
ИНТЕРВЮ На нея бе представена програмата на финансовата 
институция за подкрепа на малкия бизнес  

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

®

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Брой 15, година XI, 12 април 2019

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

Ренета Николова

Председателят на УС на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев се 
срещна с Лариса Манастърли, директор на Евро-
пейската 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 полити-
ка“ Димитър Копаров, гл. редактор на в. „Строи-
тел“ Ренета Николова.

На срещата бяха представени възможности-

те, които ЕБВР предоставя за финансиране и раз-
витие на малките и средните предприятия (МСП). 
Обсъден беше и напредъкът по осигуряването на 
съфинансиране на проектите на ВиК оператори-
те, 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 след-
ващите ще бъдат в страната, а домакини ще са 
Областните представителства на Камарата. 

В началото инж. Терзиев представи участни-
ците от страна на КСБ. Той благодари на г-жа 
Манастърли за приемането на поканата за госту-
ване в офиса на КСБ и готовността за съвместна 
работа и подчерта, че ръководството на Камара-
та търси различни начини за подкрепа на членове-
те на организацията, включително възможности 
за по-лесен достъп до финансиране на малките и 
средните фирми.

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“
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ПРОЕКТИ

Избраха българските 
участници в 
международния 
конкурс Wienerberger 
Brick Award 2019
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Вестник „Строител“ 
отпразнува      
10-годишен юбилей

Българските фирми 
са добре дошли да 
правят бизнес в 
Република Северна 
Македония

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени
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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

„Нашата програма цели 
да подпомогне МСП от 
страната да решават свои-
те проблеми, да растат и 
да излязат на нови пазари, 
да направят следващата 
стъпка към по-здраво пред-
приятие“, каза Лъчезар Це-
нов, анализатор „Група за 
финансиране и развитие на 
МСП“ на ЕБВР. „Ние игра-
ем ролята на медиатор – в 
банката изграждаме кон-
султантски проекти, като 
свързваме МСП с предвари-
телно одобрени от нас кон-
султантски фирми, в допъл-
нение финансираме 70% от 
общата стойност на про-
ектите“, поясни той. „Под 
консултантски проект може 
да се разбира всичко без кон-
султации по европейски про-
екти и данъчни или юридиче-
ски консултации. Ние можем 
да финансираме проект за 
стратегическо развитие 
на компанията, за направа 
на бизнес план, за изготвя-
не на маркетингова стра-
тегия, проучване на пазара, 
сертификации, за въвеждане 
на информационни и комуни-
кационни технологии, които 
да подпомогнат процесите и 
да ги оптимизират“, обясни 
Ценов. „Кандидатстването 
е лесно, попълва се аплика-
ционна форма, прикачват се 
документите и се изпраща 
по имейл. След това органи-
зираме среща, дискутираме 
въпросите и се структу-
рира проект. Подобен е и 
процесът с консултанти-
те. Те трябва да приложат 
3 изпълнени проекта. След 
като имаме избрани ком-
пания и консултант, можем 
да стартираме проекта. 
Сроковете са кратки, око-
ло 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 европей-
ските дефиниции - с до 250 
човека персонал, до 50 млн. 
евро оборот и до 43 млн. 
евро сума на актива. Мини-
малният оборот трябва да 
е над 1 млн. евро. На въпрос 
от КСБ Ценов отговори, че 
средният грант за консул-
тантски проекти е между 
9000 и 10 000 евро, а сред-
ната стойност на самите 
проекти е около 14 000 евро. 

От своя страна Мана-
стърли отбеляза, че ЕБВР 
има офис в България и всеки 
член на КСБ, който се нуж-
дае от консултации, може да 
го посети и да получи съот-
ветните експертни консул-
тации. „Знаем, че в София е 
по-лесно да се получи инфор-
мация, затова сме готови, 
ако има интерес от Вашите 
членове от другите части 
на страната, да се срещ-
нем с тях, да направим пре-
зентация на място за това, 
което предлагаме, и да от-
говорим на всички въпроси“, 
допълни Лариса Манастърли. 

Светломир Манолов ин-
формира представителите 
на КСБ за подписаното с 
Фонд на фондовете споразу-
мение за съфинансиране на 
ВиК проектите, които тряб-
ва да се реализират през на-
стоящия програмен период. 
„От октомври 2018 г. упра-
вляваме финансовия инстру-
мент 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 община-
та, а не концесионерът. 16 
са проектите, които са до-
пустими 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 про-
ведени срещи с всички бе-
нефициенти по програмата. 
Представени са им възмож-
ностите за финансиране 
и им е обърнато внимание, 
че те могат да осигурят 
собственото си самоу-
частие по различни начини 
– чрез заем от ЕБВР, чрез 
търговска банка, или ако 
разполагат със собствени 
средства. „Това е тяхна пре-
ценка“, коментира Манолов, 
но добави, че предимствата 
на заем от ЕБВР са по-ни-
ската лихва и по-дългият 
период за изплащане на кре-
дита – до 15 г. 

Представителите на 
КСБ споделиха своите при-
теснения, свързани със заба-
вянето на старта на реали-
зацията 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 среща-
та заявиха желанието си за 
бъдеща съвместна дейност 
и организиране на поредица 
от срещи в страната.

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

 от стр. 1

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

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 – Со-
фия, 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 председател-
ството 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, предсе-
дател на румънската агенция за общест-
вени поръчки. Договорено е съвместно 
сътрудничество за оптимизиране и пови-
шаване на прозрачността на процедурите.
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Държавната компания „Автомаги-
страли“ ЕАД, която ще изгражда новите 
134,14 км от АМ „Хемус“, разширява налич-
ната си строителна и транспортна тех-
ника с 20 тежкотоварни автомобила и 11 
тежки строителни машини, като булдозе-
ри, колесни багери, верижни багери, челни 
товарачи, валяци, комбинирани багери. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министер-
ството на регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). За покупката се 
използват средства на „Автомагистрали“ 
ЕАД. Отпуснатите от правителството 
1,124 млрд. лв. без ДДС за строителство-
то 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 свър-
шена 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. Ко-
фата на такъв багер „яде“ скалата като 
пясък“, е заявил главният инженер на фир-
мата Евгени Генчев. С високи технически 
характеристики са челните товарачи и 
комбинираните багери. Наличието им ще 
улесни и ускори работата по новото тра-
се на „Хемус“, тъй като скалната маса, 
пръст та и асфалтът на този тежък учас-
тък ще бъдат милиони кубици.

Гордостта на компанията е машината 
на „Крамер“, която се използва за ремонт, 
поддръжка и изграждане на виадукти и мо-
стови съоръжения и е единствена в Бъл-
гария. 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 същест-
вуващия машинен парк на „Автомаги-
страли“ ЕАД, който преди покупката е 
наброявал 169 различни типове техника и 
отделно над 60 микробуса, леки автомо-
били и др. Дружеството планира да купи и 
високотехнологична лазерна технология, 
с която може да се контролира строи-
телството от въздуха. Тя ще улесни зна-
чително и процеса на проектиране и ще 
съкрати времето, необходимо за неговото 
извършване.

Припомняме, че изграждането на нови-
те 134,14 км от „Хемус“ беше възложено 
на „Автомагистрали“ ЕАД през декември 
2018 г. от Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ 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.

С водосвет бе даден официален 
старт на проекта за цялостна рекон-
струкция на улици „Радецки” и „Христо 
Ботев” в Козлодуй. Събитието се със-
тоя в Ботев парк, откъдето започват 
ремонтните дейности. На символичната 
първа копка присъства Маринела Николо-
ва, кмет на Козлодуй. 

„Джи Пи Груп“ АД е изпълнител на про-
екта „Реконструкция и рехабилитация на 
съществуващи общински пътища, съоръ-
жения и принадлежности към тях на те-
риторията на община Козлодуй, област 
Враца“. Договорът включва два подобек-
та: 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 ре-
публиканския II-11 с крепостта Аугуста с 
дължина 2 км.

Първият подобект, по който работи-
те са в ход, касае реконструкция на ос-
новния път в Козлодуй – от Ботев парк 
до МЦ „Дарис” извън участъците, реха-
билитирани 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 енергоспес-
тяващо улично осветление, направата на 
комбинирана велосипедна алея с пешеход-
но движение и озеленяване, както и пола-
гане 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-натоварени-
те в Козлодуй. Вярвам, че изпълнителят 
ще приключи навреме и качествено ре-
монтните дейности и след осем месеца 
ще се поздравим с успешно приключил 
проект”, каза Маринела Николова. 

Компаниите от групата на ЧЕЗ в Бъл-
гария - „ЧЕЗ Разпределение България” АД, 
„ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Бълга-
рия” ЕАД, преминаха успешно без несъот-
ветствия надзорен одит за потвържда-
ване на сертификатите на системите за 
управление на качеството, съгласно из-
искванията на стандарта ISO 9001:2015.

Одиторски екип от сертифициращо-
то дружество „ТЮФ Рейнланд-България” 
ЕООД провери документацията и прак-
тическото прилагане на системата за 
управление на качеството, като проследи 
работните процеси в различните звена 

на компаниите. При проверката бе ус-
тановено, че „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ 
Разпределение България” АД стриктно 
спазват изискванията на стандарта ISO 
9001:2015.

„Положителните резултати от из-
вършения одит са поредното доказа-
телство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна 
компания. Прилагането на изискванията 
на международния стандарт гарантира 
по-висока ефективност на бизнес проце-
сите и по-добро обслужване на нашите 
клиенти”, каза Карел Крал, регионален 
мениджър на ЧЕЗ за България.



5ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 12 април 2019 Ñòðîèòåë

 

Елица Илчева

След 1 ноември 2019 г. общест-
вените поръчки ще бъдат възлага-
ни електронно. От Агенцията за 
обществени поръчки (АОП) са го-
тови с първия етап от изграждане-
то на Централизираната автома-
тизирана информационна система 
„Електронни обществени поръчки“ 
(ЦАИС ЕОП). Проектът за разра-
ботване, внедряване и поддръжка 
на единна национална електронна 
уеббазирана платформа се осъ-
ществява 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 поло-
жително върху цялостния бизнес климат в 
страната. „Това е една изключително сложна 
система, създадена на модулен принцип. На 
първия етап е изградена базовата функцио-
налност, включваща 16 модула и нов Регис-
тър 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 дру-
ги“, информира Павлова. 

Системата е свързана с регистър  
БУЛСТАТ и с Търговския регистър. От сега 
до ноември т.г. тя ще позволява регистра-
ция 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 макси-
мална 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 участни-
ка, като само той ще има достъп до него. 
Това ще гарантира конфиденциалността и 
ще елиминира опасността от порочни прак-
тики. 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 плат-
формата 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 ре-
гистрация, придобива права на администра-
тор, като в една организация може да има 
повече от един такъв. Възложителите, кои-
то 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 раз-
плащане.

За улеснение са достъпни електронни ръ-
ководства за възложителите и стопанските 
субекти. Експертна помощ ще се предоста-
вя от Център за обслужване на крайни по-
требители, който ще отговаря в рамките 
на работното време на администрацията. 

Завършен е първият етап от Централизираната автоматизирана 
информационна система

Снимки Румен Добрев

Мирослав Еленков

Състоя се официалното под-
писване на договор с предмет „Кон-
султантска услуга по контрол, уп-
равление, оценка на съответствие, 
строителен надзор и изготвяне 
на технически паспорти за желе-
зопътен участък Костенец – Сеп-
тември“. Събитието се проведе в 
сградата на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ). На церемонията присъст-
ваха инж. Красимир Папукчийски, 
ген. директор на НКЖИ, инж. Галина Василе-
ва, 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-

пълнението му ще надгради реализираните 
обекти по ОП „Транспорт“ в програмен пери-
од 2007 – 2013 г. „Чрез проекта ще направим 
връзката на вече изградената инфраструк-
тура от Централна гара Пловдив към направ-
ление турска граница. Надявам се работата 
ни да е лека“, заяви инж. Папукчийски. 

„Полагаме усилия за намаляване на сро-
ковете 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 дости-
гаме до загуба на средства и сега“, каза 
още инж. Папукчийски. 
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На 5 април Цецка Цачева 
посрещна новия министър 
на правосъдието Данаил Ки-
рилов във ведомството, съ-
общиха от пресцентъра на 
МП. Тя му е връчила ключа от 
касата за държавния печат и 
му е пожела успех в работа-
та. От своя страна Кирилов 
я е поздравил за постигнато-
то досега по отношение на 

съдебната реформа и е зая-
вил, че ще разчита на прием-
ственост в предстоящите 
отговорности.

Министър Кирилов е 
оценил работата на екипа 
на министерството като 
добра основа, която да му 
послужи за по-бързо навли-
зане и ефективни действия 
на новия пост. Двамата са 

подчертали, че приоритети 
са падането на Механизма 
за сътрудничество и оценка 
и изпълнението на Актуали-
зираната стратегия за про-
дължаване на реформата в 
съдебната система.
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Членството на страната ни в НАТО ще е от полза както за регионалната,         

Крешник Бектеши, министър на икономиката на Република Северна Македония:

Мирослав Еленков

Министър Бектеши, 

през март се проведе 

първото заседание на 

Междуправителствената 

комисия между България 

и Северна Македония за 

икономическо сътрудни-

чество. Кои бяха основ-

ните въпроси, които бяха 

обсъдени?

Това събитие е от из-
ключително значение, то 
беше специално за мен, 
тъй като се провежда 10 
години след подписването 
на Споразумението за ико-
номическо сътрудничество 
между правителствата на 
Република Северна Македо-
ния и Република България. 
На него с моя скъп колега 
министъра на транспор-
та, информационните тех-
нологии и съобщенията 
Росен Желязков подписах-
ме Протокол за първото 
заседание на Междуправи-
телствената комисия, в 
който са формулирани нови 
възможности за бъдещото 
икономическо сътрудни-
чество между нас. 

През април ще бъде съз-
дадена съвместна комисия 
в сферата на туризма. 
Нейната задача ще е да 
подготви двугодишен план 
за действие, с който да бъ-
дат определени дейности 
за укрепване на двустран-
ното сътрудничество меж-
ду двете страни в този 
сектор. По отношение на 
малките и средните пред-
приятия (МСП) вече е фи-
нализиран Меморандумът 
за разбирателство между 
българската Изпълнител-
на агенция за насърчаване 
на малките и средните 
предприятия и Агенцията 
за насърчаване на предпри-
емачеството на Република 
Северна Македония, който 
се очаква да бъде подписан 
на второто междуправи-
телствено заседание. То 
ще е посветено на укреп-
ване на икономическото 
сътрудничество между 
МСП от двете държави. 
Предвиждаме да си пар-
тнираме и в областта на 
технологично-индустриал-
ните зони. 

На заседанието бяха 
набелязани още конкретни 
стъпки, свързани с под-
крепяне на инвестициите. 
Българската агенция за 
инвестиции и Агенцията 
за насърчаване на чуждес-
транните инвестиции и 
износа у нас се договориха 
да предприемат мерки за 
създаване на благоприят-
ни условия и стимулираща 
среда за развитие на парт-
ньорските взаимоотноше-
ния между предприемачи 
от двете държави, които 
да осъществяват заедно 
инвестиционни проекти 
и да създават съвместни 

предприятия. 
В сферата на здравео-

пазването бе постигнато 
споразумение за разрабо-
тване на План за действие 
със здравните заведения в 
Република България за вза-
имен обмен на персонал и 
за обучение на медицински 
работници. Що се отнася 
до промишлеността, ние 
изразихме заинтересова-
ността си за обмен на до-
бри практики, опит и тех-
ническа помощ, свързани с 
индустриалната политика, 
специализация в областта 
на интелигентните техно-
логии, както и в сферата 
на развитието и подкре-
пата за МСП, включително 
мерки за изпълнение и учас-
тие в програми на ЕС.

В енергийния сектор 
договорихме изготвянето 
на предпроектно проучва-
не за анализ и оценка на 
техническите, пазарните, 
икономическите, финан-
совите и нормативните 
аспекти на възможности-
те за изграждане на нова 
газопреносна мрежа между 
двете страни. Обсъдих-
ме и осъществяването на 
обединение на пазарите на 
електрическа енергия на 
Северна Македония и Бъл-
гария по проекта „Ден на-
пред“, който ще създаде ня-
колко положителни ефекта. 
Например присъединяване 
на Югоизточна Европа към 
вътрешния интегриран па-
зар на електроенергия на 
ЕС. Целта е участниците 
в него да постигнат ефек-
тивност при използването 
на наличния трансграничен 
капацитет, изравняване на 
цените и по-висока конку-
рентоспособност, както и 
по-добро качество на услу-
гите. Това ще отвори вра-
тите за ново обединяване 
на пазара на електроенер-
гия в региона.

По време на заседа-
нието на Междуправи-
телствената комисия 
българската страна ни 
информира относно проце-
дурата за избор на стра-
тегически инвеститор 
за изграждането на АЕЦ 
„Белене“ и за възможност-
та за реализирането на 
регионални проекти. След 
определянето на страте-
гически инвеститор за 
АЕЦ „Белене“ за Северна 
Македония ще се открият 
нови възможности. 

В сектор „Селско сто-
панство“ беше постигнато 
съгласие за подписване на 
меморандум за сътрудни-
чество, който да бъде рам-
ка за съвместни дейности, 
включително споделяне на 
опит и помощ при прилага-
нето на инструментите 
IPA и IPARD за предприсъ-
единителна помощ на ЕС, 
както и за предаване на 
наученото от България по 
отношение на финансови-
те инструменти. 

Трябва да подчертая 
заявения интерес и на 
двете страни за приключ-
ване на строителството 
на липсващите участъци 
по железопътния коридор 
Беляковце – Крива Палан-
ка – българска граница, 
Гюешево – македонска гра-
ница, включително общия 
трансграничен тунел, за 
да се направи жп връзка 
между България и Северна 
Македония. 

Очакването е всич-
ки тези договорени точ-
ки за сътрудничество да 
осигурят нови форми за 
съвместни дейности във 
всички сфери на икономи-
ката, като така търгов-
ският оборот между двете 
държави е възможно да над-
хвърли 1 млрд. евро. В об-
щия обем на нашата външ-
на 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 икономиче-
ските и инвестиционните 
възможности на нашите 
страни.

Кои са най-значимите 

общи проекти между Бъл-

гария и Северна Македо-

ния?

Макар че сферите за 
сътрудничеството меж-
ду двете страни, които 
изброих, обхващат пове-
чето от важните проек-
ти, като ключов мога да 
изтъкна строителството 
на липсващата жп връзка 
по железопътния коридор 
Беляковце – Крива Палан-
ка – българска граница, 
Гюешево – македонска гра-
ница, включително общия 
трансграничен тунел и мо-
дернизацията на същест-
вуващите участъци София 
– Перник – Радомир – Гюе-
шево. С изпълнението им 
ще бъде завършена Източ-
ната железопътна част 
на трасето Бари/Бриндизи 
– Дуръс/Вльора – Тирана – 
Скопие – София – Бургас 
– Варна (Паневропейски 
транспортен коридор №8).

Какви са възможност-

ите за инвестиции на бъл-

гарски фирми в страната 

Ви?

Привличането на преки 
чуждестранни инвестиции 
остава ключов компонент 
на стратегическите цели 
на правителството, на-
сочени към повишаване на 
конкурентоспособността 
и постигането на по-ви-
сок 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 ком-
пании, които работят в 
страната ни. Бяха приети 
нормативни актове, които 
осигуряват равнопоставе-
ност между чуждестран-
ните и местните инвес-
титори. Законодателните 
промени дават и множе-
ство привилегии на чужди 
инвеститори.

Правителственият 
план за икономически рас-
теж, Законът за финансово 
подпомагане на инвестици-
ите, съвместната работа 
на специализирани екипи 
за изготвяне на мерки за 
бизнес общността и из-
пълнението на предвидими 
политики за привличане на 
чуждестранни вложения 
след обявяването на неза-
висимостта на страната 
доведоха до рекордни ре-
зултати. Така през 2018 г. 
чуждестранните инвести-
ции 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 власти-
те имаха ангажимента да 
подобряват общия инвес-
тиционен климат и да го 
направят по-стабилен и 
предвидим, за да привличат 
по-големи вложения – както 
местни, така и чуждес-
транни. Освен това прави-
телството предприе раз-
лични мерки, като например 
финансови и фискални сти-
мули, включително данъчни 
ваканции, целеви страте-
гии за насърчаване на ин-
вестициите и създаване на 

Технологични индустриални 
развойни зони (ТИРЗ). Тези 
усилия бяха оценени. Репу-
блика Северна Македония 
беше поставена на 10-о 
място (измежду 190 иконо-
мики) в класацията на Све-
товната банка „Правене на 
бизнес“ за 2017 г. 

Особено важни в пре-
работвателната промиш-
леност са инвестициите 
на зелено, включително в 
експортно ориентирани 
сектори като автомобил-
ните компоненти и храни-
телната промишленост. 
Всъщност сред всички 
страни на ЦЕФТА Северна 
Македония има най-високия 
дял на преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) в произ-
водството – 36%. Това се 
дължи на няколко предим-
ства, като ниски разходи 
за работна ръка и данъци, 
географска близост до за-
води за сглобяване, безми-
тен достъп до пазара на 
ЕС и до другите пазари в 
региона, които са в рамки-
те на европейската мрежа 
на споразумения за свобод-
на търговия, както и бла-
гоприятна инвестиционна 
среда. Всички тези фак-
тори компенсират сравни-
телно по-малките обеми на 
нашата икономика.

Република Северна Ма-
кедония ратифицира 40 
двустранни споразумения 
за насърчаване на чуждес-
транните 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 насър-
чаване на чуждестранните 
инвестиции между прави-
телствата на Република 
България и на Република Се-
верна Македония е сключе-
но на 22 февруари 1999 г. и 
е в сила от 15 април 1999 г., 
когато е ратифицирано.

Република Северна Ма-
кедония е сключила 39 дого-
вора за избягване на двой-
ното данъчно облагане с 
основните си икономически 
партньори по света, пове-
чето от които са в сила. 
Споразумението с Бълга-
рия е сключено на 24 сеп-
тември 1999 г. и е в сила 
от 1 януари 2000 г.

Някои от инструмен-
тите за насърчаване на 
инвестициите в Република 
Северна Македония са: раз-
решено е чуждестранната 
собственост на капита-
ла да е 100%, ставката 
на корпоративния данък е 
10%, данъкът върху доходи-
те на физическите лица е 
10%, ДДС е 18%, като пре-
ференциалната ставка съ-
ответно е 5%, ДДС върху 
туристическите услуги е 
редуциран от 18% на 5%, 
както и ставката за ДДС 
върху нерафинираното 
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         така и за евроатлантическата сигурност

олио за готвене, корпора-
тивният данък за малките 
и микропредприятията с 
годишен оборот до 3 млн. 
македонски динари е 0%, 
корпоративният данък 
върху доходите за малки-
те предприятия с годишен 
оборот между 3 и 6 млн. ма-
кедонски динари е намален 
от 10% на 1%, реинвести-
раната печалба няма да 
бъде облагана (0%), вносът 
на неизползвано оборудване 
и резервни части е освобо-
ден от мита.

Както казах, предла-
гаме много облекчения, 
които са предсказуеми и 
прозрачни за инвестито-
рите, и българските фирми 
са добре дошли да правят 
бизнес в Република Северна 
Македония.

Какви са облекченията 

за големите инвестито-

ри?

Технологичните индус-
триални развойни зони са 
разграничени като тери-
тории, в които действат 
специални митнически, 
търговски и финансови раз-
поредби. Предимствата за 
чуждестранните инвести-
тори, които влагат капи-
тали в тези зони, се регу-
лират от Закона за ТИРЗ. 
Привилегиите са свързани 
с данъчните и митниче-
ските облекчения, както 
и с допълнителни стимули. 
Например земята в ТИРЗ 
се отдава за дългосрочен 
наем за срок до 99 години. 
Инвеститорите са освобо-
дени от заплащане на кому-
нални такси, а свързването 
към газовата, водоснабди-
телната и канализационна-
та мрежа е безплатно.

Има и специални облаги 
за мултинационалните ком-
пании, които започват нова 
инвестиция или прехвърлят 
част от стопанските си 
дейности в ТИРЗ, като пра-
вителството участва с до 
1 млн. евро в разходите за 
строителство. 

В допълнение към това 
Законът за подкрепа на 
финансовите инвести-
ции, който вече споменах, 
има за цел да стимулира 
икономическия растеж и 
развитието на Република 
Северна Македония. Той 
предвижда подкрепа за: 
нови работни места; из-
граждане и насърчаване на 
сътрудничество с местни 
доставчици от Северна 
Македония; създаване на 
организационни форми за 
технологично развитие 
и научни изследвания; ин-
вестиционни проекти от 
значителен икономически 
интерес; ръст на капи-
таловите инвестиции 
и приходите, както и за 
закупуване на дялове от 
изпаднали в затруднение 
предприятия, повишаване 

на пазарната конкурен-
тоспособност, инвазия на 
пазари и увеличаване на 
продажбите.

Какви стимули предла-

гате на малките и средни-

те предприятия?

В рамките на годишна-
та програма на Министер-
ството на икономиката 
за конкурентоспособност, 
иновации и предприемаче-
ство очертахме мерки и 
дейности, насочени към 
създаване на стимулираща 
среда за отваряне на нови 
и укрепване на съществу-
ващи микро-, малки и сред-
ни предприятия и занаяти, 
както и за развитие и 
насърчаване на институ-
ционалната инфраструк-
тура за подкрепа на биз-
неса и утвърждаване на 
предприемаческия климат. 
Финансовата помощ е ори-
ентирана към субсидиране 
на до 70% от разходите 
на тези предприятия за 
закупуване на оборудване, 
иновативни софтуерни ре-
шения, участие в местни 
панаири/изложения, серти-
фициране на системи за ка-
чество по стандартите на 
ISO и по системата HALAL, 
както и за съфинансиране 
на проекти на фондации 
и асоциации на граждани, 
които се отнасят до нефи-
нансова подкрепа за МСП 
и развитието на предпри-
емачеството и занаятите 
в Република Македония.

От друга страна Фон-
дът за иновации и тех-
нологично развитие осъ-
ществява допълнителен 
набор от мерки, които са 
част от Третия стълб на 
правителствените мерки 
за икономически растеж, 
обхващащи процесите на 
финансова подкрепа за мал-
ките и средни предприятия 
и иновации.

Кои са най-големите 

проекти в сферата на 

енергетиката, които из-

пълнявате?

Определено това е про-
ектът „Ден напред“, който 
споменах. На основата на 
подписания на 1 август 
2017 г. меморандум е склю-
чено споразумение между 
Акционерното дружество 
за извършване на енергий-
ни дейности „Македонски 
енергийни ресурси Скопие“, 
което е държавна собстве-
ност, и „Булгартрансгаз“ 
ЕАД за осъществяване на 
предпроектно проучване 

за изграждане на нова га-
зопреносна връзка между 
Република Северна Маке-
дония и Република България. 
Този документ трябва да 
включва анализ на техно-
логичните, пазарните, ико-
номическите, финансовите 
и нормативните аспекти 
на проекта и да иденти-
фицира решения за необ-
ходимата инфраструктура 
на територията на двете 
страни. 

На първото заседание 
на Междуправителстве-
ната комисия за иконо-
мическо сътрудничество 
беше договорено „МЕР АД 
Скопие“ да изпрати писмо 
до „Булгартрансгаз“ ЕАД 
за създаване на съвместна 
техническа работна група, 
която да ускори реализаци-
ята на проекта за газова 
интерконекторна връзка 
между двете държави не-

далеч от Петрич.

Разкажете ни повече 

за осъществяваната от 

Вас програма за развитие 

на туризма?

Правителството пока-
за, че туризмът е един от 
основните приоритети и 
че всички мерки, инвести-
рани в неговото развитие, 
дават своя положителен 
резултат, който се изразя-
ва във все по-големия брой 
на посетители и нощувки-
те. Ефектите са осеза-
телни - валутният приход 
от обмен на чуждестранна 
валута в страната през 
2018 г. се е увеличил с 20% 
в сравнение с предходната 
година.

През януари - декември 
2018 г. броят на туристи-
те нараства с 12,8% в 
сравнение със същия пери-
од на предходната година. 
Съответно броят на въ-
трешните туристи се е 
увеличил с 13,9 %, докато 
този на чуждестранни-
те бележи покачване от 
12,2%, така че поставена-
та 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 Гър-
ция - с 11%, и от Турция - с 
23%. Туристите от Холан-
дия, Полша и Румъния всяка 
година стават все повече. 

Всички тези данни са 
резултат от серията 
мерки, предприети от ре-

дица институции, вклю-
чително Министерство-
то на икономиката като 
ведомство, определящо 
държавната политика в 
туристическия сектор, 
както и Агенцията за на-
сърчаване и подкрепа на 
туризма, координирани от 
Координационния орган за 
туризма в правителство-
то на Република Северна 
Македония.

Субсидирането на ту-
ризма, организиран в чуж-
бина, и на въздушни линии 
до нискотарифните авио-
компании се доказаха като 
сполучливи действия. Чрез 
субсидирането на въздуш-
ни дестинации за връзка с 
нискотарифните авиоком-
пании беше решен пробле-
мът с недостига на ди-
ректни 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 туропе-
ратори и туристически 
центрове от други светов-
ни дестинации.

Бих искал да спомена и 
проекта ни за вътрешна и 
регионална конкурентоспо-
собност в туризма (ВРКТ), 
който представлява чети-
ригодишна инвестиционна 
инициатива, осъществя-
вана с безвъзмездна по-
мощ от ЕС (IPA II). ВРКТ 
има цялостен подход към 
развитието на туризма и 
управлението на дестина-
циите и ще осигури наред 
с другите неща инвести-
ции в тях и специфичен 
просперитет за конкретна 
дестинация. 

Програмата на Минис-
терството на икономи-
ката подпомага междуна-
родното и двустранното 
сътрудничество с важни 
туристически организации 
и институции, особено със 
Световната туристиче-
ска организация, Европей-
ския комитет по туризма, 
Европейската туристиче-
ска комисия, ЦEИ и други. 

Разработихме и На-
ционална стратегия за 

развитие на туризма 2016 
– 2021 г., насочена към при-
лагане на новите тенден-
ции в туризма и успешно 
туристическо развитие 
на Северна Македония. 
В същото време до края 
на тази година ще бъдат 
стартирани и няколко ва-
жни инициативи - подго-
товка на стратегия за 
бранд в туризма, субсиди-
ране 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 Ре-
публика Северна Македония 
даде нова форма на външ-
нополитическия подход на 
страната, като постави 
специален акцент върху 
автентичното разбиране, 
че НАТО и европейската 
интеграция, добрите съ-
седски взаимоотношения 
и регионалното сътрудни-
чество са процеси, които 
са неразривно преплетени 
и взаимно се стимулират. 

Членството ни в НАТО 
трябва да допринесе за ре-
гионалната сигурност и 
стабилност, като ще бъде 
от полза и за евроатлан-
тическата сигурност, към 
което Република Северна 
Македония се доближава 
с готовност и увереност 
като 30-и член на Алианса. 
Подразделенията за енерге-
тика и международна търго-
вия и търговски отношения 
са целеви звена на Минис-
терството на икономиката 
на Република Северна Маке-
дония, обвързани с приори-
тетите на националната 
сигурност, което означава 
енергийна сигурност на 
доставките, опростяване 
на митническите и търгов-
ските процедури, за да се 
елиминират възможните ри-
скове при достъпа до паза-
ри, като трябва да се запази 
стабилното икономическо 
развитие и конкурентоспо-
собност на икономиката.
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Мартина Кръстева, 
експерт КСБ 

На 29 март 2019 г. в 
сградата на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) се проведе засе-
дание на Секторния кон-
султативен съвет (СКС) 
по заетостта и умени-
ята на работната сила. 
В дневния ред на заседа-
нието 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 потен-
циал и превръщането му 
в постоянно действащ 
орган, подпомагащ КСБ в 
изграждането на полити-
ки в областта на профе-
сионалното образование 
и обучение, обсъждане на 
насоки за развитие на ра-
ботата на Съвета.

На заседанието при-
състваха членовете на 
СКС доц. д-р инж. Вен-
цислав Стоянов, ВСУ „Лю-
бен Каравелов“ – пред-
седател, инж. Виолета 
Ангелиева, секторен рефе-
рент, дирекция „Анализи, 
строителство, професио-
нална квалификация и мо-
ниторинг“ (АСПКМ) в КСБ, 
проф. д-р Иванка Паскале-
ва, катедра „Строително 
инженерство“, Европейски 
политехнически универси-
тет, Йордан Йорданов, 
Федерация „Строител-
ство, индустрия и водо-
снабдяване“ – „Подкрепа”, 
Мартина Кръстева, ди-
рекция АСПКМ в КСБ, инж. 
Доротея Дончева, дирек-
тор на СГСАГ „Христо 
Ботев“, Донка Василева, 
Агенция по заетостта, 
доц. Иван Павлов, Универ-
ситет по архитектура, 
строителство и геодезия 
и Научно-технически съюз 
по строителство в Бъл-
гария, Красимира Брозиг, 
Национална агенция за 
професионално образова-
ние и обучение. Специални 
гости на събитието бяха 
инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ, Руен 
Панчев, член на Изпълни-
телното бюро и Управи-

телния съвет (УС) на КСБ, 
председател на Съвета 
на директорите (СД) на 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД, Любомир Пейнов-
ски, член на УС на КСБ и 
на СД на „Строителна ква-
лификация“ ЕАД, Борислав 
Брайков, прокурист на 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД, арх. Лидия Стан-
кова, директор на дирек-
ция АСПКМ в КСБ, Надежда 
Димитрова, Българска 
стопанска камара, инж. 
Петя Иванова, директор 
на Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
(ПГСАГ) в Пазарджик, инж. 
Георги Славов, директор 
на ПГСАГ „Лубор Байер“ - 
Стара Загора, инж. Вене-
та Новакова, председател 
на Асоциацията за фаса-

ден инженеринг. 
Припомняме, че СКС 

бе учреден през февруа-
ри 2018 г. като част от 
дейностите по проект 
„Развитие на Национал-
ната система за оцен-
ка на компетенциите 
– MyCompetence“ (www.
mycompetence.bg). В него 
се включват представи-
тели на работодателите, 
образователните инсти-
туции, подготвящи кадри 
за сектора, и на други 
партньорски организации. 

Заседанието на Се-
кторния консултативен 
съвет бе открито от 
инж. Мирослав Мазнев. 
Той поздрави участници-
те и изрази амбицията на 
КСБ да задълбочи своето 
партньорство със заин-

тересованите страни с 
цел предприемане на съв-
местни действия за пре-
одоляване на проблемите, 
свързани с уменията на 
работната сила. В първа-
та точка от дневния ред 
доц. Венцислав Стоянов 
припомни на аудитория-
та основните дейности, 
осъществени от Съвета 
през изминалата година, 
и това, което предстои 
през 2019 г. Посочена бе 
главната цел на проект 
„Развитие на Национал-
ната система за оцен-
ка на компетенциите – 
MyCompetence“, а именно 
обединение на бизнеса, 
професионалното обра-
зование и обучение и зае-
тостта за дефиниране и 
предоставяне на стандар-

ти за компетентност на 
ниво строителен сектор 
и ключови за предприяти-
ята длъжности. В тази 
връзка най-важната зада-
ча на СКС е създаването, 
утвърждаването и акту-
ализирането на сектор-
ните компетентностни 
модели и тяхното при-
лагане. Като преход към 
откриване на дискусията 
за извеждане на предло-
жения за разширяване на 
експертния потенциал на 
СКС Мартина Кръстева 
представи политиката на 
Камарата в областта на 
професионалното образо-
вание, обучение и квалифи-
кация през 2019 г. Тя е из-
градена в съответствие 
със съотносимите цели и 
функции, заложени в основ-
ните стратегически до-
кументи на строителна-
та организация – Устава 
на КСБ, приет с решение 
на Общо събрание от но-
ември 2018 г., и Основни-
те политики за развитие 
през 2019 г. Планираните 
оперативни дейности са 
структурирани в две на-
правления:

 Изпълнение на поли-
тиката на КСБ;

 Изграждане на въ-
трешна система за при-
добиване/повишаване на 
квалификацията на работ-
ниците и управленските 
кадри в строителния сек-
тор.

Заседанието продължи 
в разговори и дебати меж-
ду членовете и гостите на 
Съвета. Присъстващите 

споделиха редица пробле-
ми, касаещи заетостта и 
уменията на работната 
сила в сектор „Строител-
ство“, и възможностите за 
намиране на решения. Сред 
изведените предложения 
могат да бъдат откроени 
следните:

 По-активно взаи-
модействие в сътрудни-
чеството между КСБ и 
социалните партньори в 
посока пренасочване на 
част от средствата, кои-
то държавата предоставя 
на синдикатите, за профе-
сионална квалификация на 
строители. 

 Разработване на 
програми за дистанцион-
ни онлайн обучения, които 
имат огромен потенциал 
за развитие, следвайки 
изискванията за придоби-
ване на съответната про-
фесионална квалификация.

 По-широко отразя-
ване и популяризиране на 
осъществените дейности 
по професионална квали-
фикация извън групите на 
заинтересованите стра-
ни от строителния бранш, 
например чрез информа-
ционни канали в YouTube. 

 Обезпечаване на фи-
нансови средства за про-
фесионална квалификация 
посредством използване-
то на национални и евро-
пейски програми в допъл-
нение на инвестициите, 
които Камарата прави 
за осигуряване на компе-
тентна работна сила. Ак-
тивно участие в процеса 
на подготовка на следва-

щия програмен период, за 
да може КСБ да бъде ди-
ректен бенефициент на 
европейски средства.

 Изготвяне на секто-
рен проект за обучение на 
строителни кадри в парт-
ньорство с национално 
представителните рабо-
тодателски и синдикални 
организации.

 Повишаване атрак-
тивността на строи-
телната професия чрез 
участие в EuroSki lls  и 
WorldSkills като добра въз-
можност за реклама на 
бранша. Постигане на по-
широк формат на състе-
занието „Най-добър млад 
строител“.

 Обвързване потреб-
ността от конкретни спе-
циалисти и изграждане на 
обучителни програми и 
тяхното рекламиране и 
популяризиране.

 Обвързване на ин-
вестициите в образова-
ние и обучение със задър-
жането на работна сила в 
България чрез съответни-
те законодателни механи-
зми, защитаващи работо-
дателя. 

 Създаване на систе-
ма за измерване на резул-
татите от обучението 
чрез проучване на удо-
влетвореността на рабо-
тодателите, на обучава-
ните лица и проследяване 
на тяхната професионал-
на реализация. Подобен 
механизъм за оценка би 
бил положително приет 
от Министерството на 
образованието и науката.

О т  и з к л ю ч и т ел н о 
значение в работата на 
Секторния консултати-
вен съвет е активното 
участие на работодате-
лите от строителния 
бранш, върху които пряко 
рефлектират наболелите 
проблеми в осигуряването 
на висококомпетентна, 
знаеща и мотивирана ра-
ботна сила. В тази връзка 
форматът на СКС е от-
ворен за всички фирми и 
предпрития, които желаят 
да участват и да изразят 
своята позиция и потреб-
ности.

Снимки Мартин Славчев
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Росица Георгиева

Областният съвет на Областното представител-
ство на Камарата на строителите в България в София 
(ОС на ОП на КСБ – София), проведе редовно заседание. 
Присъстващите бяха запознати от зам.-председате-
ля на структурата инж. Иван Моллов с изпълнението 
на решенията, взети на предходното заседание през 
март. Като изключително успешен беше отчетен про-
веденият 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 засе-
дание на ръководния орган на Областното предста-
вителство ще бъдат уточнени темите, които да 
бъдат разгледани на събитието, както и мястото за 
провеждане.

Павлина Пеева, 
ОП на КСБ - Разград

ОП на КСБ – Разград, 
проведе два семинара в рам-
ките на една седмица. Съ-
битията преминаха на 3 и 4 
април в конферентната зала 
на хотел „Централ“. Те бяха 
организирани съвместно 
от Областното предста-
вителство 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 длъж-
ностни лица и координатори по без-
опасност и здраве, както и хора, от-
говарящи за контрол по качеството 
в строителството. Програмата 
включи запознаване с нормативни 
документи и тяхната актуализа-
ция, както и с отговорностите за 
безопасност и здраве при изпълня-
ване на служебните задължения от 
работниците, служителите и ръко-

водителите. Особено внимание се 
обърна и върху качеството на вла-
ганите строителни продукти и из-
ползването на технически съоръже-
ния 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 строи-
телните компании е работата, из-
вършвана от техническите ръково-
дители, 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 техниче-
ската документация, което е нераз-
ривно свързано със задълженията на 
техническите ръководители.

В двата модула по ЗБУТ и спе-
циализирания семинар бяха обучени 
общо 55 участници. Те определиха 
събитията като интересни и из-
ключително полезни, като съще-
временно изразиха задоволство от 
уменията на лектора за поднасяне 
на информацията.

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ – Смолян

В Смолян се проведе обучение на тема „Управление 
на строителните отпадъци“. То се организира съв-
местно от Областното представителство на Камара-
та на строителите в България в града и „Строителна 
квалификация“ ЕАД. 

Залата на РИОСВ – Смолян, събра над 25 предста-
вители на строителни фирми от региона, като на ме-
роприятието присъстваха не само ръководители на 
компании, но и технически ръководители, администра-
тори и др., чиито задължения са пряко свързани с упра-
влението на строителните отпадъци. Лектор на се-
минара 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 изготвяне-
то и изпълнението на т.нар. планове за управление на 
строителните отпадъци, като участниците в обу-
чението имаха възможност да разгледат документи 
от практиката и да се запознаят с тяхната форма и 
съдържание.

Доц. Венцеслав Стоянов предостави и набор от по-
лезни 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 при-
състващите за обратна връзка по отношение на ка-
чеството на проведеното обучение, което получи 
максимални оценка и за съдържанието на курса, и за 
компетентността на лектора. 

Георги Сотиров

Секция „Консултантска 
дейност, проектиране и стро-
ителен надзор” към КСБ прове-
де заседание за членовете си 
от направление „Строителен 
надзор”. В началото председа-
телят на структурата инж. Валентин 
Зарев предложи на присъстващите да 
разгледат и обсъдят становище на Бъл-
гарската 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 раз-
витие и благоустройството, Дирекция-
та 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 ин-
вестиционните проекти и/или упраж-
няване на строителен надзор”, което да 
бъде представено на УС на КСБ.

Мариана Иванова - 
ОП на КСБ - Видин

За втори път Професио-
налната техническа гимна-
зия „Васил Левски“ във Видин 
бе домакин на последния Чет-
върти регионален кръг на На-
ционалното състезание „Най-
добър млад строител“. Гости 
на събитието бяха кметът 
на града инж. Огнян Ценков, 
председателят на Общински 
съвет Видин Генади Велков, зам. об-
ластният управител Анжело Методи-
ев, административният директор на 
видинския филиал на Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев“ Момчил Станков, 
доц. д-р Юлиан Ангелов от Русенския 
университет, експерти от Регионал-
ното управление на образованието – 
Видин, представители на ОП на КСБ 
– Видин, учители, ученици и граждани.

Събитието се организира от Ми-
нистерството 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 прес-
тижно състезание и да виждам же-
ланието на младите хора да покажат 
своите знания и умения. ПТГ „Васил 
Левски“ вече има утвърдена традиция 
за участие в „Най-добър млад строи-
тел“, а видинските ученици винаги са 
ни радвали с престижните си награди. 
Пожелавам на участниците от Монта-
на, Плевен, Габрово, Велико Търново и 
Видин отлично представяне. Пожела-
вам Ви също така успешно завършване 
на учебната година, а на тези, които 
са избрали да се реализират в профе-
сията на строителя, да останат в 
нашия град и да построят тук своето 

бъдеще. Бъдете здра-
ви, упорити и следвай-
те мечтите си“, заяви 
инж. Ценков и благода-
ри на организаторите 
и спонсорите за въз-
можността това със-
тезание да се състои 
и да бъдат осигурени 
необходимите стро-
ителни материали и 
награди.

От името на рек-
тора на Русенския университет д-р 
Христо Белоев приветствие към учас-
тниците поднесе доц. д-р Юлиан Анге-
лов.

След това състезателите преме-
риха сили в четири направления - „Ма-
зилки, шпакловки и бояджийски работи“, 
„Зидария, „Сухо строителство“ и „Обли-
цовки и настилки“.

Проведеният във Видин регионален 
кръг на Националното състезание „Най-
добър млад строител“ е последен чет-
върти етап. Класиралите се на първо и 
второ място участници ще имат шан-
са да премерят сили в Третия национа-
лен кръг „Месец на професиите“, който 
ще се състои във Велико Търново.
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Десислава 
Бакърджиева

На 3 април вестник 
„Строител“ – официално-
то издание на Камарата на 
строителите в България, 
отбеляза своя десети рож-
ден ден с коктейл в „София 
хотел Балкан“. Заедно с еки-
па 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 рекламо-
датели, представители на 
централната и местната 
власт, на работодателски 
и браншови организации, на 
синдикати и на научната 
общност.

Официални гости на съ-
битието по повод юбилея 
бяха зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството инж. Вален-
тин Йовев, зам.-министърът 
на икономиката Александър 
Манолев, зам.-министърът 
на земеделието, храните и 

горите д-р Лозана Василева, 
Георги Терзийски, председа-
тел на УС на Агенция „Път-
на инфраструктура” (АПИ), 
бившият министър на реги-
оналното развитие и благо-
устройството и на Българ-
ското председателство на 
Съвета на ЕС Лиляна Павло-
ва и др. КСБ бе представена 
от председателя на УС инж. 
Илиян Терзиев, зам.-предсе-
дателите на УС Владимир 
Житенски, инж. Христо Ди-
митров, който е и председа-
тел на ОП на КСБ – Варна, 
и инж. Николай Николов – 
председател и на ОП на КСБ 
– Бургас, почетните пред-
седатели на Камарата инж. 
Симеон Пешов и инж. Свето-
слав Глосов, изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав Мазнев, 
доц. д-р инж. Георги Линков, 
председател на Комисията 
за воденето, поддържане-
то и ползването на ЦПРС, 
Валентин Николов, предсе-

дател на Контролния съвет 
(КС) на КСБ, инж. Розета Ма-
ринова, 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. Дими-
тър Живков, Николина Фи-
липова, инж. Тодор Андонов, 
инж. Николай Чомаковски, 
Любомир Пейновски, който е 
и член на УС на Конфедера-
цията на работодателите и 
индустриалците в България 
(КРИБ). Сред гостите бяха 
и председателите на секции 
на КСБ - инж. Стефан Тотев, 
„Високо строителство, инж. 
Валентин Зарев, „Проекти-
ране и строителен надзор“, 
Евгени Борисов, „Метални 
конструкции”, както и инж. 
Николай Станков, бивш пред-
седател 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 предсе-
дател на Етичната комисия 
на КСБ.

Рожде н и я т  де н  н а 
в. „Строител“ беше уважен и 
от Искрен Веселинов, пред-
седател на парламентарна-
та Комисия по регионална 
политика и местно самоу-
правление, Халил Летифов, 
председател на парламен-
тарната Комисия по транс-
порт, информационни тех-
нологии и съобщения, инж. 
Галина Василева, ръководи-
тел на Управляващия орган 
на ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“, проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, изп. дирек-
тор на „Метрополитен“ ЕАД, 
Цветан Енчев, акредитиран 
парламентарен асистент на 
председателя на Комисията 
по регионално развитие в 
Европейския парламент Ис-
кра Михайлова, доц. д-р Ана 
Джумалиева, председател 
на Комисията за защита от 
дискриминация, Николета 
Марокинджиева, парламен-
тарен секретар на Комиси-
ята за противодействие на 
корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото иму-
щество (КПКОНПИ), Наташа 
Ценева, директор дирекция 
„Инфраструктура, акватория 
и собственост“ в ДП „Прис-
танищна инфраструктура”, 
инж. Иоанис Партениотис, 
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         на своите партньори

Уважаеми г-н Пергелов, уважае-
ма г-жо Николова, уважаеми дами и 
господа, за мен е изключително удо-
волствие да Ви поздравя с десетата 
годишнина от създаването на вест-
ник „Строител“. Бих искала във Ваше 
лице да поздравя също така и целия 
екип, и всички ангажирани с издание-
то за професионализма и всеотдай-
ността. 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 десе-
тилетие 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, ре-
ализирани от българските строителни 
фирми. Защото именно инвестициите 
в строителния сектор са важна пред-
поставка за икономическия растеж на 
страната ни и градят нейната визия за 
бъдещето. Вестникът успява не само 
да представи на читателите си пълна-
та настояща картина, но и да очертае 
насоките за бъдещето, да формулира 
тенденциите за развитите. Той при-
тежава 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 ос-
новните събития в обществения, по-
литическия и икономическия живот в 
страната и Европа, утвърди се като 
полезно четиво както за специалисти-
те в строителния бранш, така и за 
институциите, обществото, за широк 
кръг от читатели. Улавяйки предизви-
кателствата и съвременните тенден-
ции, касаещи строителството и реги-
оналната политика в България и Европа, 
вестникът се превърна в перфектния 
посредник между институциите и четя-
щата публика, предоставяйки навремен-
на 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. „Строи-
тел“ при ежегодното организиране на 
международни конференции относно 
предизвикателствата и перспекти-
вите на кохезионната политика, евро-
пейските инвестиционни структурни 
фондове, финансовите инструменти и 
инициативи на общността, както и за 
европейската солидарност в инвести-
ционната политика на ЕС. Тези събития 
събраха висши представители на ЕП и 
Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка, други европей-
ски институции, както и държавната 
власт и бизнеса в България. Аз сама-
та 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 поли-
тики на ЕС и как българският бизнес, 
включително строителният бранш, ин-
ституциите 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 професионал-
ни успехи. Честит празник и до нови  
срещи! 

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

вицепрезидент на КТ „Под-
крепа“, Силвия Георгиева, изп. 
директор на Националното 
сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ), 
Пепа Моллова, председател 
на УС на Национален довери-
телен екофонд, Ивана Пасева 
от дирекция „Култура“ на СО, 
проф. д.а.н. арх. Борислав Бо-
рисов, ректор на ВСУ „Любен 
Каравелов“, проф. д-р инж. 
Иван Марков, ректор на Уни-
верситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ), председателя на УС 
на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране д-р инж. Иван 
Каралеев, инж. Стефан Чай-
ков, председател на УС на 
Българска браншова камара 
„Пътища“, проф. д-р инж. Ру-
мен Миланов, член на УС на 
Българска браншова асоци-
ация „Пътна безопасност”, 
Георги Тодоров, член на УС 
на ББАПБ, адвокат Цвета 
Маркова, нотариус Камен 
Каменов, Ирена Перфанова, 
зам.-председател на Нацио-
нално сдружение Недвижими 
имоти, Ирина Йорданова, 
КРИБ, Храбра Маринова, 
Бюро за международни връз-
ки на Община Виена в София, 
акад. Ячко Иванов, председа-
тел на Научно-техническия 
съюз по строителство в 
България, проф. д-р инж. До-
брин 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 пе-
вецът Васил Петров и него-
вият мениджър Маргарита 
Тошева внесоха артистичен 
щрих на партито. 

За празника на изданието 

на Камарата пристигна-

ха гости от Областните 

представителства от 

цялата страна. 

Сред тях бяха инж. Таня 
Каменова, председател на 
ОП на КСБ – Перник, инж. 
Данка Кирилова, председа-
тел на ОП на КСБ – Мон-
тана, инж. Любомир Шер-
бетов, председател на ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
Богомил Петков, председа-
тел на ОП на КСБ – Габрово, 
Владимир Кехайов, предсе-
дател на ОП на КСБ – Смо-
лян, инж. Севдалин Петров, 
председател на ОП на КСБ 
– Русе, инж. Светослав Бо-
рисов, 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 – Со-
фия. Националният клуб на 
строителите ветерани бе 
представен на най-висо-
ко ниво от председателя 
инж. Тодор Топалски и инж. 
Виктор Шарков, първи зам.-

председател на УС на НКСВ.
Юбилеят на в. „Строи-

тел“ събра и висшия менидж-
мънт на водещи строителни 
фирми, партньори и рекламо-
датели на вестник „Строи-
тел”. На него присъстваха 
Доминик Хамерс, изп. дирек-
тор на „Геотехмин” ООД, д-р 
инж. Петко Николов, изп. ди-
ректор 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”, „Пътинвестинже-
неринг”, „Юпитер 05” и мно-
го други. В тържеството се 
включиха настоящи и бивши 
служители на изданието и 
представители на админи-
страцията на Камарата, 
ПР-и на институции, орга-
низации и фирми, колеги от 
медиите, както и много при-
ятели на екипа на вестника.

Домакини на партито по 
повод юбилея бяха инж. Пла-
мен Пергелов, председател 
на СД на „Вестник Строи-
тел“ ЕАД, инж. Любомир Ка-
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чамаков, член на ИБ и на УС 
на КСБ, председател на ОП 
на КСБ – София, и прокурис-
тът и главен редактор на в. 
„Строител“ Ренета Николо-
ва. Третият член на СД инж. 
Благой Козарев поради анга-
жимент 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 вест-
ника. След това той покани 
на сцената за приветствие 
инж. Пламен Пергелов. „Ува-
жаеми гости, скъпи прияте-
ли, колеги, позволете ми от 
името на Съвета на дирек-
торите и екипа на вестник 
„Строител“ да Ви привет-
ствам с добре дошли на 
това прекрасно и много въл-
нуващо тържество по повод 
10 години от излизането на 
първия брой. Историята на 
медията, която водещият 
представи съвсем накратко, 
е много по-богата и съдър-
жателна благодарение на 
всички Вас – КСБ, институ-
циите, екипа на вестника“, 
каза инж. Пергелов и благо-
дари за ентусиазма и за не-
прекъснатия 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 Управи-
телния съвет, на Област-
ните представителства, 
на строителните фирми, на 

рекламодателите ни, които 
винаги ни подкрепят във 
всички начинания и неизмен-
но 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, кои-
то 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. „Стро-
ител” и неговия екип про-
дължиха с видео обръщение 
от Искра Михайлова, пред-
седател на Комисията по 
регионално развитие в ЕП. 
След това приветствие по 
повод рождения ден отпра-
ви зам.-министър Валентин 
Йовев. „Чувствам се полас-
кан от възможността да 
Ви поздравя за юбилея. За 
мен действително е огро-
мна чест да бъда гост на 
това важно тържество по 
повод 10-ата годишнина на 
вестник „Строител“ – едно 
от най-престижните изда-
ния с фокус върху цялостния 

спектър на инвестицион-
ните проекти. Достойна 
възраст, зад която се крие 
богат и разностранен път 
на развитие. Вие доприна-
сяте изключително много 
за качеството на живот на 
всички български граждани. 
Защото правилната и обек-
тивна информираност за 
процесите в страната са 
от ключово значение за цяло-
то общество“, посочи той. 
По думите му във всичко, 
създадено от в. „Строител“ 
се вижда ум и отдаденост и 
то ще остане за поколения-
та. „В този тържествен ден 
пожелавам на всички Вас и на 

Вашите семейства здраве, 
лично щастие, нови успехи 
и усъвършенстване в тази 
велика професия, без коя-
то не може да съществува 
нито една държава по све-
та и нито едно общество. 
Тя прави живота на хората 
по-смислен“, завърши инж. 
Валентин Йовев.

Зам.-министър Алексан-
дър Манолев също поздрави 
от сцената екипа на ме-
дията и ръководството на 
Камарата. „Уважаеми дами 
и господа, днес е ден за поз-
дравления, 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 кама-
ра. 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 подо-
бен съюз, но още по-трудно 
е да се запази във времето 
и да се развие. Мисля, че 
това, което открои Кама-
рата на строителите в 
България през годините, е, 
че браншът успя не само 
да се обедини в една нацио-
нална организация, но и да 

създаде общност. И един 
от най-важните инстру-
менти 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 наско-
ро екипът на Министер-
ството на икономиката 
е направил справка за ико-
номическото 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 съз-
дадени над 100 хил. нови 
работни места. „В строи-
телния сектор също се слу-
чиха наистина много неща. 
Преди 10 години България 
нямаше нито една изцяло 
завършена магистрала. За 
това време се изградиха 
стотици километри ма-
гистрали, жп линии, туне-
ли, мостове и много други 
съоръжения. Направиха се 
може би хиляди нови жилищ-
ни сгради. Пожелавам Ви да 
продължавате да работите 
с това високо темпо и как-
то Вие, така и поколенията 
да се гордеят с това, което 
сте изградили. На екипа на 
вестник „Строител“ поже-
лавам винаги да е на това 
високо ниво. Зная, че не е 
лесно да пишеш за хора, 
които предпочитат да ра-
ботят, вместо да говорят. 

Искам да Ви поздравя и за 

това, че успявате да пра-

вите едно специализирано 

издание, което е четимо за 

широката публика. 

Честит празник и про-
дължавайте своята мисия 
още поне 10 по 10 години!“, 
пожела зам.-министър Алек-
сандър Манолев.

Председателят на УС на 
АПИ Георги Терзийски също 
направи приветствие по 
време на официалната част 
на тържеството. „Честит 
десети рожден ден на еки-
па, който ни събира на този 
много специален ден. Особе-
на е символиката на датата 
3 април. На нея преди 136 г. 
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Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ: Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ:

Валентин Николов, председател на Контролния съвет на КСБ:

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

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

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

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 Управи-
телен съвет в Кюстендил 
и каза: „Това е нашият ор-
ган“. Този орган започна с 
малко по-малко страници, 
докато се превърна в про-
дукта, 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! 

Вестник „Строител“ е изклю-
чително постижение на Камара-
та 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 колекти-
ва и нови успехи! Благодаря Ви!

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!

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

Колеги,  приятели, 
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 най-
добро!

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

Изключително при-
ятна изненада. Благода-
ря на екипа на вестник 
„Строител“ и на Съвета 
на директорите за това 
отличие. Искам да поже-
лая на в. „Строител“ още 
дълги години да бъде все 
така припознатата и 
единствената медия на 
строителния бранш, от-
разяваща случващото се 
в сектора. 

Пътят за създаване-
то 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 изгра-
диха един достоен и успешен строителен вестник. Поздравления!
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княз Батенберг издава ука-
за, с който създава пътната 
администрация у нас. Като 
българин и председател на 
УС на Агенция „Пътна инфра-
структура“ аз съм горд да 
бъда част от тази история. 
Кольо Фичето казва: „Градих 
мостове, за да събирам чо-
век с човека, и манастири, за 
да го събират с Бога“. 

Сигурен съм, че вестник 

„Строител“ е мостът, 

който ще ни събира мно-

го, много дълги години 

на тази важна за всич-
ки нас дата. Пожелавам на 
екипа здраве, сили и вдъхно-
вение. На многая лета!“, каза 
той.

По време на събитието 
домакините инж. Пламен 
Пергелов, инж. Любомир Ка-
чамаков и Ренета Николова 
връчиха почетни грамоти и 
плакети на партньорите на 
изданието, с което ръковод-
ството и екипът на „Строи-
тел” показа своята призна-
телност и благодарност. 
Първият приз бе за инж. Си-

меон Пешов, почетен предсе-
дател на КСБ и председател 
на УС на Камарата през 2008 
и 2009 г., когато стартира 
в. „Строител”. След това на 
сцената своите отличия по-
лучиха инж. Светослав Гло-
сов, почетен председател на 
КСБ и два мандата предсе-
дател на УС, инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
КСБ, инж. Розета Маринова, 
член на УС на КСБ и предсе-
дател 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. Ни-
колай Станков, бивш пред-
седател на УС на КСБ, сега 
съветник в кабинета на ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Специална награда 
бе връчена и на Националния 
клуб на строителите вете-
рани за дългогодишното му 
сътрудничество с вестника, 
която взе председателят на 
УС инж. Тодор Топалски. 

Последваха отличия за 
институциите и органи-

Инж. Тодор Топалски, 
председател на УС на НКСВ:

Зам.-министър Александър 
Манолев: 

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

Зам.-министър Валентин Йовев:Цветан Енчев, акредитиран 
парламентарен асистент:

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!

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

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 из-
ключително успешен проект на Камарата на стро-
ителите в България. Желая Ви от сърце още много 
успехи! Бъдете здрави, усмихнати и щастливи!

На мен се пада честта да получа тази награда 
и да благодаря от името на министъра на транс-
порта, 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 най-
големите инфраструктурни проекти в сектор „Транс-
порт“. Искам да благодаря на вестник „Строител“ за 
успешната ни съвместна работа. За изключително 
обективното и точното представяне на информа-
цията за оперативната програма, за коректното 
отразяване на проектите, които се финансират и 
изпълняват по ОПТТИ. Благодаря още веднъж и чес-
тит празник!

 от стр. 12
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Николета Марокинджиева, 
парламентарен секретар на комисията:

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент: 

Проф. д-р инж. Иван Марков, 
ректор на УАСГ:

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

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ:

Искрен Веселинов, председател 
на парламентарната Комисия по 
регионална политика и местно 
самоуправление:

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

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. 
директор на „Метрополитен“ ЕАД:

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.

Уважаемо ръководство на вестник „Строител“, 
уважаемо ръководството на КСБ, за мен е изключи-
телна 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”, органи-
зациите, които винаги са били лоялен, коректен и 
предвидим партньор на Камарата на строителите 
в България. 

Десет години не е малък период. Спомням си вре-
мето, 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 на-
шата подкрепа. Благодаря Ви. Желая Ви всичко добро 
на Вас и на Вашите семейства!

Скъпи приятели, много благодаря за оказаната 
чест. Преди около три години УАСГ започна едно мно-
го тясно сътрудничество с Камарата на строите-
лите 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. Благо-
даря Ви, приятели. Желая Ви успехи!

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 стро-
ително училище „Любен Каравелов“. Обещавам да направя  предложение 
към министъра на образованието и науката да дадем възможност и вест-
ниците да получават дипломи. И понеже 10 години са достатъчни, дори 
повече, за придобиване на степен бакалавър и магистър, може да опреде-
лим в. „Строител“ като доктор на строителните науки. Честит празник!

Винаги е удоволствие да полу-
чаваш признание от толкова авто-
ритетни 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 стро-
ителния бранш в България, което 
е много трудно. Поздравления, ко-

леги, за професионализма и за 
добрата работа и партньор-
ството ни през тези 10 годи-
ни. Пожелавам Ви от името 
на НСОРБ да бъдете все така 
ентусиазирани, любопитни 
и да продължавате да отра-
зявате 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!

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

С ъ р д е ч н о 
б ла годаря  з а 
това признание. 
За мен работа-
та с екипа на 
в.  „Строител“ 
е огромно удо-
волствие. Надя-
вам се, че това 
партньорство 
ще продължи в 
бъдеще .  Поз -
дравявам 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 продължава-
те да носите и занапред. Благодаря Ви още веднъж! 
Честит празник!

Искам да поздравя вестник „Строител“ с юбилея 
и да благодаря от името на столичния метропо-
литен за дългогодишното ни сътрудничество и за 
обективното отразяване на нашите мероприятия 
по изграждането на отделните участъци на метро-
то. Пожелавам много успехи!
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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 благоустрой-
ството, а Александър Мано-
лев - признанието за Минис-
терството на икономиката. 
Инж. Галина Василева прие 
отличието на Министер-
ството на транспорта, ин-
формационните технологии 

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

Драги домакини, честит рожден ден! Честит 
юбилей! Вестник „Строител” е официалното изда-
ние на Камарата на строителите в България и е 
сред малкото медии, които безкомпромисно, безпри-
страстно 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 вест-
ника - на добър час! 

Главният редактор и 
прокурист на медията г-жа 
Ренета Николова съобщи, че 
„Строител“ е 

подготвил специални 

грамоти и към всеки един 

свой рекламодател с бла-

годарност за доверието и 

подкрепата. 

„За мен тази вечер е из-
ключително вълнуваща и ис-
кам към всички гости, които 
са тук, към почетните пред-
седатели на КСБ инж. Пешов 
и инж. Глосов, към председа-
теля на УС инж. Терзиев, към 
зам.-председателите на УС, 
към Съвета на директори-
те да кажа едно голямо бла-
годаря за подкрепата към 
вестник „Строител“ през 
всички тези десет години. 
Голямо благодаря и към еки-
па на изданието, защото без 
екип нищо не се получава, а 
в. „Строител“ разполага с 
един наистина прекрасен 
и професионален колектив. 
Искам да благодаря от сър-
це и на нашите рекламода-
тели, защото в. „Строител“ 
нямаше да бъде това, което 
е в момента, без подкрепа-
та от фирмите през всич-
ките изминали години и до 
сега. Най-искрени благодар-
ности 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 тържествено-
то отбелязване на юбилея 
на вестника – „Главболгар-
строй”, „Геострой” и „Геоте-

 от стр. 14

и съобщенията. На сцената, 
за да вземат своите отли-
чия, се качиха още Искрен 
Веселинов, председател на 
парламентарната Комисия 
по регионална политика и 
местно самоуправление, 
Халил Летифов, председа-
тел на парламентарната 
Комисия по транспорт, ин-
формационни технологии и 
съобщения, и проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, изпълните-
лен директор на „Метро-
политен“ ЕАД. „Строител“ 
удостои с награди още Уни-
верситета 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 Геор-
гиев, взе Николета Марокин-
джиева, парламентарен се-
кретар на комисията. Приза 
на Националното сдружение 
на общините в Република 
България прие изп. директор 
Силвия Георгиева, а този на 
Конфедерацията на работо-
дателите и индустриалците 
в България – Любомир Пей-
новски, член на УС на КРИБ. 
На сцената, за да получи от-
личието на КТ „Подкрепа“, бе 
поканен инж. Иоанис Парте-
ниотис. 

На всички, които няма-
ха възможност да получат 
наградите си, лично вест-
ник „Строител“ ще ги връчи 
или изпрати допълнително. 
Почетни плакети и благо-
дарствени грамоти са под-

готвени за Томислав Дон-
чев, вицепремиер, Йорданка 
Фандъкова и екипа на Сто-
личната община, Ивелина 
Василева, председател на 
парламентарната Комисия 
по околната среда и водите, 
Данаил Кирилов за партньор-
ство като председател на 
парламентарната Комисия 
по правни въпроси, за Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра”, Българската асоциация 
по водите, Българска бран-
шова асоциация „Пътна без-
опасност“, за Карел Крал, 
регионален мениджър на ЧЕЗ 
България. Почетни грамоти 
ще получат и Венелин Терзи-
ев, първи председател на СД 
на дружеството, инж. Иван 
Бойков и инж. Венцислав Не-
дялков – бивши членове на 
Съвета на директорите.
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хмин”, „Джи Пи Груп”, „Юпи-
тер 05” ООД, „Райкомерс“ 
„Пайп Систем”, „Планекс”, 
„Мидия груп“ „Евромаркет”, 
„Грома Холд“, „Хидромат”, 
„Стройпродукт“, „Каро Трей-
динг”. 

„Благодарение на тази 
подкрепа успяхме да подгот-
вим един прекрасен алманах 
„10 години вестник „Строи-
тел”, който всеки гост на 
днешния празник ще получи 
като подарък. Книгата албум 
проследява историята – съз-
даването и развитието на 
медията, успешно организи-
раните през годините фо-
руми, отразените събития, 
наградите, партньорства-
та, творческата дейност. 
Сигурна съм, че в нея ще 
намерите много интересни 

публикации, ще видите свои 
снимки отпреди години, как-
то 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 усилия-
та на хората, които днес са 
тук, в тази зала. Всеки един 
е допринесъл по някакъв на-
чин вестник „Строител“ да 
бъде това, което е днес. 

Затова отново казвам 
едно огромно благодаря към 
всички Вас “, каза още глав-
ният редактор. „Нека ни 

предстоят още много 
съвместни успехи”, поже-
ла Николова.

На коктейла бе пред-
ставено 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, Съве-
тът на директорите и 
целият екип на „Строи-
тел“ разрязаха празнич-
ната торта. Партито 
продължи с изпълнения на 
групата ROLLING OVER.
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Инж. Илиян Терзиев, председател 

на УС на КСБ:

„Приносът на вестника за популя-
ризиране дейността на Камарата е 
безспорен. Вестникът ежедневно ра-
боти за утвърждаване на авторите-
та на организацията, информира за 
дейността й, съдейства за органи-
зиране на събитията на Камарата.“

Томислав Дончев, вицепремиер: 

„В ежедневие, изпълнено с фал-
шиви новини, в. „Строител“ успя да 
спечели уважението и доверието на 
обществото. Утвърдихте се като 
достоверен, актуален и полезен из-
точник на информация както в стро-
ителния бранш, така и в редица други 
сфери.“

Искра Михайлова, председател 

на Комисията по регионално 

развитие в ЕП:

„Улавяйки предизвикателствата 
и съвременните тенденции, касаещи 
строителството и регионалната по-
литика в България и Европа, вестник 
„Строител“ е перфектният посред-
ник между институциите и четяща-
та публика със своята навременна и 
обективна информация, многообра-
зие от теми и експертни мнения.“

Мария Габриел, европейски ко-

мисар за цифровата икономи-

ка и общество:

„Пожелавам на вестник „Строи-
тел“ да бъде верен спътник на стро-
ителния сектор в нашата страна, 
да носи винаги точна и актуална ин-
формация на своите читатели и да 
продължава да защитава достойно 
доверието, което си е заслужил пред 
тях като достоверен източник.“

Цвета Караянчева, председател 

на 44-тото НС:

„За своите редовни читатели 
вестник „Строител“ се превърна в 
ценен коректив, в източник на ин-
формация, мнения и коментари, кой-
то с висока компетентност пред-
ставя съвременните тенденции в 
сферата на архитектурата и ин-
фраструктурата.“

Петя Аврамова, министър на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството:

„Доказахте, че един вестник 
може да бъде много повече от листо-
ве хартия и име, защото прескочи-
хте тези граници. Организираните 
от Вас събития събират експер-
тите от строителния сектор и се 
превръщат в поле за дискусии, учас-
тниците в които предлагат добри 
насоки за неговото развитие.“

Росен Желязков, министър на 

транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията:

„Поздравявам целия журналисти-
чески екип на вестник „Строител“, 
които са двигателят на изданието. 
Продължавайте да бъдете все така 
отговорни към професията си, а аз 

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

Красен Кралев, министър на 

младежта и спорта:

„Убеден съм, че посрещате този 
празник с удовлетворение и гордост, 
защото през последното десетиле-
тие в. „Строител“ се утвърди като 
медия, ангажирана със съвременни-
те тенденции, предизвикателства 
и проблеми, касаещи строителния 
бранш както в България, така и в 
света. Благодаря Ви, че обръщате 
внимание и на изграждането и обно-
вяването на спортната инфраструк-
тура в нашата страна.“  

Красимир Вълчев, министър на 

образованието и науката:

„За тези години в. „Строител“ се 
наложи с навременна, обективна, ко-
ректна и професионално поднесена 
информация. Вашият вестник има 
огромен принос за популяризиране на 
новостите в сферата на строител-
ството.“ 

Йорданка Фандъкова, кмет на 

Столичната община:

„Вестник „Строител“ следи дей-
ността на Столичната община и 
винаги се интересува от проекти-
те, които реализираме в града, като 
изграждане, ремонти, реконструкции, 
модернизиране на София. Особено е 
важна съвместната ни инициатива 
за представяне на най-новите ре-
ализирани проекти в галерията, на 
открито, Моста на влюбените.“

Димитър Николов, кмет на об-

щина Бургас:

„Изданието на Камарата на 
строителите в България е най-точ-
ният ориентир за процесите и тен-
денциите в един от най-развитите 
браншове, какъвто е строителство-
то. Той е важен за общините и има 
ключова роля за развитието на ре-
гионите.“

Ивелина Василева, председател 

на Комисията по околната сре-

да и водите в 44-тото НС:

„Вестникът зае достойно място 
на медийния пазар и утвърди своя ав-
торитет на издание с високи стан-
дарти 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 убежда-
вала многократно, общувайки с пред-
ставители на изданието както като 
представител на изпълнителната и 
законодателната власт, така и като 
гост на многобройните и значими 
форуми, които организира.“

Искрен Веселинов, председател 

на Комисията по регионална по-

литика, благоустройство и мест-

но самоуправление в 44-тото НС:

„Радвам се да отбележа, че през 
годините изданието утвърди своя 

висок авторитет в отразяване-
то на актуални и значими теми и 
проблеми, касаещи не само строи-
телния бранш, но и всички важни об-
ществени отрасли.“

Петър 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 об-
ществото. Вие заслужихте довери-
ето на читателите.“

Георги Терзийски, председател 

на УС на Агенция „Пътна инфра-

структура“:

„В ерата на интернет медиите 
именно вестници с висока добавена 
стойност като Вашия съхраняват 
жаждата към печатното слово.“

Инж. Красимир Папукчийски, ге-

нерален директор на Национал-

на компания „Железопътна инфра-

структура“:

„Вярвам, че с доказаната си ком-
петентност, умения и ентусиазъм 
Вие изпълнявате благородната за-
дача – да представяте най-новите 
тенденции и предизвикателства 
пред строителите на съвременна 
България, да бъдете коректив в тях-
ната нелека дейност.“

Елен Герджиков, председател на 

Столичния общински съвет:

„Вашите 10 години съвпаднаха с 
най-съществените промени във ви-
зията на София – строителството 
на над 40 км метро, обновяването на 
Централната градска част, изцяло 
ремонтирани булеварди, рехабилити-
рани квартални улици, нови детски 
градини и спортни площадки. Всяка 
промяна в градската среда на сто-
лицата ни попадна на страниците на 
Вашия вестник и онлайн издание по 
най-бързия и коректен начин.“

Димитър Георгиев, председател 

на ДАНС:

„Пожелавам Ви все така успеш-
но да отразявате проблемите, съ-
временните тенденции и предизви-
кателства, касаещи строителния 
бранш в България.“

Пламен Георгиев, председател на 

КПКОНПИ:

„Вестникът успя да излезе от 
границите на браншово издание и 
спечели доверието на широк кръг чи-
татели с актуалност, компетент-
ност, спазване на професионалните 
и етичните стандарти, плурализъм 
на гледните точки.“

Кирил Домусчиев, председател 

на КРИБ, и изп. директор на 

Конфедерацията Евгений Иванов:

„Радваме се, че вестник „Стро-
ител” като уважаван член на КРИБ 
допринася за представяне на добри-
те практики на светлия, национал-
но отговорен бизнес. Вестникът 

По повод юбилея вестник „Строител“ получи позд-
равителни адреси от председателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, вицепремиера Томислав Дончев, Искра 
Михайлова, председател на Комисията по регионал-
но развитие в ЕП, Мария Габриел, европейски комисар 
за цифровата икономика и общество, Петя Аврамова, 
министър на регионалното развитие и благоустрой-
ството, Росен Желязков, министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Красен 
Кралев, министър на младежта и спорта, Красимир 
Вълчев, министър на образованието и науката, Йор-
данка Фандъкова, кмет на Столичната община, Дими-
тър Николов, кмет на община Бургас, Цвета Караян-
чева, председател на 44-тото НС, Ивелина Василева, 
председател на Комисията по околната среда и води-
те в 44-тото Народно събрание, Искрен Веселинов, 

председател на Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление в 44-тото 
НС, Петър Кънев, председател на Комисията по ико-
номическа политика и туризъм в 44-тото НС, Георги 
Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“, инж. Красимир Папукчийски, генера-
лен директор на Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“, Димитър Георгиев, председател на 
Държавна агенция „Национална сигурност”, Пламен 
Георгиев, председател на Комисията за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество, Алесандро Бутиче, кодиректор 
на списание Piu Europei и вицепрезидент за Европа на 
PIUE, Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация-
та на работодателите и индустриалците в България, 
и изп. директор на КРИБ Евгений Иванов, д-р ик.н. Ни-
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колай Иванов, председател на УС на ББА „Пътна безо-
пасност“, инж. Симеон Пешов, президент на „Главбол-
гарстрой 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, пред-
седател на УС на Национално сдружение Недвижими 

имоти, д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на 
Камарата на инженерите в инвестиционното проек-
тиране, арх. Борислав Игнатов, председател на УС на 
Камарата на архитектите в България, проф. д-р инж. 
Иван Марков, ректор на Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия, проф. д.а.н. арх. Борислав 
Борисов, ректор на Висшето строително училище „Лю-
бен Каравелов“, проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, 
ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каб-
лешков“, акад. Ячко Иванов, председател на УС на Науч-
но-техническия съюз по строителство в България, инж. 
Тодор Топалски, председател на УС на Националния клуб 
на строителите ветерани, Областните представи-
телства на Камарата в Бургас, Варна, София, Велико 
Търново, Ямбол, Плевен, Враца, Кюстендил, Монтана, 
Перник, Смолян, Русе, Сливен, Габрово и др. 

е градивен, позитивен и полезен за 
своите читатели, за бизнеса и за 
обществото.“

Алесандро Бутиче, кодиректор 

на списание Piu Europei и вице-

президент за Европа на PIUE:

„Във време, в което сме изправе-
ни пред предизвикателството на де-
зинформацията и фалшивите новини, 
значението на издания като вестник 
„Строител“, който благодарение и на 
лидерската роля на гл. редактор Ре-
нета Николова отстоява принципите 
на обективната и етичната журна-
листика, е особено голямо.“

Инж. 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 преда-
ването на неговите послания.“

Ръководството на „Джи Пи Груп“ 

АД:

„Пожелаваме на редакционната 
колегия и целия екип да съхраните 
своята нестихваща енергия и уве-
реност, за да отстоявате честта 
на журналистическата професия със 
същата отговорност и последова-
телност.“

Инж. Светослав Глосов, Диана 

Глосова и Апостол Глосов, „БИ-

АД-С“ ЕООД:

„С годините доказахте, че винаги 
заставате на страната на нас, пред-
ставителите на строителния бранш. 
Бъдете все така непреклонни и обек-
тивни в своята работа.“

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. 

директор на „Геострой“ АД:

„Изданието е единственият 
браншови вестник в България, кой-
то е изцяло посветен на каузата да 
подпомага българските строители, 
да защитава техните интереси и да 
съдейства за развитието на строи-
телния сектор в страната.“ 

Велико Желев, изп. директор на 

„Мавели“ АД:

„За нас отразяването на от-
правните отраслови становища, 
мненията, мероприятията и инициа-
тивите, които представяте и орга-
низирате, са стратегически ориен-
тир. Високо ценим актуалността, 
възможността за партньорство и 
обективността Ви.“

Николай Пашов, изп. директор на 

„Хидрострой“ АД: 
„Всеки брой на вестник „Стро-

ител“ обръща внимание на важни-
те за нас теми в стремежа ни към 
устойчиво развитие, представящ 
алтернативни гледни точки и из-

черпателност.“

Д-р инж. Петко Николов, изп. ди-

ректор на „Пътстрой-92“ АД:

„10-годишният юбилей на най-го-
лемия браншови вестник на струк-
туроопределящ за България отрасъл 
е повод за гордост на цялото ръко-
водство 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.“

 

Валери Хаджийски, изп. директор 

на „Устра Холдинг“ АД: 
„Поздравяваме Ви най-сърдечно по 

случай 10-годишния юбилей с пожела-
ние за успехи в бъдещите творчески 
и градивни начинания.“

Петър Холаковски, изп. директор 

на „ЧЕЗ Разпределение Бълга-

рия“ АД:

„За десетте години на своето 
съществуване изданието на Камара-
та на строителите се утвърди като 
авторитетна медия, която отговор-
но, коректно и професионално отра-
зява всички аспекти на строителния 
бизнес, включително и на въпросите, 
свързани с националната енергийна 
сигурност, с критичната и страте-
гическата инфраструктура на стра-
ната.“

Д-р ик.н. Николай Иванов, предсе-

дател на УС на ББАПБ:

„Пожелаваме Ви от сърце здраве, 
просперитет и енергия, за да про-
дължите да поддържате високите 
стандарти при организирането и 
отразяването на събития, както и да 
бъдете медиен лидер в строителния 
сектор.“

Инж. Димитър Манолов, прези-

дент на КТ „Подкрепа“:

„За кратко време успяхте да из-
раснете и да превърнете в. „Строи-
тел“ в най-авторитетното браншово 
издание в България. И днес, във време 
на бурно развитие на новите техно-
логии, което води след себе си свои-
те предизвикателства, „Строител“ 
има своята значима роля на модерна 
медия.“

Добромир 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-р инж. Иван Каралеев, предсе-

дател на УС на КИИП:

„Вестник „Строител“ е високо 
ценена и авторитетна медия в бъл-
гарската журналистика, трибуна за 
дискусии и диалог, издание с полезна 
информация в сферата на икономи-
ката, инфраструктурата и благоу-
стройството.“

Арх. Борислав Игнатов, предсе-

дател 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.“

Доц. д-р Ана Джумалиева, пред-

седател на КЗД:

„Благодаря на екипа на вестника 
за коректното медийно отразяване 
на дейността на Комисията за защи-
та от дискриминация, за съвместни-
те инициативи в превенцията срещу 
дискриминацията, за партньорство-
то в националната кампания на КЗД 
„Достъпна България“.“

Проф. д-р инж. Иван Марков, 

ректор на Университета по 

архитектура, строителство и ге-

одезия:

„Вестник „Строител“ се е утвър-
дил 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, отра-
зената посещаемост в интернет на 
онлайн изданието Ви и многобройни-
те Facebook и Twitter последователи.“

Проф. д.а.н. арх. Борислав Бори-

сов, ректор на ВСУ „Любен Ка-

равелов“:

„В. Строител е уникална и един-
ствена по рода си медия в България. 
На страниците намират публична 
изява и дейците на науката и обра-
зованието в строителния бранш на 
България. Вие успешно съчетавате 
актуалната информация, иноватив-
ните методи и динамичния подход 
с традициите на безупречния про-
фесионализъм в строителството.“

Проф. д-р инж.-икон. Даниела То-

дорова, 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 обра-
зователните институции, обучаващи 
инженерно-технически кадри в облас-
тта на строителството, архитек-
турата, транспорта и т.н.“

Инж. Тодор Топалски, председа-

тел на УС на НКСВ:

„Колективът на изданието има 
първостепенна заслуга при учредява-
нето на НКСВ и клубовете в различ-
ните райони на страната.“

Акад. Ячко Иванов, председател 

на УС на НТССБ:

„Вестник „Строител“ намери и 
утвърди своето място в редиците на 
българските вестници като трибуна 
на строителния бранш.“



On 3rd April „Stroitel“ 
Newspaper – the official jour-
nal of the Bulgarian Construc-
tion Chamber, celebrated its 
tenth birth day with a cocktail 
at „Sofia Hotel Balkan“. To-
gether with the team of the 
newspaper, the anniversary 
was celebrated by more than 
200 guests, among which 
were the Management of the 
Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC), chairpersons of 
the RO of BCC, colleagues, 
partners and advertisers, rep-
resentatives of the central and 
local authorities, of employers 
and of branch organisations, 
of trade unions and of the sci-
entific 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 Ag-
riculture, Food and Forestry 
Dr. Lozana Vassileva, Georgi 
Terziisky – Chairman of the 
MB of Road Infrastructure 
Agency (RIA), the former Min-
ister of Regional Development 
and Public Works and of the 
Bulgarian Presidency of the 
Council of the EU Lilyana Pav-
lova, etc. BCC was represent-
ed 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 Con-
trol Council (CC) of BCC, Eng. 
Rozeta Marinova – Member 
of the MB of BCC and Chair-
person 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 Pei-
novski, who is also a member 

of the MB of the Confedera-
tion of Employers and Industri-
alists in Bulgaria, KRIB. Among 
the guests were also the chair-
men of BCC Sections - Eng. 
Stefan Totev, „High-rise con-
struction“, 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 Ex-
ecutive Director of BCC and 
ex-member of the BD of „Stroi-
tel Newspaper“ EAD, Nikolay 
Takov, former Chairman of the 
Committee on Professional 
Ethics within BCC. 

The birthday party of 
„Stroitel“ Newspaper was hon-
ored 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 Tech-
nology and Communications, 
Eng. Galina Vassileva – Head 
of the Managing Author-
ity of Operational Programme 
„Transport and Transport In-
frastructure 2014 – 2020“, 
Prof. Dr. Eng. Stoyan Bra-
toev - Executive Director of 
„Metropoliten“ EAD, Tsvetan 
Enchev, Accredited assistant 
to the Chair of the Commit-
tee on Regional Development 
to the European Parliament 
Iskra Mihaylova, Assoc. Prof. 
Dr. Anna Djumalieva, Chair 
of the Commission for Pro-
tection against Discrimina-
tion, Nikoleta Marokindzhieva, 
Parliamentary Secretary to 
the Counter Corruption and 
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At the birthday party partners of the media were awarded plaques and certificates of honor
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Превод Радостина Иванова

Forfeiture of Unlawfully Ac-
quired 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 Asso-
ciation of the municipalities in 

the Republic of Bulgaria, Pepa 
Mollova, Chair of the MB of 
the National Trust Eco Fund, 
Ivana Paseva from Sofia Mu-
nicipality „Culture“ Directorate, 
Prof. Dr. of Architecture Archi-
tect 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 Geod-
esy (UACEG), the Chairman 
of the MB of the Chamber of 
Engineers in Investment De-
sign Dr. Eng. Ivan Karaleev, 
Stefan Chaikov, Chairman of 
the MB of the Road safety 
Bulgarian Branch Associa-
tion (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 Ts-
veta Markova, Notary Kamen 
Kamenov, Irena Perfanova, 
Deputy Chairperson of the Na-
tional Real Estate Association, 
Irina Yordanova, KRIB, Acad. 
Yachko Ivanov, Chair of the 
Bulgarian Scientific and tech-
nical Union of Civil Engineer-
ing, Prof. D-r Eng. Dobrin De-
nev, 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 spe-
cially for the party of the edi-

tion of the Chamber from the 
Regional representations all 
over the country.

Among them were Eng. 
Tanya Kamenova, Chairper-
son of the RO of BCC - Pernik, 
Eng. Danka Kirilova, Chairper-
son of the RO of BCC - Mon-
tana, Eng. Lyubomir Sherbe-
tov, 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, Chair-
person 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 Veteran-
Builders 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 „Stroi-
tel“ Newspaper had brought 
together, as well, the top-
management of leading con-
struction 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 „Hydro-
mat” 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 Tun-
nels”, representatives of teams 
of „Glavbolgarstroy Holding”, 
„Geostroy”, „GP Group”, „Pipe 
System”, „Buildnix”, „Euromar-
ket”, „Planex”, „Patinvesten-
gineering”, „Jupiter 05” and 
many others. In celebration 
took part present and former 
edition employees and repre-
sentatives of Chamber admin-
istration, 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 procu-
rator and editor-in-chief of 
„Stroitel“ Newspaper, Reneta 
Nikolova. The third member of 
the BD Eng. Blagoy Kozarev 
could not join the party be-
cause of an engagement. 

The celebration started 
with a brief presentation of 
activities of the BCC' edition, 
made by the conferencier 
Dragomir Simeonov, who re-
called 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 wel-
come you at this wonderful 
and very exciting party on the 
occasion of the 10th anniver-
sary since the first edition of 
the newspaper was issued. 
The history of the media, that 
was represented by the con-
ferencier very briefly, is much 
more wealthy and rich in con-
tent, 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 estab-
lished, continue to develop 
and strengthen the newspa-
per as 

a leading professional edi-

tion and a partner of the 

construction sector.

„I would like to thank our 
Principal - the Bulgarian Con-
struction Chamber, the Chair-
man of the MB - Eng. Iliyan 
Terziev, the Management 
Board, the Regional repre-
sentations, the construction 
companies, our advertisers, 
who always support all our 
initiatives and are constantly 
with us. And when we stay to-
gether, 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. Hap-
py holiday to you, I wish you 
to live long and to be healthy“, 
said Eng. Terziev.
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Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-
ции – „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 дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „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

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, обединя-
ващ басейните до диспан-
сера и закрития „Младост“ 
край Гребната база. Тя е за 
12 млн. лв. и е в две обосо-
бени позиции - едната е за 
изграждането на съоръже-
нието по проекта на арх. 
Тодор Абаджиев от „Арх-
център – А“, а другата е 
за строителен и авторски 
надзор на обекта. Оферти 

за участие се приемат до 
3 май.

По плановете на мест-
ната 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. 

Чрез функционални 
връзки между стария за-
крит басейн и този до 
диспансера плюс новата 
част, която ще се строи, 
ще се постигне цял ком-
плекс, който ще включва 
също и фитнес, съблекал-
ни, лекарски кабинети, съ-
оръжения 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 федера-
ция по плуване“, съобщават 
от пресцентъра и допъл-
ват, че съоръжението ще е 
с гъвкаво разпределение на 
дължината. Чрез специа-
лен мост, който се движи 
електронно в самото ко-
рито, ще може да се пре-
гражда басейнът до 25 м 
– за детски състезания. 
Освен това комплексът 
ще бъде снабден с обез-
мъгляваща инсталация, с 

каквато не разполага нито 
един друг в България.

Главният вход за състе-
зателите ще е откъм ул. 
„Владивосток”, а посети-
телите ще влизат от ул. 
„Ясна поляна”. Приемни фо-
айета с две кафенета ще 
посрещат пристигащите. 
Трибуните ще са с капаци-
тет 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 накло-
на на трибуните и отвън 
преминава в своеобразна 

козирка над главния вход. 
Плътните части на обема 
се облицоват с композит-
ни алуминиеви панели. Вхо-
дът се „облича” с окачена 
стъклена фасада. С нея 

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

Правителството на САЩ 
инвестира 205 хил. долара в ре-
новирането на площадки за деца 
със специални образователни по-
требности в две забавачници във 
Варна. За откриването им в мор-
ската столица пристигна аме-
риканският посланик в България 
Н.Пр. Ерик Рубин, който заедно 
с кмета на града Иван Портних 
преряза лентата на обновената 
площадка в Логопедичната гра-
дина „Бриз”. 

„Проектът е резултат от 
съвместните усилия на наше-
то силно българо-американско 

партньорство, ярък пример как 
те могат да доведат до реална 
и дългосрочна промяна в живота 
на най-младите граждани на Бъл-
гария”, заяви посланик Рубин. 

„Тази инициатива се вписва 
по прекрасен начин в проекта на 

общината за обновяване на дет-
ските 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 съоръже-
ния в детски градини и в ясли“, 
заяви кметът Портних.

Другата преобразена площад-
ка е в детска градина „Ален мак”. 
Двете забавачници се посеща-
ват от общо 404 деца, от които 
230 са с хронични заболявания 
и специални образователни по-
требности. 

Започна цялостното преас-
фалтиране на ул. „8 март“ в кв. 
„Веселчане“ в Кърджали, която е 
част от републиканската път-
на мрежа. Старт на дейности-
те дадоха областният управи-
тел Никола Чанев, директорът 
на Областно пътно управление 
инж. Иван Гавазов и представи-
тели на фирмите изпълнители.

„Участъкът е 2,1 км, за кое-
то от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) 
са отпуснати близо 700 хил. лв.“, 

каза Чанев. По думите му фир-
мите, които ще извършат ре-
монта, са си поставили задача 
до края на май той да бъде за-
вършен. Дотогава ще се наложи 
временно затваряне на шосето, 
предупреди областният управи-
тел.

Никола Чанев съобщи още, че 
през 2019 г. предстои цялостна 
рехабилитация на друга отсеч-
ка в рамките на града, която 
е част от републиканския път 
Кърджали - Мост - Манастир. 
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Свилена Димитрова, председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС:

КСБ и ЦСМ ще работят по теми от взаимен интерес
Емил Христов

Адв. Димитрова, Вие сте председа-

тел 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 съ-
дебен център у нас, който функционира от 
над 9 години. По негов модел вече се от-
криват центрове и в други съдебни райони 
на страната. Структурата е действаща 
благодарение на доброволческия труд, кой-
то се полага от медиаторите и съдиите, 
които членуват в него. 

Стремим се ЦСМ да е достъпен за 
всички – ежегодно провеждаме „Дни на ме-
диацията“ и „Дни на отворени врати“, спе-
циализирани 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 чуждес-
транни експерти. Освен това участваме 
в дискусии, кръгли маси и работни групи, 
включително и за изготвяне на предложе-
ния 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 най-
широк кръг хора и да популяризираме меди-
ацията.

По-различното през миналата година 
беше, че представихме ЦСМ и пред браншо-
ви организации, сред които беше Камарата 
на строителите в България (КСБ), както 
и пред КНСБ, Българския лекарски съюз. 
Оценката на всички беше много позитив-
на, 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 изля-
зат с решение, често едната или и двете 
страни са недоволни. Там именно е място-
то 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 Дни-
те беше широката дискусия с адвокати и 
магистрати на тема „За кои видове дела 

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 препращащи-
те към медиация съдии от СРС и СГС е над 
40. На този етап най-голямото ни призна-
ние е, че през 2018 г. станахме пример за 
успешен съдебен център за цялата стра-
на, 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 добро-
волци 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 раз-
решаване на споровете като алтернатива 
на съдебното производство в услуга на об-
ществото, от една страна, и намаляване 
на натовареността на съдилищата и подо-
бряване качеството на правораздаването, 
от друга. Но освен това за постигането 
на тези цели Центърът за спогодби и ме-
диация активно работи и за популяризиране 

на медиацията в България и увеличаване на 
приложението й.

Надяваме се да продължим и дейност-
та 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 Со-
фийския районен съд и Софийския градски 
съд са отнасяни към Центъра – дори и по 
наказателни дела от частен характер - из-
вестните като „обида“ и „клевета“. Разбира 
се, не всеки случай е подходящ, но там, къ-
дето 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 споро-
ве между строители или с участието на 
строители. Възможностите са доста, а 
ролята на медиатора е да намери общи-
те интереси на страните и да им помог-
не, 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 ин-
тересна и за двете страни – в нея участва-
ха медиатори и съдии от ЦСМ. Разказахме 
за кампанията ни по повод „Дни на медиа-
цията“, 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 отноше-

нията Ви с КСБ?

Идеята ни беше да сформираме съв-
местни експертни групи, които на опера-
тивно 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; въвежда-
не на клаузи за медиация в договорите за 
строителство; съвместни усиля за въвеж-
дане на законодателни промени за ползва-
не на медиацията като етап от досъдебно 
уреждане на спорове.

Възможностите на медиацията са мно-
го 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 медиация-
та доведе до положителен резултат, ще 
спестят време, усилия, средства, нерви, а 
често – ще помогнат на партньор, дете. 
Заслужава си.

Десислава Бакърджиева

На 16 април 2019 г. във Велико 
Търново ще се състои тържест-
вено заседание на Народното съ-
брание (НС), посветено на 140-
ата годишнина от приемането 
на Търновската конституция. 
На него събитията отпреди 
140 г. ще оживеят благодаре-
ние на театрална възстанов-
ка, подготвена от актьори от 
МДТ „Константин Кисимов“. 
След акапелно изпълнение на 
химните на Република България 
и Обединена Европа гвардейци 
ще внесат оригинала на Търнов-
ската конституция. Очаква се 
приветствия да направят пред-
седателите на парламентарни-
те 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 уче-
ниците от всички великотър-
новски училища. По инициатива 
на Цвета Караянчева открити 
уроци ще започнат и във всички 
учебни заведения на територия-
та 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“, къ-
дето ще бъдат поднесени венци 
и цветя. Общината е подгот-
вила и редица други интересни 
събития. Те ще приключат с 
тържествена заря-проверка на 
площад „Цар Асен I”, след което 
ще бъде излъчен аудио-визуални-
ят спектакъл „Царевград Тър-
нов – звук и светлина“, съчетан 
с празнични илюминации.

По повод 140-ата годишнина 
от приемането на Търновската 
конституция в Народното съ-
брание бе организирана и кръгла 
маса на тема „Конституцията 
– източник на правото“. Събити-
ето е под патронажа на парла-
ментарната Комисия по правни 
въпроси и се организира от Вис-
шия адвокатски съвет и Софий-
ския адвокатски съвет. 

Повече подробности в след-
ващия брой.

Снимка авторът
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Жилищна сграда в мест-

ност Плочата, Плевен

Зданието е разположено в обши-
рен имот, находящ се в новоразви-
ваща 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 озелене-
но южно дворно 
пространство. 
Предвидени  са 
подходи за удобен 
транспортен дос-
тъп 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-

източно крило, където е преоб-
ладаващата група „нощ”.

Обектът представлява ед-
нофамилна жилищна сграда на 
един етаж с обща площ 346,50 
кв. м с монолитна стоманобе-
тонова 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.

A3 - Advanced 

Architecture Apartments, 

е вълнуваща жилищна сгра-
да, хармонично вписана в конте-
кста на средата, в която е си-
туирана. Две отправни точки 
- планината и градът – опреде-
лят цялостната архитектурна 
идея. Мястото, отредено за А3, 
се намира в пресе-
чната точка, в коя-
то градът и плани-
ната се преливат 
в едно. Линиите и 
ясните граници се 
размиват в плавни 
и меки форми, да-
ващи възможност 
всеки сам да оп-
редели къде точно 
е и как възприема 
формата и прос-
транството. Си-
туирана в една от 

най-съвременните зони на Со-
фия – бул. „България”, А3 е за-
мислена да бъде актуална, кон-
текстуална и авангардна. От 
друга страна изключително до-
миниращ елемент в средата е 
планината, надничаща към зда-
нието. Комбинирайки тези два 
силни елемента, авторите са 

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

Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова 
бе в състава на журито, определило финалистите

Арх. Казаков, оспорвана ли беше тазгодишната се-

лекция 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 нуж-
дите 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 чле-
нове на журито.

Имаше ли за Вас като архитект интересни идеи и ре-

шения?

Определено имаше 2 - 3 проекта, които за мен бяха при-
ятна 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 архите-
ктурни елементи, които - знаем - се появяват в една къща. 
Това може би вече си отива и се прибираме в границите на 
тясната професионална парадигма, където функционална-
та 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 съвре-

менните сгради?

Аз мисля, че керамиката доста дълго време ще е осно-
вен 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 всич-
ки 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.

Арх. Тихомир Казаков, Stephen George 
International архитектурно студио, председател 
на журито за Brick Awards 2019 – България:  

Мирослав Еленков

Проведе се третата церемония 
по награждаването на български-
те участници в международното 
издание на архитектурния конкурс 
Wienerberger Brick Award 2019. Тра-
диционно той има за цел да отличи 
най-добрите постижения на съвре-
менната архитектура с атрактивно 
приложение на керамиката. На съби-
тието, 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 ар-
хитекти. „Винербергер“ ЕООД беше 
представено от инж. Цанко Милaнов, 
управител за регион Южни Балка-
ни - България, Македония, Косово и 
Албания, Петър Петров, мениджър 
продукти и продажби, и арх. Николай 
Иванов, архитект-консултант.

Финалистите, които ще продъл-
жат в надпреварата с проекти от 
цял свят, са определени от жури в 
състав: председател - арх. Тихомир 
Казаков, Stephen George International 

архитектурно студио, и членове - Ре-
нета Николова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“ и ПР на 
Камарата на строителите в Бълга-
рия, и арх. Николай Иванов, архитект-
консултант във „Винербергер“ ЕООД. 
Тази година са постъпили много раз-
нообразни проекти – еднофамилни до-
мове, многофамилни жилищни сгради, 
нискоенергийни къщи, обществени 
сгради, ваканционен комплекс, болни-
ца, детска градина и дори манастир. 
Общият брой на участниците е 30, 
от които журито трябваше да избе-
ре 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 адапта-
ция на музейна сграда на Национален 
музей „Боянска църква“ в детска гра-
дина, 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 про-
ектът „Еднофамилна жилищна сграда, 

гр. Плевен“ на арх. Стефан Шекеров. 
Той получи отличието си от инж. Пе-
тър 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 гости-
те имаха възможност да разгледат 
всички проекти, които бяха събрани 
в изложба. Тази година местните ар-
хитектурни награди преминаха и под 
специален знак – отбелязването на 
200 години от създаването на „Винер-
бергер“. На церемонията беше пред-
ставено видео, което компанията е 
подготвила за своята вековна исто-
рия. В него бяха включени интересни 
моменти от развитието на фирма-
та през различните превратности на 
живота, как е устояла през всичките 
тези години, за да бъде днес една от 
най-големите в своя бранш.

Членовете на журита обсъждат проектите 

се намира на партерно 
ниво в многофункционален 
комплекс от сгради, разположени на изключително кому-
никативна 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 нуж-
да 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 макси-
малното остъкление го прави активен участник в град-
ския пейзаж.

Преустройство и адаптация на музейна сграда на 

Национален музей „Боянска църква“ в детска градина

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, пред-
ставлявана от зам.-кмета Ирина Савина, и са изпълнени от ЕТ 
Проектантско-изпълнителска фирма „Пеньо Столаров-АРТ“. Гла-
вен 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 Ба-
калов 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 гра-
дина деца“, споделят авторите на 
проекта.

Gelato&Latte

12

3
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бутикови осветителни 
тела, добре познати в 
професионалните среди на 
архитекти и интериорни 
дизайнери. Всеки модел на 
тяхната марка е с име, но-
сещо послание – Еlf, Magic, 
Independence, Wildlife. 

Studio Zappriani започва 
работа през 2012 г. в Грац, 
Австрия, като избира за 
свой лайтмотив „Ние Ви 
даряваме късче положи-
телна светлина!“ Създа-
телите Богомил и Ния за 
много кратко време успя-
ват да влязат със своите 
предмети в стотици до-
мове в Австрия, Германия, 
Франция, Чехия, Унгария и 
дори в Австралия и Аме-
рика. Качеството на про-
дуктите им е оценено от 
няколко немски списания за 
интериор и дизайн, онлайн 
сайтове и критици. Осо-

бено се гордеят с детски-
те лампи с изключително 
разнообразни мотиви, кои-
то придават магичен при-
казен дух на всяка стая.

Богомил Запрянов, кой-
то е лицето зад всеки про-
дукт на студиото, е сер-
тифициран занаятчия от 
австрийската Камара на 
занаятчиите. Възпитаник 

Интериорът през 2019 г. е 
модерен и практичен. Това се 
налага като обобщение от мар-
тенското издание на „Светът на 
мебелите“,  в което се включиха 
190 фирми от България, Австрия, 
Германия, Гърция, Италия, Полша, 
Румъния, Турция и Украйна.

Акцент върху естествените 

материи

Тенденцията тази година е 
да се влагат естествени ма-
териали като кожи и дамаски. 
Модулните мебели, които комби-
нират стандартизация и персо-
нализиране, се налагат сериоз-
но над всички останали заради 

по-функционално използване на 
пространството. Продуктите с 
easy to clean технологии, непро-
мокаеми или с висока устойчи-
вост на драскане дамаски, също 
са водещи за визията за инте-
риора в съвременния динамичен 
живот. Мебелите се разделят 
в два сегмента – нискобюджет-
ни и такива, удовлетворяващи и 
най-изтънчения и взискателен 
клиент. Това означа повече ком-
форт 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 раз-
граничава от това за домашната 
атмосфера. Предлагат се както 
мениджърски серии, така и опера-
тивни офис оборудвания, а разно-
образието от работни столове е 
впечатляващо.

За да сте в крак с модата, 
кухнята Ви трябва да е изпълне-
на със свежест и чар. Мивките 
стават все по-уникални, като се 
разработват модели на по три 
нива от все по-висококачестве-
ни материали и с уникален дизайн 
– задължителен елемент са от-
цедниците, а обемът на корита-
та става все по-впечатляващ. 
Всичко е в името на по-голямо 
удобство. 

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

„Лампион. Е“ и неговият създател Богомил Запрянов

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

Милинов

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

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

е на най-старото ателие в Австрия за изра-
ботка 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.

Елица Илчева

„Лампион. Е“ на Studio 
Zappriani спечели първо 
място в деветото изда-
ние на конкурса „Българ-
ска мебел на годината“, 
който съпътства изло-
жението „Светът на ме-
белите“. Тази година бяха 
номинирани 12 продукта 
на 10 фирми. Те са оценя-
вани от петчленно жури 
с председател проф. д-р 
Васил Живков. Водещи при 
избора на победителите 
са били критериите за 
естетичен вид, практич-
ност, комфорт, ергономия, 
иновативност.

Ексклузивният дизайн 
на мултифункционалния 
абажур „Лампион. Е“ е 
създаден специално за из-
ложението, а проектът и 
изработката са дело на 
Богомил Запрянов. Проду-
ктът впечатлява

с интересна форма, 

удобство и комфорт.

Лампионът е подходящ 
както за офиса, така и за 
дома и е стилно допълне-
ние към всеки интериор. 
Той е с основа масивен 
дъб, на която са поставе-
ни етажерки, съобразени 
с височината на стан-
дартни подлакътници на 
мека мебел, изключител-
но удобни и функционални 
за малки предмети, като 
книга, чаша, телефон, очи-
ла.  Или човек може да ос-
тави 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 фур-
нир във вътрешната част, 
като така придава

ненатрапчива и уютна 

светлина.

Stud io Zappr ian i  из-
работват дизайнерски 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Супер звездата Стинг 
представя новия си албум 
My Songs – колекция от 
най-обичаните и популяр-
ни песни от забележител-
ната музикална кариера 
на 17-кратния носител 
на „Грами“, преработени 
и обогатени в съвреме-
нен стил. Премиерата 
на творбата е на 24 май, 
като предварителните 
поръчки вече са започна-
ли. My Songs ще излезе 
във формати стандартно 
CD и винил, а делукс CD из-
данието 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 рекон-
струирани, други префор-
мулирани, но всички – със 
съвременно звучене“, спо-
деля Стинг.

My Songs съдържа мо-
дернизирани записи, верни 
на оригиналните аранжи-
менти и отбелязващи впе-
чатляващата кариера на 
Стинг като един от най-
отличаващите се и влия-
телни 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 кои-
то 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 успеш-
ния съвместен проект с 
реге звездата Шаги ем-
блематичното дуо тръг-
на на световно турне през 
Севeрна и Южна Америка, 
Източна Европа (включи-
телно и Пловдив) и тази 
година продължи във Вели-
кобритания в края на май. 
Веднага след края на съв-
местните концерти пък 
Стинг стартира самос-
тоятелно световно турне 
в подкрепа на новия си ал-
бум. My Songs Summer Tour 
започва на 28 май в Париж 
и ще премине и през Бълга-
рия на 1 юни в зала „Арена 
Армеец“.

В своя лекция 
през 1916 г. Ал-
берт  Айнщайн 
засяга темата за 
съществуването 
на гравитационни 
вълни. Той казва: 
„Ако ме питате 
да ли  гравита -
ционните вълни 
съ щ е с т в ув ат, 
съм длъжен да отговоря, че не знам. И все пак про-
блемът е изключително интересен.” През 2016 г. съ-
ществуването 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 про-
тон. Ако успеем да ги доловим, значи можем да чуем 
абсолютно всичко – в това число и колапсирането 
на звезди, сливането на цели галактики, дори и сблъ-
съка между черни дупки. Екип от учени, обединени 
в проекта ЛИГО (Лазер интерферометърната гра-
витационно-вълнова обсерватория), продължават 
десетилетни експерименти в тази област и точно 
век след прогнозата на Айнщайн успяват да дока-
жат съществуването на гравитационните вълни.

В „Черните дупки и други мелодии от Космоса” 
Джана Левин разказва историята на това откри-
тие – 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 колко-
то 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 неси-
гурност. 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 профе-
сор по физика и астрономия в един от най-старите 
девически колежи в света – Barnard College към Ко-
лумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Завършва 
бакалавърска степен по астрономия и физика там 
през 1988 г., където получава и престижната тит-
ла Phi Beta Kappa – най-старото академично отли-
чие 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.

My Songs включва съвременни интерпретации 
на най-обичаните хитове на изпълнителя

„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 преобра-
зят електроразпредели-
телните табла по цен-
трални 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 полу-
чи възможност да претво-
ри своята идея в по-голям 
мащаб – върху разпреде-
лително табло в един от 
градовете Перник, Пирдоп, 
Враца и Благоевград.  ЧЕЗ 
Разпределение ще поеме 
разходите за материали, 
необходими за изрисуване 
на съоръженията.

Всички разпределител-
ни касети, върху които 
ще се реализира иници-

ативата, ще бъдат про-
верени, за да се потвърди 
изрядното им техническо 
състояние, а участни-
ците ще преминат през 
инструктаж за работа 
върху тях. Непълнолетни-
те участници трябва да 
притежават съответно-
то разрешение от своите 
настойници за рисуване 
върху съоръженията на 
дружеството.

Целта на настоящата 
инициатива е да популяри-
зира проекта „Живот за 
птиците“,  който включ-

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 опазва-
не на живота на птиците, 
уязвими при досега с елек-
троразпределителната 
мрежа.  

Повече за темата на 
конкурса и правилата за 
участие може да бъде на-
мерено на сайта на проек-
та www.lifebirds.eu.

Христо Явашев 
– Кристо е разкрил, 
че през 2020 г. ще 
осъществи проект, 
идеята за който 
започва преди бли-
зо 60 години – опа-
коването на Три-
умфалната арка в 
Париж. От 6 до 19 
април следващата 
година един от сим-
волите на френска-
та 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 откри-
ването 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 

града след обучението си в Бъл-
гария. 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 домове-
те, в които семейството му жи-
вее, училищата, в които е бил, 
детските игри и заниманията 
с изкуство, както и местност-
та Качорите, където прекарва 
летата си.

50-годишната Хала е ръково-
дител на хор в Рейкявик. Тя из-
питва силна привързаност към 
своята красива страна Исландия 
и към изключителното й природ-
но богатство. Поради това е 
дълбоко загрижена за заплахите, 
произтичащи от глобалното за-
топляне и екологичните ката-

строфи. 
Особено я възмущават пла-

новете за разширяване на завод 
за производство на алуминиеви 
изделия. За да спре функциони-
рането на предприятието и да 
привлече общественото внима-
ние, тя тайно извършва сабо-
тажни действия срещу електро-

проводите с високо напрежение. 
Плановете й обаче са осуетени 
от неочаквана новина. Подадена-
та 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 поста-
вя под въпрос смисъла и тежест-
та на действията на отделния 
гражданин на фона на бездейст-
вието на управниците по отно-
шение на глобалното затопляне.

„Исках да обърна внимание на 
факта, че природозащитниците 
и екоактивистите, които се бо-
рят за запазването на природа-
та, много лесно стават врагове 
на властта. Виждаме го нався-
къде. 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 фил-
ма главната героиня използва 
силата на саботажа по примера 
на Мандела срещу апартейда“, 
споделя режисьорът Бенедикт 
Ерлингсон.
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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.

ЦЕЛИ НА ТРЕЙНИНГА: 

Участниците да придобият знания и практически умения 
за това: как да се представят пред радио, телевизия, вест-
ник, 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

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.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: 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

Наименование: Ремонт на местни общински пътища и ремонт на 
улична мрежа в Община Радомир

Наименование: Избор на изпълнител за текущи ремонти на об-
щински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени 
позиции

Наименование: Изграждане на лекционна зала на две нива за 100 
човека в обема на съществуваща сграда на ФДМ (Блок „Д”) при МУ – 
София

Наименование: Частично обновяване, реконструкция на фасадата 
на ДГ №78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефектив-
ност

Наименование: Ремонт на пътна мрежа и настилки на терито-
рията на Община Земен по обособени позиции

Наименование: 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

Наименование: Инженеринг за ремонт и преустройство на сгра-
дата на Химически факултет, Пловдивски университет

Наименование: Строителни и монтажни работи (СМР) за из-
пълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна 
мрежа в населени места на Община Велики Преслав - по три обособени 
позиции”

Наименование: 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

Наименование: Изпълнение на СМР на проект за техническа и 
биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 
отпадъци в Община Средец

Наименование: Ремонт на улици в населени места на територия-
та на Община Руен 

Наименование: Осъществяване на строително-монтажни работи 
по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Ка-
мено, ул. „Освобождение“ №101, по обособени позиции

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 заявле-

ния 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 - ръково-
дител 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

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

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. „Рав-
но 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

Възложител: Медицински университет - Со-
фия
Oсн. предмет: 45214000
Прогнозна стойност: 487 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния 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. Ан-
тон 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

Възложител: Столична община - район „Сту-
дентски”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 455 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния 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

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 заявле-

ния 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

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 заявле-

ния 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

Възложител: Пловдивски университет „Паи-
сий Хилендарски“
Oсн. предмет: 45214400
Прогнозна стойност: 2 390 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 250
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния 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-рек-
тор
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

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 заявле-

ния 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

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

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, Об-
щина 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

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 адми-
нистрация - 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

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/
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Тенис

Вдигане на тежести

Инж. Борис 
Недялков

ВИСША 
ЛИГА
В 5-и кръг на 

Българска стро-
ителна футбол-
на лига (БСФЛ) 
един срещу друг 
с е  и з прави ха 
старите съперници „Инфра Холдинг“ и „Бокал“. Ре-
зултатът 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 други-
те два, дело на Филип Марков и Николай Димитров. 
Почетното попадение за бокалци отбеляза неоста-
ряващият 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 Ни-
колов. 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 Сис-
тем“ и „Каммартон България“. Момчетата от „Пайп“ 
надделяха благодарение на двата гола, които реа-
лизираха Стефан Манджуков и Максим Василев през 
първата част. В самия край на второто полувре-
ме 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 пър-
ви 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 побе-
да отборът на 
„Хоум Комфорт“ 
продължава без 
загубена точка 
до момента. С 
такива показа-
тели е и тимът 
на  „Виваком“ , 
който се наложи 
с 9:1 над селек-
цията на „Артекс“. Във вихъра си в този мач бяха 
Костадин Трифонов и Илия Николов, отбелязали хет-
трик. 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 Път-
на 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 Пан-
чев (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 „Главболгар-
строй“ и резонно записа загуба с 1:3. За ГБС се 
отличиха Георги Политов (2) и Мирослав Филипов, 
а Асен Найденов изпълни дебютен гол за „Дени-
Строй“.

Ф
ут

бо
л

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Тотнъм“ 
постигна ценна побе-
да с 1:0 над „Манчестър 
Сити“ в първия 1/4-финал 
от Шампионската лига в 
Лондон и нанесе първа за-
губа на „гражданите“ от 
14 двубоя поред във всич-
ки турнири. В герой за 
домакините се превърна  
Хеунг-Мин Сон, който вка-
ра единственото попаде-
ние в мача. 

В 78-ата минута ко-
рейската звезда изскочи 
отляво, достигна топка-
та 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 „Манчес-
тър 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 „шпо-
рите“ спечелиха първата 
битка със „Сити“, но изхо-
дът от двойката остава 
отворен преди реванша 
на „Етихад“.

„Ливърпул“ изигра силен 
първи 1/4-финал с „Порто“ 
и заслужено победи с 2:0 
„драконите на Анфийлд“. 
Припомняме, че двата от-
бора 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 мно-
го хъс и успя да вкара два 
бързи гола още до почив-
ката. Точни за тима бяха 
Наби Кейта (5') и Роберто 
Фирмино (26'). 

Критичният момент 
за домакините дойде мал-
ко след 30-ата минута, 
когато първо Алисон спаси 
много опасен удар на Ма-
рега, а след това се полу-
чи разбъркване, при което 

стражът на „Ливър-
пул“ плесна топката, 
която докосна ръката 
на Александър-Арнолд 
и излезе в корнер. Това 
се случи около самата 
аутлиния. Гостите по-
искаха дузпа, а главни-
ят арбитър Антонио 
Матеу Лаос потърси 

помощта на ВАР, като 
неговите асистенти пре-
цениха, че 11-метров нака-
зателен удар не трябва да 
бъде отсъждан.

През второто полувре-
ме мърсисайдци понамали-

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

Първата ни раке-
та при мъжете Григор 
Димитров ще вземе 
участие в турнира 
от сериите АТР 500 
в Барселона. Органи-
заторите съобщиха, 
че са предоставили 
„уайлд кард” на бив-
шия номер 3 в света. 
Така родният ас за 
пети път в кариера-

та 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 тит-
лата си на турнира по тенис на 
твърди кортове в Монтерей (Мек-
сико) с награден фонд 250 хиляди 
долара. На финала поставената на 
второ място Мугуруса поведе сре-
щу бившата номер 1 в световната 
ранглиста Виктория Азаренка (Бе-
ларус) с 6:1, 3:1, след което съпер-
ничката й се отказа поради конту-
зия на десния крак.

Стария континент от 2014 г. насам. 
Тогава Иван Марков триумфира в ка-
тегория до 85 кг. 

Андреев е олимпийски шампион при 
младежите от Игрите в Нанджин през 
2014 г. Миналата година след дълга па-
уза 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 Светов-
ното в Ашхабад (Тюркменистан). Божи-
дар Андреев е възпитаник на сливенска-
та школа с треньор Пламен Братойчев.

Божидар Андреев спечели титлата 
в категория до 73 кг на Европейското 
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 Ан-
дреев остана на трета позиция със 
153 кг след Брикен Чалия от Албания 
и Ваздим Лихарад от Беларус, но във 
втората част от състезанието не ос-
тави 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 
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Иконичният Bugat t i 
Type 35, който се появя-
ва 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 състеза-
ния. 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 най-
младият представител 
на фамилията е само на 4 
години.

През 2019 г. 

Bugatti празнува своя 110-и 

рожден ден и това е по-

водът да възродят миниа-

тюрния модел, 

създавайки  Bugat t i 
Baby II. Той ще бъде лими-
тирана серия от само 500 
бройки, като репликата 
е три-четвърти по-голя-
ма от оригинала, така че 
сега вече и възрастни, и 
деца да могат да се возят 

в нея.
Изградена с най-нови-

те технологии – за Baby II 
е използвано прецизно ци-
фрово сканиране на ори-
гиналния Type 35. Новият 
мини автомобил, който бе 
показан на автосалона в 
Женева, но сякаш се изгуби 
сред безбройните преми-
ери на най-значимото шоу 
в света на колите, е елек-
трически със задвижване 
на задните колела и две 
възможности за шофира-
не: „детски режим“, огра-
ничен до 20 км/ч и 1 кВт, и 
„режим за възрастни“, кой-
то 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 ограни-
чителя на скоростта. Тук 
батерията е подвижна 

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

Автомобилът се пред-
лага 

в традиционния Racing Blue 

с опции за допълни-
телни цветови палитри и 
нюанси. Отвътре Bugatti 
Baby II е с алуминиево таб-
ло с емблемата на модела 
и класическата кожена 
седалка. Колелата са ма-
щабирани копия на Bugatti 
Baby – с оригиналните 
алуминиеви джанти с осем 
спици, но с модерни спи-
рачки на всяко от четири-
те. Има и мощни фарове, 
така че може да осветява 
изцяло пътя пред себе си. 

Производството на 

тези „бебета“ ще започ-
не през есента на 2019 г. 
Стартовата цена ще 
е 30 000 евро без ДДС и 
доставка. 

Припомняме, че първо-
начално замислена като 
единична бройка, Bugatti 
Baby толкова се харесала 
на клиентите, че Еторе 
решил да я качи на поточ-
ната линия и тогава про-
извел 500 коли, които са 
продадени между 1927 и 
1936 г. Към днешна дата 
те са много търсени от 

ко л е к ц и о н е р и , 
като се смята, 
че са останали 
около сто копия. 
Последната про-
дадена е разигра-
на на търг през 
2008 г. от Gooding 
& Company в Пе-
бъл Бийч в Кали-
форния, като за 
нея са платени 
110 000 долара. 

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

ИНТЕРВЮ НАУКАКСБ

Александър Манолев, 
зам.-министър на 
икономиката

Проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов,
ректор на ВСУ „Любен 
Каравелов”

Разширен 
Управителен 
съвет на КСБ 
в Поморие
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

-Тате, тате.  
Знаеш ли колко е дълга 
пастата за зъби?

-Не. Отговаря бащата.

- От средата на  
килима в хола  
до края на антрето.

С изграждането 
на булеварда 

действително се 
ограничиха местата 

за паркиране на 
жилищата 
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

          8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

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

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

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

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

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

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

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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


