случай на интерес 
от страна на български 
строителни компании за 
внос на работна ръка от 
държави извън ЕС Кама-
рата на строителите в 
България може да окаже 
необходимото съдей-
ствие за установяване 
на двустранни контакти. 
Преди да предприемат 
тази стъпка, компаниите 
трябва да се запознаят с 
действащата норматив-
на уредба, която вестник 

„Строител“ представя в 
настоящия брой. 

Указания на Агенцията 
по заетостта (АЗ) 

Правото на работа 
в Република България на 
граждани на трети дър-
жави е регламентирано 
в Закона за трудовата 
миграция и трудовата 
мобилност (ЗТМТМ) и 
подзаконовите актове за 
неговото прилагане.

ЗТМТМ поставя оп-
ределени изисквания и 
ограничения за достъп до 
пазара на труда за граж-
дани на трети държави. 
Те могат да извършват 
дейност в България само 
ако пребивават на закон-
но основание на тери-
торията на страната, 
което се удостоверява 
със съответното раз-
решение за пребиваване, 
издадено от Министер-
ството на вътрешните 
работи, и/или след изда-
ване на съответно разре-
шение от изпълнителния 
директор на Агенцията 
по заетостта за достъп 
до българския пазар на 
труда.

В ЗТМТМ са предвиде-
ни различни режими и про-
цедури за достъп до паза-
ра на труда в зависимост 
от заетостта, която 
желаят да упражняват 
работниците - граждани 
на трети държави, на те-
риторията на страната.

Съгласно действа-
щото законодателство 
приемът на чужденци за 
работа в България се из-
вършва на индивидуален 
принцип и е обвързан с 
наличието на разрешение 
за достъп до пазара на 
труда за конкретен рабо-
тодател и за конкретно 
работно място.

Процедури

Агенцията по зае-
тостта предоставя 
разрешение за достъп до 
пазара на труда в случа-

ите на:
Упражняване на трудо-

ва заетост във връзка с 
издаване на „единно раз-
решение за пребиваване и 
работа” от органите на 
МВР

Единното разреше-
ние за пребиваване и ра-
бота (ЕРПР) се издава 
от Министерството на 
вътрешните работи съ-
гласно чл. 24 и Закона за 
чужденците в Република 
България (ЗЧРБ). В него 
се съдържа и предоста-
веното от изпълнителния 
директор на Агенцията 
по заетостта решение 
за достъп до българския 
пазар на труда.

ЕРПР се издава на 
граждани на трети дър-
жави, които кандидат-
стват за разрешение за 
пребиваване с цел рабо-
та. Това са лица, наети 
по трудово правоотноше-
ние по смисъла на Коде-
кса на труда от местен 
работодател, който за 
целта е подал заявление 
в Агенцията по заетост-
та.

I. Условия за достъп 
до пазара на труда

 Достъпът до пазара 
на труда се разрешава за 
заемането на длъжности, 
за които по закон не се 
изисква българско граж-
данство:

1. След проведено от 
работодателя предва-
рително проучване на 
пазара на труда (паза-
рен тест), доказващо 
по категоричен начин, че 
националният пазар на 
труда не предлага под-
готвени местни лица.

Работодателят след-
ва да е извършил пред-
варително проучване на 
пазара на труда (пазарен 
тест/и да е представил 
доказателства, че ак-
тивно е търсил в предхо-
ден период/не по-малък 
от 15 дни и не по-голям 
от 3 месеца) непосред-
ствено преди подаване 
на заявлението, в рам-

ките на пазара на труда 
нужния му специалист, 
чрез обяви в национални-
те и местните средства 
за масово осведомяване, 
включително в дирекция 
„Бюро по труда” по мес-
торабота, съдържащи 
информация за обектив-
ните изисквания за за-
емане на длъжността и 
спецификата на дейност-
та; възнаграждението и 
другите социални придо-
бивки. Резултатите от 
проведеното предвари-
телно пазарно проучване 
се използват от АЗ за ус-
тановяване на обектив-
ната невъзможност на 
работодателя да наеме 
на свободното работно 
място по трудово пра-
воотношение български 
граждани или чужденци с 
приравнени на техните 
права с исканата профе-
сия, специалност и/или 
квалификация, включи-
телно няма възможност 
за своевременното обу-
чение на нужните на ра-
ботодателя кадри.

2. При условие, че в 
предходните 12 месеца 
общият брой на рабо-
тещите за местния ра-
ботодател чужденци не 
надвишава 20 на сто от 
средносписъчната чис-
леност на наетите по 
трудово правоотноше-
ние български граждани 
и с приравнени на техни-
те права, а за малките 
и средни предприятия по 
смисъла на чл. 3, ал. 1, 
т. 1 от Закона за малки-
те и средните предприя-
тия – 35 на сто.

3. Когато предлагани-
те условия на труд и за-
плащане не са по-неблаго-
приятни от условията за 
българските граждани за 
съответната категория 
труд.

4. Когато чуждене-
цът притежава специа-
лизирани знания, умения 
и професионален опит, 
необходими за съответ-
ната длъжност, за което 
се представят официални 
документи, легализирани 
по съответния ред.

При кандидатстване 
за първоначален достъп 
до пазара на труда чуж-
денецът пребивава извън 
територията на Р Бъл-
гария и не следва да при-
тежава валидна виза за 
краткосрочно пребивава-
не, издадена от службите 
на МВнР. 

II. Необходими доку-
менти и изисквания към 
тях за предоставяне на 
ново разрешение

1. Заявление по обра-
зец. 

2. Обосновка на иска-
нето. В него работода-
телят извършва анализ 
на проведеното от него 

предварително пазарно 
проучване, посочва фа-
ктите и обстоятелства-
та, налагащи наемането 
на работника - гражданин 
на трета държава, моти-
вира отказа си да наеме 
български граждани или 
чужденци с приравнени 
на техните права с ис-
каната професия, специ-
алност и/или квалифика-
ция. Към обосновката се 
прилагат копия от обяви 
в местни и национални 
средства за масово осве-
домяване, интернет и др.

3. Документи за об-
разование, специалност, 
правоспособност, про-
фесионална квалифика-
ция и опит на работни-
ка - гражданин на трета 
държава, легализирани по 
съответния ред, придру-
жени със заверен от но-
тариус или от Дирекция 
„Консулски отношения” на 
МВнР превод на българ-
ски език и съответства-
щи на изискванията за 
заемане на длъжността, 
както това е посочено в 
информацията по чл. 4, 
ал. 3, т. 1 от ППЗТМТМ, 
съгласно Националната 
класификация на профе-
сиите и длъжностите, 
2011 г. (НКПД).

Пр о ф е с и он а л н и т е 
умения и опит на чужде-
неца се удостоверяват 
с документ за трудов 
стаж, издаден от ком-
петентен орган на съ-
ответната държава, в 
който са посочени рабо-
тодателят, трудовият и 
професионалният стаж и 
заеманата длъжност.

4. Справка-декларация 
за работещите във фир-
мата работници – граж-
дани на трети държави, 
наети по трудов договор, 
с посочени имена по пас-
порт, дата на раждане, 
гражданство, основание 
и срок за пребиваване, 
подписана от работода-
теля.

5. Справка-деклара-
ция за средносписъчната 
численост на наетите 
по трудово правоотно-
шение български гражда-
ни, граждани на държава 
- членка на ЕС, на държа-
ва - страна по Споразуме-
нието за Европейското 
икономическо простран-
ство, и на Конфедерация 
Швейцария - в предходни-
те 12 месеца (по месеци), 
подписана от работода-
теля.

6. Декларация на рабо-
тодателя, че са спазени 
условията на чл. 7, ал. 1, 
т. 3 ЗТМТМ. В деклараци-
ята следва да е посоче-
но името на конкретния 
чужд гражданин. Образец 
на декларацията е пуб-
ликуван на официалната 
страница на АЗ в интер-
нет.

Снимки в. „Строител“

КСБ може да окаже необходимото съдействие 
за установяване на двустранни контакти
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7. Други документи, 
които се изискват съ-
гласно българското за-
конодателство за зае-
мане на посочената от 
работодателя длъжност, 
когато такива са необхо-
дими.

8. Заверено от рабо-
тодателя копие на срочен 
трудов договор, сключен 
по условията на българ-
ското законодателство, 
за длъжност с код по 
НКПД, подписан от стра-
ните и влизащ в сила от 
датата на издаване на 
документа за пребивава-
не на работника - гражда-
нин на трета държава, и 
копие от длъжностната 
характеристика, когато 
е неразделна част от до-
говора.

В трудовия договор 
следва да са определени 
задълженията на стра-
ните относно разходите 
за квартира, медицинско 
лечение, застраховки, 
транспорт от и до дър-
жавата, където е оби-
чайното местоживеене 
на работника - гражданин 
на трета държава.

9. Документ, че са из-
пълнени условията за уп-
ражняване на професия, 
включена в Списъка на 
регулираните професии в 
Република България, при-
ет с решение на Минис-
терския съвет на осно-
вание чл. 3 от Закона за 
признаване на професио-
налните квалификации. 

10. Копие от страни-
цата на документа за 
задгранично пътуване 
със снимката и лични-
те данни на работника 
- гражданин на трета 
държава.

 При необходимост за 
удостоверяване на усло-
вията за предоставяне 
на разрешението Агенци-
ята по заетостта може 
да изиска и допълнителни 
документи, за което рабо-
тодателят се уведомява 
писмено и се определя срок 
за представянето им.

Процедурна последова-
телност

1. Предоставяне на 
разрешение на АЗ за дос-
тъп до пазара на труда:

Изпълнителният ди-
ректор на Агенцията по 
заетостта взема реше-
ние за предоставяне на 
разрешението в 20-дне-
вен срок от подаване на 
заявлението, като уведо-
мява писмено вносителя. 
При констатирани про-
пуски и нередности на до-
кументите АЗ уведомява 
писмено работодателя, 
като му определя 15-дне-
вен срок за отстранява-
нето им. Срокът спира 
да тече до получаването 
на допълнителните до-
кументи. В случай че не 
може да се представят 
документите в указания 
срок,  работодателят 
може да оттегли заявле-
нието с писмено уведом-
ление до Агенцията по за-

етостта и впоследствие 
може да ги внесе отново. 
Постъпилите документи 
във връзка с предоста-
вяне на разрешенията, 
включително по отте-
глените от вносителя 
заявления, не подлежат 
на връщане.

 Решение на Агенция-
та по заетостта се пре-
доставя след заплащане 
на такса и представяне 
на документ за извършен 
превод по банков път. За 
издаване или продължава-
не срока на разрешение 
за достъп до пазара на 
труда на работник - граж-
данин на трета държава, 
работодателят внася 
такса в размер 100 лв.

Разрешението на АЗ 
се предоставя за срок до 
1 година, а когато срокът 
на трудовия договор е 
по-малък от една година, 
разрешението се издава 
за срока на продължи-
телността на договора. 
Срокът на разрешението 
може да бъде продължа-
ван до 12 месеца, когато 
са налице основанията за 
първоначалното му пре-
доставяне и няма прекъс-
ване в заетостта, като 
общата продължител-
ност не може да надви-
шава три години.

 При предсрочно пре-
кратяване на трудовото 
правоотношение с чуж-
денеца работодателят 
уведомява писмено Аген-
цията по заетостта в 
3-дневен срок от датата 
на прекратяване на зае-
тостта.

В случаите на пред-
срочно прекратяване на 
трудовото правоотно-
шение, както и след дос-
тигане на максималната 
продължителност на за-
етостта заявление за 
ново решение за достъп 
до пазара на труда може 
да се подаде след 3-ме-
сечно прекъсване между 
изтеклия и искания нов 
начален срок на заетост 
за гражданина на трета 
държава.

 2. Кандидатстване за 
издаване на виза тип „D” 
пред органите на МВнР: 

Работодателят има 
ангажимент да информи-
ра чужденеца с копие от 

решението на АЗ за дос-
тъп до пазара на труда. 
Чужденецът следва да 
подаде в най-близкото ди-
пломатическо или консул-
ско представителство 
на Република България 
съответните документи 
за получаване на виза тип 
„D”. Условията и редът за 
издаване на визи са ре-
гламентирани в Наредба-
та за условията и реда за 
издаване на визи и опре-
деляне на визовия режим, 
като компетентен орган 
е Министерството на 
външните работи. 

 3. Подаване на доку-
менти в Дирекция „Миг-
рация” на МВР за пре-
биваване с цел работа: 
Чужденецът е задължен 
след влизане на тери-
торията на Р България 
с виза тип „D” или полу-
чаване на решението на 
АЗ (при продължение на 
заетостта) да подаде 
документи за издаване 
на „Единно разрешение 
за пребиваване и работа” 
пред органите за контрол 
на чужденците. 

Без получаване на ре-
шение от МВР той няма 
право да започва работа 
при работодателя си. За 
започване на работа чуж-
денецът следва да е по-
лучил документа (карта 
пластика), като срокове-
те за неговото издаване 
са съобразно заявения 
вид услуга.

 4. Уведомяване на ИА 
„Главна инспекция по тру-

да” (ИА ГИТ): В 7-дневен 
срок от действително-
то започване на работа 
на чужденците работо-
дателите са длъжни да 
уведомят съответната 
териториална дирекция 
на ИА ГИТ, като попъл-
ват специални бланки по 
образец, публикувани на 
официалната страница 
на ИА ГИТ (http://www.
gl i .government.bg/page.
php?c=66).  ИА „Главна 
инспекция по труда” осъ-
ществява специализи-
рана контролна дейност 
във връзка със заетост-
та на чужденци на те-
риторията на Република 
България, в рамките на 
която контролните ор-
гани имат право да по-
сещават всички обекти, 
където се осъществява 
работа, както и да изис-
кват лични документи, 
включително и от преби-
ваващите и работещите 
там чужденци.

Заетост на лица  
от български произход

Граждани на трети 
държави, които са лица 
от български произход и 
законно пребивават на 
територията на Р Бъл-
гария, могат да упражня-
ват заетост на терито-
рията на Р България без 
разрешение за работа и 
след регистрация в Аген-
цията по заетостта до 
получаване на разрешение 
за постоянно пребивава-

не на територията на 
Р България. 

„Лице от български 
произход“ е лице по сми-
съла на § 1, т. 6 от допъл-
нителните разпоредби на 
Закона за чужденците в 
Република България (лице, 
на което поне единият 
възходящ е българин).

I. Условия за регистра-
ция на заетостта

Регистрацията на 
заетостта се извършва 
при спазване на следните 
условия:

1.  Гражданинът на 
трета държава е лице от 
български произход и при-
тежава удостоверение 
за български произход, 
издадено от Държавната 
агенция за българите в 
чужбина.

2 .  Гражданинът на 
трета държава законно 
пребивава на територия-
та на Р България.

3. Чужденецът има 
трудов договор, сключен 
по условията на българ-
ското законодателство 
с местен работодател, 
сключен за срок от ми-
нимум шест месеца, съ-
гласно чл. 11, ал. 5 от 
Правилника за прилагане 
на ЗЧРБ. 

I I . Необходими доку-
менти и изисквания към 
тях за извършване на ре-
гистрацията

1. Декларация по об-
разец – Приложение №5. 
Декларацията се подава 
в 2 екземпляра в ориги-
нал, с описани приложени 
документи, подпис и пе-
чат от работодателя. На 
гърба се съдържа списък 
на чужденците, с посо-
чени имена на български 
език и латиница, дата на 
раждане, № на паспорта, 
длъжност и продължи-
телност на заетостта /
от…….. до……./.

Началото на заетост-
та е преди подаване на 
декларацията от рабо-
тодателя. Продължител-
ността на заетостта 
е съобразена със срока 
на сключения трудов до-
говор, който не може да 
бъде по-кратък от 6 ме-
сеца.

2. Декларация на рабо-
тодателя, че са спазени 

условията на чл. 7, ал. 1, 
т. 3 ЗТМТМ. В деклараци-
ята следва да са посоче-
ни имената на конкрет-
ните чужди граждани. 
Образец на декларацията 
е публикуван на официал-
ната страница на АЗ в 
интернет.

3. Други документи, 
които се изискват съ-
гласно българското за-
конодателство за зае-
мане на посочената от 
работодателя длъжност, 
когато такива са необхо-
дими.

4. Заверено от рабо-
тодателя копие на срочен 
трудов договор, сключен 
по условията на българ-
ското законодателство, 
за длъжност с код по 
НКПД, подписан от стра-
ните.

5. Документ, че са из-
пълнени условията за уп-
ражняване на професия, 
включена в Списъка на 
регулираните професии в 
Република България, при-
ет с решение на Минис-
терския съвет на осно-
вание чл. 3 от Закона за 
признаване на професио-
налните квалификации. 
Списъкът на регулирани-
те професии е публикуван 
на http://nacid.bg/sites/
qual/index.php?id=21.

6. Копие на удосто-
верението за български 
произход, издадено от 
ДАБЧ.

7. Копие от страница-
та на документа за зад-
гранично пътуване със 
снимката и личните дан-
ни на работника - граж-
данин на трета държава.

III. Процедурна после-
дователност 

1. Регистрация на за-
етостта в Агенцията 
по заетостта

 Регистрацията на 
заетостта на лицата 
от български произход се 
извършва в 7-дневен срок 
от подаване на деклара-
цията и се потвърждава 
чрез заверка на деклара-
цията от изпълнителния 
директор на АЗ, като на 
вносителя се връща заве-
рен екземпляр. Процедура-
та е регистрационна, не 
е предвидено издаване на 
изрично разрешение на 
АЗ за достъп до пазара 
на труда на конкретните 
чужденци, посочени в Де-
кларация №5, и съответ-
но не се изисква заплаща-
не на такса по чл. 7, ал. 8 
от ЗТМТМ.

2. Уведомяване на 
ИА „Главна инспекция по 
труда” (ИА ГИТ) 

В 7-дневен срок от 
действителното  за -
почване на работа на 
чужденците работода-
телите са длъжни да 
уведомят съответната 
териториална дирекция 
на ИА ГИТ, като попъл-
ват специални бланки 
по образец, публикувани 
на официалната страни-
ца на ИА ГИТ(http://www.
gl i .government.bg/page.
php?c=66).
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Две години след под-
писването на концесионен 
договор между кмета на 
Разлог Красимир Герчев и 
„Хидроенергийна компания“ 
АД – Благоевград, започва 
изграждането на спортен 
комплекс в местността 
Байова борика. Концесията 
е за срок от 35 години, а 
инвестицията е 24 млн. лв. 
Обектът трябва да бъде 
реализиран до 5 г. след из-
даване на разрешителното 
за строеж. 

Внушителното съоръ-
жение ще бъде разположено 
на площ от близо 103 дка и 
в него ще има мултифунк-
ционална спортна зала с 
капацитет 1500 места 
и плyвeн бaceйн c oлим-
пийcки paзмepи. Ще бъде 
изграден и футболен ста-
дион с размери 68/105 м с 
покрити трибуни за 2000 

души, за да отговаря на 
изискванията на УЕФА. В 
комплекса ще има и още 
четири открити футболни 
игрища със същите разме-
ри, две от които с външни 
трибуни с общ капацитет 
2300 места, като за всич-
ки терени са предвидени 
и паркинги. Проектът ще 
включи и четири игрища 
за тенис с размери 18/36 м, 
както и две за баскетбол 
– 16,50/30 м, и две за волей-

бол – 13/24 м. Открит пар-
кинг с 450 места за авто-
мобили и 10 за автобуси ще 
улеснява спортуващите и 
зрителите.

„Изграждането на ме-
гакомплекса е от изклю-
чителна важност за раз-
витието на спортната 
и туристическа инфра-
структура на региона и 
на страната. Туризмът е 
сектор на икономиката, 
който придобива все по-

голяма важност за община 
Разлог“, сподели кметът 
Красимир Герчев. 

Oбщo зacтpoeнaтa 
плoщ нa cгpaдитe ще e 
11 235 кв. м, нa yлицитe и 
пapкингитe – 16 887 кв. м, 
нa нacтилкитe – 17 677 
кв. м, a зeлeнaтa плoщ 
щe зaeмa 57 163 кв. м, или 
55,52% от територията. 

Пpeдвиждa ce изгpaж-
дaнeтo нa cпopтния кoм-
плeкc дa ce peaлизиpa нa 
4 eтaпa. Пpeз пъpвaтa гo-
динa тpябвa дa ca гoтoви 
3 фyтбoлни терена, oткpи-

титe тpибyни и oбcлyж-
вaщи пoмeщeния, кaктo и 
пapкинги към игpищaтa. 
Bтopият eтaп включвa 
cтpoитeлcтвoтo нa 1 
фyтбoлнo игpищe, cтa-
диoн, 2 терена зa бacкeт-
бoл, 4 - зa тeниc, 2 – зa 
вoлeйбoл, 2 oбcлyжвaщи 
cгpaди и oткpит пapкинг. 
В рамките на тpeтата 
фаза тpябвa дa зapaбoти 
зaкpитият плyвeн бaceйн 
c oлимпийcки paзмepи, a 
пocлeдната e ocтaвeнa 
за мyлтифyнкциoнaлнaтa 
cпopтнa зaлa.

Обектът щe ce oтo-
плявa нa тoк, нo щe имa 
oпция зa минaвaнeтo мy 
към пpиpoдeн гaз. Пoли-
вaнeтo нa зeлeнитe плo-
щи щe cтaвa oт coндaжeн 
клaдeнeц.

Концесията не поз-
волява да бъде изменяно 
предназначението на ком-
плекса. Според условията 
той не може да се отдава 
под наем, както и да се 
прехвърлят правата и за-
дълженията на трети лица 
освен със съгласието на 
Общинския съвет в Разлог.

В Благоевград ще бъде изграден нов православен 
храм, за който  църквата вече има изготвен идеен 
проект. Той ще бъде издигнат в парк „Македония“. 
Това стана ясно след среща между кмета на града 
д-р Атанас Камбитов и Неврокопския митрополит 
Серафим. На нея двамата са обсъдили подробности 
около реализирането на проекта. Площта, на която 
ще се разпростира църквата, е 800 кв. м, като тя ще 
събира около 2000 миряни. Височината на основния й 
купол ще е 30 м. 

Инфраструктурата ще е изцяло съобразена с из-
искванията на Българската православна църква. Ще 
има и помещение за Неделно училище. За удобство 
на жителите и гостите на Благоевград на място ще 
бъде построен и подземен паркинг. Очаква се първата 
копка да се направи още през лятото на 2019 г.

„С изграждането на новия храм ще бъде решен дъл-
гогодишен проблем, тъй като в момента в централ-
ната градска част има една  църква, намираща се в 
квартал „Вароша“, посочват от община Благоевград.

Проект на община Берковица за саниране и ремонт 
на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ в града е одобрен по Опера-
тивна програма „Региони в растеж“. Той ще бъде фи-
нансиран с 682 229 лв., съобщи кметът Милчо Доцов.

Договорът вече е подписан и в близките дни ще 
започнат процедури за избор на изпълнител. Дейност-
ите включват подмяна на дограмата, поставяне на 
външна изолация и СМР по вътрешната част на обек-
та, както и ремонт на покрива, на отоплителната и 
осветителната инсталация. 

След приключването на всички работи се очаква 
разходите за отопление да намалеят със 72%, уточни 
кметът.

Близо 2 млн. лв. ще 
бъдат инвестирани в ем-
блематични за Морската 
градина във Варна атрак-
циони. Средствата са 
осигурени по Оператив-
ната програма „Региони в 
растеж“, съобщи Тихомир 
Тимов, началник на отдел 
„Общинска инфраструкту-
ра“ в общината.

С парите ще бъдат 
обновени Розариумът, ма-
кетът на Черно море пред 
сградата на Аквариума, 
Алпинеумът. Мостът на 
желанията ще се възста-
нови в автентичния му 

вид. Ще бъде поставена 
нова паркова мебел. Ос-
вен това са предвидени 
средства за обновяване 

на зелени и цветни площи 
в парка, ще се обособят и 
спортни площадки.

Междувременно е да-

Мултифункционалната зала ще е с 1500 места, 
а капацитетът на футболния стадион - 2000 души 

дено началото и на още 
два мащабни проекта по 
естетизация на градска-
та среда във Варна. Тях-
ната обща стойност е 4 
млн. лв. Със средствата 
ще бъдат благоустро-
ени няколко площада и 
междублокови простран-
ства в центъра, ще се 
ремонтират улици, вклю-
чително и подземната 
им инфраструктура. По 
думите на Тимов всич-
ки дейности трябва да 
приключат до началото 
на летния сезон. В същия 
срок трябва да е възста-
новена и Шишковата гра-
динка.

„ЧЕЗ Разпределение България” и 
Българското дружество за защита 
на птиците (БДЗП) стартират по-
редица от мерки за опазване на белия 
щъркел по проект „Живот за птици-
те“. Кампанията започва с идването 
на пролетта и завръщане на птиците 
в страната. 

В рамките на проекта се пред-
вижда „ЧЕЗ Разпределение България” 
да монтира 900 платформи за повди-
гане на щъркелови гнезда, което ще 
намали инцидентите и ще минимизи-
ра заплахата за живота на птиците 
в резултат на досега с елементи от 
мрежата. Платформите ще спомо-
гнат за опазване на околната среда 
чрез предотвратяване на пожари и 
ще съкратят броя на прекъсванията 
на електрозахранването, предизвика-
ни от контакта на щъркелите с мре-
жата.

Като част от мерките за защита 
на птиците по проекта в началото на 
март е монтирана камера в едно от 
щъркеловите гнезда в с. Драгушиново, 
община Самоков. С нейна помощ от-
близо ще бъде наблюдаван животът на 
щъркеловото семейство. Това е един 
от подходите за обстойно проучване 
на ежедневните навици на птиците. 
Проучването ще помогне за набелязва-
не на конкретни мерки и стъпки, които 
биха били полезни за щъркелите и на 
по-късен етап  приложени от двете 
дружества. 

„Белият щъркел е една от най-оби-
чаните птици в страната. Завръща-
нето му по родните земи съвпада с на-
стъпването на пролетта. Да опазим 
този важен и емоционален за хората 
символ е една от основните мисии на 
проекта „Живот за птиците“ и ние 
влагаме много усилия в нейното реа-
лизиране“, е казала Мария Георгиева, 
ръководител сектор „Екология и пожар-
на безопасност“ в „ЧЕЗ Разпределение 
България”.

Като част от кампанията в края 

на март т.г. ЧЕЗ Разпределение и 
БДЗП ще обявят старта на конкурс 
за проект на рисунка на тема „Елек-
трическите стълбове – дом на диви-
те птици“.  Отличените художници 
и артисти ще получат възможност 
да претворят своите проекти върху 
разпределителни касети по главни-
те улици на няколко града в стра-
ната. 

Проектът „Опазване на застраше-
ни видове птици чрез обезопасяване 
на опасни за тях въздушни електро-
проводи в защитени зони от „Натура 
2000” в Западна България”, LIFE16 NAT/
BG/000612, или „Живот за птиците“, е 
с бюджет 2,65 млн. евро.  ЧЕЗ Разпре-
деление инвестира в него над 800 хил. 
евро, както и човешки ресурс и усилия 
за неговото изпълнение. Финансиране 
от 1,85 млн. евро е осигурено от Ев-
ропейската комисия по програма Life 
на Европейския съюз. Дейностите по 
намаляване на конфликта диви птици 
- електропроводи, изпълнявани в парт-
ньорство с БДПЗ, ще продължат до 
края на 2022 г.

С
ни

м
ка

 С
ве

т
ос

ла
в 

С
па

со
в



19СОФИЯпетък, 29 март 2019 Ñòðîèòåë

Елица Илчева

Три сгради - всяка с раз-
личен цвят и обща фасада, а 
за разкош и пързалка вместо 
стълби между етажите. Про-
зорци големи, колкото сте-
ните, и директен излаз към 
двора за игра. Това е инова-
тивното решение за визия-
та на бъдеща нова детска 
градина в кв. „Горна баня“, 
което спечели конкурса на 
Столичната община (СО). 
Той бе обявен през ноември 
2018 г. след обсъждане с ини-
циативен комитет в квар-
тала за увеличаване броя 
на местата в общинските 
детски градини и ясли.

Победителят в него 
– студио „Тилев Архите-
кти“ ООД с ръководител 
арх. Димчо Тилев, получава 
15 000 лв. награда и договор 
за работен проект за из-
граждането на градината. 
Това стана ясно по време на обявяване на класирането в при-
съствието на главния архитект на София Здравко Здравков 
и зам.-кмета на Столичната община доц. д-р Тодор Чобанов. 
На второ място е проект на „Джей Ар Дизайн“ ЕООД с награ-
да от 10 000 лв. На трето място е А.Д.А. ООД, чието предло-
жение е инспирирано от детски рисунки, и получава 5000 лв. 
Това, което обединява и трите идеи, е, че детската гради-
на трябва да бъде изградена с няколко свързани помежду си 
сгради. Покривите навсякъде са скатни, тъй като това беше 
едно от изискванията в конкурса, поставено от кмета на СО 
Йорданка Фандъкова. Проектите също така трябваше да се 
вписват в околното застрояване – предимно еднофамилни 
къщи. Най-сериозното предизвикателство според повечето 
участници е било това, че е трябвало обектите да изпълват 
максимално терена, обособен между улиците „Никола Милев“, 
„Синьо Езеро“ и „Перуника“, който е с неправилна форма.

Главният архитект на София Здравко Здравков инфор-
мира, че

общо 25 кандидати са  
изготвили предложения, 

включително и два чуждестранни екипа. Всички ще бъ-
дат официално публикувани на сайта на Направление „Ар-
хитектура и градоустройство“. За момента не е ясно кога 
ще започне строителството. След изтичане на срока за 
обжалване на конкурса предстои сключване на договор за 

технически проект. След 
изработването му ще 
се обяви и поръчката за 
строителство.

Победителят е по-
лучил 75,6 точки от кон-
курсната комисия. Както 
вече стана ясно, предло-
жението му е за нестан-
дартна сграда, която от 
северната лицева страна 
е с единна фасада с обли-
цовка, създаваща усеща-

не за дърво,  а от юг е оформена като три отделни къщи на 
по 2 етажа в синьо, жълто и червено. В южната си част те 
са изцяло от стъкло, което ги прави много светли. Отделно 
имат интересни засеци, с които освен нетривиалната фор-
ма се осигурява и източно слънце. Пред всяка къщичка има 
площадки за спорт и игри, отделно има физкултурен салон 
и игрище. Помещенията в къщичките са разделени на две – 
спалня и място за занимания. Индикативната цена е около 
1,5 млн. лв. (по данни на СО една нова детска градина струва 
около 2 млн. лв.) 

Според арх. Димчо Тилев концепцията на екипа му подчер-
тава функционалната предназначеност чрез обемно-прос-
транственото решение. Главните помещения за групите 
се явяват композиционен център на сградата, акцентиран в 
динамичното им обемно решение като стилизирани къщички 
в открояващи цветове. Обслужващите помещения са групи-
рани в отделен обем с изчистена линия и фоново третиране 
на фасадното оформление.

Сградата е разположена в северната част на имота, 
осигурявайки пространство за външни площадки за игра с 
южно изложение. Обособени са два входа – един за пешеходци 
и посетители, и втори - за автомобилен достъп. Предвиден 
е паркинг с 8 места за автомобили и 16 велосипеда. 

Иновация е прилагането на пакет от най-модерни архи-
тектурно-строителни решения и технологии за повишава-
не на комфорта на обитаване и реализиране на устойчива 
среда.

По време на представянето на проектите доц. 
д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столичната общи-
на по направление „Култура, образование, спорт и 
превенция на зависимости”, отправи критика към 
архитектите, че в нито едно от предложенията не 
е помислено за соларни панели. „Новопостроените 
детски градини трябва да бъдат модерни и мак-
симално функционални и устойчиви като сгради. 
Всички премирани проекти в „Горна баня” предлагат 
скатен покрив, а никъде не виждам соларни панели. 
Надявам се да бъдат включени на следващ етап, 
защото за едно такова заведение е изключително 
важно да намали разходите си за топла вода“, под-
черта той. 

Доц. Чобанов обърна внимание и на остарелите 
нормативни изисквания към сградите на забавачки-
те. Според тях всяка градина трябва да има админи-
стративна фасада, която на практика не е нужна, а 
в същото време взима от мястото за застрояване. 
„Друг проблем са големите коридори, които са напъл-
но излишни. Те се ползват само когато децата идват 
и си тръгват от градината“, обясни зам.-кметът на 
София. Той добави, че е ненужно да има и отделно по-
мещение за спалня, защото те се използват по един-
два часа на ден. „От години и аз, и кметът на СО 
Йорданка Фандъкова обясняваме как това трябва да 
се промени и да се позволи поставянето на разтега-
телни легла или такива, които се вадят само когато 
малчуганите спят, както е в цяла Eвропа. Така на по-
малко пространство ще могат да се правят градини 
за повече деца“, коментира той.

Според доц. Тодор Чобанов е нужна промяна и 
оптимизиране на остарялата наредба на Минис-
терството на регионалното развитие и благоу-
стройството, която поставя изискванията за това 
как да се строят детските градини. Тя ще наложи 
промени в идейния проект, спечелил първо място, 
тъй като включва изискване за пространството 
под прозорците, каквото в идеята на „Тилев архи-
текти“ няма.

Доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО: 

Класираният на второ място проект на 
студио „Джей Ар Дизайн“ с ръководители арх. 
Евгения Димова-Александрова и арх. Румен 
Александров залага на това, че детската 
градина трябва да обедини съжителството 
на два свята – на децата и на възрастните. 
Проектът им има за цел да ги свързва, като 
за изразни средства използва детския ма-
щаб, мекотата в обемите, вдъхновени от си-
луета на Витоша, и съвременната концепция 
за забавачки, която изисква самостоятел-
ност на всяка градинска и яслена група. Про-
ектът осигурява изложения на юг-югоизток 
за всички занимални, има отделни входове от 
север за градински и яслени групи. 

Идеята за по-дребен мащаб се постига 
чрез обособяване на отделни двуетажни обе-
ми на групите и административното звено, 
обединени с музикален/физкултурен салон и 
пространства за игри и развиване на умения, 
с възможност за сепариране чрез мобилни 
стени. Носещата конструкция е стомано-
бетонна, като в трите обема на детските 
групи са предвидени СТБ рамки с касетирани 
конструкции на междинните плочи за преодо-
ляване на подпорните разстояния. Покриви-
те са скатни, СТБ с оберлихти. Фасадите 
са окачени със слънцезащитни решетки и 
цветни пана. Стойността тук е най-висока 
– приблизително 2,5 млн. лв. Приказен силует и образ, асоцииращ 

детска рисунка, предлага получилият бронз 
проект на А.Д.А с ръководител арх. Иво Пан-
телеев. Пространствената структура при 
него е изразена чрез композиция от артику-
лирани обеми и материали. Сградата осигу-
рява преход от мащаба на къщите към този 
на жилищните блокове. Ориентацията е на-
сочена така, че да намира естественото ос-
ветление за занимални и спални помещения. 

Осигурена е възможно най-малка площ на 
сутерена, прецизно са спазени изискванията 
на наредбата за отстоянията. Интересна 
е предвидената на покрива над главния вход 

ботаническа градина.
Двете яслени групи са със собствен вход, 

а интегрирането им с по-големите деца се 
осигурява чрез главното фоайе, което ги 
свързва с физкултурно-музикалния салон. Той 
пък се ползва и като зала за представления. 
Устойчивостта е постигната чрез пасивни 
средства – ориентация, повишена топлои-
золация, слънцезащита, лесни за поддръжка 
материали. Покривите са решени с цветна 
алуминиева ламарина, фасадите са от етер-
нит –поликарбонат, мазилка и термодърво 
и др. Строителната стойност на обекта е 
изчислена на около 2 млн. лв.

Проект за нестандартна сграда спечели конкурса на 
Столичната община

Трето място

Второ място
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- габарит на касата – 82 мм
- стъклопакети с дебелина до 52 мм
- шумоизолация до 47 dB

bluEvolution 82 

до 0.71 W/m
2 K

&
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оторизиран представител

New aluminium system
COR 80 
Industrial

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.

- Spain) and do not indicate a constant characteristic in production quality.

Transmitancia / Transmittance

UW  0,8 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

65 mm

Secciones
Sections
Marco / Frame 80 mm
Hoja / Sash 88 mm

Ventana / Window 1,5 mm
Puerta / Door 1,7 mm

Polyamide strip length 45 mm

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras 
ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating hardware with concealed 
hinges and security hardware - Evo Security.

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): Clase / Class 4
Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): Clase / Class E1950
Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): Clase / Class C5

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
 / Colour 

/ Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-pa-
ralela y abatible.

Open in: Casement, tilt & turn, tilt & slide, tilt.
Open out: Casement, projecting.

Ancho / Width 
Alto / Height 

160 Kg

COR 80 INDUSTRIAL - DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Muestra ensayada por / Sample tested by 
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

www.dograma-migmarket.com
e-mail: prozorci@migmarket.bg  +359 897 921 664

 0.8 W/m
2K
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„Елкабел Бургас” е пър-
вата българска компания, 
специализирана в произ-
водството на кабели и 
проводници. Основана е 
през 1947 г. на базата на 
няколко малки цеха за елек-
тротехнически продукти. 
Произвеждат се теле-
фонни, силови и каучукови 
кабели. От 2006 г. каучу-
ковото производство е 
затворено поради завише-
ните изисквания за опаз-
ване на околната среда и 
здравето на работещите.

През 1995 г. „Елкабел” 
е първият завод в България, който 
внедрява система за управление на ка-
чеството ISO 9001. Към момента има 
внедрена Интегрирана система за уп-
равление (ИСУ), включваща Система за 
управление на качеството, сертифици-
рана по ISO 9001, Система за управле-
ние на околната среда, сертифицирана 
по ISO 14001, и Система за управление 
на здраве и безопасност при работа в 
съответствие с OHSAS 18001. Серти-
фикатите за системи за управление са 
основен компонент не само на вътреш-
ната, но и на външната търговия. В на-
чалото на 1998 г. „Елкабел” е първото 
дружество, приватизирано през фондо-
вата борса. 

„Елкабел Бургас” днес е най-големият 
производител на кабели и проводници в 
България. Разширяваме производстве-
ната номенклатура и типовете кабели, 
за да отговорим на високите изисквания 
на пазара, на променящите се нужди на 
различните сектори на икономиката.

Производствената номенклатура на 
компанията надхвърля 3500 изделия.

Какво произвеждаме: 

 Медни и алуминиеви жила до 
630 mm2.

 Контролни и силови кабели с изола-
ция от PVC, PE или XLPE. 

 Силови кабели средно и високо 
напрежение с изолация от химически 

омрежен полиетилен (XLPE) до 110 kV. 
„Елкабел” разполага с две линии за произ-
водство, закупени и монтирани от фир-
ма Sumitomo Electric – Япония, и по тяхна 
лицензна технология. Жилата могат да 
бъдат от мед или алуминий, външните 
обвивки – от PVC, PE или LSZH.

 Силови кабели с XLPE покритие за 
въздушно окачване до 35 kV.

 Съобщителни кабели с хартиена 
или PE изолация.

 Алуминиеви, алуминиево-стомане-
ни и медни неизолирани проводници за 
въздушно окачване. 

 Изолирани проводници до 750 V. 
 Кабели със специални характерис-

тики: 
а/ Неразпространяващи горенето си-

лови и контролни кабели, несъдържащи 
халогени, и с понижена горимост, които 
в условия на пожар имат ниски емисии на 
токсични газове и забавят разпростра-
няването на пожара;

б/ Кабели средно напрежение с на-
длъжна и напречна водоустойчивост, с 
екрани от алуминиеви ленти, едножил-
ни или трижилни, с броня от телове или 
ленти.

В зависимост от желанията на на-
шите многобройни клиенти от стра-
ната и света произвеждаме кабели по 
БДС; VDE; IEC; EN; HD; BS; NF-C; ГОСТ и 
други стандарти или технически изиск-
вания на клиента. Ние твърдо вярваме, 

че акцентът върху качест-
вото е водещо конкурентно 
предимство, което ни отли-
чава от всички останали. 

Заводът разполага със 
самостоятелно структурно 
звено - Изпитвателна лабо-
ратория, акредитирана от 
Изпълнителната агенция 
„Българската служба по ак-
редитация”, където се про-
веждат изпитания на мате-
риали и готови изделия.

Прогрес, стимулиран от 
малки стъпки

Нашата стратегия има за цел да 
подсили позицията ни на лидер в кабел-
ното производство, както и да посрещ-
нем променящите се нужди на пазара по 
отговорен начин. Безопасността и еко-
логичната и социална отговорност са в 
сърцето на нашите дейности. 

Стремим се да намалим образува-
нето на отпадъци с въвеждането на 
съвременни технологии, щадящи окол-
ната среда. Проектираме продуктите 

си по начин, който свежда до минимум 
отпадъците, образуващи се по време на 
технологичния процес, и използваме ка-
чествени иновативни материали.

Сертификацията по стандарти за 
системи за управление и удостоверя-
ването на съответствието чрез сер-
тификати са основен компонент на 
международната търговия и градят от-
ношения на доверие между бизнес парт-
ньорите.

„Елкабел Бургас” като работодател

Персоналът на „Елкабел” АД в момен-
та е около 350 човека. Плановете ни за 
второто тримесечие са за увеличение 
на персонала. Кандидати за работа не 
липсват, обратно на тенденциите на 
национално ниво. Това се дължи до из-
вестна степен на коректността ни 
като фирма, на грижата и вниманието, 
което отделяме към всеки един наш 
служител, както и на предоставяните 
възнаграждения, които са над средната 
работна заплата за страната и са на 
едно много добро ниво за Бургас.

Ежегодно „Елкабел” АД дава възмож-
ност за заетост на младежи без стаж 
по специалността, посредством евро-
пейски програми за стажуване, както 
и чрез дуалната форма на обучение по 
време на работа.

Ние се стремим да предлагаме и 
осигуряваме привлекателни условия за 
работа както на настоящите, така и 
на бъдещите ни служители. Вярваме, че 
инвестицията в персонала е най-цен-
ната.

Стратегическа цел

Стратегическата ни цел е да оста-
нем лидер в доставките на българския 

пазар, отговаряйки на нуждите на кли-
ентите ни. 

Пазари

В момента съотношението между 
външния и вътрешния пазар е 50/50%. 

В страната основни наши клиенти 
са електроразпределителните друже-
ства, инженерингови, строителни, тър-
говски и други компании. 

Предприятието е доставчик за елек-
троразпределителни дружества в Ав-
стрия, Германия, Великобритания, Бел-
гия, Унгария, Словакия, Литва, Италия, 
Македония, Албания, Кипър и др.

Тази година „Елкабел Бургас” прави 
първи стъпки за разширяване на пазари-
те си и в Близкия изток, установяваме 
контакти и с представители на компа-
нии от Африка. 

Търговски бази в страната

Дружеството ни следва установена-
та си политика за мащабно разширява-
не на търговските си бази в страната. 
През 2015 г. се отдели производствена-
та от търговската база в град Бургас. 
Търговската площ е изнесена в непо-
средствена близост до предприятието. 

Последва изграждане на търговска 
база в Пловдив през 2016 г. Тя е постро-
ена на мястото на бившия мотокарен 
завод. Базата включва 1200 кв. м тър-
говска и 2000 кв. м. складови площи. 

През 2019 г. „Елкабел Бургас” може да 
се похвали с новоизградената си тър-
говска база и в град София.

Базите разполагат с необходимите 
машини и съоръжения, транспортно-по-
демна техника за осигуряване на бързо 
и ефективно обслужване на клиентите. 

Търговските ни бази разполагат с пъ-
лен набор от продукцията на завода, както 
и с електротехнически изделия, кабелна ар-
матура, кабелни канали и тръби и други ак-
сесоари, необходими при изграждане на ка-
белни линии, както и за домашна употреба.

За „Елкабел” можем да кажем: „Успех, 
постигнат чрез качество, коректност 
и компетентност”.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Ремонтно-възстановителни работи за осигуря-
ване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на ДГ 
№31, находяща се в гр. София, район „Люлин”

Наименование: Подмяна на съществуващ питеен водопровод по 
ул. „Булаир”, гр. Бургас

Наименование: Укрепване на коритото на река Стара река, чрез 
изграждане на подпорни стени в град Батак

Наименование: Аварийно-възстановителни работи по транс-
портната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване прово-
димостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, Община 
Самоков

Наименование: Избор на изпълнител за строителство по въ-
веждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване 
на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – 
Първомай” ЕООД, гр. Първомай

Наименование: Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем, и изграж-
дане на система за предпазване от дъждовните води

Наименование: Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на 
улични и тротоарни настилки на територията на Община Троян през 
2019 г.” по обособени позиции

Наименование: Аварийно възстановяване на мост на ул. „Алексан-
дър Стамболийски“ над р. Съзлийка, находящ се в централната градска 
част на град Никопол

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

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Столична община, район Люлин
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 816 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 09/04/2019    Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, район 
„Люлин”, жк „Люлин” , бул. „Захари Стоянов“ №15

Дата: 10/04/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Миглена Спасова
Факс: +359 029250085
Адрес: бул. „Захари Стоянов“ №15
Адрес на възложителя: www.lyulin.bg 
Телефон: +359 029237240
E-mail: lyulin@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902137&mode=view

Възложител: Община Долна Митрополия
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 990 591.85 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 9
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 12/04/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала, 
находяща се в Община Долна Митрополия, ул. 
„Св. св. Кирил и Методий“ №39

Дата: 15/04/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Пепа Герашка 
Факс: +359 64680704
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №39
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
dolnamitropolia.bg/
Телефон: +359 64680704
E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902772&mode=view

Възложител: Община Троян
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 941 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
13/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 16/04/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: постъпилите офер-
ти се отварят в сградата на Общинска ад-
министрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възражда-

не” №1 в заседателната зала на трети етаж
Дата: 17/04/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Николай Райковски; Мар-
тин 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=902606&mode=view

Възложител: Община Никопол
Oсн. предмет: 45221110
Прогнозна стойност: 788 270.74 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 15/04/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Никопол, Общи-
на Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5, ет. 
2, стая 212

Дата: 16/04/2019 Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Светлозар Трифонов, 
Люба Петрова
Факс: +359 65412764
Адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ №5
Адрес на възложителя: http://www.nikopol-bg.
com
Телефон: +359 65412190
E-mail: obstinanil@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=903173&mode=view

Възложител: Водоснабдяване и канализация 
ЕАД
Oсн. предмет: 45231113
Прогнозна стойност: 650 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 15/04/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Бургас, кв. „По-
беда”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 3, 

конферентна зала №305
Дата: 16/04/2019    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=901770&mode=view

Възложител: Община Батак
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 594 167 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 11/04/2019   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Батак; гр. 
Батак; пл. „Освобождение” №5; заседателна 

зала, първи етаж
Дата: 12/04/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Мария Батаклиева
Факс: +359 355320-30
Адрес: пл. „Освобождение“ №5
Адрес на възложителя: www.batak.bg
Телефон: +359 355320-21
E-mail: mncplt_batak@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902345&mode=view

Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 393 842.21 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 08/04/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Самоков, ул. „Ма-
кедония” №34 , сградта на Община Самоков, 
заседателна зала - втори (или трети) етаж

Дата: 09/04/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Красимира Костадинова - ди-
ректор дирекция ТСУЕП
Факс: +359 73266650
Адрес: ул. „Македония“ №34
Адрес на възложителя: http://samokov.bg/
Телефон: +359 835840410
E-mail: obsamop.nov1@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902836&mode=view

Възложител: Медицински център I - Първо-
май ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 333 155.20  лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 15/04/2019    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: Деловодството на 
„МЦ I- Първомай” ЕООД
Дата: 16/04/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: д-р Румяна Димитрова Бойлова
Факс: +359 898875292
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №51

Адрес на възложителя: http://www.mbal-
parvomay.com.
Телефон: +359 898875292
E-mail: medparv@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=902353&mode=view

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня 
на клиентите си да продължават да сле-
дят и активно да контролират потреб-
лението на електроенергия в домовете 
си и през пролетния сезон. Традиционно 
през по-топлите месеци консумацията на 
електроенергия намалява чувствително в 
сравнение с потреблението през зимата, 
когато близо половината от използваната 
електроенергия е за отопление на дома. 

Около 6 - 10% от всяка сметка за елек-
троенергия на едно домакинство са за ос-
ветление. Годишната консумация на елек-
троенергия за осветление в дома зависи 
от броя и вида на осветителните точки, 
както и от начина на живот. Малки про-
мени в ежедневните навици на домакин-
ствата могат да имат реален и измерим 
ефект върху потреблението и съответно 
върху сметките за ток. Модерните техно-
логии позволяват да се пести енергия от 
осветлението в дома, без да се нарушава 
необходимият комфорт.

Замяната на крушките с енергоспестя-
ващи – например компактни луминисцентни 
или светодиодни (LED), може да осигури до 
80% икономия на енергия от осветление. 
Една 8W LED крушка осветява колкото 
стандартна 60W с нажежаема жичка – 
осигурява същата светлина, но с над 80% 
по-нисък разход на енергия. LED крушките 
са и най-чистият и най-екологичен начин 
за осветление. Те не съдържат токсични 
материали и се рециклират на 100%.

Монтирането на таймери, датчици за 
движение или светлинни сензори помага 
осветлението да се използва ефективно. 
Затова е подходящо за сервизни помеще-
ния. Употребата на реостатни ключове 
или ключове с дистанционно управление, 
използването на локално осветление, как-
то и изключване на осветлението при 
излизане от съответното помещение са 
сред мерките, които допринасят за нама-
ляване на разходите. Децата също трябва 
да се научат да бъдат отговорни към раз-
умното използване на електроенергията 
за осветление.

Всяка стая има специфично предназ-
начение и осветлението трябва да се 
съобрази с него. Добре е да се използват 

няколко осветителни тела в едно помеще-
ние, за да се постигне различна функцио-
налност и удобство. 

При закупуване на осветителни тела 
е необходимо да се обръща специално вни-
мание на етикета за енергийна ефектив-
ност – изборът на възможно по-висок клас 
осигурява и по-голяма икономичност на 
консумацията. Спестената енергия и по-
дългият живот на осветителното тяло 
ще изплатят ефективно инвестицията. 
Животът на една енергийно ефективна 
крушка клас А е над 10 000 часа – 10 пъти 
повече от живота на обикновената, кое-
то прави нейната енергийна ефективност 
още по-висока в дългосрочен план. 

Максималното използване на днев-
ната светлина, редовното почистване 
на прозорците, липсата на мебели пред 
тях, боядисването в по-светли тонове 
на стените и таваните на помещени-
ята, върху които пада пряка слънчева 
светлина, поддържането на чистотата 
на крушките и осветителните тела са 
дейности, които не изискват особено 
усилие, но повишават ефективността и 
възможностите за разумно потребление 
на електроенергията. 

Интересни факти и други практични 
съвети за пестене на енергия в дома са 
публикувани на корпоративния уебсайт 
www.cez.bg в раздел „За клиента“, секция 
„Енергийна ефективност“ и във фейсбук 
профила на „ЧЕЗ Електро България“ АД на 
@cezelectrobg.
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Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Завърш-
ва средното си образование със златен медал, а през 
1970 г. се дипломира като строителен инженер-кон-
структор във Висшия институт по архитектура и 
строителство (сега УАСГ) и започва работа в Инсти-
тута по строителна кибернетика. През 1972 г. постъп-
ва в следдипломната програма на Строителния факул-
тет на Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири 

години по-късно защитава доктората си. 
От 1978 г. Янев е инженер-изследовател в Земе-

тръсния инженерен център на Калифорнийския уни-
верситет в Бъркли. Там той анализира поведението 
на конструкции при симулирани земетресения. През 
1989 г. създава Секцията по инспекция и управление 
на мостове в новооснованото Бюро по мостовете към 
Транспортния отдел на общинските власти в Ню Йорк. 

Води курс по управление на мостове в различни уни-
верситети. Изнася лекции в Япония, Франция, Англия, 
Китай, Дания. През 2008 г. УАСГ го удостоява с научна-
та степен „Доктор хонорис кауза”.

В няколко поредни броя на в. „Строител“ ще Ви пред-
ставим откъси от книгата на проф. Янев „Конструк-
тивен поглед“. 

Проф. д-р инж. 
Божидар Янев

С основния си отвор 
от 1280 м висящият мост 
Голдън Гейт („Златната 
порта“) в Сан Франциско 
е световен шампион по 
дължина от откриването 
си през 1937 г. до откри-
ването на 1298-метровия 
Веразано в Ню Йорк през 
1964 г. Шампион по кра-
сота е завинаги. Драма-
тичната комбинация на 
залива и моста е магнит 
за туристи, артисти, 
спортисти и самоубийци. 
През 1978 - 1979 г., когато 
работех в университета 
в Бъркли, броят на скочи-
лите от пешеходната пъ-
тека достигна 1000. Оце-
ля само един гимназист, 
който не можа да обясни 
защо е скочил. По същото 
време пак там група бри-
тански шегаджии, облече-
ни във фракове и цилиндри, 
направиха (може би пър-
вия) групов бънджи скок 
и изчезнаха с моторница. 
Пресата ги окачестви 
като човешките Йо-Йо, а 
съдът ги осъди в отсъст-
вие. Но след техния спек-
такъл самоубийствата 
задълго оредяха – кратък 
триумф на фарса над тра-
гедията. По-късно скрита 
камера засне скачащите и 
създаде материал за про-
тиворечивия документа-
лен филм „Мостът“. 

Анекдотите около мо-
ста са много. Показвам 
на студентите си как 
температурна разлика от 
20°C може да промени ни-
вото в центъра на моста 
с около 7 м. Напомням, че 
мостът се боядисва не-
прекъснато – започват 
от единия край, щом свър-
шат в другия, в резултат 
на което им предстои 
масивно смъкване на нас-
лоена оловна боя. Най-та-
лантливи инженери ана-
лизират конструкцията 
под ветров и земетръсен 
товар и докладите им са 
уроци по динамика. Поу-
чителна е и добре доку-
ментираната история на 
строежа. Не на последно 
място по-прекрасна раз-
ходка над Залива от пеше-
ходната пътека на Голдън 
Гейт няма не само за ско-
кове, но също и за инспек-
ция. В случай на земетре-
сение проектантът Елис 
е препоръчал Голдън Гейт 
като най-безопасното 
убежище. Много земетре-
сения го потвърждават. 

Дългогодишните ми 
домогвания към покана 
за инспекция на моста 
не успяха. За щастие мой 
колега спечели доверието 
на завеждащия поддръж-

ката му, който ни покани 
на посещение по време на 
инженерна конференция.

Поне половината вре-
ме Голдън Гейт е забулен 
в мистична мъгла, нели-
шена от чар, но ние слу-
чихме брилянтен следо-
бед. Гостоприемството 
на домакина беше в пълен 
контраст с обичайната 
затвореност. Показа ни 
закотвянето на кабелите 
и след това ни попита на 
коя от кулите да се качим. 
Разбира се, на тази към 
Саусолито, за да се вижда 
Сан Франциско зад моста. 

Качването по кабе-
лите, за което мечтаех, 
надхвърляше позволено-
то. За урок по клаустро-
фобия и търпение трима 
се събрахме в асансьор 
за двама души в крака на 
кулата и той полази на-
горе. Погледът от върха 
си струваше търпение-
то. Шестте платна се 
стрелваха 150 м под нас, 
а 60 м по-надолу океанът 

се разстилаше до хори-
зонта. Индустриалният 
червен мост и Пасифика 
- зелен отблизо, син в да-
лечината – бяха нераздел-
ни. Под отсрещната кула 
неизтощими сърфисти ча-
каха идеалната вълна. Сан 
Франциско се белееше на 
изток и от него двойни-
ят висящ мост на Залива 
(Bay Bridge) се протягаше 
към острова Йерба Буена 
и Окланд. 

С пътно платно на 
едно ниво и само 2 кабе-
ла Голдън Гейт е видимо 
по-лек и елегантен от 
двуетажните Веразано 
и „Джордж Вашингтон” в 
Ню Йорк с техните 4 ка-
бела. При мостовете на 
Отмар Аман височината 
на кулите се отнася към 
дължината на отвора, как-
то приблизително 1/11, а 
Гейт е по-драматичен с 
приблизително 1/9. Много 
баби вещаят хилаво бебе, 
но на Голдън Гейт му е 
провървяло. Джозеф Стра-

ус (Joseph Strauss, 1870 
- 1938) получава кредит 
за проекта, въпреки че е 
предложил хипертрофиран 
хибрид, окачествяван като 
„подвижен мост, преял от 
стероиди”. Решаващият 
анализ е на Чарлз Елис 
(Charles Ellis, 1876 - 1949), 
а архитектът Ървинг Ф. 
Мъроу (Irving F. Morrow) е 
допринесъл за стила ар 
деко, особено ефектен в 
кулите. Успехът интегри-
ра незнайни щастливи 
съвпадения. Както посло-
вичното благородство, 
красотата на залива е 
задължила строителите. 

Връх на моста – връх 
в професията. Отне ми 
време, докато си спомня, 
че имам фотоапарат. До 
крака си забелязах дам-

ски слънчеви очила. Може 
би не всички посетители 
достигаха този връх със 
същия багаж.

По-късно предвиждах 
вечеря със семейство-
то на инж. Питър Янев 
(щастливо случайно съв-
падение на имената), ос-
нователя на фирмата „Зе-
метръсно Инженерство“ 
(Earthquake Engineering, 
EQE). Докато мислех как 
да стигна до бюрото му и 
си напомнях да не говоря 
през цялата вечер за мо-
ста, телефонът на нашия 
домакин звънна и той ме 
загледа подозрително. 

– Нали вие бяхте Янев? 
– попита той.

Уверих го, че още съм. 
Моят колега потвърди. 

– Тогава защо долу на 

будката за таксуване на 
колите някакъв човек се 
представя за Янев и иска 
да говори с Вас?

Взех телефона и чух 
Питър да казва, че ме чака 
в колата си на паркинга. 
Надявам се, че успокоихме 
шефа на поддръжката на 
Голдън Гейт. Обещах му 
разходка до върха на Брук-
линския мост, но досега не 
се е възползвал, а времето 
тече. 

В колата на път по Бей 
Бридж попитах Питър как 
ме е намерил на върха на 
Голдън Гейт.

– Елементарно – каза 
той, – приближавам от Са-
усолито и виждам трима 
луди на върха на кулата. 
Щом ти си в града, само 
другите двама са неясни. 
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Комплексът е тематичен и е изграден на площ от 1,3 млн. кв. метра 
Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Турският президент 
Реджеп Ердоган откри 
тържествено най-големия 
тематичен увеселителен 
парк не само в столицата 
Анкара, но и в Европа. Ком-
плексът е изграден на площ 
от 1,3 млн. кв. метра и носи 
името Ankapark Wonderland 
Eurasia. Община Анкара е ин-
вестирала 1,4 млрд. турски 
лири в обекта. Изграждане-
то му е продължило близо 
шест години.

Президентът Ердоган 
е произнесъл своето при-
ветствие на церемония, 
провела се на фона на висок 
макет на тиранозавър. По 
думите му новият увесе-

лителен парк ще осигурява 
на общината 50 млн. тур-
ски лири годишно. „Ankapark 
Wonderland Eurasia е не само 
символ на гордостта на Ан-
кара, но и на цяла Турция“, е 
казал Ердоган и е допълнил, 
че комплексът ще доприне-
се за туризма в града и ще 
повиши стойността на мар-
ката „Анкара”.

Тематичният парк е 
разделен на райони, в които 
съоръженията са свързани 
с различни времеви периоди 
– праисторически, каменна 
ера, древни цивилизации, 
настояще, бъдеще и др. В 
него има 2117 атракции, 
включително 14 влакчета, 
5-километрова железопътна 
система, 2 млн. вида расте-

ния и дървета и около 6800 
паркоместа. През първите 
12 месеца на експлоатация 
се очаква „страната на чу-
десата“ да привлече 5 млн. 

посетители. Генералният 
мениджър на парка Джем 
Узан е посочил, че гостите 
могат да бъдат спокойни 
относно сигурността си. 

„Всички машини са доста-
вени от най-добрите произ-
водители и ще бъдат обект 
на рутинни и специални про-
верки“, пояснил Узан.

В периода 29 - 31 март в 
Софийска градска художест-
вена галерия ще се проведе 
работилница за иновации 
като част от пилотния 
проект на Съвместния из-
следователски център на 
Европейската комисия „Нау-
ката среща регионите/пар-
ламентите“. Той има за цел 
да бъдат организирани ре-
дица събития в европейски 
градове за подобряване на 
комуникацията между пред-
ставителите на научните 
среди и участниците в упра-
влението, както и предоста-
вянето на валидирана изсле-
дователска информация по 
теми от ключово значение 
за взимащите решения.

Столичната община е 

избрана като един от гра-
довете участници в про-
екта. Тя е организатор на 
работилницата за инова-
ции в партньорство със 

Стопанския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“, 
Асоциацията за развитие 
на София и „Зелена“ София. В 
рамките на събитието ще 

Американският тех-
нологичен гигант Apple 
обяви, че пуска нова вер-
сия на AirPods, второ по-
коление на популярните 
му безжични слушалки. 
Новите имат по-дълъг 
живот на батерията и H1 чип, за който Apple твърди, 
че подобрява свързаността с iPhone или iPad. 

Второто поколение AirPods поддържат Hey Siri, 
или потребителите могат да си говорят с гласовия 
асистент, за да провеждат обаждания, да си пускат 
музика, да питат за времето и най-вече да говорят 
със Siri, без да докосват слушалките, което се изис-
кваше при първия модел.

AirPods се предлагат с кейс за безжично зареждане 
или без него. Той може да се използва и от притежа-
телите на първата версия на AirPods. Новият кейс 
предлага до 24 часа живот на батерията, като LED 
индикатор отвън показва дали се извършва зареждане 
или не.

Правителството на Хонконг обяви намерението 
си да инвестира 79,5 млрд. долара в изграждането на 
изкуствен остров. Той ще е с площ 1000 хектара и 
ще е най-големият в света. Новият остров ще бъде 
оформен в близост до съществуващия о. Лантау. 

Целта на проекта, наречен Lantau Tomorrow Vision, 
е да се справи със сериозния недостиг на земя за 
строителство на жилища. През последните години 
високото търсене на имоти е довело до сериозно 
увеличение на цените им и в момента те се смятат 
за недостъпни.

Планирано е изпълнението на проекта да стар-
тира през 2025 г., а първите обитатели да се на-
несат там седем години по-късно. Lantau Tomorrow 
Vision ще осигури 260 хил. имотни единици, като 70% 
от новите домове ще бъдат общински жилища.

Правителството на Саудитска 
Арабия ще реализира мащабен про-
ект в столицата на кралството Рияд, 
който ще възлезе на 23 млрд. долара. 
Плановете са средствата да се инвес-
тират в създаването на зелени прос-
транства, зони за отдих, велоалеи и 
над 1000 арт инсталации, за да се по-
добри качеството на живот в петми-
лионния град, както и да се осигурят 
по-добри възможности за развитието 
на туризма.

Очаква се с реализацията на про-
екта да се привлекат и частни инвес-
тиции на стойност 15 млрд. долара. 
Той ще се изпълни в рамките на иници-
ативата Визия 2030, която е насочена 
към разнообразяване на източниците 
на приходи на богатата на петрол мо-
нархия и създаване на работни места 
в частния сектор. 

Проектът включва и изграждане-
то на парк, който ще е четири пъти 
по-голям от Централния парк на Рияд. 
Дейностите трябва да започнат през 
втората половина на тази година и да 
приключат между 2023 – 2030 г.

Първият подводен ресторант 
в Европа отвори врати в Норвегия. 
Той е разположен в южната част на 
страната и прилича на голяма бе-

тонна тръба, частично потопена в 
Северно море. Името на заведение-
то е Under, което означава „чудо” на 
норвежки.

Първите гости на Under са били 
приятели и семействата на соб-
ствениците на обекта. Хората, кои-
то вече са резервирали и платили, 
ще могат да посещават ресторанта 
от началото на април. За момента 
интересът е голям – повече от 7000 
клиенти са заявили желание да се 
хранят под водата и да гледат плу-
ващите наоколо риби.

Ресторантът е проектиран от 
норвежката архитектурна фирма 

Snoehetta, която е автор и на опера-
та в Осло, и на Националния мемо-
риален музей за 11 септември в Ню 
Йорк. По думите на проектантите 
конструкцията на обекта може да 
издържи на много тежки метео-
рологични условия. Те са оформили 
ресторанта така, че в стъклената 
стена има минимални отражения. По 
този начин помещението през деня е 
изпълнено с естествена светлина, 
филтрирана от зеленикавия цвят на 
водата.

Салонът за хранене на заведение-
то събира около 40 гости, а менюто 
включва 18 ястия, приготвени от 
местни продукти и морски дарове.

В света има само няколко подвод-
ни ресторанта, намиращи се главно 
в тропическите води на Малдивите 
в Индийския океан.

бъдат разгледани три пре-
дизвикателства, пред които 
столицата, а и голяма част 
от градовете в България са 
изправени – енергийната 
бедност, транспорт & мо-
билност и социалният ефект 
на иновациите. 

„Целта е да се съберат 
мненията и идеите на раз-
лични групи от обществото 
и да се стигне до решения, 
които биха могли да се прило-
жат на практика. Методоло-
гията на работилницата за 
иновации се основава на фа-
кта, че когато се съберат на 
едно място хора с различен 
профил и интереси, има го-
ляма вероятност да достиг-
нат до ефективни решения 
по зададените проблеми“, 
посочват от Столичната 
община.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Спектакълът може да бъде видян на голям екран 
в началото на април

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Две години след невероятния ус-
пех на „Канатица“ – дебютния съв-
местен албум на мултидисциплинар-
ния музикант, продуцент и диджей 
Иван Шопов и вокалната фолклорна 
група „Авигея“, екипът се събира за 
ново музикално предизвикателство 
– продукцията Kanatitsa – Remixed. 
Този път се включват и редица изя-
вени чуждестранни и български ар-
тисти.

Новата творба представя 10 
композиции, вдъхновени от българ-
ския фолклор и пречупени през му-
зикалната призма на Иван Шопов и 
талантливите народни певици от 
„Авигея” по един съвсем различен 
начин. Те са ремиксирани от повече 
от дузина майстори на електрон-
ния звук от цял свят, между които 
Clockvice (Швеция), Vorso (Англия), 
Asa (Англия), Ghostek (Русия), Roel 
Funcken (Холандия), Amotken (Мекси-
ко), Climaxim (Украйна), Merlin Ettore 
(Канада), Close Your Eyes (Русия), 
както и от редица от най-изявените 
родни представителни на електрон-
ното звучене като L 33, LQ, Kliment, 
The Science, Ogonek, Cooh, Balkansky, 
1000 names, Esem, Smyah, Mytrip, 
Kundalini, The Third Man, Nocktern, 
Betafuture и др. 

Резултатът е съвършено един-
ство от приказни народни вокали, 
съвременни бийтове, преминаващи 
през гамата на електронните сти-

лове ембиънт, ню джаз, дъбстеп и 
дръмендбейс, съчетани с редица му-
зикални инструменти, като кавал, 
китара, пиано, които са основа на 
албума „Канатица“. А индивидуални-
ят почерк на повече от 25 артисти 
превръща Kanatisa – Remixed в нещо, 
което пренася класическия българ-
ски фолклор на съвременната меж-
дународна музикална сцена. 

Официалната премиера на проек-
та ще бъде отпразнувана с мащабен 
8-часов маратон с над 12 артисти в 
двете зали на новооткрития Music 
Jam Club (ул. „Пиротска“ 5). В основ-
ната Иван Шопов и „Авигея“ ще пред-
ставят на живо композициите от 
албума, а майсторите на електрон-

ния звук Nocktern, 1000 names, Kliment 
и The Science ще се погрижат за 
подгряването на атмосферата. Там 
ще се изявят още LQ, Ogonek и Cooh, 
които ще поддържат високия парти 
градус до ранни зори. Паралелно във 
втората зала уменията си зад пул-
та ще демонстрират The Third Man, 
Betafuture, Smyah и Mytrip.

Събитието ще е първото съв-
местно участие на Иван Шопов и 
„Авигея“ в София от година насам. То 
ще бъде веднага след завръщането 
им от мащабно турне в САЩ и Ка-
нада, където ще представят твор-
чество си в редица големи градове, 
като Торонто, Чикаго, Лос Анджелис 
и Сан Диего.

Книгата е мрач-
на антиутопия за 
света на хората 
след опустошител-
ната Смутна вой-
на. Човечеството 
се намира в начало-
то на нова техно-
логична революция 
и то е само една 
от многото раси, 
воюващи за своето 
място в Галактика-
та.

Обикновено го-
лемите неприятно-
сти започват с дребни формалности, като когато 
бодигард Кей е избран да ескортира детето на най-
важния човек в галактиката до далечна планета. 
Видимо простата за изпълнение задача се превръща 
в кървава мисия, от чийто край зависи бъдещето 
на хората. 

Кей е принуден да работи за Къртис Ван Кър-
тис – първия човек, победил смъртта и превърнал 
безсмъртието в стока за продан. Собственик на 
най-могъщата корпорация в Галактиката, той е спо-
собен да дари на подчинените си вечно блаженство, 
но и безкрайни мъки. След като е станал господар 
на живота и смъртта, Къртис си е поставил дори 
по-амбициозна задача и за нея му трябва най-добрия, 
адаптивен и изобретателен боец, който може да 
намери. 

Бодигардът Кей трябва да надмогне своите 
страхове, да се справи с призраците от миналото и 
да впрегне всичките си сили, за да победи тайните 
служби на самата галактическа Империя. А също 
и няколко извънземни цивилизации, за да има дори 
малък шанс за успех. При това, без да е сигурен, че 
неговата сполука няма да донесе нещастие и смърт 
на човечеството…

„Линията на бляновете” е роман, изследващ пси-
хологията на човека, който се оказва достатъчно 
суров и адаптивен, за да оцелее сред безмилостни 
интриги и жестока борба за власт и безсмъртие.

Сергей Лукяненко е един от майсторите на ру-
ската фантастика. Носител е на множество на-
гради, а по някои от знаковите му творби – като 
„Нощен патрул“ например, са направени успешни 
екранизации.

В продукцията Kanatitsa - Remixed участват 
редица чуждестранни и български артисти

Филмът на Милко Ла-
заров закри основната 
програма на един от най-
големите фестивали в 
света – „Берлинале“. Досе-
га творба на български ре-
жисьор не е имала подобен 
шанс. Впоследствие лен-
тата е отличена с големи-
те награди на фестивали в 
Сараево и в Техеран.

Сюжетът на българо-
германско-френската коп-
родукция пренася зрите-
лите далеч на север, за да 
разкаже една история за 
сблъсъка на цивилизации-
те през призмата на любо-
вта и човешките взаимо-
отношения. В юрта сред 
снежните полета двама-
та главни герои инуити 
– Нанук и Седна, мечтаят 
да съберат семейство-
то си отново. Те живеят Балетният спекта-

къл „Дон Кихот“ от сце-
ната на „Ковънт Гардън“ 
ще може да се гледа у 
нас на голям екран на 3, 
6 и 7 април в салоните 
на кино „Арена“ в София, 
Пловдив, Варна, Стара 
Загора, Плевен и Смолян.

Историята на Сер-
вантес за смелия рицар 
е извор на вдъхновение 
за безброй художест-
вени интерпретации. 
Хореографът Мариус 
Петипа създава това 

блестящо представле-
ние за приключенията на 
човека от Ла Манча и не-
говия верен оръженосец 
Санчо Панса. В центъра 
на сюжета е любовната 
история между младите 
Базилио и Китри.

Карлос Акоста изби-
ра тази жизнерадостна 
класическа творба за 
своята първа постанов-
ка на сцената на Крал-
ския балет. Неговата 
изпълнена с енергия ин-
терпретация дава въз-

можност на цялата тру-
па да блесне в ролите на 
буйни селяни, страстни 
цигани и дори на фан-
тастични цветя. Исто-
рията следва Дон Кихот 
в неговото живописно 
пътуване, за да почете 
своята въображаема 
благородна дама - Дул-
синея. Очарователен, за-
бавен и затрогващ, „Дон 
Кихот“ е спектакъл, из-
пълнен с вдъхновяваща 
емоция и изумителна 
балетна техника.

в духа на традициите на 
своите деди. Останали 
сами в пустошта, напом-
нят за последните хора на 
Земята. Когато здравето 
на Седна се влошава и тя 
умира, Нанук решава да 
изпълни последното й же-
лание – да намери отдав-
на заминалата им дъщеря 
Ага, избрала живота в гра-
да и загърбила традиции-
те. Така изведнъж на мъжа 
му се налага да се справя 
със свят, който не разби-
ра и в който няма място за 
хора като него...

„Винаги ме е вълнувало 
как модерният и бързо раз-
виващ се свят засяга мал-

ките общности. Как про-
цеси, които на пръв поглед 
нямат нищо общо, се от-
разяват върху живота на 
цели нации... Възхищавам 
се на хора, които живеят 
в непоносими за модерния 
човек условия и успяват 
да съхранят деликатни-
те си взаимоотношения и 
да приемат живота сми-
рено и състрадателно”, 
споделя режисьорът Мил-
ко Лазаров. Той и Симеон 
Венциславов са автори 
на сценария. През 2015 г. 
творбата им, в конкурен-
ция с още десет проекта 
от общо седем източ-
ноевропейски държави, е 
отличен с престижната 
награда „Кшищоф Кешлов-
ски“ на ScriptEast в Кан за 
сценарий от Източна и 
Централна Европа.
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„За мен е повече от 
ясно, че за добрия дизайн 
няма граници. Това, към 
което винаги се стремя, е 
ефектът „Уаууу“. Ако хората 
реагират с изумление, кога-
то видят нещо, което не са 
очаквали, и то е елегант-
но, чисто и харизматич-
но, значи сме си свършили 
работата.“ Това каза пред 
публика в „София Тех Парк” 
най-младият представител 
на известната дизайнерска 
династия Pininfarina - инж. 
Паоло Пининфарина. Той по-
ема компанията през 2008 г.

Паоло дойде у нас за 
третото издание на Деня 
на италианския дизайн по 
света, организиран от 
„Конфиндустрия България“ 
и „Аутомотив Клъстер Бъл-
гария“. При това той прис-
тигна в страната ни скоро 
след най-авторитетното 
автомобилно изложение в 
Женева, където неговият 

последен 

хиперавтомобил Battista 
събра всички овации. 

Италианецът постигна 
ефекта „Уаууу“ и в София 
с лекцията си Automotive 
Design – Pininfarina Design: 
Tradition and Innovation. Той 
изрази и желание да по-
строи сграда, при това не 
каква да е, а иновационен 
център, който да обедини 
индустрията и технологи-
ите.

Въпреки  че  името 
Pininfarina се свързва пре-
димно с автомобилите, 
марката прави дизайна на 
всякакви продукти - хими-
калки, битови електроуре-
ди, мебели, яхти, самолети 
и сгради. 

Аеродинамика във всяко 
здание

Студиото разработва 
архитектурни проекти от 
2011 г. и това, което ги от-
личава е... аеродинамиката. 
„Пренесохме аеродинамика-
та от колите, самолети-
те и яхтите в сградите и 
вярваме, че това ги прави 
елегантни, хармонични и 
чисти като форми“, обясни 
той визията на Pininfarina за 
строителството.

В този сегмент от 
дейността на бранда ра-
ботят 19 архитекти, при 
това далеч не само в Ита-
лия, а също в САЩ, Китай, 
Япония, Варшава, Турция, 
Сингапур и други страни. 
Това, с което са различни 
творенията им, е съчета-
нието на големите височи-
ни с изваяните форми, в кои-
то правите ръбове не са на 
почит. Първата завършена 
кула по проект на Pininfarina 
е в Сао Пауло, Бразилия, а 
последната - в Лимасол, 
Кипър. За момента българ-
ският проект е само идея и 
желание, но не е невъзмож-
но той да стане реалност, 
след като при откриването 
на конференцията главният 
архитект на София Здравко 
Здравко покани италиански-
те си колеги да се включат 
в конкурса за определяне на 
облика на зоната около пло-
щад „Света Неделя“.

Battista - сбъднатата 
мечта 

За близо 90 години ита-
лианското ателие е сът-
ворило визията на над 600 
коли, сред които модели 
на „Ферари“, „Мазерати“, 
БМВ, „Алфа Ромео“, „Пежо“ и 
други. Пининфарина призна 
пред българската публика, 
че никога не е летял в об-
лаците от щастие така, 
както носен от успеха на 
своята хиперкола. Според 
повечето критици в това 
определение за автомоби-
ла няма и най-малко преу-
величение, а Паоло говори 
за него като за собствена 
сбъдната мечта. Защото 
електрическата кола е пър-
вата не само проектирана, 
но и изпълнена изцяло от 
дизайнерската му компа-
ния, като освен това в нея 
са внедрени компоненти от 
най-добрите фирми от цял 
свят. Но истинското пос-

лание далеч надхвърля раз-
виваната от нея скорост 
от 400 км/ч с нейните 1900 
конски сили и преход с един 
заряд от 450 километра.

Pininfarina Battista е на-
пълно електрически, с ае-
родинамичен италиански 
дизайн, като в него има 
изключително много инова-
тивни технологии. Battista 
има шаси от монокок и от 
въглеродни влакна и кор-
пус от карбонови панели 
на каросерията с алумини-

ева конструкция отпред и 
отзад. Разпределението 
на теглото на Т-образна-
та 120 kWh акумулаторна 
батерия е конфигурирано 
така, че да оптимизира 
динамичния потенциал с 
четири двигателя, които 
независимо разпределят 
въртящия момент и мощ-
ността на всяко колело, 
като осигуряват всички 
предимства на модерно-
то векторно управление. 
Охладителните вериги и 
системи са базирани около 
пет радиатора. Активното 
задно крило има функция и 
на въздушна спирачка. Спи-
рачната мощност е около 

два пъти по-голяма от тази 
на автомобил от Формула 1.

Battista е хиперколата на 
бъдещето, вдъхновена от 
легендарното минало. 

Плановете са да бъдат 
произведени само 150 
бройки, 

които ще се разпреде-
лят поравно между Европа, 
Северна Америка и Азия. Па-
оло Пининфарина обясни, че 
две еднакви коли всъщност 

няма да има, като шофьор-
ската седалка на всяка ще 
се оформи според височина-
та, теглото и фигурата на 
клиента.

„Направих своеобразно 
затваряне на кръга. През 
1907 г. дядо ми, едва 13-го-
дишен, тапицира седалките 
на състезателните коли на 
„Ланчия“ по мярка за всеки 
пилот. Сега и ние в осно-
ваната от него фирма ще 
създаваме седалки по мяр-
ка“, коментира Пининфари-
на. „За нас проектирането 
на нещо красиво е ключово. 
Ние сме дизайнери, ние сме 
италианци. Не можем да 
правим компромис с красо-

тата и съвършенството. 
Затова и извисихме дизайна 
до нови граници. Създадо-
хме различна аеродинамика. 
Можехме да изследваме и 
експериментираме“, добави 
той. 

За бъдещето на авто-
мобилната индустрия и 
вдъхновението

В лекцията си Паоло Пи-
нинфарина обяви, че вижда 
бъдеще в електрическите 
споделени и автономни коли, 
но не и в летящите автомо-
били. Дизайнерът подчерта, 
че автономността изисква 
много работа и изграждане 
на нова пътна инфраструк-
тура. „Не бих инвестирал 
в летящ автомобил. За да 
го направиш, трябва да се 
справиш с всички усложне-
ния, които има при направа-
та и на самолет, и на кола. 
Стои и проблемът с орга-
низирането на този тра-
фик във въздуха“, каза той и 
за сетен път подчерта, че 
вижда огромни възможнос-
ти за дизайнерите, които 
са отдадени на иновациите. 

На въпрос, откъде чер-
пят вдъхновение дизайнери-
те на компанията, които са 
150 в трите клона в Италия, 
САЩ и Китай, генералният 
им директор посочи, че най-
често това е природата – 
животни, пейзажи, създаде-
ни форми от вятъра и дори 
ерозията. Той обаче разка-
за и за „заразяването с въ-
трешни идеи“. „Ти например 
работиш по автомобил. До 
теб е колега, който прави 
яхта. Виждаш нещо, което 
ти харесва, и го използваш. 
Разбира се, водеща е функ-
цията на създавания компо-
нент“, обясни Паоло. 

Най-младият представител на легендарната дизайнерска династия 
разказа пред родната публика за последната си хиперкола

Паоло Пининфарина е четвъртият генерален директор на 
семейната компания. В началото в продължение на 36 години 
начело е Батиста Фарина. 40 години управлява синът му 
Серджо, а по-големият му внук Андреа е шеф 15 години. Паоло 
Пининфарина е генерален директор от 2008 г.

На автомобилното изложение в Женева автомобилът 
Pininfarina Battista, който е напълно електрически, с много 
аеродинамичен италиански дизайн и изключително  
иновативни технологии бе признат за хиперкола

Кулата на новото летище в Истанбул е с формата на лале и подчертани аеродинамични форми

Снимка Румен Добрев
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

THE BOARD OF DIRECTORS OF „STROITEL NEWSPAPER“ EAD,
THE PROCURATOR AND EDITOR-IN-CHIEF,
THE TEAM OF „STROITEL“ NEWSPAPER 

DEAR ENG. PERGELOV, ENG. KACHAMAKOV, ENG. KOZAREV,
DEAR MS. NIKOLOVA,
DEAR TEAM OF „STROITEL“ NEWSPAPER,
DEAR FRIENDS,

Please accept the most sincere congratulations from the MB of BCC and my personal 
ones, on the occasion of the 10th anniversary of „Stroitel“ newspaper!

Since its establishment, until now, the newspaper is constantly with BCC – on the 

team attends all Chamber's initiatives. It is our voice before the society!
The contribution of the newspaper to the promotion of Chamber's activities is 

by providing information about its activities, supporting the Chamber in organisation of 
events. For us, the BCC's edition, as we call it – our newspaper, is not just a successful 
chamber's project. It is the living history of Branch's development during the last 10 years. 
The collected by its team information about the construction sector is invaluable.

The big and diverse audience of the publication is a proof of the reputation, established 

sector, „Stroitel“ newspaper became a standard for quality and professional journalism.

does for the Chamber.

new challenges. Write about achievements of Bulgarian builders. Continue to be the voice 
of BCC and let it becomes stronger and stronger.

I wish you good health, energy and strength so that you are able to uphold the high 

I am convinced that together we will achieve a lot of success in future!
Happy anniversary!

   Respectful yours,,
    ENG. ILIYAN TERZIEV,
    CHAIRMAN OF THE MB OF BCC 

„Stroitel” newspaper 
celebrates 10 years
On the occasion of this anniversary the 
newspaper issues an almanac

On 3rd April 2019 will be 
10 years since first edition of 
„Stroitel“ newspaper – the pub-
lication of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC). The 
media will celebrate its jubilee 
with a cocktail at „Sofia Hotel 
Balkan“. The Board of Direc-
tors and the team of „Stroitel“ 
newspaper will celebrate the 
newspaper’s 10th anniversary 
together with their partners and 
friends. To attend the event are 
invited the management of 
BCC, the regional chairpersons 
of BCC’s ROs, the advertisers, 
representatives of central and 
local authorities and of employ-
ers and branch organisations, 
trade unions, colleagues and 
other persons whom the pub-
lication has worked with over 
the years. Together with them, 
the team of „Stroitel“ newspa-
per will draw a balance of the 
past time, will cut into pieces 
the holiday cake and will make 
a wish for at least another 10 by 
10 years ahead.

Each guest at the event 
will receive a gift by the media 
– a specially prepared jubilee 

almanac „10 years „Stroitel“ 
Newspaper“, with records of 
the history – from creation and 
development of the media, the 
successful organised over the 
years forums, the events cov-
ered, the awards, partnerships, 
creative activities. The book-
album is a collection of events-
accents, from then impressive 
scope of activities, realised by 
the team of „Stroitel“ Newspa-
per. Since the printing of the 
first edition, until now, the news-
paper has not ceased following 
its priority № 1 – to be most 
useful to useful to all the rep-
resentatives of the construction  
sector, but also – to the institu-
tions and the society. The re-
porters had always been on the 
front line and had been gath-
ering information on the spot. 
Regardless of the challenges, 
the publication is keeping to 
pursue and  present an  up to 
date and accurate information 
and observing the principles of 
ethical journalism. Thus, over 
the years „Stroitel“ Newspaper 
becomes a recognizable brand, 
that is associated with a quality 

and objective media, receives 
number of awards and is a de-
sired partner. 

The Board of Directors (B 
of D) and the team express 
their gratitude to the com-
panies that support all the 
initiatives related to the 10th 
anniversary of newspaper – 
„Glavbolgarstroy Holding“ AD, 
„Geostroy“,  „GP Group“ AD, 
„Jupiter 05“ OOD, „Planex“ 
EOOD, „Raicommerce Con-
struction“ JSC, „Pipe systems“ 
AD, „Stroyproduct“ EOOD – 
Pleven, Euromarket Group, 
„Midia Group Holding“ AD, „Hy-
dromat“ OOD, „Karo Trading“ 
OOD and „Groma Hold“ EOOD.

The management of the Bulgar-
ian Construction Chamber (BCC) 
and the chairpersons of the organi-
sation's Regional Offices (RO) held 
a work meeting in the „Starosel“ 
complex. Event was attended by 
Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the 
Management Board (MB) of BCC, 
Eng. Nikolay Nikolov, Deputy Chair-
man of the MB and chairperson of 
the Regional Office of BCC – Burgas, 
Eng. Hristo Dimitrov, Deputy Chair-
man of the MB and chairperson of 
the Regional Office of BCC – Varna, 
Eng. Lyubomir Kachamakov, mem-
ber of the MB and chairperson of 
the Regional Office of BCC –Sofia, 
Eng. Blagoy Kozarev, member of the 
EB and the MB of BCC, Chairman 
of „Hydrotechnical construction and 
Water and Supply network and fa-
cilities” section within BCC, the Ex-
ecutive Director the Chamber – Eng. 
Miroslav Maznev, the Chairman of 
the Control Council (CC) Valentin 
Nikolov, Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi 
Linkov, Chairman of the Committee 
for keeping, maintenance and use 
of the Central Professional Register 
of Builders (CPRB). In the meeting 
took part as well chairpersons and 
representatives of the RO of BCC 
– Razgrad, Yambol, Ruse, Gabrovo, 
Stara Zagora, Pernik, Montana, Vrat-

sa, Blagoevgrad, Smolyan, Veliko 
Tarnovo, Pleven, Pazardzhik, Silistra 
and Kardzhali. Participation in the 
event took part also Valentin Zarev, 
Chairman of the „Consulting, Design 
and Works supervision“ section, Eng. 
Georgi Emilov, Chairman of „Energy 
infrastructure“, Evgeni Borisov, Chair-
man of „Metal structures“ section and 
Eng. Andon Tushev, Chairman of „Fa-
cade infrastructure“ within the BCC.

„I am grateful to the Regional rep-
resentatives of BCC for the great in-
terest they demonstrated. Our desire 
is to discuss the most topical issues 
related to the construction sector. 
The Regional offices are our most in-
termediate connection with the local 

companies, and they are extremely 
important for us“, stated Iliyan Ter-
ziev at the beginning of the event. 
He stressed that he hoped the work 
meetings to become regular, and the 
RO to be more actively involved in 
organization’s work. 

The chairman of the MB of BCC 
presented the Chamber's strategic 
goals for 2019 year. A discussion 
on future initiatives at regional level 
by creation of local annual activity 
schedules, as well as organisation of 
numerous events. The important role 
of active communication in-between 
the Regional representations and the 
local authorities has been also dis-
cussed.

Ms. Garbiel, 2019 is an year for 
EP elections, a time to draw a bal-
ance of what has been done. What 
are the most important accents of 
your work, that you would like to 
share? What is that you did not 
have enough time to do?

The mandate of the European 
Commission does not end at the 
same time with the one of the Euro-
pean Parliament. In the autumn we 
will be able to strike a full balance of 
what has been achieved, and what is 
that has not been done because of 
lack of time. But, within my sphere as 
a Commissioner for Digital Economy 
and Society, I could say that we have 
considerably accelerated the pace 
in the last year and a half, and have 
achieved important, for the citizens 
and the enterprises, results. When I 
took over the activities in this sphere, 
out of 30 bills, only 6 were completed. 
Up to date the number of completed 
ones is 28, and only 2 remain wait-
ing. I would not be able to list, in only 
few lines, all the initiatives, but I could 
mark some of them. We have opened 
the way for a digital programme for 
the Western Balkans, which the EC 
gets for the first time. We had pro-
posed measures for cyber-security 
strengthening, including the establish-
ment of an European competence 
Center and a national cyber-security 
centers network. We worked hard to 
develop emerging technologies – for 
the first time we developed an artifi-
cial intelligence strategy and created 
a joint undertaking EuroHPC, by mo-
bilising - only within one year - EURO 
1 billion for creation of an European 
supercomputer.

Do you see opportunities for 
cooperation with the Bulgarian 
Construction Chamber? Among 

other things, last year BCC was 
one of those affected by numerous 
fake news. What, at the European 
level, are the options to protect the 
reputation of the Branch or of a par-
ticular company?

Anyone is welcomed, who can 
contribute an idea or suggestion to 
enhance the fight against the disin-
formation. Exactly intending to hear 
the opinion of citizens and business, 
we had held a public consultation on 
the fake news. I regularly meet in-
novators, organisations and startups, 
which apply their own solutions to 
counteract this phenomenon. Univer-
sal protective solution does not exists 
and therefore our efforts are directed 
towards finding solution to the prob-
lem from the bottom upwards, i.e. 
by involving those who disseminate 
disinformation in fighting against it. 
I would be glad to hear the opinion 
and ideas of the Bulgarian Construc-
tion Chamber not only in regard to 
this topic, but also about digitalisa-
tion within the sector, about the role 
of digital technologies in its develop-
ment. I believe that when as many as 
possible stakeholders are engaged, 
then we would be able to counteract 
the disinformation dissemination and 
to restrict its scope and influence.

„Adoption of digitalisation in the 
construction process is one of priori-
ties in work of the Sofia Regional of-
fice's management of the Bulgarian 
Construction Chamber (RO of BCC 
– Sofia)”. With these words Eng. Ly-
ubomir Kachamakov, Chairman of 
the RO of BCC – Sofia, member of 
the Executive Bureau and the MB of 
the Chamber, FIEC Vice-president, 
has opened a seminar-discussion 

on the most topical themes 
about development of the 
sector, organised by the 
BCC's structure. The event, 
that took place in the „Rio 
Pravets“ hotel, was attended 
also by Eng. Blagoy Kozarev, 
member of the EB and the 
MB of BCC, Chairman of „Hydro-
technical construction and Water 
and Supply network and facilities” 

section within BCC. In the meeting 
took part representatives of member-
companies of the Sofia RO of BCC.

BCC's management and the chairpersons 
of RO discussed current topics

BIM technologies and amendments to SDA

Mariya Gabriel, European Commissioner 
for Digital Economy and Society:

I will be glad to hear the opinion 
and ideas of BCC in respect to the 
digitalisation in this sector and the role of 
digital technologies for its development
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Тенис

Волейбол Сумо

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА

Изигра се 3-ти кръг от Българската строителна 
футболна лига (БСФЛ). Във Висшата лига изненадата на 
кръга поднесе „Каммартон България“, който за пореден 
път се оказа „черната котка“ за шампионите от „Инфра 
Холдинг“, надигравайки ги с 4:1. В този мач за отбора на 
„Холдинга“ само представянето на Димитър Димитров бе 
на ниво, който отбеляза дежурния си гол в противникова-
та врата. След като губеха в резултата, каммартонци 
постепенно започнаха да налагат своя стил на игра и се 
превърнаха в пълен господар на терена, като направиха 
обрат до крайното 4:1 с попадения на Андреас Станков 
(2), Цветан Милотинов и Славчо Теодосиев.

„Марибор строй“ се наложи със същия резултат от 
4:1 над „Бокал“, който единствен успя да го победи през 
есента. Това донесе малка преднина на мариборци във 
временното класиране във Висшата лига. Головете за 
„Марибор строй“ вкараха Борислав Беширов, Никола Геор-
гиев, Стоян Милеков и автогол на Дамян Митев, а почет-
ното попадение за „Бокал“ бе дело на Расим Рашид.

4:1 е и крайният резултат между селекциите на 
G.P.Group  и „Монтаж Строителни Конструкции“. Бончо 
Смилков добави нови два гола към сметката си, а по един  
отбелязаха Александър Баймаков и Ивайло Йовов. Точен 
за „монтажниците“ беше Тодор Талков.

Тимът на „Булстрой“ се наложи с 8:1 над „Контракт 
сити“. Главно действащо лице в двубоя беше Младен Ру-
сков, който реализира 4 попадения за „Булстрой“. Другите 
голове за победителите реализираха Руси Шутев, Юлиан 
Младенов, Младен Младенов и Петко Петков. За „Конт-
ракт сити“ се разписа Мохамед Сила.

Гол в последната минута реши срещата между Pipe 
System и Cordeel. Той беше реализиран от Стефан Ман-
джуков за Pipe и така тимът се наложи с 3:2 над Cordeel. 
Преди това на два пъти „Пайпа“ повеждаше в резултата 
с точни изстрели на Денис Борисов, но Cordeel съумяваха 
да се върнат в мача чрез голове на Денис Крол и Милен 
Кръстев.

 
ПЪРВА ДИВИЗИЯ
„Ергодом“ победи категорично дебютантите от „Кас-

тело Прикаст“ с крайното 4:1. На два пъти Георги Рашев 
и по един път Райко Глухарски и Станислав Димитров по-
разиха вратата на „Кастело“. Първи гол за  новаците в 
лигата вкара Ангел Ангелов.

Воден от капитана си Георги Боянин, отборът на 
„Хоум Комфорт“ разгроми „Ромстал ХЕС“ с 11:2. Пет гола 
за победителите вкара Стефан Терзиев, по два добавиха 
братята Георги и Ивайло Боянин, и по един – Петър Си-
меонов и Иван Иванов. Дилян Василев и Владислав Славов 
традиционно се разписаха за ромсталци. Така „Ромстал 
ХЕС“ претърпя най-тежката си загуба, откакто участ-
ват, а тимът на „Хоум Комфорт“ хвърли ръкавицата към 
водещите отбори в Първа дивизия.

Истински футболен спектакъл изнесоха тимовете 
на „Главболгарстрой“ и Old Boys. В пореден мач „старите 
момчета“ показаха своята непримиримост. Те направиха 
обрат, след като губеха с 3:0, и в крайна сметка стигнаха 
до 3:4, с което добавиха 3 точки в актива си. Основният 
коз на Old Boys отново се оказа Михаил Димов -  с два гола 
и две асистенции за попаденията на Петър Ванков и Ру-
мен Ангелов. За момчетата от „Главболгарстрой“ точни 
бяха Георги Политов (2) и Емил Маринов.

В повторния си дебют в лигата отборът на „Онлайн 
Машини“ се наложи с категоричното 7:2 над селекция-
та на „Артекс“. Реализаторските си умения от „онлайн 
търговците” показаха Борислав Рударски и Николай Генов 
(по 2) и Емил Иванов, Кристиан Кунчев и Владимир Петров. 
За „Артекс“ се разписаха Борис Атанасов и Владимир Ве-
ликов.

В последния мач 
от кръга „Виваком“ 
надви с 8:1 „Кондекс“ 
след голове на Илия 
Николов (4) и по два 
на Симеон Митев и 
Стоян Янев. За „Кон-
декс“ точен пред 
противниковата 
врата беше Ивайло 
Русев.

Ф
ут

бо
л

Дания и Швейцария също 
изиграха резултатен мач

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборите на Норвегия 
и Швеция регистрираха 
зрелищен ревенш - 3:3, в 
Осло в драматичен сблъ-
сък от груповата квали-
фикационна фаза за Евро 
2020. Домакините имаха 
комфортната преднина 
от два гола до 70-ата 
минута благодарение на 
попаденията на бившия 
нападател на „Литекс“ 
Бьорн Йонсен (41’) и звез-
дата на тима Джошуа 
Кинг (59’), но шведите ус-
пяха да обърнат развоя на 
мача чрез Виктор Клаесон 
(70’), Хавард Нордтвайт 
(86’ - автогол) и Робин Ку-
аисон (90+1’). В последни-
те секунди на двубоя Ола 
Камара донесе заслужена-
та точка на Норвегия.

Швейцария и Дания 
последваха примера на 
скандинавското дерби и 
също изиграха много ре-
зултатен мач, в който 

победител не бе излъчен. 
Зрелището в Базел оста-
ви без дъх футболните 
фенове, а „червеният ди-
намит“ трябваше да за-
личава пасив от три гола, 
за да стигне до крайното 
3:3. Частичният обрат 
се случи само в рамките 

на 9 минути и това още 
повече засили подвига на 
датския тим. Ремо Фрьо-
лер (19’), Гранит Джака 
(66’) и Брийл Емболо (76’) 
дадоха аванс от 3:0 на 
Швейцария, но Матиас 
Йоргенсен (84’), Кристи-
ан Гуткяер (88’) и Хенрик 

Далсгорд (90+3’) подари-
ха заслужената точка за 
датчаните. 

Загубените 2 т. оста-
виха Швейцария на вто-
рото място в Група D с 
актив от 4 т., а Дания е 
на трета позиция с 3 т. 
по-малко.

Испанският техничар 
Роберто Баутиста Агут 
се поздрави с втора из-
ключително престижна 
победа над Новак Джо-
кович през 2019 г. След 
като през януари го надви 
в Доха, сега испанецът 
се наложи и по пътя към 
четвъртфиналите на АТР 
Мастърс 1000 в Маями 
след обрат - 1:6, 7:5, 6:3. 

Джокович взе открива-
щия сет повече от убеди-
телно за под 30 минути на 
корта с 6:1. След почивка-
та Новак започна с пробив 
за 1:0, но допусна мигновен 
рибрейк - 1:1. 

В края на втората 
част играта бе прекъс-
ната заради дъжд. При 

връщането на корта Бау-
тиста Агут проби реши-
телно в своя полза за 7:5. 

В третия сет той 
поведе с 2:1 и след това 
стигна до три поредни 
точки за пробив в пода-
ването на Джокович - 3:1. 
Сърбинът спаси първи-
те две, но при третата 
направи двойна грешка. 
Поставеният под №22 не 
успя да затвърди аванса 
си и последва мигновен 
рибрейк - 2:3. Серията с 
пробиви не спря дотук. 
Д жокович продължи с 
многото грешки и загуби 
подаването си на 15, а 
Агут си върна аванса от 
два гейма - 4:2. До края 
той нямаше затруднения. 

Така в преките мачове 
между двамата Агут вече 
има три успеха от десет 
срещи. 

В следващата фаза 
Агут ще играе срещу 
действащия  шампион 
Джон Иснър.

Италианският волейболен гранд „Итас“ (Тренто) успя 
да спечели единствения трофей, който му липсва в клуб-
ната витрина - Купата на CEV. Воденият от Анджело 
Лоренцети тим направи пълен обрат от 0:2 до крайното 
3:2 (22:25, 21:25, 25:16, 25:16, 15:5) като гост на турския 
„Галатасарай“ (Истанбул) във втория финал на турнира.

Най-полезен за „Итас“ беше сръбският национал Урош 
Ковачевич с 24 точки (4 блока, 2 аса, 53% ефективност 
в атака и 56% позитивно посрещане) за победата. Аме-
риканецът Аарън Ръсел (2 блока, 1 ас, 48% ефективност 
в атака и 18% позитивно посрещане) и влезлият като 
резерва Габриеле Нели (1 блок, 2 аса и 69% ефективност 
в атака) добавиха по 14 точки за успеха.

За тима на „Галатасарай“ естонският диагонал Оли-
вер Венно реализира 17 точки.

Българският състезател по сумо Даниел Иванов – 
Аоияма, приключи с победа участието си на Големия 
мартенски турнир по сумо в Осака (Япония). В двубой 
от последния кръг „маегашира-7“ Аоияма надделя над „ма-
егашира-13“ Томо-
кадзе, използвайки 
техниката „цуки-
таоши“. Българи-
нът приключва 
надпреварата с 12 
победи и 3 загуби.

„ Й о ко д з у н а “ 
Хакухо пък завою-
ва рекордна 42-ра 
титла в кариера-
та си, след като 
завърши турнира 
с 15 победи от 15 
мача. В послед-
ния си двубой той 
надделя над другия 
велик шампион - 
Какурю. „Маега-
шира-4“ Ичиноджо 
е втори с баланс  
14-1, а Аоияма и 
„одзеки“ Гоейдо 
имат по 12-3.
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глас на 
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„Любен 
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2017 г.

Юбилеен 
плакет на 
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„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.
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добро“ на 

Столичната 
община, 2017
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ната асоциация на медиаторите 
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Независимо от това 
дали сте се сдобили с новия 
Mercedes-AMG G 63, или ка-
рате друг модел автомобил, 
можете да придадете стил 
на пролетната си ваканция 
с колекцията на AMG. Модни 
шапки, практични, високока-
чествени блузи и елек, как-
то и стилни слънчеви очила 
бяха представени наскоро 
от ексклузивния партньор 
на Mercedes – Maybach Icons 
Of Luxury.

Тениските с логото на AMG, 

избродирано върху гър-
дите и с 3D печат на гърба, 
се предлагат в бяла или сива 
версия за дамите и черни за 
господата и са изработени 
от чист памук. Бието на 
якичката е с дискретен чер-
вен елемент, а на раменете 
са пикирани подплънки. 

Шапките, само бели - 
от здрав полиестер и под-
плата от чист памук, са с 
лесно регулируема за раз-
мер метална закопчалка. 
Спортните елеци от фа-
милията осигуряват ком-
форт и топлина, тъй като 
разполагат с подвижна ка-
чулка, водоустойчив цип и 
яка с висока защита. Друго 
голямо предимство е, че са 
изключително леки и това 
ги прави идеални за всякак-
ви метеорологични усло-
вия. Цветовете отново са 
в черно и бяло, пикирани с 
дискретни червени елемен-
ти и съответното лого.

Едновременно ексцен-
трично, елегантно и удоб-
но е черното пончо, което 
може да заметнете така, 
че да блесне бродирана-
та в бяло звезда на супер 
автомобила. Дрехата е 

Проф. д-р инж. Валентин Николов, 
ръководител на катедра 
„Транспортно строителство и 
съоръжения“, ВТУ „Тодор Каблешков“

Трета годишна среща  
на ОП на КСБ – Варна, 
и община Варна

ИНТЕРВЮ КСБ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Ивелина Василева, 
председател на парламентарната 
Комисия по околната среда  
и водите

от мерино и се произвеж-
да изключително само за 
Mercedes-Benz от ексклу-
зивната марка FRAAS.

Какво би била обаче 
модната линия без очила и 
аксесоари?

Mercedes-Benz е създал 
и фамилия от най-различни 
аксесоари, както и слън-
чеви очила в дизайна на 
Maybach. За да отговарят 
на философията на икона-
та на лукса, моделите се 
отличават с това, че за из-

работката и на рамките, и 
на оптиката са използва-
ни най-висококачествени 
материали. Елементи от 
дръжките и наносника

на модела Bold I са от 
биволски рог, 

а формата е класиче-
ска закръглена. Кафявата 
рамка държи високока-
чествени светлокафяви 
Carl Zeiss стъкла, които 
са с леко диспергиране на 
затъмняването, за да се 
осигурява възможно най-
надеждната защита от 
слънцето. Металните де-
корации върху дръжката на 
рамката носят емблемата 
Mercedes-Maybach с мини-
атюрен диамант и плавни 
линии, които напомнят за 
таблото на автомобила. 

Алтернативно дамски-
те Bold II се предлагат в 
игрив дизайн с форма на 
котешко око и с декорации 
от розово злато.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

 Двама македонци  
се срещат в центъра 
на Ню Йорк:

- Ей, Трайче, колко е 
малък светот…

- Не е малък Ристе, 
Македония е голема…

Кристиано 
бе привлечен в 

Торино именно за 
да решава подобни 

мечове
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

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

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

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

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

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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