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Крешник Бектеши,
министър на икономиката
на Република Северна
Македония:

Българските фирми
са добре дошли да
правят бизнес в
Република Северна
Македония
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Вестник „Строител“
отпразнува
10-годишен юбилей
` стр. 10-21

ПРОЕКТИ

На нея бе представена програмата на финансовата
Избраха българските
институция за подкрепа на малкия бизнес
Ренета Николова
Председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев се
срещна с Лариса Манастърли, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР) за България. Тя бе придружена от Лъчезар
Ценов, анализатор „Подкрепа за малкия бизнес“, и
Светломир Манолов, банкер. От страна на КСБ
в срещата участваха инж. Любомир Качамаков,
член на ИБ и на УС, вицепрезидент на FIEC, инж.
Благой Козарев, член на ИБ и на УС и председател
на секция „Хидротехническо строителство, ВиК
мрежи и съоръжения“, Любомир Пейновски, член на
УС, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев,
директорът на дирекция „Организационна политика“ Димитър Копаров, гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.
На срещата бяха представени възможности-

те, които ЕБВР предоставя за финансиране и развитие на малките и средните предприятия (МСП).
Обсъден беше и напредъкът по осигуряването на
съфинансиране на проектите на ВиК операторите, които трябва да бъдат реализирани в рамките
на настоящия програмен период. Ръководствата
на КСБ и ЕБВР за България се договориха, че това
е само начало на поредица от срещи, като следващите ще бъдат в страната, а домакини ще са
Областните представителства на Камарата.
В началото инж. Терзиев представи участниците от страна на КСБ. Той благодари на г-жа
Манастърли за приемането на поканата за гостуване в офиса на КСБ и готовността за съвместна
работа и подчерта, че ръководството на Камарата търси различни начини за подкрепа на членовете на организацията, включително възможности
за по-лесен достъп до финансиране на малките и
средните фирми.
` стр. 3

участници в
международния
конкурс Wienerberger
Brick Award 2019
` стр. 24

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
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
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НИЕ 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
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015
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ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫ
ɍɜɚɠɚɟɦɚɝɠɨɎɚɧɞɴɤɨɜɚ

„Нашата програма цели
да подпомогне МСП от
страната да решават своите проблеми, да растат и
да излязат на нови пазари,
да направят следващата
стъпка към по-здраво предприятие“, каза Лъчезар Ценов, анализатор „Група за
финансиране и развитие на
МСП“ на ЕБВР. „Ние играем ролята на медиатор – в
банката изграждаме консултантски проекти, като
свързваме МСП с предварително одобрени от нас консултантски фирми, в допълнение финансираме 70% от
общата стойност на проектите“, поясни той. „Под
консултантски проект може
да се разбира всичко без консултации по европейски проекти и данъчни или юридически консултации. Ние можем
да финансираме проект за
стратегическо развитие
на компанията, за направа
на бизнес план, за изготвяне на маркетингова стратегия, проучване на пазара,
сертификации, за въвеждане
на информационни и комуникационни технологии, които
да подпомогнат процесите и
да ги оптимизират“, обясни
Ценов. „Кандидатстването
е лесно, попълва се апликационна форма, прикачват се
документите и се изпраща
по имейл. След това организираме среща, дискутираме
въпросите и се структурира проект. Подобен е и
процесът с консултантите. Те трябва да приложат
3 изпълнени проекта. След
като имаме избрани компания и консултант, можем
да стартираме проекта.
Сроковете са кратки, около 1 месец е необходим, за
да започне. Гордеем се, че

сме гъвкави и процедурите
при нас не са тежки, както
при европейските проекти“,
посочи анализаторът. Той
информира и за критериите
относно фирмите, които
могат да кандидатстват.
Това са МСП по европейските дефиниции - с до 250
човека персонал, до 50 млн.
евро оборот и до 43 млн.
евро сума на актива. Минималният оборот трябва да
е над 1 млн. евро. На въпрос
от КСБ Ценов отговори, че
средният грант за консултантски проекти е между
9000 и 10 000 евро, а средната стойност на самите
проекти е около 14 000 евро.
От своя страна Манастърли отбеляза, че ЕБВР
има офис в България и всеки
член на КСБ, който се нуждае от консултации, може да
го посети и да получи съответните експертни консултации. „Знаем, че в София е
по-лесно да се получи информация, затова сме готови,
ако има интерес от Вашите
членове от другите части
на страната, да се срещнем с тях, да направим презентация на място за това,
което предлагаме, и да отговорим на всички въпроси“,
допълни Лариса Манастърли.
Светломир Манолов информира представителите
на КСБ за подписаното с
Фонд на фондовете споразумение за съфинансиране на
ВиК проектите, които трябва да се реализират през настоящия програмен период.
„От октомври 2018 г. управляваме финансовия инструмент от ОП „Околна среда
2014 – 2020“. Той има два
продукта – директен заем
към ВиК оператори, с който
да покрият собственото си
самоучастие в проектите,
и вторият е гаранции към

търговски банки, които биха
финансирали операторите.
Бенефициентите, които в
момента са допустими, са
14-те консолидирани ВиК
дружества, плюс ВиК Смолян
и проектът на София, като
там бенефициент е общината, а не концесионерът. 16
са проектите, които са допустими за финансиране на
настоящия етап, като те
трябва да станат общо 28.
С останалите 12 процесът
е напреднал, но не се знае
кога ще са готови“, обясни
банкерът.
Той каза още, че са проведени срещи с всички бенефициенти по програмата.
Представени са им възможностите за финансиране
и им е обърнато внимание,
че те могат да осигурят
собственото си самоучастие по различни начини
– чрез заем от ЕБВР, чрез
търговска банка, или ако
разполагат със собствени
средства. „Това е тяхна преценка“, коментира Манолов,
но добави, че предимствата
на заем от ЕБВР са по-ниската лихва и по-дългият
период за изплащане на кредита – до 15 г.
Представителите на
КСБ споделиха своите притеснения, свързани със забавянето на старта на реализацията на ВиК проектите,
както и за това, че такива
мащабни обекти, изискващи
сериозен ресурс, стартират
по едно и също време, което
поставя предизвикателство
пред фирмите изпълнители.
Участниците в срещата заявиха желанието си за
бъдеща съвместна дейност
и организиране на поредица
от срещи в страната.
Повече по темата четете в следващия брой на
в. „Строител“.
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ǼǬǮǹǴȅǱǮǍǿǶǿǼǱȅ
Председателят на УС на Камарата
на строителите в България инж. Илиян
Терзиев и инж. Любомир Качамаков, член
на ИБ и на УС на КСБ, вицепрезидент на
FIEC и председател на ОП на КСБ – София, участваха в конференция на високо
равнище, посветена на обществените
поръчки - Seizing Opportunities in the Public
Procurement of Tomorrow. Тя се проведе
в сградата на парламента в Букурещ в
рамките на Румънското председателството на Съвета на ЕС.
Целта на форума бе да направи преглед
на основните направления на работа в
областта на обществените поръчки през
последните пет години от приемането
на европейските директиви през 2014 г. В

рамките на посещението е била проведена
и работна среща с Богдан Пускас, председател на румънската агенция за обществени поръчки. Договорено е съвместно
сътрудничество за оптимизиране и повишаване на прозрачността на процедурите.

Снимка Димитър Копаров
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ɫɬɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɭɜɚɠɟɧɢɟɢɞɨɜɟɪɢɟȻɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɧɟɭɦɨɪɧɚɬɚȼɢɞɟɣɧɨɫɬ
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ȼɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɹɞɢɚɥɨɝɤɨɣɬɨɜɢɧɚɝɢ
ɫɦɟɢɦɚɥɢɋɨɛɳɢɭɫɢɥɢɹɩɪɨɦɟɧɹɦɟɜɢɡɢɹɬɚɧɚɧɚɲɚɬɚɫɬɨɥɢɰɚɩɪɟɜɪɴɳɚɦɟɹ
ɜɦɨɞɟɪɟɧɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧɡɚɠɢɜɟɟɧɟɢɛɢɡɧɟɫɝɪɚɞȻɥɚɝɨɞɚɪɹȼɢɢ
ɱɟɭɱɚɫɬɜɚɬɟɚɤɬɢɜɧɨɜɟɠɟɝɨɞɧɢɹɞɢɫɤɭɫɢɨɧɟɧɮɨɪɭɦɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɄɚɦɚɪɚɬɚ
ɢɜÄɋɬɪɨɢɬɟɥ³ɧɚɤɨɣɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɟɩɪɨɟɤɬɢɬɟɧɚɋɬɨɥɢɱɧɚɬɚɨɛɳɢɧɚɩɪɟɞ
ɛɪɚɧɲɚȻɢɯɢɫɤɚɥɞɚȼɢɭɜɟɪɹɱɟɜɥɢɰɟɬɨɧɚɄɋȻɢɦɚɬɟɧɚɞɟɠɞɟɧɢɤɨɪɟɤɬɟɧ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɢɱɟɜɴɜȼɚɲɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɦɨɠɟɬɟɞɚɪɚɡɱɢɬɚɬɟɧɚɰɟɥɢɹɟɤɫɩɟɪɬɟɧɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɧɚɄɚɦɚɪɚɬɚɈɱɚɤɜɚɦɞɨɛɪɨɬɨɧɢɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢɢɞɚɫɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɜɛɴɞɟɳɟ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦȼɢɡɞɪɚɜɟɫɢɥɢɢɤɴɫɦɟɬɡɚɭɫɩɟɲɧɨɬɨɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɦɚɳɚɛɧɢɬɟ
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ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɍɋɧɚɄɋȻ
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12 април
Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана
13 април
Андрей Цеков, член на КС на КСБ
18 април
Инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ
Кирил Домусчиев, председател на УС на КРИБ
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ÅǌǮǾǺǸǬǯǴǽǾǼǬǷǴ´ǑǌǐǶǿǻǿǮǬǹǺǮǴ
ǶǬǸǴǺǹǴǴǾǱǲǶǬǽǾǼǺǴǾǱǷǹǬǾǱȁǹǴǶǬ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД, която ще изгражда новите
134,14 км от АМ „Хемус“, разширява наличната си строителна и транспортна техника с 20 тежкотоварни автомобила и 11
тежки строителни машини, като булдозери, колесни багери, верижни багери, челни
товарачи, валяци, комбинирани багери. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За покупката се
използват средства на „Автомагистрали“
ЕАД. Отпуснатите от правителството
1,124 млрд. лв. без ДДС за строителството на 134,14 км от магистралата са по
сметка на МРРБ в БНБ и от тях не може
да се плаща авансово, а само срещу свършена работа.
„Сред най-впечатляващите машини е
40-тонният булдозер, разработен в Япония.
Той е толкова мощен, че може да прегази
танк. Не му отстъпват по сила и новите
верижни багери с тегло 36 т и 22 т. Кофата на такъв багер „яде“ скалата като
пясък“, е заявил главният инженер на фирмата Евгени Генчев. С високи технически
характеристики са челните товарачи и
комбинираните багери. Наличието им ще
улесни и ускори работата по новото трасе на „Хемус“, тъй като скалната маса,
пръстта и асфалтът на този тежък участък ще бъдат милиони кубици.
Гордостта на компанията е машината
на „Крамер“, която се използва за ремонт,
поддръжка и изграждане на виадукти и мостови съоръжения и е единствена в България. Обслужва се от специален екип, а
работата й на ден осигурява близо 2000 лв.
приход за компанията, тъй като се отдава
под наем на частните строителни фирми.

Новото оборудване подсилва съществуващия машинен парк на „Автомагистрали“ ЕАД, който преди покупката е
наброявал 169 различни типове техника и
отделно над 60 микробуса, леки автомобили и др. Дружеството планира да купи и
високотехнологична лазерна технология,
с която може да се контролира строителството от въздуха. Тя ще улесни значително и процеса на проектиране и ще
съкрати времето, необходимо за неговото
извършване.
Припомняме, че изграждането на новите 134,14 км от „Хемус“ беше възложено
на „Автомагистрали“ ЕАД през декември
2018 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ с договор по т.нар. ин хаус процедура,
предвидена в Закона за обществените
поръчки. Очаква се строителството на
новия участък да започне през пролетта
на 2019 г.

ÄǬȎȐǷȐǫȘțȗ´ǨǬȏȈȗȖȟȕȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
ȕȈțȓȐȞȐȊǲȖȏȓȖȌțȑ
С водосвет бе даден официален
старт на проекта за цялостна реконструкция на улици „Радецки” и „Христо
Ботев” в Козлодуй. Събитието се състоя в Ботев парк, откъдето започват
ремонтните дейности. На символичната
първа копка присъства Маринела Николова, кмет на Козлодуй.
„Джи Пи Груп“ АД е изпълнител на проекта „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област
Враца“. Договорът включва два подобекта: общински път VRC-1053, по плана на
Козлодуй, свързващ републиканския II-11 с
пристанище Козлодуй с дължина 3,75 км,
и общински път VRC-3054, по плана на
с. Хърлец, община Козлодуй, свързващ републиканския II-11 с крепостта Аугуста с
дължина 2 км.
Първият подобект, по който работите са в ход, касае реконструкция на основния път в Козлодуй – от Ботев парк
до МЦ „Дарис” извън участъците, рехабилитирани по Фонд РАО. Предвидени
са дейности по студено рециклиране на

съществуващата настилка, доставка и
полагане на нови асфалтови пластове,
реконструкция на тротоари и подмяна
на бордюри. На изпълнителя е възложена
още доставка и монтаж на енергоспестяващо улично осветление, направата на
комбинирана велосипедна алея с пешеходно движение и озеленяване, както и полагане на нова хоризонтална маркировка и
пътни знаци. Срокът за осъществяване
на проекта е 235 дни.
„Ще се реконструират 3,75 км улична
мрежа, които са едни от най-натоварените в Козлодуй. Вярвам, че изпълнителят
ще приключи навреме и качествено ремонтните дейности и след осем месеца
ще се поздравим с успешно приключил
проект”, каза Маринела Николова.

ǲȖȔȗȈȕȐȐȚȍȕȈǿǭǯțșȗȍȠȕȖȗȘȍȔȐȕȈȝȈȕȈȌȏȖȘȍȕȖȌȐȚ
ȏȈȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍȕȈșȍȘȚȐȜȐȒȈȚȐȚȍȗȖ,62
Компаниите от групата на ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ Разпределение България” АД,
„ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД, преминаха успешно без несъответствия надзорен одит за потвърждаване на сертификатите на системите за
управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.
Одиторски екип от сертифициращото дружество „ТЮФ Рейнланд-България”
ЕООД провери документацията и практическото прилагане на системата за
управление на качеството, като проследи
работните процеси в различните звена

на компаниите. При проверката бе установено, че „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ
Разпределение България” АД стриктно
спазват изискванията на стандарта ISO
9001:2015.
„Положителните резултати от извършения одит са поредното доказателство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна
компания. Прилагането на изискванията
на международния стандарт гарантира
по-висока ефективност на бизнес процесите и по-добро обслужване на нашите
клиенти”, каза Карел Крал, регионален
мениджър на ЧЕЗ за България.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 12 април 2019

ǝǷǱǰǹǺǱǸǮǼǴǺǭȅǱǽǾǮǱǹǴǾǱ
ǻǺǼȆȃǶǴȅǱǽǱǮȆǳǷǬǯǬǾǱǷǱǶǾǼǺǹǹǺ

ɍɜɚɠɚɟɦɢ ɞɚɦɢ ɢ ɝɨɫɩɨɞɚ,
ɉɪɢɟɦɟɬɟ ɦɨɢɬɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞ
ɧɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ ɧɚ 10 ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɢɡɥɢɡɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɴɪɜɢɹ ɛɪɨɣ ɧɚ ɜɟɫɬɧɢɤ „ɋɬɪɨɢɬɟɥ“.
ɂɡɞɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɧɚɣ-ɬɨɱɧɢɹɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɡɚ
ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɬɟ ɜ ɟɞɢɧ ɨɬ ɧɚɣ-ɪɚɡɜɢɬɢɬɟ ɛɪɚɧɲɨɜɟ, ɤɚɤɴɜɬɨ ɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ. Ɍɨɣ ɟ ɜɚɠɟɧ ɡɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ, ɡɚɳɨɬɨ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɢɦɚ
ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɢɬɟ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɦ ɬɨɡɢ ɫɩɟɰɢɚɥɟɧ ɦɨɦɟɧɬ, ɡɚ
ɞɚ ɢɡɪɚɡɹ ɫɜɨɟɬɨ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤɴɦ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ ɟɤɢɩɚ,
ɤɨɣɬɨ ɫɩɢɫɜɚ ɢɡɞɚɧɢɟɬɨ.
ɉɨɞɧɚɫɹɦ ɫɜɨɹɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɡɚ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɢ ɫ Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ɜɹɪɜɚɦ, ɱɟ ɡɚɟɞɧɨ
ɳɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦ ɨɳɟ ɦɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɢ.
ɑɟɫɬɢɬ ɩɪɚɡɧɢɤ!

Елица Илчева

Системата е свързана с регистър
БУЛСТАТ и с Търговския регистър. От сега
до ноември т.г. тя ще позволява регистрация и тестване на функционалностите, т.е.
всички потребители могат да се запознаят
предварително с разработените модули.
Изпълнител на проекта е консорциум
„ЕОП – България“, в който основен участник
е българският клон на холандската компания
ЕОП, чийто софтуерни решения вече с успех
се използват в Холандия, Дания, Белгия и др.
страни.

По думите на Миглена Павлова простота
на изпълнението и обезпечаване на максимална сигурност на информацията са двете
направления, които системата обединява. Тя
не позволява манипулиране на документите
и незаконосъобразни практики. „Офертите
са двойно криптирани чрез уникален ключ,
генериран в интернет браузъра на участника, като само той ще има достъп до него.
Това ще гарантира конфиденциалността и
ще елиминира опасността от порочни практики. Най-важните обществени поръчки ще
разполагат и с квалифициран времеви печат,
за да бъдат защитени чувствителни данни.
Всички документи, които имат правна сила,
ще се подписват с квалифициран електронен
подпис (КЕП). Ако обаче искате гаранции, че
системата няма да стане обект на хакерски
атаки, такива няма“, посочи още Павлова.
ЦАИС ЕОП ще е достъпна публично 24
часа. Първоначалната регистрация в платформата трябва да се извършва от лице,
притежаващо КЕП на организацията. Той
ще се изисква и за всички действия с правно
значение в системата след 1 ноември 2019 г.
Този, който е направил първоначалната регистрация, придобива права на администратор, като в една организация може да има
повече от един такъв. Възложителите, които вече имат партидни номера, ще получат
същите при регистрация в системата. До
момента са обучени 35 служители на АОП и
300 потребители, като общата им бройка
трябва да достигне 1100. Предстои да се
разработят и системи за електронно разплащане.
За улеснение са достъпни електронни ръководства за възложителите и стопанските
субекти. Експертна помощ ще се предоставя от Център за обслужване на крайни потребители, който ще отговаря в рамките
на работното време на администрацията.

ɄɆȿɌ ɇȺ ɈȻɓɂɇȺ ȻɍɊȽȺɋ:
ȾɂɆɂɌɔɊ ɇɂɄɈɅɈȼ

28.03.2019 ɝ.
Ƚɪ. Ȼɭɪɝɚɫ

ǵȖȊȐȧȚȔȐȕȐșȚȢȘȕȈȗȘȈȊȖșȢȌȐȍȚȖ
ǬȈȕȈȐȓǲȐȘȐȓȖȊȗȘȐȍȌȢȘȎȈȊȕȐȧȗȍȟȈȚ
На 5 април Цецка Цачева
посрещна новия министър
на правосъдието Данаил Кирилов във ведомството, съобщиха от пресцентъра на
МП. Тя му е връчила ключа от
касата за държавния печат и
му е пожела успех в работата. От своя страна Кирилов
я е поздравил за постигнатото досега по отношение на

съдебната реформа и е заявил, че ще разчита на приемственост в предстоящите
отговорности.
Министър Кирилов е
оценил работата на екипа
на министерството като
добра основа, която да му
послужи за по-бързо навлизане и ефективни действия
на новия пост. Двамата са

ɋɈɆɂɊȺɆȿɈɈȾ±ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

Мирослав Еленков

пълнението му ще надгради реализираните
обекти по ОП „Транспорт“ в програмен период 2007 – 2013 г. „Чрез проекта ще направим
връзката на вече изградената инфраструктура от Централна гара Пловдив към направление турска граница. Надявам се работата
ни да е лека“, заяви инж. Папукчийски.
„Полагаме усилия за намаляване на сроковете за изпълнение на строителните
дейности по тунелите и виадуктите. В
миналия програмен период имахме рискови
моменти, но успяхме да ги преодолеем. Ще
направим всичко възможно, за да не достигаме до загуба на средства и сега“, каза
още инж. Папукчийски.

подчертали, че приоритети
са падането на Механизма
за сътрудничество и оценка
и изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система.

'\QDSDFȼɚɲɢɹɬɩɚɪɬɧɶɨɪ
ɩɨɩɴɬɹɧɚɩɪɟɞ

ǷȖȌȗȐșȈȝȈȌȖȋȖȊȖȘȏȈȒȖȕșțȓȚȈȕȚșȒȈțșȓțȋȈ
ȏȈȎȗțȟȈșȚȢȒǲȖșȚȍȕȍȞ±ǹȍȗȚȍȔȊȘȐ
Състоя се официалното подписване на договор с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие,
строителен надзор и изготвяне
на технически паспорти за железопътен участък Костенец – Септември“. Събитието се проведе в
сградата на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“
(НКЖИ). На церемонията присъстваха инж. Красимир Папукчийски,
ген. директор на НКЖИ, инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура“,
и инж. Мария Чакърова, директор на дирекция
„Стратегическо развитие и инвестиционни
проекти“ в НКЖИ.
Изпълнител на договора е обединение
ИВЕР ДЗЗД, състоящо се от „Ив контрол
Варна“ ЕООД, „Етаконс“ ООД и РПА ООД, а
неговата стойност е 8 268 287, 30 лв. без
ДДС.
Инж. Красимир Папукчийски подчерта,
че Костенец – Септември е изключително
тежък, но крайно необходим участък, за да
разполагаме с добра инфраструктура. Из-
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ȾɈ ɋɔȼȿɌȺ ɇȺ ȾɂɊȿɄɌɈɊɂɌȿ
ɂ ȿɄɂɉȺ ɇȺ ȼȿɋɌɇɂɄ
„ɋɌɊɈɂɌȿɅ“

Завършен е първият етап от Централизираната автоматизирана
информационна система
Снимки Румен Добрев
След 1 ноември 2019 г. обществените поръчки ще бъдат възлагани електронно. От Агенцията за
обществени поръчки (АОП) са готови с първия етап от изграждането на Централизираната автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“
(ЦАИС ЕОП). Проектът за разработване, внедряване и поддръжка
на единна национална електронна
уеббазирана платформа се осъществява по Оперативна програма
„Добро управление“. Той е на обща стойност
от близо 6 999 982 лв., от които 1 049 997 лв.
са националното съфинансиране.
Изп. директор на АОП Миглена Павлова
представи ЦАИС ЕОП, която според нея ще
създаде качествено нова среда за възлагане
на обществени поръчки и ще повлияе положително върху цялостния бизнес климат в
страната. „Това е една изключително сложна
система, създадена на модулен принцип. На
първия етап е изградена базовата функционалност, включваща 16 модула и нов Регистър на обществените поръчки. До 2020 г.
ще се реализират вторите 16 модула, като
с времето ще се добавят стандартизирани
документи, връзки с държавни органи и други“, информира Павлова.

Ñòðîèòåë

ɋɨɮɢɹɭɥÄɇɏɚɣɬɨɜ³Ⱥ
Ɍɟɥ
HPDLOVUDGHYD#GLDQLFQHW
ɐɹɥɚɬɚɝɚɦɚɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚ
ZZZVRPLUDEJ
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Крешник Бектеши, министър на икономиката на Република Северна Македония:

£ÜÍÅÂÒÓÌÊÔÇÖÊÒÎÊÓÂÆÐÃÒÇÆÐÚÍÊÆÂÑÒÂÄáÔ 
Членството на страната ни в НАТО ще е от полза както за регионалната,

Мирослав Еленков
Министър Бектеши,
през март се проведе
първото заседание на
Междуправителствената
комисия между България
и Северна Македония за
икономическо сътрудничество. Кои бяха основните въпроси, които бяха
обсъдени?
Това събитие е от изключително значение, то
беше специално за мен,
тъй като се провежда 10
години след подписването
на Споразумението за икономическо сътрудничество
между правителствата на
Република Северна Македония и Република България.
На него с моя скъп колега
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Росен Желязков подписахме Протокол за първото
заседание на Междуправителствената комисия, в
който са формулирани нови
възможности за бъдещото
икономическо сътрудничество между нас.
През април ще бъде създадена съвместна комисия
в сферата на туризма.
Нейната задача ще е да
подготви двугодишен план
за действие, с който да бъдат определени дейности
за укрепване на двустранното сътрудничество между двете страни в този
сектор. По отношение на
малките и средните предприятия (МСП) вече е финализиран Меморандумът
за разбирателство между
българската Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия и Агенцията
за насърчаване на предприемачеството на Република
Северна Македония, който
се очаква да бъде подписан
на второто междуправителствено заседание. То
ще е посветено на укрепване на икономическото
сътрудничество между
МСП от двете държави.
Предвиждаме да си партнираме и в областта на
технологично-индустриалните зони.
На заседанието бяха
набелязани още конкретни
стъпки, свързани с подкрепяне на инвестициите.
Българската агенция за
инвестиции и Агенцията
за насърчаване на чуждестранните инвестиции и
износа у нас се договориха
да предприемат мерки за
създаване на благоприятни условия и стимулираща
среда за развитие на партньорските взаимоотношения между предприемачи
от двете държави, които
да осъществяват заедно
инвестиционни проекти
и да създават съвместни

предприятия.
В сферата на здравеопазването бе постигнато
споразумение за разработване на План за действие
със здравните заведения в
Република България за взаимен обмен на персонал и
за обучение на медицински
работници. Що се отнася
до промишлеността, ние
изразихме заинтересоваността си за обмен на добри практики, опит и техническа помощ, свързани с
индустриалната политика,
специализация в областта
на интелигентните технологии, както и в сферата
на развитието и подкрепата за МСП, включително
мерки за изпълнение и участие в програми на ЕС.
В енергийния сектор
договорихме изготвянето
на предпроектно проучване за анализ и оценка на
техническите, пазарните,
икономическите, финансовите и нормативните
аспекти на възможностите за изграждане на нова
газопреносна мрежа между
двете страни. Обсъдихме и осъществяването на
обединение на пазарите на
електрическа енергия на
Северна Македония и България по проекта „Ден напред“, който ще създаде няколко положителни ефекта.
Например присъединяване
на Югоизточна Европа към
вътрешния интегриран пазар на електроенергия на
ЕС. Целта е участниците
в него да постигнат ефективност при използването
на наличния трансграничен
капацитет, изравняване на
цените и по-висока конкурентоспособност, както и
по-добро качество на услугите. Това ще отвори вратите за ново обединяване
на пазара на електроенергия в региона.

По време на заседанието на Междуправителствената комиси я
българската страна ни
информира относно процедурата за избор на стратегически инвеститор
за изграждането на АЕЦ
„Белене“ и за възможността за реализирането на
регионални проекти. След
определянето на стратегически инвеститор за
АЕЦ „Белене“ за Северна
Македония ще се открият
нови възможности.
В сектор „Селско стопанство“ беше постигнато
съгласие за подписване на
меморандум за сътрудничество, който да бъде рамка за съвместни дейности,
включително споделяне на
опит и помощ при прилагането на инструментите
IPA и IPARD за предприсъединителна помощ на ЕС,
както и за предаване на
наученото от България по
отношение на финансовите инструменти.
Трябва да подчертая
заявения интерес и на
двете страни за приключване на строителството
на липсващите участъци
по железопътния коридор
Беляковце – Крива Паланка – българска граница,
Гюешево – македонска граница, включително общия
трансграничен тунел, за
да се направи жп връзка
между България и Северна
Македония.
Очакването е всички тези договорени точки за сътрудничество да
осигурят нови форми за
съвместни дейности във
всички сфери на икономиката, като така търговският оборот между двете
държави е възможно да надхвърли 1 млрд. евро. В общия обем на нашата външна търговия България е на

5-о място, а в рамките на
ЕС е на 4-та позиция след
Германия, Великобритания
и Гърция. Смятам, че имаме
голям потенциал за работа
и бихме могли по-добре да
оползотворим икономическите и инвестиционните
възможности на нашите
страни.
Кои са най-значимите
общи проекти между България и Северна Македония?
Макар че сферите за
сътрудничеството между двете страни, които
изброих, обхващат повечето от важните проекти, като ключов мога да
изтъкна строителството
на липсващата жп връзка
по железопътния коридор
Беляковце – Крива Паланка – българска граница,
Гюешево – македонска граница, включително общия
трансграничен тунел и модернизацията на съществуващите участъци София
– Перник – Радомир – Гюешево. С изпълнението им
ще бъде завършена Източната железопътна част
на трасето Бари/Бриндизи
– Дуръс/Вльора – Тирана –
Скопие – София – Бургас
– Варна (Паневропейски
транспортен коридор №8).
Какви са възможностите за инвестиции на български фирми в страната
Ви?
Привличането на преки
чуждестранни инвестиции
остава ключов компонент
на стратегическите цели
на правителството, насочени към повишаване на
конкурентоспособността
и постигането на по-висок икономически ръст и
напредък. В настоящата
правителствена програма
за периода 2017 – 2020 г.

един от приоритетите е
развитието на връзките
на местните предприятия
с чуждестранните компании, които работят в
страната ни. Бяха приети
нормативни актове, които
осигуряват равнопоставеност между чуждестранните и местните инвеститори. Законодателните
промени дават и множество привилегии на чужди
инвеститори.
Прави тел с тве н и я т
план за икономически растеж, Законът за финансово
подпомагане на инвестициите, съвместната работа
на специализирани екипи
за изготвяне на мерки за
бизнес общността и изпълнението на предвидими
политики за привличане на
чуждестранни вложения
след обявяването на независимостта на страната
доведоха до рекордни резултати. Така през 2018 г.
чуждестранните инвестиции възлизат на 624,5 млн.
евро спрямо 181,7 млн. евро
през 2017 г., отбелязвайки
ръст от 244%. Само през
четвъртото тримесечие
на 2018 г. техният размер
достига 311,3 млн. евро
спрямо 167,9 млн. евро през
същото тримесечие на
предишната година, или
отчетеният ръст е 85%.
През годините властите имаха ангажимента да
подобряват общия инвестиционен климат и да го
направят по-стабилен и
предвидим, за да привличат
по-големи вложения – както
местни, така и чуждестранни. Освен това правителството предприе различни мерки, като например
финансови и фискални стимули, включително данъчни
ваканции, целеви стратегии за насърчаване на инвестициите и създаване на

Технологични индустриални
развойни зони (ТИРЗ). Тези
усилия бяха оценени. Република Северна Македония
беше поставена на 10-о
място (измежду 190 икономики) в класацията на Световната банка „Правене на
бизнес“ за 2017 г.
Особено важни в преработвателната промишленост са инвестициите
на зелено, включително в
експортно ориентирани
сектори като автомобилните компоненти и хранителната промишленост.
Всъщност сред всички
страни на ЦЕФТА Северна
Македония има най-високия
дял на преки чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) в производството – 36%. Това се
дължи на няколко предимства, като ниски разходи
за работна ръка и данъци,
географска близост до заводи за сглобяване, безмитен достъп до пазара на
ЕС и до другите пазари в
региона, които са в рамките на европейската мрежа
на споразумения за свободна търговия, както и благоприятна инвестиционна
среда. Всички тези фактори компенсират сравнително по-малките обеми на
нашата икономика.
Република Северна Македония ратифицира 40
двустранни споразумения
за насърчаване на чуждестранните инвестиции, 35
от които са влезли в сила.
А общо 17 са подписани
със страни членки на ЕС,
включително с Република
България. Споразумението
за взаимна защита и насърчаване на чуждестранните
инвестиции между правителствата на Република
България и на Република Северна Македония е сключено на 22 февруари 1999 г. и
е в сила от 15 април 1999 г.,
когато е ратифицирано.
Република Северна Македония е сключила 39 договора за избягване на двойното данъчно облагане с
основните си икономически
партньори по света, повечето от които са в сила.
Споразумението с България е сключено на 24 септември 1999 г. и е в сила
от 1 януари 2000 г.
Някои от инструментите за насърчаване на
инвестициите в Република
Северна Македония са: разрешено е чуждестранната
собственост на капитала да е 100%, ставката
на корпоративния данък е
10%, данъкът върху доходите на физическите лица е
10%, ДДС е 18%, като преференциалната ставка съответно е 5%, ДДС върху
туристическите услуги е
редуциран от 18% на 5%,
както и ставката за ДДС
върху нерафинираното
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олио за готвене, корпоративният данък за малките
и микропредприятията с
годишен оборот до 3 млн.
македонски динари е 0%,
корпоративни ят данък
върху доходите за малките предприятия с годишен
оборот между 3 и 6 млн. македонски динари е намален
от 10% на 1%, реинвестираната печалба няма да
бъде облагана (0%), вносът
на неизползвано оборудване
и резервни части е освободен от мита.
Както казах, предлагаме много облекчения,
които са предсказуеми и
прозрачни за инвеститорите, и българските фирми
са добре дошли да правят
бизнес в Република Северна
Македония.
Какви са облекченията
за големите инвеститори?
Технологичните индустриални развойни зони са
разграничени като територии, в които действат
специални митнически,
търговски и финансови разпоредби. Предимствата за
чуждестранните инвеститори, които влагат капитали в тези зони, се регулират от Закона за ТИРЗ.
Привилегиите са свързани
с данъчните и митническите облекчения, както
и с допълнителни стимули.
Например земята в ТИРЗ
се отдава за дългосрочен
наем за срок до 99 години.
Инвеститорите са освободени от заплащане на комунални такси, а свързването
към газовата, водоснабдителната и канализационната мрежа е безплатно.
Има и специални облаги
за мултинационалните компании, които започват нова
инвестиция или прехвърлят
част от стопанските си
дейности в ТИРЗ, като правителството участва с до
1 млн. евро в разходите за
строителство.
В допълнение към това
Законът за подкрепа на
финансовите инвестиции, който вече споменах,
има за цел да стимулира
икономическия растеж и
развитието на Република
Северна Македония. Той
предвижда подкрепа за:
нови работни места; изграждане и насърчаване на
сътрудничество с местни
доставчици от Северна
Македония; създаване на
организационни форми за
технологично развитие
и научни изследвания; инвестиционни проекти от
значителен икономически
интерес; ръст на капиталовите инвестиции
и приходите, както и за
закупуване на дялове от
изпаднали в затруднение
предприятия, повишаване

далеч от Петрич.

на пазарната конкурентоспособност, инвазия на
пазари и увеличаване на
продажбите.
Какви стимули предлагате на малките и средните предприятия?
В рамките на годишната програма на Министерството на икономиката
за конкурентоспособност,
иновации и предприемачество очертахме мерки и
дейности, насочени към
създаване на стимулираща
среда за отваряне на нови
и укрепване на съществуващи микро-, малки и средни предприятия и занаяти,
както и за развитие и
насърчаване на институционалната инфраструктура за подкрепа на бизнеса и утвърждаване на
предприемаческия климат.
Финансовата помощ е ориентирана към субсидиране
на до 70% от разходите
на тези предприятия за
закупуване на оборудване,
иновативни софтуерни решения, участие в местни
панаири/изложения, сертифициране на системи за качество по стандартите на
ISO и по системата HALAL,
както и за съфинансиране
на проекти на фондации
и асоциации на граждани,
които се отнасят до нефинансова подкрепа за МСП
и развитието на предприемачеството и занаятите
в Република Македония.
От друга страна Фондът за иновации и технологично развитие осъществява допълнителен
набор от мерки, които са
част от Третия стълб на
правителствените мерки
за икономически растеж,
обхващащи процесите на
финансова подкрепа за малките и средни предприятия
и иновации.
Кои са най-големите
проекти в сферата на

енергетиката, които изпълнявате?
Определено това е проектът „Ден напред“, който
споменах. На основата на
подписания на 1 август
2017 г. меморандум е сключено споразумение между
Акционерното дружество
за извършване на енергийни дейности „Македонски
енергийни ресурси Скопие“,
което е държавна собственост, и „Булгартрансгаз“
ЕАД за осъществяване на
предпроектно проучване

Разкажете ни повече
за осъществяваната от
Вас програма за развитие
на туризма?
Правителството показа, че туризмът е един от
основните приоритети и
че всички мерки, инвестирани в неговото развитие,
дават своя положителен
резултат, който се изразява във все по-големия брой
на посетители и нощувките. Ефектите са осезателни - валутният приход
от обмен на чуждестранна
валута в страната през
2018 г. се е увеличил с 20%
в сравнение с предходната
година.

за изграждане на нова газопреносна връзка между
Република Северна Македония и Република България.
Този документ трябва да
включва анализ на технологичните, пазарните, икономическите, финансовите
и нормативните аспекти
на проекта и да идентифицира решения за необходимата инфраструктура
на територията на двете
страни.
На първото заседание
на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество
беше договорено „МЕР АД
Скопие“ да изпрати писмо
до „Булгартрансгаз“ ЕАД
за създаване на съвместна
техническа работна група,
която да ускори реализацията на проекта за газова
интерконекторна връзка
между двете държави не-

През януари - декември
2018 г. броят на туристите нараства с 12,8% в
сравнение със същия период на предходната година.
Съответно броят на вътрешните туристи се е
увеличил с 13,9 %, докато
този на чуждестранните бележи покачване от
12,2%, така че поставената цел за 1 млн. туристи
до 2020 г. е постигната
предсрочно и заложените
стойности са надхвърлени,
достигайки 3 млн. нощувки.
Броят на туристите от
съседните страни също
е по-висок – на тези от
България - с 24,3%, от Гърция - с 11%, и от Турция - с
23%. Туристите от Холандия, Полша и Румъния всяка
година стават все повече.
Всички тези данни са
резултат от сери ята
мерки, предприети от ре-

дица институции, включително Министерството на икономиката като
ведомство, определящо
държавната политика в
туристическия сектор,
както и Агенцията за насърчаване и подкрепа на
туризма, координирани от
Координационния орган за
туризма в правителството на Република Северна
Македония.
Субсидирането на туризма, организиран в чужбина, и на въздушни линии
до нискотарифните авиокомпании се доказаха като
сполучливи действия. Чрез
субсидирането на въздушни дестинации за връзка с
нискотарифните авиокомпании беше решен проблемът с недостига на директни връзки с основните
градове в Европа и в света,
а също така се обърнахме
към предизвикателството
да привличаме туристи от
големи градове по целия
свят. Тази година списъкът
е допълнен с нови туроператори и туристически
центрове от други световни дестинации.
Бих искал да спомена и
проекта ни за вътрешна и
регионална конкурентоспособност в туризма (ВРКТ),
който представлява четиригодишна инвестиционна
инициатива, осъществявана с безвъзмездна помощ от ЕС (IPA II). ВРКТ
има цялостен подход към
развитието на туризма и
управлението на дестинациите и ще осигури наред
с другите неща инвестиции в тях и специфичен
просперитет за конкретна
дестинация.
Програмата на Министерството на икономиката подпомага международното и двустранното
сътрудничество с важни
туристически организации
и институции, особено със
Световната туристическа организация, Европейския комитет по туризма,
Европейската туристическа комисия, ЦEИ и други.
Разработихме и Национална стратегия за

развитие на туризма 2016
– 2021 г., насочена към прилагане на новите тенденции в туризма и успешно
туристическо развитие
на Северна Македония.
В същото време до края
на тази година ще бъдат
стартирани и няколко важни инициативи - подготовка на стратегия за
бранд в туризма, субсидиране на домакинствата
в селските региони, като
вече сме подпомогнали
10 общини за подготовка
на местни туристически
стратегии.
Какви според Вас ще
са ползите от бъдещото
членство на страната Ви
в НАТО?
Правителството на Република Северна Македония
даде нова форма на външнополитическия подход на
страната, като постави
специален акцент върху
автентичното разбиране,
че НАТО и европейската
интеграция, добрите съседски взаимоотношения
и регионалното сътрудничество са процеси, които
са неразривно преплетени
и взаимно се стимулират.
Членството ни в НАТО
трябва да допринесе за регионалната сигурност и
стабилност, като ще бъде
от полза и за евроатлантическата сигурност, към
което Република Северна
Македония се доближава
с готовност и увереност
като 30-и член на Алианса.
Подразделенията за енергетика и международна търговия и търговски отношения
са целеви звена на Министерството на икономиката
на Република Северна Македония, обвързани с приоритетите на националната
сигурност, което означава
енергийна сигурност на
доставките, опростяване
на митническите и търговските процедури, за да се
елиминират възможните рискове при достъпа до пазари, като трябва да се запази
стабилното икономическо
развитие и конкурентоспособност на икономиката.
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КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

петък, 12 април 2019

ǹǲǹȗȖȏȈȍȚȖșȚȚȈȐțȔȍȕȐȧȚȈȡȍ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȊȈȗȘȖȋȘȈȔȐȏȈȖȕȓȈȑȕȖȉțȟȍȕȐȧ
Снимки Мартин Славчев

Мартина Кръстева,
експерт КСБ
На 29 март 2019 г. в
сградата на Камарата на
строителите в България
(КСБ) се проведе заседание на Секторния консултативен съвет (СКС)
по заетостта и уменията на работната сила.
В дневния ред на заседанието бяха включени три
точки, свързани с отчет
за работата на СКС през
2018 г. и плановете за
2019 г., издигане ролята
на СКС чрез разширяване
на експертния му потенциал и превръщането му
в постоянно действащ
орган, подпомагащ КСБ в
изграждането на политики в областта на професионалното образование
и обучение, обсъждане на
насоки за развитие на работата на Съвета.
На заседанието присъстваха членовете на
СКС доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, ВСУ „Любен Каравелов“ – председател, инж. Виолета
Ангелиева, секторен референт, дирекция „Анализи,
строителство, професионална квалификация и мониторинг“ (АСПКМ) в КСБ,
проф. д-р Иванка Паскалева, катедра „Строително
инженерство“, Европейски
политехнически университет, Йордан Йорданов,
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа”,
Мартина Кръстева, дирекция АСПКМ в КСБ, инж.
Доротея Дончева, директор на СГСАГ „Христо
Ботев“, Донка Василева,
Агенция по заетостта,
доц. Иван Павлов, Университет по архитектура,
строителство и геодезия
и Научно-технически съюз
по строителство в България, Красимира Брозиг,
Национална агенция за
професионално образование и обучение. Специални
гости на събитието бяха
инж. Мирослав Мазнев,
изп. директор на КСБ, Руен
Панчев, член на Изпълнителното бюро и Управи-

телния съвет (УС) на КСБ,
председател на Съвета
на директорите (СД) на
„Строителна квалификация“ ЕАД, Любомир Пейновски, член на УС на КСБ и
на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, Борислав
Брайков, прокурист на
„Строителна квалификация“ ЕАД, арх. Лидия Станкова, директор на дирекция АСПКМ в КСБ, Надежда
Димитрова, Българска
стопанска камара, инж.
Петя Иванова, директор
на Професионалната гимназия по строителство,
архитектура и геодезия
(ПГСАГ) в Пазарджик, инж.
Георги Славов, директор
на ПГСАГ „Лубор Байер“ Стара Загора, инж. Венета Новакова, председател
на Асоциацията за фаса-

ден инженеринг.
Припомняме, че СКС
бе учреден през февруари 2018 г. като част от
дейностите по проект
„Развитие на Националната система за оценка н а ко м п ете н ци и те
– MyCompetence“ (www.
mycompetence.bg). В него
се включват представители на работодателите,
образователните институции, подготвящи кадри
за сектора, и на други
партньорски организации.
Заседанието на Секторния консултативен
съвет бе открито от
инж. Мирослав Мазнев.
Той поздрави участниците и изрази амбицията на
КСБ да задълбочи своето
партньорство със заин-

тересованите страни с
цел предприемане на съвместни действия за преодоляване на проблемите,
свързани с уменията на
работната сила. В първата точка от дневния ред
доц. Венцислав Стоянов
припомни на аудиторията основните дейности,
осъществени от Съвета
през изминалата година,
и това, което предстои
през 2019 г. Посочена бе
главната цел на проект
„Развитие на Националната система за оценка на компетенциите –
MyCompetence“, а именно
обединение на бизнеса,
професионалното образование и обучение и заетостта за дефиниране и
предоставяне на стандар-

ти за компетентност на
ниво строителен сектор
и ключови за предприятията длъжности. В тази
връзка най-важната задача на СКС е създаването,
утвърждаването и актуализирането на секторните компетентностни
модели и тяхното прилагане. Като преход към
откриване на дискусията
за извеждане на предложения за разширяване на
експертния потенциал на
СКС Мартина Кръстева
представи политиката на
Камарата в областта на
професионалното образование, обучение и квалификация през 2019 г. Тя е изградена в съответствие
със съотносимите цели и
функции, заложени в основните стратегически документи на строителната организация – Устава
на КСБ, приет с решение
на Общо събрание от ноември 2018 г., и Основните политики за развитие
през 2019 г. Планираните
оперативни дейности са
структурирани в две направления:
9 Изпълнение на политиката на КСБ;
9 Изграждане на вътрешна система за придобиване/повишаване на
квалификацията на работниците и управленските
кадри в строителния сектор.
Заседанието продължи
в разговори и дебати между членовете и гостите на
Съвета. Присъстващите

споделиха редица проблеми, касаещи заетостта и
уменията на работната
сила в сектор „Строителство“, и възможностите за
намиране на решения. Сред
изведените предложения
могат да бъдат откроени
следните:
9 По-активно взаимодействие в сътрудничеството между КСБ и
социалните партньори в
посока пренасочване на
част от средствата, които държавата предоставя
на синдикатите, за професионална квалификация на
строители.
9 Разработване на
програми за дистанционни онлайн обучения, които
имат огромен потенциал
за развитие, следвайки
изискванията за придобиване на съответната професионална квалификация.
9 По-широко отразяване и популяризиране на
осъществените дейности
по професионална квалификация извън групите на
заинтересованите страни от строителния бранш,
например чрез информационни канали в YouTube.
9 Обезпечаване на финансови средства за професионална квалификация
посредством използването на национални и европейски програми в допълнение на инвестициите,
които Камарата прави
за осигуряване на компетентна работна сила. Активно участие в процеса
на подготовка на следва-

щия програмен период, за
да може КСБ да бъде директен бенефициент на
европейски средства.
9 Изготвяне на секторен проект за обучение на
строителни кадри в партньорство с национално
представителните работодателски и синдикални
организации.
9 Повишаване атрактивността на строителната професия чрез
участие в EuroSkills и
WorldSkills като добра възможност за реклама на
бранша. Постигане на поширок формат на състезанието „Най-добър млад
строител“.
9 Обвързване потребността от конкретни специалисти и изграждане на
обучителни програми и
тяхното рекламиране и
популяризиране.
9 Обвързване на инвестициите в образование и обучение със задържането на работна сила в
България чрез съответните законодателни механизми, защитаващи работодателя.
9 Създаване на система за измерване на резултатите от обучението
чрез проучване на удовлетвореността на работодателите, на обучаваните лица и проследяване
на тяхната професионална реализация. Подобен
механизъм за оценка би
бил положително приет
от Министерството на
образованието и науката.
От изключително
значение в работата на
Секторния консултативен съвет е активното
участие на работодателите от строителни я
бранш, върху които пряко
рефлектират наболелите
проблеми в осигуряването
на висококомпетентна,
знаеща и мотивирана работна сила. В тази връзка
форматът на СКС е отворен за всички фирми и
предпрития, които желаят
да участват и да изразят
своята позиция и потребности.
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ǶȉȓȈșȚȕȖȚȖȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȊ ǶǷȕȈǲǹǩǹȖȜȐȧ
ȡȍȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈșȍȔȐȕȈȘȏȈ
ǸȈȏȋȘȈȌȘȈȉȖȚȐȏȈȗȖȊȐȠȈȊȈȕȍȕȈ șȊȖȐȚȍȟȓȍȕȖȊȍȗȘȍȏȦȕȐ
ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȈȚȈȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ
Снимки авторът

Павлина Пеева,
ОП на КСБ - Разград
ОП на КСБ – Разград,
проведе два семинара в рамките на една седмица. Събитията преминаха на 3 и 4
април в конферентната зала
на хотел „Централ“. Те бяха
организирани съвместно
от Областното представителство на Камарата
в Разград и „Строителна
квалификация“ ЕАД. Лектор бе доц.
д-р инж. Венцислав Стоянов, декан
на Строителния факултет на ВСУ
„Любен Каравелов“.
Темата на първия семинар беше
ЗБУТ, като в него участваха длъжностни лица и координатори по безопасност и здраве, както и хора, отговарящи за контрол по качеството
в строителството. Програмата
включи запознаване с нормативни
документи и тяхната актуализация, както и с отговорностите за
безопасност и здраве при изпълняване на служебните задължения от
работниците, служителите и ръко-
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Снимка Румен Добрев

ОП НА КСБ

петък, 12 април 2019

Росица Георгиева

водителите. Особено внимание се
обърна и върху качеството на влаганите строителни продукти и използването на технически съоръжения и оборудване по безопасен начин,
съгласно нормативните изисквания.
Разгледаха се и казуси, възникващи
традиционно в процеса на работа,
и начините за тяхното евентуално
разрешаване.
Тъй като един от най-важните
аспекти в дейността на строителните компании е работата, извършвана от техническите ръководители, последва обучение по тази
тема на следващия ден. То включи

както опресняване на знанията на
ръководителите, така и обучаване
на новодипломирани специалисти,
назначени във фирмите. Специално
се наблегна на оформяне на техническата документация, което е неразривно свързано със задълженията на
техническите ръководители.
В двата модула по ЗБУТ и специализирания семинар бяха обучени
общо 55 участници. Те определиха
събитията като интересни и изключително полезни, като същевременно изразиха задоволство от
уменията на лектора за поднасяне
на информацията.

Областният съвет на Областното представителство на Камарата на строителите в България в София
(ОС на ОП на КСБ – София), проведе редовно заседание.
Присъстващите бяха запознати от зам.-председателя на структурата инж. Иван Моллов с изпълнението
на решенията, взети на предходното заседание през
март. Като изключително успешен беше отчетен проведеният от Областното представителство семинар
в Правец, посветен на BIM технологиите и промените
в Закона за устройство на територията. Според ОС
предоставената информация по време на събитието
е била изключително полезна за строителните фирми.
ОС на ОП на КСБ – София, взе решение в първите
20 дни на юни да бъде организиран още един семинар
за членовете на структурата. До следващото заседание на ръководния орган на Областното представителство ще бъдат уточнени темите, които да
бъдат разгледани на събитието, както и мястото за
провеждане.

ǪǹȔȖȓȧȕșȍȗȘȖȊȍȌȍȒțȘșȏȈ
ǙǬǳǬǽǱǰǬǹǴǱǹǬǽǱǶȂǴȋÅǖǺǹǽǿǷǾǬǹǾǽǶǬǰǱǵǹǺǽǾ
ǻǼǺǱǶǾǴǼǬǹǱǴǽǾǼǺǴǾǱǷǱǹǹǬǰǳǺǼµǶȆǸǖǝǍǭȋȁǬǺǭǽȆǰǱǹǴ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍ
ȖȚȗȈȌȢȞȐ
ǬǶǾǿǬǷǹǴǾǱǸǴ
Снимки авторът

Снимка авторът

Георги Сотиров
Секция „Консултантска
дейност, проектиране и строителен надзор” към КСБ проведе заседание за членовете си
от направление „Строителен
надзор”. В началото председателят на структурата инж. Валентин
Зарев предложи на присъстващите да
разгледат и обсъдят становище на Българската асоциация на архитектите и
инженерите - консултанти (БААИК) по
проект за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията,

както и протокол от работна среща на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол
и БААИК и постъпили становища от
членове на секцията.
На срещата беше обсъдено и „Пред-

ложение за промени в нормативната
уредба, регламентираща дейността
на консултанта, извършващ дейности
по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, което да
бъде представено на УС на КСБ.

ǜǱǯǴǺǹǬǷǹǴȋǾǶǼȆǯǺǾÅǙǬǵǰǺǭȆǼǸǷǬǰǽǾǼǺǴǾǱǷ´
ǮȆǮǎǴǰǴǹǺǻǼǱǰǱǷǴǹǬǵǿǽǻǱȄǹǴǾǱǿȃǬǽǾǹǴȂǴǺǾǼǬǵǺǹǬ
Снимки авторът

Мариана Иванова ОП на КСБ - Видин
За втори път Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“ във Видин
бе домакин на последния Четвърти регионален кръг на Националното състезание „Найдобър млад строител“. Гости
на събитието бяха кметът
на града инж. Огнян Ценков,
председателят на Общински
съвет Видин Генади Велков, зам. областният управител Анжело Методиев, административният директор на
видинския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ Момчил Станков,
доц. д-р Юлиан Ангелов от Русенския
университет, експерти от Регионалното управление на образованието –
Видин, представители на ОП на КСБ
– Видин, учители, ученици и граждани.
Събитието се организира от Министерството на образованието, ПТГ
„Васил Левски“ и община Видин. То беше
открито от директора на гимназията
инж. Маруся Петрова. С приветствие
към участниците се обърна инж. Огнян
Ценков.

„За мен е удоволствие да бъда тук
сред Вас, да наблюдавам това престижно състезание и да виждам желанието на младите хора да покажат
своите знания и умения. ПТГ „Васил
Левски“ вече има утвърдена традиция
за участие в „Най-добър млад строител“, а видинските ученици винаги са
ни радвали с престижните си награди.
Пожелавам на участниците от Монтана, Плевен, Габрово, Велико Търново и
Видин отлично представяне. Пожелавам Ви също така успешно завършване
на учебната година, а на тези, които
са избрали да се реализират в професията на строителя, да останат в
нашия град и да построят тук своето

бъдеще. Бъдете здрави, упорити и следвайте мечтите си“, заяви
инж. Ценков и благодари на организаторите
и спонсорите за възможността това състезание да се състои
и да бъдат осигурени
необходимите строителни материали и
награди.
От името на ректора на Русенския университет д-р
Христо Белоев приветствие към участниците поднесе доц. д-р Юлиан Ангелов.
След това състезателите премериха сили в четири направления - „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“,
„Зидария, „Сухо строителство“ и „Облицовки и настилки“.
Проведеният във Видин регионален
кръг на Националното състезание „Найдобър млад строител“ е последен четвърти етап. Класиралите се на първо и
второ място участници ще имат шанса да премерят сили в Третия национален кръг „Месец на професиите“, който
ще се състои във Велико Търново.

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ – Смолян
В Смолян се проведе обучение на тема „Управление
на строителните отпадъци“. То се организира съвместно от Областното представителство на Камарата на строителите в България в града и „Строителна
квалификация“ ЕАД.
Залата на РИОСВ – Смолян, събра над 25 представители на строителни фирми от региона, като на мероприятието присъстваха не само ръководители на
компании, но и технически ръководители, администратори и др., чиито задължения са пряко свързани с управлението на строителните отпадъци. Лектор на семинара беше доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов от ВСУ
„Любен Каравелов“, който поднесе съдържанието на
курса по любопитен и модерен начин. Бяха засегнати
въпроси, касаещи политиката и законодателството
в областта на строителните отпадъци, начините за
рециклирането и оползотворяването им, принципите
на управление, задълженията и дейностите на лицата,
свързани с процеса. Интерес предизвика изготвянето и изпълнението на т.нар. планове за управление на
строителните отпадъци, като участниците в обучението имаха възможност да разгледат документи
от практиката и да се запознаят с тяхната форма и
съдържание.
Доц. Венцеслав Стоянов предостави и набор от полезни материали за разпространение по електронен
път, включително актуални нормативни документи
и подробна разработка на темата за управление на
строителните отпадъци.
В края на събитието се проведе анкета сред присъстващите за обратна връзка по отношение на качеството на проведеното обучение, което получи
максимални оценка и за съдържанието на курса, и за
компетентността на лектора.
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На тържеството за рождения си ден медията връчи плакети и почетни грамоти
Десислава
Бакърджиева
На 3 април вестник
„Строител“ – официалното издание на Камарата на
строителите в България,
отбеляза своя десети рожден ден с коктейл в „София
хотел Балкан“. Заедно с екипа на медията събитието
отпразнуваха над 200 гости,
сред тях ръководството на
Камарата на строителите
в България (КСБ), областни
председатели на ОП на КСБ,
колеги, партньори и рекламодатели, представители на
централната и местната
власт, на работодателски
и браншови организации, на
синдикати и на научната
общност.
Официални гости на събитието по повод юбилея
бяха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, зам.-министърът
на икономиката Александър
Манолев, зам.-министърът
на земеделието, храните и

горите д-р Лозана Василева,
Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ),
бившият министър на регионалното развитие и благоустройството и на Българското председателство на
Съвета на ЕС Лиляна Павлова и др. КСБ бе представена
от председателя на УС инж.
Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС Владимир
Житенски, инж. Христо Димитров, който е и председател на ОП на КСБ – Варна,
и инж. Николай Николов –
председател и на ОП на КСБ
– Бургас, почетните председатели на Камарата инж.
Симеон Пешов и инж. Светослав Глосов, изп. директор на
КСБ инж. Мирослав Мазнев,
доц. д-р инж. Георги Линков,
председател на Комисията
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС,
Валентин Николов, предсе-

дател на Контролния съвет
(КС) на КСБ, инж. Розета Маринова, член на УС на КСБ и
председател на Комисията
по професионална етика, д-р
инж. Владимир Вутов, член
на КС на КСБ, членовете на
УС на Камарата Руен Панчев,
Живко Ангелов, инж. Димитър Живков, Николина Филипова, инж. Тодор Андонов,
инж. Николай Чомаковски,
Любомир Пейновски, който е
и член на УС на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България
(КРИБ). Сред гостите бяха
и председателите на секции
на КСБ - инж. Стефан Тотев,
„Високо строителство, инж.
Валентин Зарев, „Проектиране и строителен надзор“,
Евгени Борисов, „Метални
конструкции”, както и инж.
Николай Станков, бивш председател на УС на КСБ, сега
съветник в МРРБ, инж. Иван
Бойков, бивш изп. директор

на КСБ и ексчлен на СД на
„Вестник Строител“ ЕАД,
Николай Таков, бивш председател на Етичната комисия
на КСБ.
Рожде н и я т де н н а
в. „Строител“ беше уважен и
от Искрен Веселинов, председател на парламентарната Комисия по регионална
политика и местно самоуправление, Халил Летифов,
председател на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, инж.
Галина Василева, ръководител на Управляващия орган
на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура
2014 – 2020“, проф. д-р инж.
Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД,
Цветан Енчев, акредитиран
парламентарен асистент на
председателя на Комисията
по регионално развитие в
Европейския парламент Искра Михайлова, доц. д-р Ана
Джумалиева, председател
на Комисията за защита от
дискриминация, Николета
Марокинджиева, парламентарен секретар на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Наташа
Ценева, директор дирекция
„Инфраструктура, акватория
и собственост“ в ДП „Пристанищна инфраструктура”,
инж. Иоанис Партениотис,
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на своите партньори

вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, Силвия Георгиева, изп.
директор на Националното
сдружение на общините в
Република България (НСОРБ),
Пепа Моллова, председател
на УС на Национален доверителен екофонд, Ивана Пасева
от дирекция „Култура“ на СО,
проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен
Каравелов“, проф. д-р инж.
Иван Марков, ректор на Университета по архитектура,
строителство и геодезия
(УАСГ), председателя на УС
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране д-р инж. Иван
Каралеев, инж. Стефан Чайков, председател на УС на
Българска браншова камара
„Пътища“, проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на
Българска браншова асоциация „Пътна безопасност”,
Георги Тодоров, член на УС
на ББАПБ, адвокат Цвета
Маркова, нотариус Камен
Каменов, Ирена Перфанова,
зам.-председател на Национално сдружение Недвижими
имоти, Ирина Йорданова,
КРИБ, Храбра Маринова,
Бюро за международни връзки на Община Виена в София,
акад. Ячко Иванов, председател на Научно-техническия
съюз по строителство в
България, проф. д-р инж. Добрин Денев, бивш ректор на
УАСГ, член на Комисията за
воденето, поддържането и

ползването на ЦПРС, арх.
Веселин Колев, председател
на спортно-техническата
комисия към БСФЛ. Топ певецът Васил Петров и неговият мениджър Маргарита
Тошева внесоха артистичен
щрих на партито.

За празника на изданието
на Камарата пристигнаха гости от Областните
представителства от
цялата страна.
Сред тях бяха инж. Таня
Каменова, председател на
ОП на КСБ – Перник, инж.
Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана, инж. Любомир Шербетов, председател на ОП
на КСБ – Велико Търново,
Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово,
Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян, инж. Севдалин Петров,
председател на ОП на КСБ
– Русе, инж. Светослав Борисов, председател на ОП
на КСБ – Кюстендил, Петър
Байкушев, председател на
ОП на КСБ – Благоевград,
Красимир Милушев, зам.председател на Областния
съвет на ОП на КСБ – София. Националният клуб на
строителите ветерани бе
представен на най-високо ниво от председателя
инж. Тодор Топалски и инж.
Виктор Шарков, първи зам.-
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Искра Михайлова, председател на
Комисията по регионално развитие в
Европейския парламент, видео обръщение:

председател на УС на НКСВ.
Юбилеят на в. „Строител“ събра и висшия мениджмънт на водещи строителни
фирми, партньори и рекламодатели на вестник „Строител”. На него присъстваха
Доминик Хамерс, изп. директор на „Геотехмин” ООД, д-р
инж. Петко Николов, изп. директор на „Пътстрой-92“ АД,
управителите на „Хидромат”
ООД инж. Антон Маслев и
инж. Кирил Маслев, Валери
Хаджийски, изп. директор
на „Устра холдинг“ АД, инж.
Живко Недев, изп. директор
„Хидрострой“ АД, инж. арх.
Валентин Трашлиев, изп.
директор на „Евро Алианс
тунели“, представители на
екипите на „Главболгарстрой
Холдинг”, „Геострой”, „Джи
Пи Груп”, „Пайп Систем”,
„Билдникс”, „Евромаркет”,
„Планекс”, „Пътинвестинженеринг”, „Юпитер 05” и много други. В тържеството се
включиха настоящи и бивши
служители на изданието и
представители на администрацията на Камарата,
ПР-и на институции, организации и фирми, колеги от
медиите, както и много приятели на екипа на вестника.
Домакини на партито по
повод юбилея бяха инж. Пламен Пергелов, председател
на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, инж. Любомир Ка` стр. 12

Уважаеми г-н Пергелов, уважаема г-жо Николова, уважаеми дами и
господа, за мен е изключително удоволствие да Ви поздравя с десетата
годишнина от създаването на вестник „Строител“. Бих искала във Ваше
лице да поздравя също така и целия
екип, и всички ангажирани с изданието за професионализма и всеотдайността. Десет години може би не са
дълго време за човешкия живот, но за
живота на една медия в условията на
настоящия бързопроменящ се медиен
пазар са цяла история. За това десетилетие в. „Строител“ се утвърди не
само като уважавано печатно издание
на КСБ, но и като основна платформа
за представяне на строителния бизнес
в България и на успешните проекти, реализирани от българските строителни
фирми. Защото именно инвестициите
в строителния сектор са важна предпоставка за икономическия растеж на
страната ни и градят нейната визия за
бъдещето. Вестникът успява не само
да представи на читателите си пълната настояща картина, но и да очертае
насоките за бъдещето, да формулира
тенденциите за развитите. Той притежава свой оригинален медиен облик с
разнообразните теми, които представя
на своите читатели.
През всички тези години изданието
съумява да ни предостави пълноценна,
актуална и точна информация за основните събития в обществения, политическия и икономическия живот в
страната и Европа, утвърди се като
полезно четиво както за специалистите в строителния бранш, така и за
институциите, обществото, за широк
кръг от читатели. Улавяйки предизвикателствата и съвременните тенденции, касаещи строителството и регионалната политика в България и Европа,
вестникът се превърна в перфектния
посредник между институциите и четящата публика, предоставяйки навременна обективна информация, многообра-

зие от теми и експертни мнения.
В качеството ми на председател
на Комисията по регионално развитие
в Европейския парламент осъществих
успешно партньорство с Камарата на
строителите в България и в. „Строител“ при ежегодното организиране на
международни конференции относно
предизвикателствата и перспективите на кохезионната политика, европейските инвестиционни структурни
фондове, финансовите инструменти и
инициативи на общността, както и за
европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС. Тези събития
събраха висши представители на ЕП и
Европейската комисия, Европейската
инвестиционна банка, други европейски институции, както и държавната
власт и бизнеса в България. Аз самата съм дала множество интервюта за
изданието относно тенденциите за
развитие на регионалната политика в
България и Европа, европейския бюджет
и многогодишната финансова рамка,
инвестиционните инструменти и политики на ЕС и как българският бизнес,
включително строителният бранш, институциите и общините биха могли да
се възползват от тях.
В заключение бих искала да пожелая
на целия екип на вестник „Строител“
много здраве, късмет и професионални успехи. Честит празник и до нови
срещи!
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чамаков, член на ИБ и на УС
на КСБ, председател на ОП
на КСБ – София, и прокуристът и главен редактор на в.
„Строител“ Ренета Николова. Третият член на СД инж.
Благой Козарев поради ангажимент бе възпрепятстван
да се включи в събитието.
Празненството започна
с кратко представяне на
дейността на изданието на
КСБ от водещия Драгомир
Симеонов, който припомни
първите стъпки на вестника. След това той покани
на сцената за приветствие
инж. Пламен Пергелов. „Уважаеми гости, скъпи приятели, колеги, позволете ми от
името на Съвета на директорите и екипа на вестник
„Строител“ да Ви приветствам с добре дошли на
това прекрасно и много вълнуващо тържество по повод
10 години от излизането на
първия брой. Историята на
медията, която водещият
представи съвсем накратко,
е много по-богата и съдържателна благодарение на
всички Вас – КСБ, институциите, екипа на вестника“,
каза инж. Пергелов и благодари за ентусиазма и за непрекъснатия труд на хората,
които са създали, развиват
и утвърждават вестника
като

водещо професионално
издание и партньор на
строителния бранш.
„Искам да благодаря на
нашия принципал – Камарата
на строителите в България,
на председателя на УС инж.
Илиян Терзиев, на Управителния съвет, на Областните представителства,
на строителните фирми, на

рекламодателите ни, които
винаги ни подкрепят във
всички начинания и неизменно са до нас. А когато сме
заедно, сме силни и всичко
можем да постигнем“, заяви
инж. Пергелов и даде думата
на инж. Илиян Терзиев.
„Искам да Ви благодаря
за огромните усилия, които полагате, и за всичко,
което вестникът прави за
Камарата. Продължавайте
в същия дух, не спирайте да
се развивате и да търсите
нови предизвикателства.
Честит празник и бъдете
живи и здрави“, пожела инж.
Терзиев.
Поздравите към в. „Строител” и неговия екип продължиха с видео обръщение
от Искра Михайлова, председател на Комисията по
регионално развитие в ЕП.
След това приветствие по
повод рождения ден отправи зам.-министър Валентин
Йовев. „Чувствам се поласкан от възможността да
Ви поздравя за юбилея. За
мен действително е огромна чест да бъда гост на
това важно тържество по
повод 10-ата годишнина на
вестник „Строител“ – едно
от най-престижните издания с фокус върху цялостния

спектър на инвестиционните проекти. Достойна
възраст, зад която се крие
богат и разностранен път
на развитие. Вие допринасяте изключително много
за качеството на живот на
всички български граждани.
Защото правилната и обективна информираност за
процесите в страната са
от ключово значение за цялото общество“, посочи той.
По думите му във всичко,
създадено от в. „Строител“
се вижда ум и отдаденост и
то ще остане за поколенията. „В този тържествен ден
пожелавам на всички Вас и на

Вашите семейства здраве,
лично щастие, нови успехи
и усъвършенстване в тази
велика професия, без която не може да съществува
нито една държава по света и нито едно общество.
Тя прави живота на хората
по-смислен“, завърши инж.
Валентин Йовев.
Зам.-министър Александър Манолев също поздрави
от сцената екипа на медията и ръководството на
Камарата. „Уважаеми дами
и господа, днес е ден за поздравления, но аз ще започна
от малко по-далеч. Спомням
си годините, когато строи-

телният бранш беше сред
първите, които успяха да
се обединят в една камара. Това го нарежда сред
малкото сектори, които
са легитимен партньор на
държавата, поставят пред
нея своите искания, но и се
саморегулира. Знаем, че не
е лесно да се създаде подобен съюз, но още по-трудно
е да се запази във времето
и да се развие. Мисля, че
това, което открои Камарата на строителите в
България през годините, е,
че браншът успя не само
да се обедини в една национална организация, но и да

създаде общност. И един
от най-важните инструменти за това е именно
официалният му вестник“,
подчерта Манолев. Според
него едно десетилетие е
много и малко време, като
често не си даваме сметка
колко неща са се случили през
един такъв период.
Той съобщи, че наскоро екипът на Министерството на икономиката
е направил справка за икономическото развитие на
България през последните
10 г., и добави, че цифрите
са впечатляващи. С над 30
млрд. лв. е нараснал БВП на
страната ни, двойно се е
увеличил износът и са създадени над 100 хил. нови
работни места. „В строителния сектор също се случиха наистина много неща.
Преди 10 години България
нямаше нито една изцяло
завършена магистрала. За
това време се изградиха
стотици километри магистрали, жп линии, тунели, мостове и много други
съоръжения. Направиха се
може би хиляди нови жилищни сгради. Пожелавам Ви да
продължавате да работите
с това високо темпо и както Вие, така и поколенията
да се гордеят с това, което
сте изградили. На екипа на
вестник „Строител“ пожелавам винаги да е на това
високо ниво. Зная, че не е
лесно да пишеш за хора,
които предпочитат да работят, вместо да говорят.

Искам да Ви поздравя и за
това, че успявате да правите едно специализирано
издание, което е четимо за
широката публика.
Честит празник и продължавайте своята мисия
още поне 10 по 10 години!“,
пожела зам.-министър Александър Манолев.
Председателят на УС на
АПИ Георги Терзийски също
направи приветствие по
време на официалната част
на тържеството. „Честит
десети рожден ден на екипа, който ни събира на този
много специален ден. Особена е символиката на датата
3 април. На нея преди 136 г.
` стр. 14
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Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ:

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ:

ǎǱǽǾǹǴǶȆǾǱǮǹǬǽǴǹǴǱǽǸǱǮȆǮǮǱǽǾǹǴǶǬ
ǣǱǽǾǴǾǻǼǬǳǹǴǶ

ǟǽǻǱȁǹǬǮǱǽǾǹǴǶÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǴǹǬǹǱǯǺǮǴȋǱǶǴǻ

Когато решавахме дали да
правим брошура, да финансираме големите медии в България
или да издаваме наш вестник,
спорът беше много голям. Но
надделя словото – наш вестник! Вестникът е в нас и ние
сме във вестника. Честит
празник!

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

ǛǺǲǱǷǬǮǬǸǹǺǮǴǿǽǻǱȁǴ

Поздравявам екипа на
в. „Строител“ за това,
което сътворява вече
десет години. Ще върна
малко историята назад.
Преди 10 г. почетният
председател, а тогава
председател на УС на
КСБ - инж. Симеон Пешов,
вдигна първия брой на
вестника на един Управителен съвет в Кюстендил
и каза: „Това е нашият орган“. Този орган започна с
малко по-малко страници,
докато се превърна в продукта, който в момента получавате. Тези 10 г. имат и предистория - идеята
се роди още в бившата Българска строителна камара. Тогава инж. Пешов беше
председател на БСК. Няколко години по-късно това стана факт.
Успех на вестник „Строител“ и на неговия екип! Честит празник!

Инж. Розета Маринова, член на УС на КСБ и
председател на Комисията по професионална етика:

ǝǮǱǽǾǹǴǶÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǖǝǍǱǻǺǽǴǷǹǬ
Много Ви благодаря! Определено съм изненадана от грамотата и плакета.
Аз винаги много се радвам на успехите на вестник „Строител“. Нека всички от
екипа да са живи и здрави и все така работоспособни, за да отразяват това,
което КСБ прави, защото с тях сме по-силни. Успех!

Благодаря за прекрасното признание. Пожелавам нови успехи!

Валентин Николов, председател на Контролния съвет на КСБ:

ÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǱǱǰǴǹ
ǺǾǾǱǶǴǾǬǹǬ
ǶǺǴǾǺǽǾǺǴǖǝǍ
Вестник „Строител“ е изключително постижение на Камарата на строителите в България и
е един от четирите кита, върху
които се крепи тя. Пожелавам
още дълги години успешна работа,
много здраве, късмет на колектива и нови успехи! Благодаря Ви!

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС:

ǛǺǲǱǷǬǮǬǸǹǬǱǶǴǻǬǹǬǴǳǰǬǹǴǱǾǺ
ǮǽǴȃǶǺǹǬǵǰǺǭǼǺ
Колеги, при ятели,
благодаря Ви за това,
че съм забелязан. Това
е факт, главно и преди
всичко, защото го има
вестник „Строител“.
Пожелавам на екипа на
изданието всичко найдобро!

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

ǎǱǽǾǹǴǶÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǺȅǱǰȆǷǯǴǯǺǰǴǹǴ
ǰǬǱǸǱǰǴȋǾǬǹǬǭǼǬǹȄǬ
Изключително приятна изненада. Благодаря на екипа на вестник
„Строител“ и на Съвета
на директорите за това
отличие. Искам да пожелая на в. „Строител“ още
дълги години да бъде все
така припознатата и
единствената медия на
строителния бранш, отразяваща случващото се
в сектора.
Пътят за създаването на изданието беше
труден. Изминаха 10 години, които бяха свързани с доста препятствия, но с
професионализма на екипа и на главния редактор г-жа Ренета Николова изградиха един достоен и успешен строителен вестник. Поздравления!
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княз Батенберг издава указа, с който създава пътната
администрация у нас. Като
българин и председател на
УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ аз съм горд да
бъда част от тази история.
Кольо Фичето казва: „Градих
мостове, за да събирам човек с човека, и манастири, за
да го събират с Бога“.

Сигурен съм, че вестник
„Строител“ е мостът,
който ще ни събира много, много дълги години
на тази важна за всички нас дата. Пожелавам на
екипа здраве, сили и вдъхновение. На многая лета!“, каза
той.
По време на събитието
домакините инж. Пламен
Пергелов, инж. Любомир Качамаков и Ренета Николова
връчиха почетни грамоти и
плакети на партньорите на
изданието, с което ръководството и екипът на „Строител” показа своята признателност и благодарност.
Първият приз бе за инж. Си-

меон Пешов, почетен председател на КСБ и председател
на УС на Камарата през 2008
и 2009 г., когато стартира
в. „Строител”. След това на
сцената своите отличия получиха инж. Светослав Глосов, почетен председател на
КСБ и два мандата председател на УС, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на
КСБ, инж. Розета Маринова,
член на УС на КСБ и председател на КПЕ, доц. д-р инж.
Георги Линков, председател
на Комисията за воденето,
поддържането и ползването
на ЦПРС, председателят на
Контролния съвет на КСБ
Валентин Николов, инж. Николай Станков, бивш председател на УС на КСБ, сега
съветник в кабинета на министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Специална награда
бе връчена и на Националния
клуб на строителите ветерани за дългогодишното му
сътрудничество с вестника,
която взе председателят на
УС инж. Тодор Топалски.
Последваха отличия за
институциите и органи-
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ǝǻǱȂǴǬǷǹǬǹǬǯǼǬǰǬǳǬǙǬȂǴǺǹǬǷǹǴȋ
ǶǷǿǭǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǴǾǱǮǱǾǱǼǬǹǴ
Инж. Тодор Топалски,
председател на УС на НКСВ:

ǍȆǰǱǾǱǮǽǱǾǬǶǬǽǶȆǻ
ǻǼǴȋǾǱǷǹǬǙǖǝǎ

ǚǾǷǴȃǴǱǳǬǔǽǶǼǬǘǴȁǬǵǷǺǮǬ
ǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷǹǬǖǺǸǴǽǴȋǾǬǻǺ
ǼǱǯǴǺǹǬǷǹǺǼǬǳǮǴǾǴǱǮǑǛ

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǺǾǺ
ǹǬǼǱǯǴǺǹǬǷǹǺǾǺǼǬǳǮǴǾǴǱǴ
ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺǾǺ

Цветан Енчев, акредитиран
парламентарен асистент:

Зам.-министър Валентин Йовев:

ǑǰǴǹǴǳǶǷȊȃǴǾǱǷǹǺǿǽǻǱȄǱǹǻǼǺǱǶǾǹǬǖǝǍ
От името на г-жа Искра Михайлова искам да
благодаря за тази награда и най-вече за честта да
бъда част от това тържество. Честит рожден ден
на вестник „Строител“ и на неговия екип! Един изключително успешен проект на Камарата на строителите в България. Желая Ви от сърце още много
успехи! Бъдете здрави, усмихнати и щастливи!

Уважаеми колеги, от името на всички строители
ветерани искам да поздравя вестник „Строител“ по
случай десетгодишнината и да му пожелая да бъде
все така скъп приятел на НКСВ. Благодаря Ви!

ǛǬǼǾǹȈǺǼǽǾǮǺǾǺǹǴǰǬ
ǻǼǺǰȆǷǲǴǰǬǽǱǼǬǳǮǴǮǬ

Благодаря за високата оценка за съвместната
работа на МРРБ с вестник „Строител“. Надявам се
в бъдеще успешното ни партньорство да продължи
да се развива.

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǺǾǺ
ǹǬǴǶǺǹǺǸǴǶǬǾǬ

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǺǾǺǹǬǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹǴǾǱ
ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴǴǽȆǺǭȅǱǹǴȋǾǬ

Зам.-министър Александър
Манолев:

Инж. Галина Василева, ръководител
на Управляващия орган на ОП
„Транспорт и транспортна
инфраструктура“:

ǝȆǼǰǱȃǹǺǎǴǭǷǬǯǺǰǬǼȋǟǽǻǱȁ

ǍǷǬǯǺǰǬǼȋǹǬǮǱǽǾǹǴǶ
ÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǳǬǿǽǻǱȄǹǬǾǬ
ǹǴǽȆǮǸǱǽǾǹǬǼǬǭǺǾǬ
На мен се пада честта да получа тази награда
и да благодаря от името на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Росен Желязков, както и да поздравя всички на този
чудесен празник. Знаете, че МТИТС отговаря чрез
Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ за реализацията на едни от найголемите инфраструктурни проекти в сектор „Транспорт“. Искам да благодаря на вестник „Строител“ за
успешната ни съвместна работа. За изключително
обективното и точното представяне на информацията за оперативната програма, за коректното
отразяване на проектите, които се финансират и
изпълняват по ОПТТИ. Благодаря още веднъж и честит празник!
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Искрен Веселинов, председател
на парламентарната Комисия по
регионална политика и местно
самоуправление:

Халил Летифов, председател
на парламентарната Комисия
по транспорт, информационни
технологии и съобщения:

ÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǱǹǬǮǴǽǺǾǬǾǬǶǺȋǾǺ
ǽǱǺȃǬǶǮǬǺǾȃǴǾǬǾǱǷǴǾǱǸǿ

ǛǼǱǮȆǼǹǬȁǾǱǽǱǮǰȆǼǲǬǮǱǹ
ǮǱǽǾǹǴǶǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴȋǭǼǬǹȄ

Благодаря на в. „Строител“. Вестник, който на
практика от неговото създаване е на висотата,
която се очаква от читателите му. В днешно време това е голямо предизвикателство. Честит празник на всички и на добър час!

Сърдечно
благодаря за
това признание.
За мен работата с екипа на
в. „Строител“
е огромно удоволствие. Надявам се, че това
партньорство
ще продължи в
бъдеще. Поздравявам Ви по повод Вашата десета годишнина и
пожелавам на целия екип много здраве и берекет.
Вие се превърнахте не просто в уважавана медия, а
в държавен вестник на строителния бранш. Това е
огромна отговорност, която трябва да продължавате да носите и занапред. Благодаря Ви още веднъж!
Честит празник!

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǟǹǴǮǱǼǽǴǾǱǾǬǻǺǬǼȁǴǾǱǶǾǿǼǬǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǴǯǱǺǰǱǳǴȋ
Проф. д-р инж. Иван Марков,
ректор на УАСГ:
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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп.
директор на „Метрополитен“ ЕАД:

ǍǷǬǯǺǰǬǼȋǳǬǺǭǱǶǾǴǮǹǺǾǺ
ǺǾǼǬǳȋǮǬǹǱǹǬǴǳǯǼǬǲǰǬǹǱǾǺ
ǹǬǸǱǾǼǺǾǺ

Искам да поздравя вестник „Строител“ с юбилея
и да благодаря от името на столичния метрополитен за дългогодишното ни сътрудничество и за
обективното отразяване на нашите мероприятия
по изграждането на отделните участъци на метрото. Пожелавам много успехи!

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǖǺǸǴǽǴȋǾǬǳǬǻǼǺǾǴǮǺǰǱǵǽǾǮǴǱ
ǹǬǶǺǼǿǻȂǴȋǾǬǴǳǬǺǾǹǱǸǬǹǱǹǬǹǱǳǬǶǺǹǹǺ
ǻǼǴǰǺǭǴǾǺǾǺǴǸǿȅǱǽǾǮǺ
Николета Марокинджиева,
парламентарен секретар на комисията:

ǛǺǲǱǷǬǮǬǸǺȅǱǸǹǺǯǺ
ǻǺǯǺǰǴǹǴ

ǐǺǭǼǬǾǬǽȆǮǸǱǽǾǹǬǼǬǭǺǾǬ
ǴǻǬǼǾǹȈǺǼǽǾǮǺǹǴǹǺǽǴ
ǺǯǼǺǸǹǺǿǰǺǮǺǷǽǾǮǴǱ
Скъпи приятели, много благодаря за оказаната
чест. Преди около три години УАСГ започна едно много тясно сътрудничество с Камарата на строителите в България и с вестник „Строител“ като неин
печатен орган. Искам да споделя с Вас от сърце, че
това приятелство, добрата съвместна работа и
партньорство ни носи огромно удоволствие. Благодаря Ви, приятели. Желая Ви успехи!

Имам честта да поздравя вестник „Строител“
и да пожелая от името на цялото ръководство на
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
още много по 10 години.

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǎǴǽȄǱǾǺǽǾǼǺǴǾǱǷǹǺǿȃǴǷǴȅǱÅǗȊǭǱǹǖǬǼǬǮǱǷǺǮ´
Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ

ǘǺǲǱǸǰǬǺǻǼǱǰǱǷǴǸǮÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǶǬǾǺǰǺǶǾǺǼǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴǾǱǹǬǿǶǴ
Използвам случая да поздравя ръководството на този ценен вестник,
без който не мога да си представя нито Камарата на строителите в
България, нито функционирането на бранша. Към всички председатели
на УС на КСБ - от създаването й до сега, към работещите във вестник
„Строител“ - поздравления за годишнината.
Благодаря за тази висока чест, с която удостоявате Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Обещавам да направя предложение
към министъра на образованието и науката да дадем възможност и вестниците да получават дипломи. И понеже 10 години са достатъчни, дори
повече, за придобиване на степен бакалавър и магистър, може да определим в. „Строител“ като доктор на строителните науки. Честит празник!

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǖǞÅǛǺǰǶǼǱǻǬ´
Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент:

ǎÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǱǱǰǹǬǺǭǱǶǾǴǮǹǬ
ǶǺǼǱǶǾǹǬǴȃǱǽǾǹǬǾǼǴǭǿǹǬǹǬ
ǭȆǷǯǬǼǽǶǴǾǱǽǾǼǺǴǾǱǷǴ

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǙǬȂǴǺǹǬǷǹǺǾǺǽǰǼǿǲǱǹǴǱǹǬǺǭȅǴǹǴǾǱǮǜǱǻǿǭǷǴǶǬǍȆǷǯǬǼǴȋ
Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ:

ÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǽǱǰǺǶǬǳǬǴǿǾǮȆǼǰǴǶǬǾǺ
ǱǰǴǹǱǹǯǷǬǽǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴȋǭǼǬǹȄ
ǮǍȆǷǯǬǼǴȋ
Винаги е удоволствие да получаваш признание от толкова авторитетни и уважавани партньори
като вестник „Строител“ и КСБ.
Макар че 10 години е една крехка
детска възраст, за в. „Строител“
са достатъчни – той се доказа и
утвърди като единен глас на строителния бранш в България, което
е много трудно. Поздравления, ко-

леги, за професионализма и за
добрата работа и партньорството ни през тези 10 години. Пожелавам Ви от името
на НСОРБ да бъдете все така
ентусиазирани, любопитни
и да продължавате да отразявате обективно работата на
българските общини, които често
намират място на страниците

на вестник „Строител“. Честит
празник и още дълги години да сте
все така авторитетен глас на
българските строители!

Уважаемо ръководство на вестник „Строител“,
уважаемо ръководството на КСБ, за мен е изключителна чест да получа тази награда по две причини.
Не само като вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, но и
като председател на Федерация „Строителство,
индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа”, организациите, които винаги са били лоялен, коректен и
предвидим партньор на Камарата на строителите
в България.
Десет години не е малък период. Спомням си времето, когато беше прощъпулникът на вестника, бил
съм свидетел на развитието му и мога да кажа, че
в. „Строител“ е една обективна, коректна и честна
трибуна на българските строители. В лицето на
Конфедерацията на труда Вие винаги ще имате нашата подкрепа. Благодаря Ви. Желая Ви всичко добро
на Вас и на Вашите семейства!
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¤ÇÓÔÏÊÌf³ÔÒÐÊÔÇÍuÐÔÑÒÂÉÏÕÄÂ
Главният редактор и
прокурист на медията г-жа
Ренета Николова съобщи, че
„Строител“ е

ǙǬǯǼǬǰǬǳǬǖǺǹȀǱǰǱǼǬȂǴȋǾǬǹǬ
ǼǬǭǺǾǺǰǬǾǱǷǴǾǱǴǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷȂǴǾǱǮ
ǍȆǷǯǬǼǴȋ

подготвил специални
грамоти и към всеки един
свой рекламодател с благодарност за доверието и
подкрепата.

Любомир Пейновски, член на
УС на КРИБ и на УС на КСБ:

ǍǱǳǻǼǴǽǾǼǬǽǾǹǺǴǻǼǺȀǱǽǴǺǹǬǷǹǺ
ǺǾǼǬǳȋǮǬǾǱǰǱǵǹǺǽǾǾǬǶǬǶǾǺǹǬ
ǖǝǍǾǬǶǬǴǹǬǖǜǔǍ

Драги домакини, честит рожден ден! Честит
юбилей! Вестник „Строител” е официалното издание на Камарата на строителите в България и е
сред малкото медии, които безкомпромисно, безпристрастно и професионално отразяват дейността
както на КСБ, така и на КРИБ. Имено затова тази
награда е изключително ценна за Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България.
Желая успех на ръководството, а на екипа на вестника - на добър час!
` от стр. 14

зациите, с които вестник
„Строител“ работи. Приза
за г-жа Искра Михайлова,
председател на Комисията
по регионално развитие в
ЕП, взе Цветан Енчев. Инж.
Валентин Йовев получи
наградата на Министер-

ството на регионалното
развитие и благоустройството, а Александър Манолев - признанието за Министерството на икономиката.
Инж. Галина Василева прие
отличието на Министерството на транспорта, информационните технологии

и съобщенията. На сцената,
за да вземат своите отличия, се качиха още Искрен
Веселинов, председател на
парламентарната Комисия
по регионална политика и
местно самоуправление,
Халил Летифов, председател на парламентарната
Комисия по транспорт, информационни технологии и
съобщения, и проф. д-р инж.
Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД. „Строител“
удостои с награди още Университета по архитектура,
строителство и геодезия,
която прие ректорът проф.
д-р инж. Иван Марков, и ВСУ
„Любен Каравелов“ – връчена
на ректора проф. д.а.н. арх.
Борислав Борисов. Плакетът
за доброто партньорство с

КПКОНПИ и председателят
на Комисията Пламен Георгиев, взе Николета Марокинджиева, парламентарен секретар на комисията. Приза
на Националното сдружение
на общините в Република
България прие изп. директор
Силвия Георгиева, а този на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България – Любомир Пейновски, член на УС на КРИБ.
На сцената, за да получи отличието на КТ „Подкрепа“, бе
поканен инж. Иоанис Партениотис.
На всички, които нямаха възможност да получат
наградите си, лично вестник „Строител“ ще ги връчи
или изпрати допълнително.
Почетни плакети и благодарствени грамоти са под-

готвени за Томислав Дончев, вицепремиер, Йорданка
Фандъкова и екипа на Столичната община, Ивелина
Василева, председател на
парламентарната Комисия
по околната среда и водите,
Данаил Кирилов за партньорство като председател на
парламентарната Комисия
по правни въпроси, за Агенция „Пътна инфраструктура”, Българската асоциация
по водите, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, за Карел Крал,
регионален мениджър на ЧЕЗ
България. Почетни грамоти
ще получат и Венелин Терзиев, първи председател на СД
на дружеството, инж. Иван
Бойков и инж. Венцислав Недялков – бивши членове на
Съвета на директорите.

„За мен тази вечер е изключително вълнуваща и искам към всички гости, които
са тук, към почетните председатели на КСБ инж. Пешов
и инж. Глосов, към председателя на УС инж. Терзиев, към
зам.-председателите на УС,
към Съвета на директорите да кажа едно голямо благодаря за подкрепата към
вестник „Строител“ през
всички тези десет години.
Голямо благодаря и към екипа на изданието, защото без
екип нищо не се получава, а
в. „Строител“ разполага с
един наистина прекрасен
и професионален колектив.
Искам да благодаря от сърце и на нашите рекламодатели, защото в. „Строител“
нямаше да бъде това, което
е в момента, без подкрепата от фирмите през всичките изминали години и до
сега. Най-искрени благодарности от сърце! Бих искала
да благодаря специално и на
всички компании, с чиято
подкрепа стана възможна
реализацията на идеите
и инициативите на екипа,
свързани с тържественото отбелязване на юбилея
на вестника – „Главболгарстрой”, „Геострой” и „Геоте-
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хмин”, „Джи Пи Груп”, „Юпитер 05” ООД, „Райкомерс“
„Пайп Систем”, „Планекс”,
„Мидия груп“ „Евромаркет”,
„Грома Холд“, „Хидромат”,
„Стройпродукт“, „Каро Трейдинг”.
„Благодарение на тази
подкрепа успяхме да подготвим един прекрасен алманах
„10 години вестник „Строител”, който всеки гост на
днешния празник ще получи
като подарък. Книгата албум
проследява историята – създаването и развитието на
медията, успешно организираните през годините форуми, отразените събития,
наградите, партньорствата, творческата дейност.
Сигурна съм, че в нея ще
намерите много интересни

публикации, ще видите свои
снимки отпреди години, както и интервюта. Една от
най-големите ценности на
изданието на Камарата е
това, че то успя да събере
историята на строителния
бранш и на дейността на
КСБ през последните 10 г. и
тя може да бъде намерена и
прочетена на страниците
на вестника. Това нямаше да
може да се осъществи без
колективния труд и усилията на хората, които днес са
тук, в тази зала. Всеки един
е допринесъл по някакъв начин вестник „Строител“ да
бъде това, което е днес.
Затова отново казвам
едно огромно благодаря към
всички Вас “, каза още главният редактор. „Нека ни

предстоят още много
съвместни успехи”, пожела Николова.
На коктейла бе представено и кратко видео,
подготвено по повод
десетата годишнина.
В края на официалната
част инж. Илиян Терзиев,

почетните председатели
инж. Симеон Пешов и инж.
Светослав Глосов, Съветът на директорите и
целият екип на „Строител“ разрязаха празничната торта. Партито
продължи с изпълнения на
групата ROLLING OVER.
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По повод юбилея вестник „Строител“ получи поздравителни адреси от председателя на УС на КСБ инж.
Илиян Терзиев, вицепремиера Томислав Дончев, Искра
Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в ЕП, Мария Габриел, европейски комисар
за цифровата икономика и общество, Петя Аврамова,
министър на регионалното развитие и благоустройството, Росен Желязков, министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Красен
Кралев, министър на младежта и спорта, Красимир
Вълчев, министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община, Димитър Николов, кмет на община Бургас, Цвета Караянчева, председател на 44-тото НС, Ивелина Василева,
председател на Комисията по околната среда и водите в 44-тото Народно събрание, Искрен Веселинов,

И

нж. Илиян Терзиев, председател
на УС на КСБ:
„Приносът на вестника за популяризиране дейността на Камарата е
безспорен. Вестникът ежедневно работи за утвърждаване на авторитета на организацията, информира за
дейността й, съдейства за организиране на събитията на Камарата.“

Т

омислав Дончев, вицепремиер:
„В ежедневие, изпълнено с фалшиви новини, в. „Строител“ успя да
спечели уважението и доверието на
обществото. Утвърдихте се като
достоверен, актуален и полезен източник на информация както в строителния бранш, така и в редица други
сфери.“

И

скра Михайлова, председател
на Комисията по регионално
развитие в ЕП:
„Улавяйки предизвикателствата
и съвременните тенденции, касаещи
строителството и регионалната политика в България и Европа, вестник
„Строител“ е перфектният посредник между институциите и четящата публика със своята навременна и
обективна информация, многообразие от теми и експертни мнения.“

М

ария Габриел, европейски комисар за цифровата икономика и общество:
„Пожелавам на вестник „Строител“ да бъде верен спътник на строителния сектор в нашата страна,
да носи винаги точна и актуална информация на своите читатели и да
продължава да защитава достойно
доверието, което си е заслужил пред
тях като достоверен източник.“

Ц

вета Караянчева, председател
на 44-тото НС:
„За своите редовни читатели
вестник „Строител“ се превърна в
ценен коректив, в източник на информация, мнения и коментари, който с висока компетентност представя съвременните тенденции в
сферата на архитектурата и инфраструктурата.“

П

етя Аврамова, министър на
регионалното развитие и благоустройството:
„Доказахте, че един вестник
може да бъде много повече от листове хартия и име, защото прескочихте тези граници. Организираните
от Вас събития събират експертите от строителния сектор и се
превръщат в поле за дискусии, участниците в които предлагат добри
насоки за неговото развитие.“

Р

осен Желязков, министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията:
„Поздравявам целия журналистически екип на вестник „Строител“,
които са двигателят на изданието.
Продължавайте да бъдете все така
отговорни към професията си, а аз

председател на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление в 44-тото
НС, Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-тото НС, Георги
Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, Димитър Георгиев, председател на
Държавна агенция „Национална сигурност”, Пламен
Георгиев, председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Алесандро Бутиче, кодиректор
на списание Piu Europei и вицепрезидент за Европа на
PIUE, Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
и изп. директор на КРИБ Евгений Иванов, д-р ик.н. Ни-

потвърждавам, че в лицето на екипа
на МТИТС винаги ще намирате партньор, както и досега.“

К

расен Кралев, министър на
младежта и спорта:
„Убеден съм, че посрещате този
празник с удовлетворение и гордост,
защото през последното десетилетие в. „Строител“ се утвърди като
медия, ангажирана със съвременните тенденции, предизвикателства
и проблеми, касаещи строителния
бранш както в България, така и в
света. Благодаря Ви, че обръщате
внимание и на изграждането и обновяването на спортната инфраструктура в нашата страна.“

К

расимир Вълчев, министър на
образованието и науката:
„За тези години в. „Строител“ се
наложи с навременна, обективна, коректна и професионално поднесена
информация. Вашият вестник има
огромен принос за популяризиране на
новостите в сферата на строителството.“

Й

орданка Фандъкова, кмет на
Столичната община:
„Вестник „Строител“ следи дейността на Столичната община и
винаги се интересува от проектите, които реализираме в града, като
изграждане, ремонти, реконструкции,
модернизиране на София. Особено е
важна съвместната ни инициатива
за представяне на най-новите реализирани проекти в галерията, на
открито, Моста на влюбените.“

Д

имитър Николов, кмет на община Бургас:
„Изданието на Камарата на
строителите в България е най-точният ориентир за процесите и тенденциите в един от най-развитите
браншове, какъвто е строителството. Той е важен за общините и има
ключова роля за развитието на регионите.“

И

велина Василева, председател
на Комисията по околната среда и водите в 44-тото НС:
„Вестникът зае достойно място
на медийния пазар и утвърди своя авторитет на издание с високи стандарти за професионализъм и етика.
Безспорен е приносът за това на
целия екип на в. „Строител“, който
се отличава със своята експертиза
и коректност. В това съм се убеждавала многократно, общувайки с представители на изданието както като
представител на изпълнителната и
законодателната власт, така и като
гост на многобройните и значими
форуми, които организира.“

И

скрен Веселинов, председател
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-тото НС:
„Радвам се да отбележа, че през
годините изданието утвърди своя

висок авторитет в отразяването на актуални и значими теми и
проблеми, касаещи не само строителния бранш, но и всички важни обществени отрасли.“

П

етър Кънев, председател на
Комисията по икономическа
политика и туризъм в 44-тото НС:
„През тези години Вие бяхте
полезни не само на строителния
бранш, но и на институциите и обществото. Вие заслужихте доверието на читателите.“

Г

еорги Терзийски, председател
на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:
„В ерата на интернет медиите
именно вестници с висока добавена
стойност като Вашия съхраняват
жаждата към печатното слово.“

И

нж. Красимир Папукчийски, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“:
„Вярвам, че с доказаната си компетентност, умения и ентусиазъм
Вие изпълнявате благородната задача – да представяте най-новите
тенденции и предизвикателства
пред строителите на съвременна
България, да бъдете коректив в тяхната нелека дейност.“

Е

лен Герджиков, председател на
Столичния общински съвет:
„Вашите 10 години съвпаднаха с
най-съществените промени във визията на София – строителството
на над 40 км метро, обновяването на
Централната градска част, изцяло
ремонтирани булеварди, рехабилитирани квартални улици, нови детски
градини и спортни площадки. Всяка
промяна в градската среда на столицата ни попадна на страниците на
Вашия вестник и онлайн издание по
най-бързия и коректен начин.“

Д

имитър Георгиев, председател
на ДАНС:
„Пожелавам Ви все така успешно да отразявате проблемите, съвременните тенденции и предизвикателства, касаещи строителния
бранш в България.“

П

ламен Георгиев, председател на
КПКОНПИ:
„Вестникът успя да излезе от
границите на браншово издание и
спечели доверието на широк кръг читатели с актуалност, компетентност, спазване на професионалните
и етичните стандарти, плурализъм
на гледните точки.“

К

ирил Домусчиев, председател
на КРИБ, и изп. директор на
Конфедерацията Евгений Иванов:
„Радваме се, че вестник „Строител” като уважаван член на КРИБ
допринася за представяне на добрите практики на светлия, национално отговорен бизнес. Вестникът
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колай Иванов, председател на УС на ББА „Пътна безопасност“, инж. Симеон Пешов, президент на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, д-р инж. Владимир Вутов, изп.
директор на „Геострой“ АД, ръководството на „Джи
Пи Груп“ АД, инж. Светослав Глосов, Диана Глосова и
Апостол Глосов от „БИАД-С“ ЕООД, Валери Хаджийски,
изп. директор на „Устра Холдинг“ АД, Николай Пашов,
изп. директор на „Хидрострой“ АД, Велико Желев, изп.
директор на „Мавели“ АД, д-р инж. Петко Николов, изп.
директор на „Пътстрой-92“ АД, ръководството на
Чез България и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, инж.
Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, Елен
Герджиков, председател на Столичния общински съвет,
доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията
за защита от дискриминация, Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими
е градивен, позитивен и полезен за
своите читатели, за бизнеса и за
обществото.“

А

лесандро Бутиче, кодиректор
на списание Piu Europei и вицепрезидент за Европа на PIUE:
„Във време, в което сме изправени пред предизвикателството на дезинформацията и фалшивите новини,
значението на издания като вестник
„Строител“, който благодарение и на
лидерската роля на гл. редактор Ренета Николова отстоява принципите
на обективната и етичната журналистика, е особено голямо.“

И

нж. Симеон Пешов, президент
на „Главболгарстрой Холдинг“

АД:
„Не мога да скрия, че за мен, като
един от двигателите, задвижили
създаването на вестника, датата 3
април е и личен празник. Бих искал да
Ви пожелая на първо място здраве, а
след това, разбира се, и покоряване на
още и още професионални върхове в
необятната шир на словото и предаването на неговите послания.“

Р

ъководството на „Джи Пи Груп“
АД:
„Пожелаваме на редакционната
колегия и целия екип да съхраните
своята нестихваща енергия и увереност, за да отстоявате честта
на журналистическата професия със
същата отговорност и последователност.“

И

нж. Светослав Глосов, Диана
Глосова и Апостол Глосов, „БИАД-С“ ЕООД:
„С годините доказахте, че винаги
заставате на страната на нас, представителите на строителния бранш.
Бъдете все така непреклонни и обективни в своята работа.“

Д

-р инж. Владимир Вутов, изп.
директор на „Геострой“ АД:
„Изданието е единственият
браншови вестник в България, който е изцяло посветен на каузата да
подпомага българските строители,
да защитава техните интереси и да
съдейства за развитието на строителния сектор в страната.“

В

елико Желев, изп. директор на
„Мавели“ АД:
„За нас отразяването на отправните отраслови становища,
мненията, мероприятията и инициативите, които представяте и организирате, са стратегически ориентир. Високо ценим актуалността,
възможността за партньорство и
обективността Ви.“

Н

иколай Пашов, изп. директор на
„Хидрострой“ АД:
„Всеки брой на вестник „Строител“ обръща внимание на важните за нас теми в стремежа ни към
устойчиво развитие, представящ
алтернативни гледни точки и из-

имоти, д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, арх. Борислав Игнатов, председател на УС на
Камарата на архитектите в България, проф. д-р инж.
Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. д.а.н. арх. Борислав
Борисов, ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“, проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,
ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, акад. Ячко Иванов, председател на УС на Научно-техническия съюз по строителство в България, инж.
Тодор Топалски, председател на УС на Националния клуб
на строителите ветерани, Областните представителства на Камарата в Бургас, Варна, София, Велико
Търново, Ямбол, Плевен, Враца, Кюстендил, Монтана,
Перник, Смолян, Русе, Сливен, Габрово и др.

черпателност.“

Д

-р инж. Петко Николов, изп. директор на „Пътстрой-92“ АД:
„10-годишният юбилей на най-големия браншови вестник на структуроопределящ за България отрасъл
е повод за гордост на цялото ръководство на КСБ и на Вас, екипа на
вестника, който въплъщава идеята
на ръководството за популяризиране
успехите на българските строители,
добрите практики и случващото се
в бранша.“

В

алери Хаджийски, изп. директор
на „Устра Холдинг“ АД:
„Поздравяваме Ви най-сърдечно по
случай 10-годишния юбилей с пожелание за успехи в бъдещите творчески
и градивни начинания.“

П

етър Холаковски, изп. директор
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:
„За десетте години на своето
съществуване изданието на Камарата на строителите се утвърди като
авторитетна медия, която отговорно, коректно и професионално отразява всички аспекти на строителния
бизнес, включително и на въпросите,
свързани с националната енергийна
сигурност, с критичната и стратегическата инфраструктура на страната.“

Д

-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ:
„Пожелаваме Ви от сърце здраве,
просперитет и енергия, за да продължите да поддържате високите
стандарти при организирането и
отразяването на събития, както и да
бъдете медиен лидер в строителния
сектор.“

И

нж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“:
„За кратко време успяхте да израснете и да превърнете в. „Строител“ в най-авторитетното браншово
издание в България. И днес, във време
на бурно развитие на новите технологии, което води след себе си своите предизвикателства, „Строител“
има своята значима роля на модерна
медия.“

Д

обромир Ганев, председател на
УС на НСНИ:
„През последното десетилетие
изданието измина дълъг път и даде
значителен принос за развитието
на професионалната журналистика
в България.“

Д

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП:
„Вестник „Строител“ е високо
ценена и авторитетна медия в българската журналистика, трибуна за
дискусии и диалог, издание с полезна
информация в сферата на икономиката, инфраструктурата и благоустройството.“

А

рх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ:
„С годините специализираното
издание се наложи на медийния пазар
с богатството на информацията,
с полифоничността на изразените
мнения и с високия професионализъм
на журналистите.“

Д

оц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД:
„Благодаря на екипа на вестника
за коректното медийно отразяване
на дейността на Комисията за защита от дискриминация, за съвместните инициативи в превенцията срещу
дискриминацията, за партньорството в националната кампания на КЗД
„Достъпна България“.“

П

роф. д-р инж. Иван Марков,
ректор на Университета по
архитектура, строителство и геодезия:
„Вестник „Строител“ се е утвърдил в медийната среда в България
като най-големия браншови вестник,
който години наред отразява не само
успехите, но и актуалните проблеми в
строителния бранш. Доказателство
за популярността на Вашия вестник
е многобройният абонамент, отразената посещаемост в интернет на
онлайн изданието Ви и многобройните Facebook и Twitter последователи.“

П

роф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“:
„В. Строител е уникална и единствена по рода си медия в България.
На страниците намират публична
изява и дейците на науката и образованието в строителния бранш на
България. Вие успешно съчетавате
актуалната информация, иновативните методи и динамичния подход
с традициите на безупречния професионализъм в строителството.“

П

роф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор
Каблешков“:
„В годините Вие се доказахте
като отговорен и коректен партньор
не само на организации в сферата на
бизнеса и икономиката, но и на образователните институции, обучаващи
инженерно-технически кадри в областта на строителството, архитектурата, транспорта и т.н.“

И

нж. Тодор Топалски, председател на УС на НКСВ:
„Колективът на изданието има
първостепенна заслуга при учредяването на НКСВ и клубовете в различните райони на страната.“

А

кад. Ячко Иванов, председател
на УС на НТССБ:
„Вестник „Строител“ намери и
утвърди своето място в редиците на
българските вестници като трибуна
на строителния бранш.“
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„STROITEL“ NEWSPAPER

friday, 12 april 2019
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At the birthday party partners of the media were awarded plaques and certificates of honor
On 3rd April „Stroitel“
Newspaper – the official journal of the Bulgarian Construction Chamber, celebrated its
tenth birth day with a cocktail
at „Sofia Hotel Balkan“. Together with the team of the
newspaper, the anniversary
was celebrated by more than
200 guests, among which
were the Management of the
Bulgarian Construction Chamber (BCC), chairpersons of
the RO of BCC, colleagues,
partners and advertisers, representatives of the central and
local authorities, of employers
and of branch organisations,
of trade unions and of the scientific circles.
Official guests at the event
on the occasion of the jubilee
were the Deputy Minister of
Regional Development and
Public Works Eng. Valentin
Yovev, the Deputy Minister of
Economy Aleksander Manolev,
the Deputy Minister of Agriculture, Food and Forestry
Dr. Lozana Vassileva, Georgi
Terziisky – Chairman of the
MB of Road Infrastructure
Agency (RIA), the former Minister of Regional Development
and Public Works and of the
Bulgarian Presidency of the
Council of the EU Lilyana Pavlova, etc. BCC was represented by the Chairman of the MB
Eng. Iliyan Terziev, the Deputy
Chairmen of the MB Vladimir
Zhitenski, Eng. Hristo Dimitrov,
who is also a Chairman of the
RO of BCC – Varna, and Eng.
Nikolay Nikolov – Chairman
of the RO of BCC – Burgas,
the Honorary Chairmen of the
Chamber Eng. Simeon Peshov
and Eng. Svetoslav Glosov,
the Executive Director of BCC
Eng. Miroslav Maznev, Assoc.
Prof. Dr. Eng. Georgi Linkov,
Chairman of the Committee
for keeping, maintenance and
use of the CPRB, Valentin

Nikolov, Chairman of the Control Council (CC) of BCC, Eng.
Rozeta Marinova – Member
of the MB of BCC and Chairperson of the Committee on
Professional Ethics, Dr. Eng.
Vladimir Vutov, member of CC

of BCC, members of the MB of
the Chamber Ruen Panchev,
Zhivko Angelov, Eng. Dimitar
Zhivkov, Nikolina Filipova, Eng.
Todor Andonov, Eng. Nikolay
Chomakovski, Lyubomir Peinovski, who is also a member

of the MB of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria, KRIB. Among
the guests were also the chairmen of BCC Sections - Eng.
Stefan Totev, „High-rise construction“, Eng. Valentin Za-

rev, „Design and Construction
Supervision“, Evgeni Borisov,
„Metal structures“, as well as
Eng. Nikolay Stankov – former
Chairman of the MB of BCC,
currently advisor to the cabinet
of the Minister of Regional De-

velopment and Public works,
Eng. Ivan Boykov, former Executive Director of BCC and
ex-member of the BD of „Stroitel Newspaper“ EAD, Nikolay
Takov, former Chairman of the
Committee on Professional
Ethics within BCC.
The birthday party of
„Stroitel“ Newspaper was honored also by Iskren Veselinov,
Chairman of the Parliamentary
Committee on Regional Policy
and Local Self-Government,
Halil Letifov, Chairman of the
Parliamentary Committee on
Transport, Information Technology and Communications,
Eng. Galina Vassileva – Head
of the Managing Authority of Operational Programme
„Transport and Transport Infrastructure 2014 – 2020“,
Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev - Executive Director of
„Metropoliten“ EAD, Tsvetan
Enchev, Accredited assistant
to the Chair of the Committee on Regional Development
to the European Parliament
Iskra Mihaylova, Assoc. Prof.
Dr. Anna Djumalieva, Chair
of the Commission for Protection against Discrimination, Nikoleta Marokindzhieva,
Parliamentary Secretary to
the Counter Corruption and
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Forfeiture of Unlawfully Acquired Assets Commission,
Natasha Tseneva, Head of
„Infrastructure, aquatory and
property” Directorate under
the State Enterprise Bulgarian
Ports Infrastructure Company,
Eng. Ioanis Parteniotis – Vice
president of CL Podkrepa,
Silvia Geogieva – Executive
Director of the National Association of the municipalities in

the Republic of Bulgaria, Pepa
Mollova, Chair of the MB of
the National Trust Eco Fund,
Ivana Paseva from Sofia Municipality „Culture“ Directorate,
Prof. Dr. of Architecture Architect Borislav Borisov, Rector
of the University of Structural
Engineering and Architecture
„Lyuben Karavelov”, Prof. Dr.
Eng. Ivan Markov – Rector of
the University of Architecture,

Civil Engineering and Geodesy (UACEG), the Chairman
of the MB of the Chamber of
Engineers in Investment Design Dr. Eng. Ivan Karaleev,
Stefan Chaikov, Chairman of
the MB of the Road safety
Bulgarian Branch Association (BBARS), Prof. Dr. Rumen
Milanov, member of MB of the
Road safety Bulgarian Branch
Association, Georgi Todorov,
member of the MB of the
BBARS, Attorney-at-law Tsveta Markova, Notary Kamen
Kamenov, Irena Perfanova,
Deputy Chairperson of the National Real Estate Association,
Irina Yordanova, KRIB, Acad.
Yachko Ivanov, Chair of the
Bulgarian Scientific and technical Union of Civil Engineering, Prof. D-r Eng. Dobrin Denev, former rector of UACEG,
Member of the Committee for
keeping, maintenance and use
of the CPRB, Arch. Veselin
Kolev, Chairman of the Sports
technical committee under the
BCFL. The top singer Vasil
Petrov and his art manager
Margarita Tosheva brought an
artistic touch to the party.
Guests had arrived specially for the party of the edi-

tion of the Chamber from the
Regional representations all
over the country.
Among them were Eng.
Tanya Kamenova, Chairperson of the RO of BCC - Pernik,
Eng. Danka Kirilova, Chairperson of the RO of BCC - Montana, Eng. Lyubomir Sherbetov, Chairperson of the RO of
BCC - Veliko Tarnovo, Bogomil
Petkov, Chairperson of the RO
of BCC - Gabrovo, Vladimir
Kehayov, Chairperson of the
RO of BCC - Smolyan, Eng.
Sevdalin Petrov, Chairperson
of the RO of BCC - Ruse,
Eng. Svetoslav Borisov, Chairperson of the RO of BCC Kyustendil, Petar Baykushev,
Chairperson of the RO of
BCC - Blagoevgrad, Krassimir
Milushev, deputy Chairperson
of the RO of BCC - Sofia.
The National Club of VeteranBuilders was represented at
highest level by its Chairman
Eng. Todor Topalski and Eng.
Victor Sharkov, first deputy
chairman of the MB of NCVB.
The anniversary of „Stroitel“ Newspaper had brought
together, as well, the topmanagement of leading construction companies, partner

and advertisers in the edition.
It was attended by Dominik
Hamers, Executive Director
of „Geotechmin” OOD, Dr,
Eng. Petko Nikolov, Executive
Director of „Pathstroy-92” AD,
managing directors of „Hydromat” OOD Eng. Anton Maslev
and Eng. Kiril Maslev, Valery
Hadjiiski, Executive Director of
„Ustra holding” AD, Eng. Zhivko
Nedev, Executive Director of
„Hydrostroy” AD, Eng. Arch.
Valentin Trashliev, Executive
Director of „Euro Alliance Tunnels”, representatives of teams
of „Glavbolgarstroy Holding”,
„Geostroy”, „GP Group”, „Pipe
System”, „Buildnix”, „Euromarket”, „Planex”, „Patinvestengineering”, „Jupiter 05” and
many others. In celebration
took part present and former
edition employees and representatives of Chamber administration, media colleagues, as
well as many friends of the
team of newspaper.
The hosts of the party on
the occasion of newspaper's
jubilee were Eng. Plamen
Pergelov, Chairman of the BD
of „Stroitel Newspaper“ EAD,
Eng. Lyubomir Kachamakov,
member of the EB and of MB
of BCC, also Chairman of the
RO of BCC - Sofia, the procurator and editor-in-chief of
„Stroitel“ Newspaper, Reneta
Nikolova. The third member of
the BD Eng. Blagoy Kozarev
could not join the party because of an engagement.
The celebration started
with a brief presentation of
activities of the BCC' edition,
made by the conferencier
Dragomir Simeonov, who recalled the first steps of the
newspaper. Afterwards he
invited to the scene, for a
greeting speech, Eng. Plamen
Pergelov. „Dear guests, dear
friends and colleagues, please

let me, on behalf of the Board
of directors and the team of
„Stroitel“ Newspaper, to welcome you at this wonderful
and very exciting party on the
occasion of the 10th anniversary since the first edition of
the newspaper was issued.
The history of the media, that
was represented by the conferencier very briefly, is much
more wealthy and rich in content, because of all of you BCC, institutions, newspaper's
team“, Eng. Pergelov said and
thanked for the enthusiasm
and the permanent efforts of
the people who have established, continue to develop
and strengthen the newspaper as

a leading professional edition and a partner of the
construction sector.
„I would like to thank our
Principal - the Bulgarian Construction Chamber, the Chairman of the MB - Eng. Iliyan
Terziev, the Management
Board, the Regional representations, the construction
companies, our advertisers,
who always support all our
initiatives and are constantly
with us. And when we stay together, we are strong and we
can achieve everything“, Eng.
Pergelov stated and gave the
floor to Eng. Iliyan Terziev.
„I would like to thank for
the enormous efforts you
make and for everything the
newspaper is doing for the
Chamber. Keep up forward
in the same spirit, do not stop
developing yourselves and to
look for new challenges. Happy holiday to you, I wish you
to live long and to be healthy“,
said Eng. Terziev.
Превод Радостина Иванова
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ǪǷȓȖȊȌȐȊȗȖȌȋȖȚȊȧȚȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈ
ȕȈȑȔȖȌȍȘȕȐȧȗȓțȊȍȕȒȖȔȗȓȍȒșȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
Общината обяви търг за 12 млн. лв. в две обособени позиции
Страницата
подготви
Елица Илчева
Община Пловдив обяви
обществена поръчка за
строителство на модерен
плувен комплекс, обединяващ басейните до диспансера и закрития „Младост“
край Гребната база. Тя е за
12 млн. лв. и е в две обособени позиции - едната е за
изграждането на съоръжението по проекта на арх.
Тодор Абаджиев от „Архцентър – А“, а другата е
за строителен и авторски
надзор на обекта. Оферти

за участие се приемат до
3 май.
По плановете на местната власт комплексът
трябва да е готов до 2021 г.
Средствата ще бъдат
заделени в три бюджетни
години, като за 2019 г. са
осигурени 1 млн. лв.
Ч р е з ф у н кци он а л н и
връзки между стария закрит басейн и този до
диспансера плюс новата
част, която ще се строи,
ще се постигне цял комплекс, който ще включва
също и фитнес, съблекални, лекарски кабинети, съоръжения за допинг проби и

т.н. „Плувният басейн ще
е 50-метров с 9 коридора.
Той ще бъде единственият
у нас, който ще отговаря
на всички изисквания на
Международната федерация по плуване“, съобщават
от пресцентъра и допълват, че съоръжението ще е
с гъвкаво разпределение на
дължината. Чрез специален мост, който се движи
електронно в самото корито, ще може да се прегражда басейнът до 25 м
– за детски състезания.
Освен това комплексът
ще бъде снабден с обезмъгляваща инсталация, с

каквато не разполага нито
един друг в България.
Главният вход за състезателите ще е откъм ул.
„Владивосток”, а посетителите ще влизат от ул.
„Ясна поляна”. Приемни фоайета с две кафенета ще
посрещат пристигащите.
Трибуните ще са с капацитет 1000 зрители, като са
предвидени и 10 места за
инвалидни колички.
За фасадата е избран
интересен детайл - т.нар.
илюминатор. Със своя
обем той следва наклона на трибуните и отвън
преминава в своеобразна

козирка над главния вход.
Плътните части на обема
се облицоват с композитни алуминиеви панели. Входът се „облича” с окачена
стъклена фасада. С нея

се търси ефектът на отражението - прозрачното
стъкло денем ще отразява
съседната паркова среда,
а вечер ще прави сградата
по-разпознаваема.

ȝȐȓȌȖȓȈȘȈȖȚǹǨȁȏȈȌȍȚșȒȐȗȓȖȡȈȌȒȐȊȢȊǪȈȘȕȈ ǨǷǰȜȐȕȈȕșȐȘȈȗȘȍȈșȜȈȓȚȐȘȈȕȍ
Правителството на САЩ
инвестира 205 хил. долара в реновирането на площадки за деца
със специални образователни потребности в две забавачници във
Варна. За откриването им в морската столица пристигна американският посланик в България
Н.Пр. Ерик Рубин, който заедно
с кмета на града Иван Портних
преряза лентата на обновената
площадка в Логопедичната градина „Бриз”.
„Проектът е резултат от
съвместните усилия на нашето силно българо-американско

партньорство, ярък пример как
те могат да доведат до реална
и дългосрочна промяна в живота
на най-младите граждани на България”, заяви посланик Рубин.
„Тази инициатива се вписва
по прекрасен начин в проекта на

общината за обновяване на детските площадки в обхвата на
целия град. През изминалите две
години реновирахме 240 площадки
в междублоковите пространства
в града, а през 2019 г. започваме
обновяване на игровите съоръжения в детски градини и в ясли“,
заяви кметът Портних.
Другата преобразена площадка е в детска градина „Ален мак”.
Двете забавачници се посещават от общо 404 деца, от които
230 са с хронични заболявания
и специални образователни потребности.

ȕȈȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȐȗȢȚȊǲȢȘȌȎȈȓȐ
Започна цялостното преасфалтиране на ул. „8 март“ в кв.
„Веселчане“ в Кърджали, която е
част от републиканската пътна мрежа. Старт на дейностите дадоха областният управител Никола Чанев, директорът
на Областно пътно управление
инж. Иван Гавазов и представители на фирмите изпълнители.
„Участъкът е 2,1 км, за което от бюджета на Агенция
„Пътна инфраструктура“ (АПИ)
са отпуснати близо 700 хил. лв.“,

каза Чанев. По думите му фирмите, които ще извършат ремонта, са си поставили задача
до края на май той да бъде завършен. Дотогава ще се наложи
временно затваряне на шосето,
предупреди областният управител.
Никола Чанев съобщи още, че
през 2019 г. предстои цялостна
рехабилитация на друга отсечка в рамките на града, която
е част от републиканския път
Кърджали - Мост - Манастир.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 42
Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструкции – „Балкан Стийл Инженеринг”, гр. София, кв. Кремиковци.
Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага доставка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и преработката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сервизни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строителство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и
дълги метални продукти и тръби.

„Балкан Стийл Инженеринг“ ООД
гр. София, кв. Кремиковци –
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11
гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09
e-mail: sales@balkansteel.com

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
W W W. BAL KAN STE EL .COM
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Свилена Димитрова, председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС:

ǪȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍȕȈȔȍȌȐȈȞȐȧȚȈșȈȔȕȖȋȖ
ȐȊșȐȟȒȐȔȖȋȈȚșȈȔȖȌȈșȗȍȟȍȓȧȚȖȚȕȍȧ
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ǶȚȉȍȓȧȏȊȈȔȍ
ȋȖȌȐȕȐȖȚ
ȗȘȐȍȔȈȕȍȚȖȕȈ
ǺȢȘȕȖȊșȒȈȚȈ
ȒȖȕșȚȐȚțȞȐȧ

КСБ и ЦСМ ще работят по теми от взаимен интерес
Емил Христов
Адв. Димитрова, Вие сте председател на Центъра за спогодби и медиация
(ЦСМ) към Софийския районен съд (СРС) и
Софийския градски съд (СГС). Разкажете
ни за работата на структурата?
ЦСМ е създаден и работи по програма
„Спогодби“ към Софийския районен съд и
Софийския градски съд. Това е първият съдебен център у нас, който функционира от
над 9 години. По негов модел вече се откриват центрове и в други съдебни райони
на страната. Структурата е действаща
благодарение на доброволческия труд, който се полага от медиаторите и съдиите,
които членуват в него.
Стремим се ЦСМ да е достъпен за
всички – ежегодно провеждаме „Дни на медиацията“ и „Дни на отворени врати“, специализирани обучения на медиатори, съдии
и адвокати, както и информационни срещи
с ученици и студенти. Организираме още
срещи за обмяна на опит и сътрудничество
със социални работници и такива с чуждестранни експерти. Освен това участваме
в дискусии, кръгли маси и работни групи,
включително и за изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка с
медиацията.
Как премина кампанията по повод
„Дни на медиацията“ в края на 2018 г. и
какво включи тя?
Традиционно ние винаги правим срещи и
презентации както с институциите, така
и с граждани, адвокати, ученици. Целта е
в тези Дни да стигнем до възможно найширок кръг хора и да популяризираме медиацията.
По-различното през миналата година
беше, че представихме ЦСМ и пред браншови организации, сред които беше Камарата
на строителите в България (КСБ), както
и пред КНСБ, Българския лекарски съюз.
Оценката на всички беше много позитивна, надяваме се да сме събудили интереса
към алтернативата на съдебния процес,
защото във всяка от тези организации
има етични комисии и това, което ни беше
споделено, е, че след като комисиите излязат с решение, често едната или и двете
страни са недоволни. Там именно е мястото на медиацията. Всички ръководители на
структурите, с които разговаряхме, бяха
заинтересовани. Бъдещето ще покаже как
ще се развие това.
Много важен акцент по време на Дните беше широката дискусия с адвокати и
магистрати на тема „За кои видове дела

Десислава Бакърджиева

е възможно прилагане на задължителна
медиация – възможности за въвеждане на
първа задължителна среща по медиация по
семейни дела”.
Какво още постигнахте през 2018 г.
за Центъра?
Към момента в дейността на ЦСМ
участват над 90 медиатори – доброволци,
и 15 съдии, а общият брой на препращащите към медиация съдии от СРС и СГС е над
40. На този етап най-голямото ни признание е, че през 2018 г. станахме пример за
успешен съдебен център за цялата страна, референт за практика по препращания,
който се ползва с безспорен авторитет
сред институциите, канен е да участва в
различни инициативи за популяризиране на
съдебните препращания и на медиацията
в България.
През изминалата година по модел и
партньорство на Центъра за спогодби и
медиация беше открит изцяло от доброволци съдебен център при Районния съд и
Окръжния съд в Перник.
Какво следва през 2019 г?
Основните цели в дейността на ЦСМ са
насочени към осигуряване на един по-лесен,
икономичен, бърз и ефикасен начин за разрешаване на споровете като алтернатива
на съдебното производство в услуга на обществото, от една страна, и намаляване
на натовареността на съдилищата и подобряване качеството на правораздаването,
от друга. Но освен това за постигането
на тези цели Центърът за спогодби и медиация активно работи и за популяризиране
Снимка авторът

на медиацията в България и увеличаване на
приложението й.
Надяваме се да продължим и дейността си в посока въвеждане на задължителна
медиация по някои дела.
Какъв вид спорове могат да се решат
в СРС и СГС чрез медиация? Ще посочите
ли конкретен пример?
Всякакви спорове по висящи дела в Софийския районен съд и Софийския градски
съд са отнасяни към Центъра – дори и по
наказателни дела от частен характер - известните като „обида“ и „клевета“. Разбира
се, не всеки случай е подходящ, но там, където има продължаващи отношения, общо
имущество или деца, медиацията е добрият
вариант за страните.
Най-голям е броят на семейните дела
в момента, но има също делбени, както
и между търговци – включително спорове между строители или с участието на
строители. Възможностите са доста, а
ролята на медиатора е да намери общите интереси на страните и да им помогне, след като ги осъзнаят, да стигнат до
взаимно изгодно решение.
Споменахте, че сте провели работна
среща с ръководството на КСБ. Кои бяха
основните теми, които разисквахте?
Действително срещата беше много интересна и за двете страни – в нея участваха медиатори и съдии от ЦСМ. Разказахме
за кампанията ни по повод „Дни на медиацията“, но говорихме и по съвсем конкретни
идеи за съвместна дейност. Изп. директор
на Камарата на строителите в България
инж. Мирослав Мазнев ни увери, че КСБ има
готовност да работи заедно с Центъра и
да реализираме общи инициативи.
Как ще се развиват в бъдеще отношенията Ви с КСБ?
Идеята ни беше да сформираме съвместни експертни групи, които на оперативно ниво да работят по теми от взаимен
интерес. Някои от основните насоки ще са:
възможности за медиация след или по повод
на спорове между членове на КСБ; въвеждане на клаузи за медиация в договорите за
строителство; съвместни усиля за въвеждане на законодателни промени за ползване на медиацията като етап от досъдебно
уреждане на спорове.
Възможностите на медиацията са много и хубавото е, че всички могат само да
спечелят, ако решат да пробват, защото
ако не успеят, както аз често казвам съдът им е гарантиран. Но ако медиацията доведе до положителен резултат, ще
спестят време, усилия, средства, нерви, а
често – ще помогнат на партньор, дете.
Заслужава си.

На 16 април 2019 г. във Велико
Търново ще се състои тържествено заседание на Народното събрание (НС), посветено на 140ата годишнина от приемането
на Търновската конституция.
На него събитията отпреди
140 г. ще оживеят благодарение на театрална възстановка, подготвена от актьори от
МДТ „Константин Кисимов“.
След акапелно изпълнение на
химните на Република България
и Обединена Европа гвардейци
ще внесат оригинала на Търновската конституция. Очаква се
приветствия да направят председателите на парламентарните групи и председателят на НС
Цвета Караянчева. По време на
заседанието ще бъде прието и
обръщение към българския народ
по повод паметната годишнина.
Паралелно в НЧ „Надежда
– 1869“ ще се проведе открит
„Урок по Конституция“ за учениците от всички великотърновски училища. По инициатива
на Цвета Караянчева открити
уроци ще започнат и във всички
учебни заведения на територията на страната.
По-късно е предвидено и
празнично шествие, което ще
премине по главната улица на
Велико Търново и ще стигне до
паметника „Майка България“, където ще бъдат поднесени венци
и цветя. Общината е подготвила и редица други интересни
събития. Те ще приключат с
тържествена заря-проверка на
площад „Цар Асен I”, след което
ще бъде излъчен аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“, съчетан
с празнични илюминации.
По повод 140-ата годишнина
от приемането на Търновската
конституция в Народното събрание бе организирана и кръгла
маса на тема „Конституцията
– източник на правото“. Събитието е под патронажа на парламентарната Комисия по правни
въпроси и се организира от Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет.
Повече подробности в следващия брой.
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Арх. Тихомир Казаков, Stephen George
International архитектурно студио, председател
на журито за Brick Awards 2019 – България:

Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова
бе в състава на журито, определило финалистите
Мирослав Еленков
Проведе се третата церемония
по награждаването на българските участници в международното
издание на архитектурния конкурс
Wienerberger Brick Award 2019. Традиционно той има за цел да отличи
най-добрите постижения на съвременната архитектура с атрактивно
приложение на керамиката. На събитието, което се проведе в галерия
„Сан Стефано“ в София, бе обявена
селекцията на проектите, с която
ще участва страната ни. На него
присъстваха водещи български архитекти. „Винербергер“ ЕООД беше
представено от инж. Цанко Милaнов,
управител за регион Южни Балкани - България, Македония, Косово и
Албания, Петър Петров, мениджър
продукти и продажби, и арх. Николай
Иванов, архитект-консултант.
Финалистите, които ще продължат в надпреварата с проекти от
цял свят, са определени от жури в
състав: председател - арх. Тихомир
Казаков, Stephen George International

архитектурно студио, и членове - Ренета Николова, прокурист и главен
редактор на в. „Строител“ и ПР на
Камарата на строителите в България, и арх. Николай Иванов, архитектконсултант във „Винербергер“ ЕООД.
Тази година са постъпили много разнообразни проекти – еднофамилни домове, многофамилни жилищни сгради,
нискоенергийни къщи, обществени
сгради, ваканционен комплекс, болница, детска градина и дори манастир.
Общият брой на участниците е 30,
от които журито трябваше да избере само трима, като беше дадена и
една специална награда. Тя отиде при
арх. Пламен Русев за изпълнението на
Gelato&Latte.
Третата награда бе присъдена на
проекта „Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален
музей „Боянска църква“ в детска градина, гр. София“ на проф. д-р инж. арх.
Пеньо Столаров. Специалният приз,
както и този за третото място, бяха
връчени от арх. Николай Иванов.
На второ място бе класиран проектът „Еднофамилна жилищна сграда,

ǷȘȖȍȒȚȐȚȍ

Преустройство и адаптация на музейна сграда на
Национален музей „Боянска църква“ в детска градина

Gelato&Latte
се намира на партерно
ниво в многофункционален
комплекс от сгради, разположени на изключително комуникативна локация в София. Разнообразните функции в
района са предпоставка за постоянен „градски“ ритъм
на живот, който се усеща във всички моменти както на
делничните, така и на почивните дни.
Отправна точка на идеята за реализация на такъв
тип производство и обществено обслужване е именно
тази атмосфера. Забързаният ритъм на града има нужда от реперни точки, които да „помагат“ на хората в
тяхното ежедневие. Това са качественият продукт и
обслужване, които всеки би искал да получава.
Разположението на Gelato&Latte на партера и максималното остъкление го прави активен участник в градския пейзаж.

Жилищна сграда в местност Плочата, Плевен

3

Целта на проекта е да преустрои музея и приемната към
Боянската църква в детска градина за две групи. Идейният и
работният проект са възложени от Столичната община, представлявана от зам.-кмета Ирина Савина, и са изпълнени от ЕТ
Проектантско-изпълнителска фирма „Пеньо Столаров-АРТ“. Главен проектант е авторът на сградата от 1984 - 1985 г. арх.
Пеньо Столаров. В работния проект са се включили още арх.
М. Василева, арх. П. Петров, арх. А. Василев, ланд. арх. Ганчо Бакалов и ланд. арх. Р. Бакалова. Идейният и работният проект
са изпълнени съгласно изискванията на Министерството на
здравеопазването, Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и Нормите за проектиране на детски и
учебно-възпитателни заведения. „Основната цел на проекта и
реализацията беше създаването на подходяща за една детска
градина атмосфера и изпълнение
на всички необходими удобства за
пребиваващите в детската градина деца“, споделят авторите на
проекта.

2

Зданието е разположено в обширен имот, находящ се в новоразвиваща се богато озеленена жилищна
зона в южната част на землището
на Плевен. Ситуирането на сградата
в североизточната част на терена
осигурява удобен подход от улицата
и голямо озеленено южно дворно
про с тран с тво .
Пр е д ви де н и с а
подходи за удобен
транспортен достъп до обекта от
източната улица.
Концепцията предвижда отваряне на
зданието от юг и запад към обширна
тераса с басейн и голямо озеленено
дворно пространство и „затварянето”
й към север и улицата. Динамичната
северозападна част на сградата се
уравновесява от по-спокойното юго-

гр. Плевен“ на арх. Стефан Шекеров.
Той получи отличието си от инж. Петър Петров.
Голямата награда грабна арх.
Светослав Станиславов с неговия
проект A3 - Advanced Architecture
Apartments. Тя му бе дадена лично от
инж. Цанко Миланов.
Международната церемония на
Wienerberger Brick Award 2019 ще се
проведе през пролетта на 2020 г. във
Виена.
По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат
всички проекти, които бяха събрани
в изложба. Тази година местните архитектурни награди преминаха и под
специален знак – отбелязването на
200 години от създаването на „Винербергер“. На церемонията беше представено видео, което компанията е
подготвила за своята вековна история. В него бяха включени интересни
моменти от развитието на фирмата през различните превратности на
живота, как е устояла през всичките
тези години, за да бъде днес една от
най-големите в своя бранш.

A3 - Advanced
Architecture Apartments,

източно крило, където е преобладаващата група „нощ”.
Обектът представлява еднофамилна жилищна сграда на
един етаж с обща площ 346,50
кв. м с монолитна стоманобетонова носеща конструкция
и с единичен топъл плосък покрив с
външно и вътрешно водоотвеждане.
Къщата е решена с изчистени и ясни
функционални връзки между групите
помещения в нея, като е определена
основна ходова линия, около която са
разположени.

1

е вълнуваща жилищна сграда, хармонично вписана в контекста на средата, в която е ситуирана. Две отправни точки
- планината и градът – определят цялостната архитектурна
идея. Мястото, отредено за А3,
се намира в пресечната точка, в която градът и планината се преливат
в едно. Линиите и
ясните граници се
размиват в плавни
и меки форми, даващи възможност
всеки сам да определи къде точно
е и как възприема
формата и пространството. Ситуирана в една от
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ǮǽǴȃǶǴȃǷǱǹǺǮǱǹǬǲǿǼǴǾǺ

Членовете на журита обсъждат проектите

Арх. Казаков, оспорвана ли беше тазгодишната селекция за определяне на българските участници в Brick
Awards 2019? Как работи журито?
Кандидатите, които участваха в настоящото издание
Brick Awards, не бяха малко. Трудно беше да направим избор,
въпреки че поставихме единни критерии изцяло само за нуждите на журито при оценката. Всички проекти, допуснати
да участват, отговаряха на изискванията на Brick Awards,
но бяха много различни като обем, мащаб и функционалност,
което прави оценката доста трудна. Хубавото е, че накрая
победителите бяха категорично разпознати от всички членове на журито.
Имаше ли за Вас като архитект интересни идеи и решения?
Определено имаше 2 - 3 проекта, които за мен бяха приятна изненада. Те запазват тенденцията за по-категорична
функционална чистота, която проявяват във фасадата на
фона на последното десетилетие, в което имаме кичозна
елементна архитектура - като например всички архитектурни елементи, които - знаем - се появяват в една къща.
Това може би вече си отива и се прибираме в границите на
тясната професионална парадигма, където функционалната обосновка на една сграда трябва да има естественото
си звучене по фасадата, да е отговорна към средата, да е
енергийно ефективна и това да се усеща. Мисля, че тази
година имаме сериозна стъпка в този аспект.
Въпреки новите технологии остава ли керамиката
материал, който да намира своето приложение в съвременните сгради?
Аз мисля, че керамиката доста дълго време ще е основен строителен материал, градивен. Когато е измислен, е
бил революционен. Към момента фирмите, които развиват
керамичните продукти, имат доста иновативни решения,
но те са надграждане на това, което се е случило през всички тези години. Според мен керамиката много дълго време
ще присъства на нашия пазар. Още повече че отговаря на
изискванията, визията, начина на живот по отношение на
енергийната ефективност, жизнения цикъл на сградата,
средата. На фона на евтините бързи материали керамиката
е класа.

най-съвременните зони на София – бул. „България”, А3 е замислена да бъде актуална, контекстуална и авангардна. От
друга страна изключително доминиращ елемент в средата е
планината, надничаща към зданието. Комбинирайки тези два
силни елемента, авторите са

създали вълнуваща динамична и
модерна форма на сградата, без
да я ощетяват функционално.

ИНТЕРИОР
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Елица Илчева
„Лампион. Е“ на Studio
Zappriani спечели първо
място в деветото издание на конкурса „Българска мебел на годината“,
който съпътства изложението „Светът на мебелите“. Тази година бяха
номинирани 12 продукта
на 10 фирми. Те са оценявани от петчленно жури
с председател проф. д-р
Васил Живков. Водещи при
избора на победителите
са били критериите за
естетичен вид, практичност, комфорт, ергономия,
иновативност.
Ексклузивният дизайн
на мултифункционалния
абажур „Л а мпион. Е“ е
създаден специално за изложението, а проектът и
изработката са дело на
Богомил Запрянов. Продуктът впечатлява

Второ място в конкурса спечели фирма Bulgaru със стола „Нарвик“, чийто дизайн е на Илиан
Милинов

с интересна форма,
удобство и комфорт.
Лампионът е подходящ
както за офиса, така и за
дома и е стилно допълнение към всеки интериор.
Той е с основа масивен
дъб, на която са поставени етажерки, съобразени
с височината на стандартни подлакътници на
мека мебел, изключително удобни и функционални
за малки предмети, като
книга, чаша, телефон, очила. Или човек може да остави нещо от изброените
върху едно от дървените
рафтчета, докато лежи на
дивана или седи на стол.
Абажурната шапка е ръчна
изработка от меко кадифе
и технически дъбов фурнир във вътрешната част,
като така придава

ненатрапчива и уютна
светлина.
St u d i o Z a p p r i a n i из работват дизайнерски

„Лампион. Е“ и неговият създател Богомил Запрянов

бутикови осветителни
тела, добре познати в
професионалните среди на
архитекти и интериорни
дизайнери. Всеки модел на
тяхната марка е с име, носещо послание – Еlf, Magic,
Independence, Wildlife.
Studio Zappriani започва
работа през 2012 г. в Грац,
Австрия, като избира за
свой лайтмотив „Ние Ви
даряваме късче положителна светлина!“ Създателите Богомил и Ния за
много кратко време успяват да влязат със своите
предмети в стотици домове в Австрия, Германия,
Франция, Чехия, Унгария и
дори в Австралия и Америка. Качеството на продуктите им е оценено от
няколко немски списания за
интериор и дизайн, онлайн
сайтове и критици. Осо-

бено се гордеят с детските лампи с изключително
разнообразни мотиви, които придават магичен приказен дух на всяка стая.
Богомил Запрянов, който е лицето зад всеки продукт на студиото, е сертифициран занаятчия от
австрийската Камара на
занаятчиите. Възпитаник

Пейка Sense на Love 2 Design грабна третата
награда. Тя е добър тандем с иновативната
закачалка Sense, която спечели конкурса миналата
година. Съставена е от малки дървени трупчета
от дъб, а дунапрен под тях създава усещането за
мекота веднага щом седнете

е на най-старото ателие в Австрия за изработка на абажури. Освен като дърводелец, той
се изявява и като професионален козметик и
гримьор и уеб дизайнер. Казва, че не признава
компромис в името на най-доброто качество,
прецизен е до последния детайл. Студиото на
Zappriani у нас се намира в Казанлък.

Миналогодишният победител носи
името Sense, защото закачалката е
„чувствителна“ към заобикалящата я
среда. Има пет вградени сензора, което
я прави интелигентна измервателна
станция за: замърсеност на въздуха
от летливи органични съединения
(ЛОС); температура (°F/°C); влажност
на въздуха; сила на шума; сила на
осветеността. Чрез мобилно приложение
за телефон всеки притежател на умната
мебел може да следи качеството на тези
компоненти в помещението

ǔǹǾǱǼǴǺǼȆǾǾǬǳǴǯǺǰǴǹǬǱǸǺǰǱǼǱǹ
ǴǻǼǬǶǾǴȃǱǹ
Интериорът през 2019 г. е
модерен и практичен. Това се
налага като обобщение от мартенското издание на „Светът на
мебелите“, в което се включиха
190 фирми от България, Австрия,
Германия, Гърция, Италия, Полша,
Румъния, Турция и Украйна.
С новата концепция мивка и смесител марката Blanco внасят
свежест и оригиналност. Изработката е от висококачествения
материал SILGRANIT. С оригинален дизайн на отцедника
и голям обем на коритото, тя се предлага в комплект с
два функционални аксесоара – дъска за рязане и гевгир. Те
гарантират максимален комфорт на съвременната домакиня.
Практичната и гъвкава дъска перфектно се интегрира в
дизайна на отцедника, а стабилно прикрепящият се към
коритото гевгир е идеален за отцеждане на прясно измити
подправки и плодове или за съхранение на домакински гъби.
Четирите цвята на аксесоарите, в които се предлага – жълт,
оранжев, зелен и тъмносив, внасят младежки акцент в кухнята

Акцент върху естествените
материи
Тенденцията тази година е
да се влагат естествени материали като кожи и дамаски.
Модулните мебели, които комбинират стандартизация и персонализиране, се налагат сериозно над всички останали заради

по-функционално използване на
пространството. Продуктите с
easy to clean технологии, непромокаеми или с висока устойчивост на драскане дамаски, също
са водещи за визията за интериора в съвременния динамичен
живот. Мебелите се разделят
в два сегмента – нискобюджетни и такива, удовлетворяващи и
най-изтънчения и взискателен
клиент. Това означа повече комфорт и функционалност, по-умни
мебели.

Домът е офис и офисът е дом
Затова специално внимание е
отделено на офис обзавеждане-

то, което все по-трудно се разграничава от това за домашната
атмосфера. Предлагат се както
мениджърски серии, така и оперативни офис оборудвания, а разнообразието от работни столове е
впечатляващо.
За да сте в крак с модата,
кухнята Ви трябва да е изпълнена със свежест и чар. Мивките
стават все по-уникални, като се
разработват модели на по три
нива от все по-висококачествени материали и с уникален дизайн
– задължителен елемент са отцедниците, а обемът на коритата става все по-впечатляващ.
Всичко е в името на по-голямо
удобство.
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My Songs включва съвременни интерпретации
на най-обичаните хитове на изпълнителя
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Супер звездата Стинг
представя новия си албум
My Songs – колекция от
най-обичаните и популярни песни от забележителната музикална кариера
на 17-кратния носител
на „Грами“, преработени
и обогатени в съвременен стил. Премиерата
на творбата е на 24 май,
като предварителните
поръчки вече са започнали. My Songs ще излезе
във формати стандартно
CD и винил, а делукс CD изданието ще включва лайв
изпълнения на Synchronicity
II, Next To You, Spirits In the
Material World и Fragile.
„Това е моят живот в
песни. Някои от тях реконструирани, други преформулирани, но всички – със
съвременно звучене“, споделя Стинг.

My Songs съдържа модернизирани записи, верни
на оригиналните аранжименти и отбелязващи впечатляващата кариера на
Стинг като един от найотличаващите се и влиятелни музикални артисти.

Почитателите му ще
могат да чуят новия свеж
подход на легендата към
хитове като Englishman
In New York, Fields Of Gold,
Shape Of My Heart, Every
Breath You Take, Roxanne,
Message In A Bottle и много

други. Албумът ще бъде
придружен от бележки,
написани от Стинг, в които той споделя личните
истории зад всяка песен
и хвърля светлина върху
процеса на създаване на
някои от най-знаковите
си хитове.
През лятото на 2018 г.
след изключително успешния съвместен проект с
реге звездата Шаги емблематичното дуо тръгна на световно турне през
Севeрна и Южна Америка,
Източна Европа (включително и Пловдив) и тази
година продължи във Великобритания в края на май.
Веднага след края на съвместните концерти пък
Стинг стартира самостоятелно световно турне
в подкрепа на новия си албум. My Songs Summer Tour
започва на 28 май в Париж
и ще премине и през България на 1 юни в зала „Арена
Армеец“.

ǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍșȚȈȘȚȐȘȈȒȖȕȒțȘșȏȈȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȐȗȘȖȍȒȚȐ
ȕȈȚȍȔȈÄǭȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȚȍșȚȢȓȉȖȊȍ±ȌȖȔȕȈȌȐȊȐȚȍȗȚȐȞȐ´
„ЧЕЗ Разпределение
България” и Българското
дружество за защита
на птиците стартират
художествен конкурс на
тема „Електрическите
стълбове – дом на дивите
птици“. Инициативата е
насочена към художници и
street art артисти, които
биха искали да преобразят електроразпределителните табла по централни градски улици в
Западна България.
Срокът за подаване на
проектите е от 5 април до

30 април 2019 г. на имейл
адрес communications@
cez.bg. Всеки артист с
одобрена творба ще получи възможност да претвори своята идея в по-голям
мащаб – върху разпределително табло в един от
градовете Перник, Пирдоп,
Враца и Благоевград. ЧЕЗ
Разпределение ще поеме
разходите за материали,
необходими за изрисуване
на съоръженията.
Всички разпределителни касети, върху които
ще се реализира иници-

ативата, ще бъдат проверени, за да се потвърди
изрядното им техническо
състояние, а участниците ще преминат през
инструктаж за работа
върху тях. Непълнолетните участници трябва да
притежават съответното разрешение от своите
настойници за рисуване
върху съоръженията на
дружеството.
Целта на настоящата
инициатива е да популяризира проекта „Живот за
птиците“, който включ-

ǲȘȐșȚȖȡȍȖȗȈȒȖȊȈ
ǺȘȐțȔȜȈȓȕȈȚȈȈȘȒȈȊǷȈȘȐȎ
Христо Явашев
– Кристо е разкрил,
че през 2020 г. ще
осъществи проект,
идеята за който
започва преди близо 60 години – опаковането на Триумфалната арка в
Париж. От 6 до 19
април следващата
година един от символите на френската столица ще заблести в нова
светлина, опакован в 25 000
квадратни метра сребристосин
пропиленов плат и 7000 метра
червено въже, които ще бъдат
рециклирани след това.
Това ще съвпадне и с откриването на изложба в центъра
„Помпиду“, която ще продължи
до 15 юни. Експозицията ще
представи ранните творби на
творческия тандем Кристо и
Жан-Клод в Париж. Родени на
една и съща дата през 1935 г.,
те се срещат там през 1958 г.,
когато Кристо се премества в

ва теренни проучвания,
създаване на прототип
за безопасни за птиците
стълбове, осигуряване на
възможности за гнездене,
монтиране на защитни и
маркиращи съоръжения и
други дейности за опазване на живота на птиците,
уязвими при досега с електроразпределителната
мрежа.
Повече за темата на
конкурса и правилата за
участие може да бъде намерено на сайта на проекта www.lifebirds.eu.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǒǱǹǬǹǬǮǺǵǹǬ
50-годишната Хала е ръководител на хор в Рейкявик. Тя изпитва силна привързаност към
своята красива страна Исландия
и към изключителното й природно богатство. Поради това е
дълбоко загрижена за заплахите,
произтичащи от глобалното затопляне и екологичните ката-

града след обучението си в България. Те живеят и работят в
Париж до 1964 г., след което се
установяват в Ню Йорк.
Междувременно Музеят на
хумора и сатирата открива
в столичната галерия Credo
Bonum изложбата „Роден в
Габрово“, посветена на Кристо.
Експозицията показва домовете, в които семейството му живее, училищата, в които е бил,
детските игри и заниманията
с изкуство, както и местността Качорите, където прекарва
летата си.

В своя лекция
през 1916 г. Алберт Айнщайн
засяга темата за
съществуването
на гравитационни
вълни. Той казва:
„Ако ме питате
да ли гравитационните вълни
съ щ е с т в ув ат,
съм длъжен да отговоря, че не знам. И все пак проблемът е изключително интересен.” През 2016 г. съществуването им най-накрая е доказано, а за този
научен подвиг през 2017 г. на откривателите му е
присъдена Нобелова награда за физика.
Гравитационните вълни са изключително малки
– около една десетохилядна от ширината на протон. Ако успеем да ги доловим, значи можем да чуем
абсолютно всичко – в това число и колапсирането
на звезди, сливането на цели галактики, дори и сблъсъка между черни дупки. Екип от учени, обединени
в проекта ЛИГО (Лазер интерферометърната гравитационно-вълнова обсерватория), продължават
десетилетни експерименти в тази област и точно
век след прогнозата на Айнщайн успяват да докажат съществуването на гравитационните вълни.
В „Черните дупки и други мелодии от Космоса”
Джана Левин разказва историята на това откритие – на хората, стоящи зад него, и които въпреки
многобройните провали и грешки по пътя към успеха
не са се отказали дори за миг.
В предговора към „Черните дупки и други мелодии
от Космоса“ Джана Левин пише: „Тази книга е колкото за процеса, толкова и за самата наука. Не бих
могла да почувствам драматизма и несигурността
на експеримента, ако успехът му беше гарантиран
от самото начало. По едно изключително щастливо
космическо съвпадение аз работех в условията на
благотворното напрежение между сигурност и несигурност. Това не е история на успех или провал. Тя е
за преследването, за онзи Фицкаралдовски начин за
прекарването на параход през планина“.
Джана Левин е американски космолог и професор по физика и астрономия в един от най-старите
девически колежи в света – Barnard College към Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Завършва
бакалавърска степен по астрономия и физика там
през 1988 г., където получава и престижната титла Phi Beta Kappa – най-старото академично отличие в САЩ. През 1993 г. защитава докторантура по
теоретична физика в Масачузетския технологичен
институт. Известна е с изследванията си на теми
като черните дупки, теория на хаоса и др.

строфи.
Особено я възмущават плановете за разширяване на завод
за производство на алуминиеви
изделия. За да спре функционирането на предприятието и да
привлече общественото внимание, тя тайно извършва саботажни действия срещу електро-

проводите с високо напрежение.
Плановете й обаче са осуетени
от неочаквана новина. Подадената от нея преди години молба за
осиновяване на дете най-сетне
е одобрена и едно момиченце я
очаква в Украйна…
„Жена на война“ е приказка
с екологично послание, която с
доза скандинавски хумор поставя под въпрос смисъла и тежестта на действията на отделния
гражданин на фона на бездействието на управниците по отношение на глобалното затопляне.
„Исках да обърна внимание на
факта, че природозащитниците
и екоактивистите, които се борят за запазването на природата, много лесно стават врагове
на властта. Виждаме го навсякъде. Знаем за Берта Касерес
от Хондурас, която беше убита,
както и за Йоланда Матурана от
Колумбия. Виждали сме такива
неща и в историята ни. Във филма главната героиня използва
силата на саботажа по примера
на Мандела срещу апартейда“,
споделя режисьорът Бенедикт
Ерлингсон.
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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.

ÄǪǭǹǺǵǰǲǹǺǸǶǰǺǭǳ´ǭǨǬ
ǶǸǫǨǵǰǯǰǸǨ
Ƕǩǻǿǭǵǰǭ

ǲǶǴǻǵǰǲǨǾǰǰ
ǰǴǭǬǰǱǵǶǷǶǪǭǬǭǵǰǭ
ǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȒțȘșȖȊȍȗȖȔȍȌȐȑȕȖȗȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȗȘȍȌȒȈȔȍȘȈȘȍȈȒȞȐȧȗȘȐȒȘȐȏȐșȕȐșȐȚțȈȞȐȐ
ЦЕЛИ НА ТРЕЙНИНГА:
Участниците да придобият знания и практически умения
за това: как да се представят пред радио, телевизия, вестник, информационна агенция, как да се държат пред камера;
Основни правила за дрескод и грим в телевизия, правила
за добра комуникация с медиите.
В програмата на семинара е включена и информация за
актуалната нормативна уредба, касаеща медийния сектор,
етичния кодекс, правото на отговор.
Обучението е интерактивно с поставяне в реална среда,
заснемане на интервюта в различни ситуации, анализ на
реакциите и поведението.
Като лектори ще бъдат привлечени водещи журналисти
и медийни експерти.
Продължителност на курса: 1 ден с вкл. лекции, тв екип,
кафе паузи, материали.
НАЧАЛО: 27 май
ЦЕНА – според вида на обучение:
в група до 5 участници – 500 лв. без ДДС на човек
в офиса на в. „Строител“, или
индивидуално в офис на клиента – 1500 лв. без ДДС.
Програмата е динамична и може да се моделира спрямо
интересите на участниците.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Реконструкция, рехабилитация и модернизация на
бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост
при пътен възел „Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с
коридор 9 от TEN-T
Възложител: Община Русе
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 6 484 045.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 465
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/04/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: гр. Русе, Община
Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 3, заседателна
зала

Дата: 02/05/2019 Местно време: 15:30
За контакти: инж. Стамен Савов - ръководител проект; Албена Добрева - гл. експерт,
отдел Обществени поръчки
Факс: +359 082834413
Адрес: пл. „Свобода“ №6
Адрес на възложителя: http://ruse-bg.eu/bg
Телефон: +359 082881725
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=906119&mode=view

3Наименование: Изграждане на лекционна зала на две нива за 100
човека в обема на съществуваща сграда на ФДМ (Блок „Д”) при МУ –
София
Възложител: Медицински университет - София
Oсн. предмет: 45214000
Прогнозна стойност: 487 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 Местно време:
16:30
Отваряне на офертите: 1431 град София,
бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ №15,

ет. 12, заседателна зала 6, сграда на НЦОЗА
Дата: 14/05/2019 Местно време: 11:00
За контакти: инж. Красимир Точев, инж. Антон Йорданов
Факс: +359 29152-172
Адрес: бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ №15
Адрес на възложителя: http://mu-sofia.bg/
Телефон: +359 29152-172
E-mail: ks@mu-sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=906023&mode=view

3Наименование: Строителни и монтажни работи (СМР) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна
мрежа в населени места на Община Велики Преслав - по три обособени
позиции”
Възложител: Община Велики Преслав
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 811 923.44 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Велики Преслав,
ул. „Б. Спиров“ №58 Община Велики Преслав

Дата: 30/04/2019 Местно време: 11:00
За контакти: инж. Д. Бодуров – зам.-кмет на
Община Велики Преслав
Факс: +359 35844537
Адрес: ул. „Борис Спиров“ № 58
Адрес на възложителя: www.velikipreslav.bg
Телефон: +359 35844315
E-mail: info@velikipreslav.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905885&mode=view

3Наименование: Възстановяване на речен праг, част от колектор
за битови отп. води, кв. Прогрес, гр. Джебел и к-ция на р. Джебелска в
обсег – мостът на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел –
Рогозче – Фотиново
Възложител: Община Джебел
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 304 478.27 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 24/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Общински съвет – гр. Джебел, ул.
„Еделвайс“ №19

Дата: 25/04/2019 Местно време: 13:00
За контакти: Мутлу Икбал Хашим
Факс: +359 36322310
Адрес: ул. „Еделвайс“ №19
Адрес на възложителя: http://www.dzhebelbg.
com/
Телефон: +359 36322098
E-mail: djebelcit@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905926&mode=view

3Наименование: Частично обновяване, реконструкция на фасадата
на ДГ №78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Възложител: Столична община - район „Студентски”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 455 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. София, жк „Сту-

дентски град”, бл. 5, заседателна зала
Дата: 24/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Елизабета Младенова
Факс: +359 28686116
Адрес: жк „Студентски град”, бл. 5
Адрес на възложителя: www.studentski.bg
Телефон: +359 28687584
E-mail: rajon@studentski-so.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905778&mode=view

3Наименование: Преустройство на съществуваща двуетажна
сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ
ХIV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат
Възложител: Община Карнобат
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 269 108.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: административна
сграда на Община Карнобат, находяща се на
бул. „България“ №12, ет. 2, конферентна зала

Дата: 24/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Кремена Красимирова; Желко
Дерменджиев
Факс: +359 55927165
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: http://karnobat.acstre.
com
Телефон: +359 55929156/+359 55929127
E-mail: karnobat@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905562&mode=view

3Наименование: Ремонт на местни общински пътища и ремонт на
улична мрежа в Община Радомир
Възложител: Община Радомир
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 652 333.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 8
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 02/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Община Радомир,
пл. „Свобода“ №20

Дата: 03/05/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Пламен Алексиев - кмет
Факс: +359 77782502
Адрес: пл. „Свобода“ №20
Адрес на възложителя: www.radomir.bg
Телефон: +359 77782490
E-mail: obshtinaradomir@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=906024&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени
позиции
Възложител: Община Шабла
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 531 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 23/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35, ет. 2, малка заседателна зала

Дата: 24/04/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Ивелина Димитрова
Факс: +359 57434204
Адрес: ул. „Равно поле“ №35
Адрес на възложителя: https://shabla.bg/
Телефон: +359 57435037
E-mail: stz@ob-shabla.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905656&mode=view

3Наименование: Инженеринг за ремонт и преустройство на сградата на Химически факултет, Пловдивски университет
Възложител: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Oсн. предмет: 45214400
Прогнозна стойност: 2 390 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 250
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. „Цар
Асен“ №24, заседателна зала на ПУ „Паисий

Хилендарски”
Дата: 24/04/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Румен Киров – помощник-ректор
Факс: +359 32261-226
Адрес: ул. „Цар Асен“ №24
Адрес на възложителя: www.uni-plovdiv.bg
Телефон: +359 32261-225
E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905538&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР на проект за техническа и
биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци в Община Средец
Възложител: Община Средец
Oсн. предмет: 45222110
Прогнозна стойност: 961 236.24 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 02/05/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: град Средец, Община Средец

Дата: 03/05/2019 Местно време: 11:00
За контакти: инж. Маргарита Стойчева
Факс: +359 55517725
Адрес: пл. „България“ №8
Адрес на възложителя: www.sredets.bg
Телефон: +359 55516996
E-mail: info@sredets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905514&mode=view

3Наименование: Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на Община Земен по обособени позиции
Възложител: Община Земен
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 302 666.66 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата:
20/12/2019
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Земен, п.к. 2440,
ул. „Христо Ботев“ №3, ет. 2, заседателна

зала
Дата: 24/04/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Димитър Боянов
Факс: +359 7741-2462
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №3
Адрес на възложителя: http://zemen-bg.com/
Телефон: +359 7741-2494
E-mail: оbshtina_zemen@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905781&mode=view

3Наименование: Ремонт на улици в населени места на територията на Община Руен
Възложител: Община Руен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 750 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 24/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Общинска администрация - село Руен, ул. „Първи Май“ №18,
ет. 2, стая 42 - заседателна зала

Дата: 25/04/2019 Местно време: 09:00
За контакти: Йовка Маринска
Факс: +359 59446476
Адрес: ул. „Първи Май“ №18
Адрес на възложителя: http://www.obstinaruen.
com
Телефон: +359 59446233
E-mail: obstina_ruen@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905922&mode=view

3Наименование: Осъществяване на строително-монтажни работи
по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ №101, по обособени позиции
Възложител: Община Камено
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 213 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 45
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 30/04/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната
зала на Община Камено

Дата: 02/05/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Димитър Петров - зам.-кмет
Факс: +359 55152480
Адрес: ул. „Освобождение“ №101
Адрес на възложителя: www.kameno.bg
Телефон: +359 55153008
E-mail: obshtina@kameno.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=905873&mode=view

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

СПОРТ

Футбол

петък, 12 април 2019

ÄǺȖȚȕȢȔ´ȗȖșȚȐȋȕȈȞȍȕȕȈȗȖȉȍȌȈȕȈȌ
ÄǴȈȕȟȍșȚȢȘǹȐȚȐ´

Страницата
подготви
Теодор Николов
Отборът на „Тотнъм“
постигна ценна победа с 1:0 над „Манчестър
Сити“ в първия 1/4-финал
от Шампионската лига в
Лондон и нанесе първа загуба на „гражданите“ от
14 двубоя поред във всички турнири. В герой за
домакините се превърна
Хеунг-Мин Сон, който вкара единственото попадение в мача.
В 78-ата минута корейската звезда изскочи
отляво, достигна топката на аутлинията, върна
се назад и след завъртане
успя да преодолее Едер-

сон, като кълбото мина
под плонжа му. Наложи
се намесата на ВАР, тъй
като имаше съмнения за
засада на корееца, но в
крайна сметка ударът във
вратата беше признат.
Домакините успяха

да удържат аванса си,
макар че в края „Манчестър Сити“ се оживи след
късните смени на Джосеп
Гуардиола, който вкара
в игра Кевин де Бройне и
Лерой Сане. „Гражданите“
пропуснаха дузпа, защото

Юго Лорис успя да отрази
удара на Серхио Агуеро от
бялата точка. Така „шпорите“ спечелиха първата
битка със „Сити“, но изходът от двойката остава
отворен преди реванша
на „Етихад“.

ÄǳȐȊȢȘȗțȓ´ȊȏȍȒȖȔȜȖȘȚȍȕȈȊȈȕșșȘȍȡțÄǷȖȘȚȖ´
„Ливърпул“ изигра силен
първи 1/4-финал с „Порто“
и заслужено победи с 2:0
„драконите на Анфийлд“.
Припомняме, че двата отбора се срещнаха преди
година в същия турнир,
като тогава мърсисайдци
отстраниха своя съперник
с общ резултат 5:0. Сега
селекцията на Юрген Клоп
отново действаше с много хъс и успя да вкара два
бързи гола още до почивката. Точни за тима бяха
Наби Кейта (5') и Роберто
Фирмино (26').

Тенис

Критичният момент
за домакините дойде малко след 30-ата минута,
когато първо Алисон спаси
много опасен удар на Марега, а след това се получи разбъркване, при което

стражът на „Ливърпул“ плесна топката,
която докосна ръката
на Александър-Арнолд
и излезе в корнер. Това
се случи около самата
аутлиния. Гостите поискаха дузпа, а главният арбитър Антонио
Матеу Лаос потърси
помощта на ВАР, като
неговите асистенти прецениха, че 11-метров наказателен удар не трябва да
бъде отсъждан.
През второто полувреме мърсисайдци понамали-

ха темпото. Въпреки това
най-чистата възможност
се откри отново пред португалската врата. В 48ата минута Садио Мане
вкара, след като засече
от въздуха центриране на
Хендерсън. Попадението
обаче бе отменено заради засада на сенегалеца,
а решението бе потвърдено от ВАР. До края на
срещата до нови голове
не се стигна, а англичаните взеха комфортен аванс
преди реванша, който е
след седмица.

ǫȘȐȋȖȘșÄțȈȑȓȌȒȈȘȌ´ȏȈȚțȘȕȐȘȈ ǴțȋțȘțșȈșȗȍȟȍȓȐ
ȊǩȈȘșȍȓȖȕȈ ȚȘȖȜȍȧȊǴȖȕȚȍȘȍȑ

Първата ни ракета при мъжете Григор
Димитров ще вземе
участие в турнира
от сериите АТР 500
в Барселона. Организаторите съобщиха,
че са предоставили
„уайлд кард” на бившия номер 3 в света.
Така родният ас за
пети път в кариерата си ще участва на клея в каталунската столица, където миналата година
отпадна на четвъртфиналите от Пабло Кареньо-Буста.
Според организаторите присъствието на Димитров гарантира още
по-силна основна схема, където вече фигурират имената на шампиона от
миналия сезон Рафаел Надал, както и още трима представители на топ 10 в
световната ранглиста - Доминик Тийм, Кей Нишикори и Стефанос Циципас.
От топ 20 пък също има четирима състезатели - Карен Хачанов, Даниил
Медведев, Фабио Фонини и Денис Шаповалов. От т.нар. нова генерация са
Алекс де Минор, Франсис Тиафо и най-нашумелият тийнейджър напоследък
Феликс Оже-Алиасим.

Гарбине Мугуруса защити титлата си на турнира по тенис на
твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд 250 хиляди
долара. На финала поставената на
второ място Мугуруса поведе срещу бившата номер 1 в световната
ранглиста Виктория Азаренка (Беларус) с 6:1, 3:1, след което съперничката й се отказа поради контузия на десния крак.

ǩȢȓȋȈȘȐȕȍȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȠȈȔȗȐȖȕȐȘȍȒȖȘȌȤȖȘ
Божидар Андреев спечели титлата
ȗȖȊȌȐȋȈȕȍȕȈȚȍȎȍșȚȐ
в категория до 73 кг на Европейското

Вдигане на тежести

първенство по вдигане на тежести
в Батуми. 22-годишният ни щангист
триумфира с двубой от 345 кг, като в
движението изтласкване българинът
записа нов европейски рекорд - 192 кг.
В първото движение изхвърляне Андреев остана на трета позиция със
153 кг след Брикен Чалия от Албания
и Ваздим Лихарад от Беларус, но във
втората част от състезанието не остави шансове на съперниците си още с
втория си опит, а с третия, вече като
шампион, записа рекорда. Това е първа
титла за България от шампионат на

Стария континент от 2014 г. насам.
Тогава Иван Марков триумфира в категория до 85 кг.
Андреев е олимпийски шампион при
младежите от Игрите в Нанджин през
2014 г. Миналата година след дълга пауза той се присъедини към националния
отбор и спечели злато на Европейското
първенство за 23-годишни в полския град
Замошч в категория до 77 кг. По-късно
през 2018 г. се нареди девети на Световното в Ашхабад (Тюркменистан). Божидар Андреев е възпитаник на сливенската школа с треньор Пламен Братойчев.
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ǡǼǺǹǴǶǴǍǝǠǗ
Инж. Борис
Недялков
ВИСША
ЛИГА
В 5-и кръг на
Българска строителна футболна лига (БСФЛ)
един срещу друг
се изправи ха
старите съперници „Инфра Холдинг“ и „Бокал“. Резултатът отново беше в полза на „холдинга“, който
надигра конкурентите си с 4:1. Иво Велчев се отличи
над всички, като вкара два гола и асистира за другите два, дело на Филип Марков и Николай Димитров.
Почетното попадение за бокалци отбеляза неостаряващият Емил Янков.
В двубой от златната среда във временното
класиране „Контракт сити“ надигра G.P.Group с 5:4.
Загубата на G.P.Group бе в резултат на автоголове,
които отбелязаха Теодор Сърбев и Александър Николов. Останалите попадения за „гражданите“ бяха
дело на Ерсин Георгиев, Димитър Бъчваров и Иван
Ангелов. Теодор Сърбев уцели два пъти и правилната
врата, а другите две попадения за G.P.Group бяха на
Ивайло Йотов.
Оспорван мач изиграха отборите на „Пайп Систем“ и „Каммартон България“. Момчетата от „Пайп“
надделяха благодарение на двата гола, които реализираха Стефан Манджуков и Максим Василев през
първата част. В самия край на второто полувреме след много пропуски от страна на „Каммартон“
Кристиан Кирилов успя да отбележи за крайното 2:1.
„Булстрой груп“ постигна категорична победа с
10:2 над „Монтаж Строителни Конструкции“. С първи хеттрик в лигата се отличи Георги Илчев, който
беше подпомогнат с голове за победата от Фикрет
Калфа (2) и Станимир Стаменов (2) и по един на
Юлиан Младенов, Антон Кърцелянски и Руси Шутев.
За „монтажниците“ точни бяха Александър Генов и
Петър Койчев.
ПЪРВА ДИВИЗИЯ
„Хоум Комфорт“ записаха класическа победа над
„Онлайн Машини“ след хеттрик на голмайстора им
Стефан Терзиев.
С тази си победа отборът на
„Хоум Комфорт“
продължава без
загубена точка
до момента. С
такива показатели е и тимът
н а „ Ви в а ко м “ ,
който се наложи
с 9:1 над селекцията на „Артекс“. Във вихъра си в този мач бяха
Костадин Трифонов и Илия Николов, отбелязали хеттрик. Другите три гола си разделиха Ивайло Арсенов
(2) и Симеон Митрев (1). Почетното попадение за
„Артекс“ вкара капитанът им Владимир Великов.
Водачът във временното класиране „Ергодом“
доста трудно постигна успех с 4:3 над „Агенция Пътна Инфраструктура“. Георги Рашев направи поредния
си хеттрик, а Станислав Божиков записа името си
сред голмайсторите с точен удар във вратата. За
„агентите“ се разписаха Данаил Златаров (2) и Иван
Мирчев (1).
„Ромстал Хес“ и „Кастело Прикаст“ изнесоха
истинско голово шоу. С резултат от 5:4 победата
отиде при момчетата от „Ромстал Хес“. В пореден
мач Дилян Василев изригна с три попадения, а по едно
отбелязаха Павлин Петров и Владислав Славов. За
новобранците вкараха Ангел Ангелов (2), Георги Панчев (1) и капитанът на тима Христо Сакънтиев (1).
Най-новият член в семейството на Българска
строителна футболна лига „ДениСтрой“ имаше
трудната задача да се изправи срещу „Главболгарстрой“ и резонно записа загуба с 1:3. За ГБС се
отличиха Георги Политов (2) и Мирослав Филипов,
а Асен Найденов изпълни дебютен гол за „ДениСтрой“.
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BugattiȏȈȌȍȞȈȐȚȈȚȒȖȊȞȐșȢșșȚȐȓ
Baby II

Новата реплика на иконичния Type 35 ще се произвежда от есента на 2019 г.

Елица Илчева
И кон и ч н и я т B u gat t i
Type 35, който се появява през 1924 г. в Лион за
Гран При на Франция през
същата година, и до днес
се смята за най-успешния
състезателен автомобил
на всички времена. С него
са реализирани около 2000
победи в професионални
и аматьорски състезания. Вече е позабравено
обаче, че той също така
е вдъхновение за Bugatti
Baby – негова миниатюрна
версия, която създателят
на бранда Еторе Бугати и
синът му Жан правят за
подарък на Роланд Бугати
(по-малкия брат на Жан)
през 1926 г., когато наймладият представител
на фамилията е само на 4
години.
През 2019 г.

в нея.
Изградена с най-новите технологии – за Baby II
е използвано прецизно цифрово сканиране на оригиналния Type 35. Новият
мини автомобил, който бе
показан на автосалона в
Женева, но сякаш се изгуби
сред безбройните премиери на най-значимото шоу
в света на колите, е електрически със задвижване
на задните колела и две
възможности за шофиране: „детски режим“, ограничен до 20 км/ч и 1 кВт, и
„режим за възрастни“, който достига до 45 км/ч и
4 кВт. Но ентусиастите,
които жадуват за повече,

могат да получат

допълнителен ъпдейт
Speed Key,
който отключва 10
кВт и премахва ограничителя на скоростта. Тук
батерията е подвижна

литиево-йонна, включено
е регенеративно спиране
и дори има диференциал с
ограничено приплъзване.
Автомобилът се предлага

в традиционния Racing Blue

с опции за допълнителни цветови палитри и
нюанси. Отвътре Bugatti
Baby II е с алуминиево табло с емблемата на модела
и класическата кожена
седалка. Колелата са мащабирани копия на Bugatti
Baby – с оригиналните
алуминиеви джанти с осем
спици, но с модерни спирачки на всяко от четирите. Има и мощни фарове,
така че може да осветява
изцяло пътя пред себе си.
Производството на

Bugatti празнува своя 110-и
рожден ден и това е поводът да възродят миниатюрния модел,
с ъ з д ав а й к и B u g a t t i
Baby II. Той ще бъде лимитирана серия от само 500
бройки, като репликата
е три-четвърти по-голяма от оригинала, така че
сега вече и възрастни, и
деца да могат да се возят

тези „бебета“ ще започне през есента на 2019 г.
Ст артоват а це н а щ е
е 30 000 евро без ДДС и
доставка.
Припомняме, че първоначално замислена като
единична бройка, Bugatti
Baby толкова се харесала
на клиентите, че Еторе
решил да я качи на поточната линия и тогава произвел 500 коли, които са
продадени между 1927 и
1936 г. Към днешна дата
те са много търсени от
коле кци онери,
като се смята,
че са останали
около сто копия.
Последната продадена е разиграна на търг през
2008 г. от Gooding
& Company в Пебъл Бийч в Калифорния, като за
нея са платени
110 000 долара.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ
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Александър Манолев,
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Управителен
съвет на КСБ
в Поморие

Проф. д.а.н. арх.
Борислав Борисов,

зам.-министър на
икономиката

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
Специална награда на
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статуетка на
Уста Кольо Фичето
2018 г.
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Годишната
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ББАПБ „Медия
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2014 г. за принос
в областта
на пътната
безопасност

ректор на ВСУ „Любен
Каравелов”
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„Български пощи“ ЕАД

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

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Забавен кадър

Виц
-Тате, тате.
Знаеш ли колко е дълга
пастата за зъби?
-Не. Отговаря бащата.
- От средата на
килима в хола
до края на антрето.

Бисери от кухнята

С изграждането
на булеварда
действително се
ограничиха местата
за паркиране на

жилищата

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

Обем
Цена

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

BG.121357Q/U

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

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

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4
Тираж 5000 бр.
0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр.
0,40 лв./бр.
Тираж над 2500 бр.
0,30 лв./бр.

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

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

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

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

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

%

9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС
Може да се абонирате чрез сайта на вестника
www.vestnikstroitel.bg/abonament/
или чрез заявка на редакционния e-mail
news.stroitel@gmail.com
ɄɚɦɚɪɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ
НАДЗЕМЕН
„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е известна и утвърдена на българския пазар
като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за
питейно-битово водоснабдяване и напоителни системи:
✓ Чугунени отливки – фасонни части и
водопроводна арматура – жиба, фланцови
съединения, скоби водовземни, чугунени
фланци, капаци шахтови, скари шахтови,
охранителни гърнета за спирателен кран
и др.
✓ Стоманени фланци и изделия за
водопроводи.
✓ Пожарен хидрант надземен с пета.
гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52
e-mail:orudica@mail.bg web:www.orudica.com

Тип „ХН“ за пожарогасене
и инсталиране във
водоснабдителните
системи, DN 80 PN10/16
ОТ ГОРЕЩО
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА
ПРОИЗВЕДЕН
В БЪЛГАРИЯ
НОВ
Сертификат за постоянство
на експлоатационните
показатели 1814 – CPR169 съгласно БДС EN
14384:2005

ПЕТА ЗА
ПОЖАРЕН
ХИДРАНТ

w w w. o r u d i c a . c o m

ɋɦɟɬɤɚɬɚɡɚɞɚɪɟɧɢɹ
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