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УС на КСБ проведе заседание в Поморие, посетена бе изграждащата се 
многофункционална спортна зала „Арена Бургас“
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Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Емил Христов
Ренета Николова

В Поморие се проведе заседание на Разширения 
управителен съвет на Камарата на строителите в 
България (УС на КСБ). Символичен домакин на съби-
тието бе инж. Николай Николов, зам.-председател 
на УС и председател на Областното представи-
телство (ОП) на КСБ – Бургас. На него присъстваха 
председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и 
председател на ОП на КСБ – Варна, изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Мазнев, почетният предсе-
дател на КСБ инж. Светослав Глосов, доц. д-р инж. 
Георги Линков, председател на Комисията за воде-
нето, поддържането и ползването на Централния 
професионален регистър на строителя (ЦПРС), 
инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председа-
тел на Комисията по професионална етика, членове 

на ИБ и УС, председатели на ОП на КСБ и на секции-
те към Камарата. Специални гости на събитието 
бяха Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас, 
Иван Алексиев, кмет на Поморие, и инж. Чанка Ко-
ралска, зам.-кмет по „Строителство, инвестиции 
и регионално развитие“ в община Бургас. 

В началото на заседанието приветствие към 
присъстващите отправи Вълчо Чолаков, който 
благодари за активното участие на строителни-
те фирми в региона и за отличната им работа по 
обектите. „Вашият бранш е гръбнакът на нашата 
държава. Очаквам да бъдете още по-дейни във вся-
ко едно направление“, подчерта той. Чолаков при-
ветства работата на Камарата на строителите 
относно различни законодателни промени, които 
помагат на бизнеса да се развива. „Моето мнение 
е, че професионалисти като Вас трябва да имат 
основната тежест при приемането на законода-
телни предложения, касаещи сектора, и прилага-
нето им на практика“, сподели Чолаков. 
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1. Малко или средно 
предприятие?

4. Изберете експерт

2. Свържете се с нас

5. Управление на проекта

3. Определете бизнес 
потребностите си

6. Успех

На 25-ата си годишнина 
пътният бранш е обединен

Инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на 
Българска браншова камара 
„Пътища“:
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Проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов, предсе-
дател на Научно-техническия съюз (НТС) 
по минно дело, геология и металургия 
(МДГМ) и управител на „Геотехмин“ ООД, 
получи Почетния знак на Химико-техно-
логичния и металургичен университет 
(ХТМУ) по време на специална церемо-
ния в университета. Това е най-висше-
то гражданско отличие на учебното 
заведение. То бе връчено на проф. д.т.н. 
инж. Вутов по повод неговия 70-годишен 
юбилей и за заслуги към многостранните 
академични и професионални взаимоотно-
шения между ХТМУ и НТС по минно дело, 
геология и металургия. На събитието 
присъстваха д-р Иван Вутов, зам.-пред-
седател на УС на КРИБ и зам.-управител 
на „Геотехмин“ ООД, Доминик Хамерс, изп. 
директор на „Геотехмин“ ООД, Съветът 

на ректорите, ръководството на НТС по 
МДГМ и на ХТМУ. Проф. д.т.н. инж. Цоло 
Вутов заяви, че без големия колектив, 
който стои зад него, не е възможно да за-
служи това признание. „Искам да изкажа 
благодарност и към всички представи-
тели на академичната общност, защото 
без преподавателите, професорите, ака-
демиците нямаше да има студенти и ка-
дри, които да работят в предприятията. 
Трябва да се гордеем, че през последните 
30 години запазихме нивото и даже имаме 
ръст в миннодобивната промишленост 
и металургията”, сподели проф. д.т.н. 
инж. Вутов. За да продължи успешното 
сътрудничество между науката, обра-
зованието и бизнеса, той предложи на 
присъстващите ректори на технически 
ВУЗ-ове началото на съвместна програма 
за иновативни проекти в миннодобивна-
та индустрия.

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев
Десислава 
Бакърджиева 

На 17 април Българска 
браншова камара „Пътища” 
(ББКП) отбеляза 25-годи-
шен юбилей в хотел „Мари-
нела” в София. На търже-
ството по повод рождения 
си ден ББКП събра висшия 
мениджмънт на водещите 
пътностроителни фирми, 
представители на инсти-
туциите, синдикатите и 
на научните среди. Сред 
официалните гости на 
събитието бяха Георги 
Терзийски, председател 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ), 
инж. Галина Василева, ръко-
водител на Управляващия 
орган на ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“, Весела 
Начева-Кръстева, началник 
на политическия кабинет 
на министъра на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, инж. Николай 
Станков, съветник на ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, изп. директор на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) инж. 
Мирослав Мазнев, д-р ик.н. 
Николай Иванов, член на УС 
на КСБ и председател на 
УС на Българска браншова 
асоциация „Пътна безопас-

ност“ (ББАПБ), инж. Росен 
Колелиев, член на УС на КСБ, 
Стефан Стоев, член на УС 
на КСБ, инж. Валентин За-
рев, председател на секция 
„Проектиране и строите-
лен надзор“ към КСБ, инж. 
Иоанис Партениотис, ви-
цепрезидент на КТ „Под-
крепа“, проф. д-р инж. Иван 
Марков, ректор на Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия, 
проф. д-р инж. Румен Мила-
нов, член на УС на ББАПБ, 
инж. Камен Пешов, управи-
тел на „ГБС – Инфраструк-
турно строителство“ АД, 

инж. Кирил Маслев, упра-
вител на „Хидромат” ООД, 
инж. Иван Бойков, бивш изп. 
директор на КСБ, пътните 
експерти инж. Ясен Ишев и 
проф. д-р инж. Петър Сте-
фанов.

Българска браншова ка-
мара „Пътища” беше пред-
ставена от инж. Стефан 
Чайков, председател на УС, 
инж. Павел Диковски, зам.-
председател на УС, инж. Ла-
зар Лазаров, изп. директор, 
инж. Живко Недев, член на 
УС на ББКП и изп. директор 
на „Хидрострой“ АД, д-р 
инж. Петко Николов, предсе-

дател на Контролния съвет 
на ББКП и изп. директор на 
„Пътстрой-92“ АД, и други 
членове на организацията.

„През изминалите 25 го-
дини ББКП премина през из-
ключително много предиз-
викателства, но в крайна 
сметка пътният бранш се 
обедини”. С тези думи до-
макинът на тържеството 
инж. Стефан Чайков откри 
официалната част и благо-
дари на основателите на 
Камарата за усилията, кои-
то са вложили. „Навлизаме 
в качествено нов период 
със стартирането на ТОЛ 

системата. От 25 г. ние 
непрекъснато повтаряме, 
че пътният сектор е недо-
финансиран, в резултат на 
което нямаме възможност 
да планираме нашата ра-
бота. Надяваме се, че от 
следващата година с прихо-
дите от ТОЛ таксите това 
ще се промени“, заяви още 
инж. Чайков. 

Весела Начева-Кръсте-
ва поздрави ББКП от име-
то на министъра на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова и прочете по-
здравителен адрес. „За вся-
ка нова организация може 
би най-трудният път е от 
основаването до утвър-
ждаването на авторитет 
и силни позиции. Камарата 
отдавна е извървяла този 
път, доказвайки се като ва-
жен и надежден партньор на 
държавата в областта на 
пътната инфраструктура, 
проектирането и строи-
телния надзор. Не спирайте 
да подкрепяте и защитава-
те все така всеотдайно 
интересите на своите 
членове и да отстоявате 
етичността в работата 
при строителството на 
пътища. Вярвам, че добри-
ят диалог между Камарата 
и МРРБ ще продължи и за-
напред в интерес на обще-
ството и за подобряване 

на републиканската пътна 
мрежа”, се казва в адреса 
от министър Петя Авра-
мова. ББК „Пътища“ получи 
поздравителни адреси и от 
председателя на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев, и от 
Съвета на директорите и 
екипа на в. „Строител“.

„За мен е изключител-
на чест и привилегия да 
Ви поздравя за 25-годиш-
ния юбилей на ББКП и да 
приветствам нейните 
членове, които с огромна 
всеотдайност работят за 
изграждането на модерна и 
интегрирана пътна мрежа 
в нашата държава“, заяви 
от сцената председателят 
на УС на АПИ Георги Терзий-
ски. „Искам да изразя своя-
та увереност, че и в бъ-
дещите динамични години 
членовете на Камарата ще 
продължат да отстояват 
принципите, които са за-
ложили от създаването на 
тази организация - високи-
те етични и професионални 
норми на пътностроител-
ния бранш. На многая лета!“, 
добави още Терзийски.

В края на официалната 
част инж. Стефан Чайков 
разряза празничната тор-
та.

Повече за дейността 
на Българска браншова ка-
мара „Пътища” четете на 
стр. 6-7.
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Столичната община 
(СО) подписа меморан-
дум за сътрудничество с 
„Клийнтех България” и „ЕИТ 
ИноЕнерджи”. Трите стра-
ни ще обединят усилия за 
стимулиране на предпри-
емачеството и иновации-
те в сфери, като умни гра-
дове, устойчиви енергии и 
повишаване качеството на 
атмосферния въздух. Една 
от основните цели на спо-
разумението е създаване 
на условия за устойчиво 
икономическо развитие на 
София с фокус върху опаз-
ването на околната среда. 
Документите бяха парафи-
рани от Йорданка Фандъ-
кова, кмет на СО, Марияна 
Хамънова, изп.-директор 
на „Клийнтех България”, и 
Марчин Левенстайн, ме-
ниджър „Иновации” в „ЕИТ 
ИноЕнерджи”. 

„С „Клийнтех България“ 
вече реализираме един 

пилотен проект за осигу-
ряване на електрически 
велосипеди под наем като 
транспорт за Витоша. 
Търсенето на услугата е 
голямо и аз съм възложи-
ла на „Зелена София“ да 

разширим проекта, като 
осигурим още колела. Ще 
разчитаме на опита и 
експертизата на „ЕИТ 
ИноЕнерджи” за разви-
тието на иновационната 
екосистема и подкрепа на 

стартиращи компании в 
сферата на мобилността, 
дигитализацията, повиша-
ване качеството на възду-
ха и устойчивата градска 
среда. Партньорството 
на СО с „Клийнтех Бълга-

рия“ и „ЕИТ ИноЕнерджи” 
ще помогне да се създаде 
по-благоприятна среда за 
разработването на ино-
вации за чиста енергия. 
Стартиращите компании 
ще имат още по-активна 
роля в развитието на Со-
фия като устойчив и зелен 
град”, каза кметът Фандъ-
кова и благодари на двете 
компании за готовността 
им да подкрепят кандида-
турата на София за зелена 
европейска столица.

„Ние подкрепяме про-
екти в сферата на устой-
чивите иновации, използ-
ването на чиста енергия. 
Този меморандум е поредна 
стъпка в сътрудничество-
то ни със СО. Общата ни 
цел е да подобрим качест-
вото на живот, а това 
става посредством ре-
ално изпълнени дейности 
и включване на бизнеса и 
образованието в тези про-
цеси. Ще направим анализ 
на екоиновациите в Сто-
личната община, какво е 
тяхното състояние към 

момента, какво се прави в 
тази посока. Предстои ни 
много работа, за да може 
до октомври да подготвим 
успешна кандидатура на 
София за зелена европейска 
столица”, обясни Хамънова. 

Марчин Левенстайн ко-
ментира, че София успява 
изключително успешно да 
подобри качеството на 
живот и устойчивостта 
си. „В „ЕИТ ИноЕнерджи” 
виждаме тази трансфор-
мация като вълнуваща въз-
можност за общо развитие 
на европейските иновации 
в областта на енергетика-
та. Това позволява да адре-
сираме основни проблеми 
на градовете – замърся-
ването на въздуха, енер-
гийната ефективност, 
публичния транспорт, 
отоплението. Вярваме, че 
заедно ще допринесем за 
развитието на София като 
зелена европейска столи-
ца, като подписването на 
меморандума е само първа 
стъпка от този процес”, 
каза още той.

Столичната община и две компании подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на екологията

„Столичната община 
създава програма „Кул-
турно наследство”. Пи-
лотно през тази година 
за нея ще бъдат заделени 
350 хил. лв., като сред-
ствата ще бъдат оси-
гурени от бюджета на 
СО“. Това каза кметът на 
СО Йорданка Фандъкова 
на пресконференция за 
представяне на програ-
мата. В събитието се 
включиха зам.-кметът 
по направление „Култу-
ра, образование, спорт и 
превенции на зависимо-
сти” доц. д-р Тодор Чоба-
нов, главният архитект 
Здравко Здравков, пред-
седателите на Посто-
янната комисия по обра-
зование, култура, наука и 
културно многообразие 
в Столичния общински 
съвет Малина Едрева, 
на Постоянната комисия 
по устройство на тери-
торията, архитектура, 
достъпна среда и жи-
лищна политика Силвия 
Христова и кметът на 
район „Възраждане” Са-

вина Савова. 
Със средствата по 

програмата общината 
ще подкрепя изработ-
ването на проекти за 
реставриране на ста-
ри сгради - паметници 
на културата. За фи-
нансиране ще могат да 
кандидатстват всички 
собственици на такива 
здания. Опитът за съз-
даването на механизма 
за подпомагане е взаим-
стван от парижкия район 
„Маре”, с който СО има 

подписан договор за съ-
трудничество от 2015 г. 
Предстои да бъде сфор-
миран екип от експерти, 
които да подготвят пла-
нове за ремонт, да про-
веждат съгласуването с 
експлоатационните дру-
жества и да съдействат 
за издаване на разреше-
ния за строеж. Докумен-
тацията ще бъде връчва-
на на собствениците на 
обектите, които в срок 
от три години трябва да 
извършат предвидените 

Столичната община обяви конкурс за из-
готвяне на идейна разработка за трансфор-
мирането на „Студентски град“ в София в  
жилищно-общежитиен комплекс от затворен 
тип. Печелившият проект ще послужи за въз-
лагане на обществена поръчка за изпълнение 
на дейностите. На територията на квартала 
трябва да бъдат обособени „мини кампуси“. 

Критерият за оценяване на конкурсните 
разработки е оптималното съотношение 
качество - цена. Становището на журито 
ще се формира въз основа на проектно-
то решение, което ще има тежест 80 т., 
и  прогнозната стойност за реализация на 
инвестиционния проект - 20 т. Оценката 
на проектното решение  ще се формира 

от сбора между критериите „Функционално 
решение, зониране и взаимовръзки, взаимо-
действие между отделните зони”, „Цялостно 
обемно-пространствено и архитектурно-
художествено решение, паркоустройство и 
благоустройство”, „Функционално, обемно-
пространствено и архитектурно-художест-
вено решение на обществено-обслужващите 
обекти и полуподземния паркинг” и „Иконо-
мическа ефективност и устойчивост”. Все-
ки един от четирите критерия ще може да 
събере максимално по 20 т. Разработките 
могат да бъдат входирани до 7 май 2019 г. 
Общата стойност на наградния фонд, пред-
виден за конкурсните проекти, възлиза на 20 
хил. лв.

Проекти за ремонт на сгради - паметници на културата, ще 
могат да се изработват със средства от СО

дейности по реставри-
ране или консервиране на 
зданията. Планира се бю-
джетът за всяка отделна 
сграда да е до 75 хил. лв. 

Проектът на програ-

ма „Културно наслед-
ство” е публикуван за 
обществено обсъждане 
на електронната стра-
ница на СО, след което 
ще се приеме от Сто-
личния общински съвет. 
Кметът на СО Йорданка 
Фандъкова обясни, че на 
територията на  Со-

фия има 1400 сгради със 
статут на паметници 
на културата и 60% от 
тях са разположени в 
централната част на 
града. Към настоящия 
момент са възстанове-
ни 118 здания, като само 
в район „Възраждане” са 
ремонтирани 42.
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Мартин Славчев

Министърът на финансите 
Владислав Горанов в качеството 
му на управител на Групата на 
Световната банка (ГСБ) за Бъл-
гария и управляващият и главен 
административен директор на 
ГСБ Шаолин Янг подписаха във 
Вашингтон споразумение за пре-
доставяне на подкрепа за уста-
новяването и функционирането 
на офис на СБ за споделени услу-
ги и други функции в София. 

Той ще работи  като център 
с технологична насоченост, кой-
то ще отговаря за вътрешните 
корпоративни и ИТ операции на 
ГСБ, като във времето се пред-

вижда да се структурират и 
други звена за предоставяне на 

финансови и административни 
услуги. 

България се открои сред дър-
жавите кандидатки за разпола-
гане на центъра поради страте-
гическото си местоположение, 
стабилната политическа и ико-
номическа среда, наличието на 
висококвалифицирана работна 
ръка, добрата инфраструкту-
ра и съотношение разходи - ка-
чество на живот, както и други 
изисквания, оказващи същест-
вено влияние за функционира-
нето на подобен вид изнесени 
дейности на международната 
финансова институция. Откри-
ването на офиса в България ще 
има положително влияние върху 
икономическата среда в стра-
ната – ще способства за оси-

гуряването на работни места 
за високотехнологични специа-
листи и за надграждането на 
потенциал в сектори с висока 
добавена стойност. Присъстви-
ето в България на авторитетна 
организация като ГСБ ще издиг-
не допълнително престижа на 
страната ни пред международ-
ната инвеститорска общност 
като атрактивна дестинация за 
бизнес и инвестиции. 

Реализацията на проекта 
ще се осъществява поетапно. 
Началната фаза се очаква да 
стартира през юли 2019 г. Пъл-
ният капацитет от над 300 за-
ети места се планира да бъде 
достигнат в петгодишен срок. 

Това ще има положително влияние върху икономическата среда в страната

Елица Илчева

Потенциалът на зелените 
обществени поръчки в България 
е между 18 и 20% от всички про-
цедури, стана ясно при предста-
вяне на проект за методическа 
подкрепа за развитието им. Той 
е на Агенцията по обществени 
поръчки (АОП) и се финансира по 
Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество. Бюджетът 
е 545 хил. швейцарски франка, 
от които 81 750 швейцарско 
финансиране и 463 250 българ-

ско. Целта на проекта е да се 
разясни потенциалът на тези 
процедури и да се обясни как 

те могат да се 
използват като 
полезен инстру-
мент за реализи-
ране на мерките 
на държавата с 
екологична насо-
ченост. Зелените 
поръчки са тясно 
свързани с поли-
тиките по опаз-
ване на околната 

среда и затова са все по-акту-
ални, а в скоро време ще станат 
и неизбежни. За момента те ня-

мат задължителен характер, а 
възложителите само могат да 
бъдат съветвани да залагат та-
кива критерии. 

За да се подпомогне налага-
нето на трайна практика, е из-
готвено помагало за всички за-
интересовани лица. То съдържа 
селектирани продуктови групи, 
зелени критерии за тях, съвети 
за прилагането им в хода на въз-
лагането. Предстоят специали-
зирани тематични обучения за 
Управляващи органи на опера-
тивни програми, представите-

ли на централната и местната 
власт, бизнеса и неправител-
ствените организации и попу-
ляризирането им чрез различни 
комуникационни канали.

Към днешна дата това, кое-
то спира възложителите да 
поставят зелени критерии, е 
по-високата стойност на на-
чалните инвестиции и оскъпя-
ването на договорите. Като 
краен ефект обаче тези поръч-
ки пестят средства и природни 
ресурси, намаляват вредните 
емисии, повишават конкурен-
тоспособността и насърчават 
потреблението на екологични 
продукти. 
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Росен Желязков, министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията:

Страницата 
подготви
Мартин Славчев

„България има интерес 
от изграждането на тре-
ти мост над река Дунав и 
ще настояваме за негово-
то изпълнение“. Това зая-
ви министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята Росен Желязков по 
време на парламентарен 
контрол. Министър Же-
лязков припомни, че в края 
на март беше подписан 
Меморандум за разбира-
телство между правител-
ството на Република Бъл-
гария и правителството 
на Румъния за реализация 
на съвместни инициати-
ви за подобряване на ус-
ловията за корабоплаване 
в общия българо-румън-
ски участък на река Ду-
нав и за транспортната 

свързаност между двете 
страни. В документа са 
регламентирани изгот-
вянето на предпроектни 
проучвания за местопо-
ложението на бъдещия 
трети мост, като обект 
са 5 потенциални възмож-
ности. Това са Оряхово - 
Бекет, Никопол - Турну Мъ-
гуреле, Свищов - Зимнич, 
Русе - Гюргево и Силистра 
- Кълъраш. Росен Желязков 

уточни, че всичките пет 
локации са приоритет за 
правителството и прием-
ливи за румънската стра-
на. Министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та допълни още, че само 
при Русе - Гюргево има 
възможност за ползване-
то на средства от евро-
пейски източници, а при 
другите трябва да се по-
търсят подходящи модели 
за финансиране.

Желязков беше кате-
горичен, че към момента 
няма приоритизиране на 
едно или друго място от  
възможните за строи-
телство. „Всичко, което 
предпроектното проуч-
ване покаже, че е подхо-
дящо като локация и бъде 
прието от румънската 
страна, ние ще го при-
ветстваме“, добави още 
Росен Желязков. 

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“  (АПИ) 
стартира тръжната про-
цедура за изработване 
на технически проект и 
строителство на локални 
платна на път II-86 Плов-
див - Асеновград. Той ще 
се финансира от бюджета 
на АПИ, а индикативната 
стойност на поръчката 
е 15,5 млн. лв. без ДДС. 
Срокът за получаване на 
офертите е до 17:30 ч. на 
20 май.

Второкласното трасе 
II-86 Пловдив – Асеновград 
е основната връзка с ле-
тище Пловдив и индустри-
алния район край града. 
През 2017 г. по ОП „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“ 
започна реконструкцията 
на 10-километровия учас-

тък, с което отсечката 
се разшири до автомаги-
стрален габарит. Второ-
то платно е изградено и е 
рехабилитирано същест-
вуващото. През 2018 г. 
общините Куклен, Родопи 
и Асеновград предоста-
виха на АПИ изготвените 
идейни проекти за из-
граждането на локалните 
платна от км. 14+860 до 
км. 25+150 на път II-86. С 
построяването им ще се 
осигури безопасен и без-
конфликтен достъп от и 
до прилежащите близки 
имоти. Реконструкцията 
на отсечката ще осигури 
бърза транспортна връз-
ка  на жителите от общи-
ните Куклен и Асеновград 
и от област Смолян до АМ 
„Тракия“.

Със средства от ре-
публиканския  бюджет 
ще се изгради и кръгово 
кръстовище при 14-и км 
на II-86 Пловдив - Асенов-
град. То ще замени съ-
ществуващото на входа 
на град Пловдив при пре-
сичането с Околовръст-
ния път. Целта е да се 
осигури безконфликтно и 
по-бързо включване на пъ-
туващите от АМ „Тракия“ 
към Асеновград и Смолян. 
През миналата година 
АПИ проведе обществена 
поръчка за изпълнител на 
кръговото кръстовище и 
има подписан договор, но 
стартирането на строи-
телните работи в момен-
та е блокирано от жалби, 
свързани с отчуждаване 
на засегнатите имоти.

Готов е технологични-
ят проект за ремонт на 
републиканския път  (п.к. 
Стояново – Ардино) – Бял 
извор – Падина – Недели-
но – (Мадан – Златоград). 
Трасето свързва и об-
служва общините Неде-
лино и Златоград с Бани-
те и Ардино и областите 
Смолян и Кърджали. Про-
ектът предвижда обно-
вяване на 10,5 км и пред-
стои да бъде одобрен от 
Института по пътища 
и мостове и съгласуван 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“  (АПИ). 
Обектът е предвиден в 
ремонтната програма 

на АПИ за тази година. 
Индикативната му стой-
ност е около 5 млн. лв.  

Преди началото на 
летния сезон ще стар-
тира и  изграждането 
на кръгово кръстови-
ще  на  път  I - 5  Дими -
тровград – Хасково при 
км. 285+809. Средства-
та за строителството 
- 578 328,48 лв., са оси-
гурени от бюджета на 
АПИ. 

За теренното обезпе-
чаване на проекта е из-
готвен подробен устрой-
ствен план – парцеларен 
план (ПУП-ПП), който в 
началото на април е вне-

сен в Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то за разглеждане и при-
емане. След приключване 
на процедурата ще се 
пристъпи към издаване на 
разрешение за строеж за 
обекта, който се очаква 
да завърши още тази го-
дина. С изграждането на 
кръговото кръстовище 
ще се подобри безопас-
ността при преминаване 
на съществуващото в 
момента триклонно кръс-
товище и ще се осигури 
безконфликтен достъп 
до пътя Хасково – Дими-
тровград.

19 април
Инж. Камен Наумов, член на УС на КСБ

25 април
Иван Иванов, член на УС на КСБ 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 19 април 2019

КСБ и ББКП трябва да фокусират съвместните си усилия върху предизвикателствата           

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“:

Десислава Бакърджиева

Инж. Чайков, първо благо-
даря Ви от името на екипа на 
в. „Строител“, че бяхте гост на 
тържеството по повод 10-го-
дишния юбилей на изданието. 
Българска браншова камара „Пъ-
тища“ (ББКП) също отбеляза 
рожден ден – на 17 април 2019 г. 
се навършиха 25 години от  
учредяването на организацията. 
Каква е равносметката Ви за из-
миналото време?

25 години са и много, и малко. 
Можем да отчетем удивителното 
постижение, че в продължение на 
25 г. най-големите пътнострои-
телни фирми успяха да останат 
обединени независимо от турбо-
ленциите, които често се случват 
в нашия бранш, от различните 
опити за разделяне или за създа-
ване на други организации. Осо-
бено горд съм, че при втория ми 
мандат като председател на УС 
на ББКП всички компании и струк-
тури, свързани със сектора – про-
ектанти, надзорници, строители, 
сме заедно в Българска браншова 
камара „Пътища“. Ще припомня, че 
на предишното ни Общо събрание 
Сдружението на пътните инжене-
ри и консултанти стана асоции-
ран член на ББКП, т.е. на 25-ата 
си годишнина браншът наистина 
е обединен и защитава интереси-
те си. 

За началото на ББК „Пътища“ 
трудно мога да говоря, защото 
преди 25 г. съм бил току-що за-
вършил студент. По-скоро бих ис-
кал да изкажа уважението си към 
всички колеги, които са дали своя 
принос през годините за същест-
вуването и развитието на ББКП. 
Няма как да ги изброя поименно, за-
щото това са стотици личности. 

25 години са и предизвикател-
ство, защото вече не може да се 
оправдаваме за каквото и да е с 
думите, че сме млада организация 
и имаме нужда тепърва да се раз-
виваме. По всички закони в целия 
свят ние сме пълнолетни и това 
поставя пред Управителния съвет 
и лично пред мен като негов пред-
седател много сериозни изисква-
ния по отношение на функциони-
ране на камарата и влиянието й в 
обществото.

ББКП чества юбилея си с 
тържество в хотел „Маринела“. 
Планирате ли и други инициати-
ви?

На 17 април проведохме го-
дишното ни Общо събрание и 
Управителен съвет, като умиш-
лено ги съчетахме в един ден с 
празненството в „Маринела“. 
Отбелязахме 25-ата годишнина 
на ББКП заедно с представители 
на всички държавни институции, 
свързани със сектора, с партньо-
ри от Камарата на строителите 
в България (КСБ). Разбира се, по-
канихме и заслужили ветерани от 
историята на ББК „Пътища“, тъй 
като, пак ще кажа, че им дължим 
цялото възможно уважение за 
усилията, които са полагали. Ор-
ганизирахме тържество, за да се 
повеселим и да усетим удовлет-
ворение от работата си през 

всичките тези години. 

Какви ще са приоритетите 
на Българска браншова камара 
„Пътища“ занапред?

До края на годината основна-
та ни цел ще бъде да продължим 
консолидирането на бранша, да 
привличаме нови членове, за да за-
силваме влиянието си. Ключово-
то ни мероприятие и през 2019 г. 
ще бъде „Инженер на годината”, 
което вероятно ще се проведе в 
края на ноември. Планираме от-
ново да съчетаем инициативата 
„Инженер на годината” с прак-
тически семинар, подобно на ор-
ганизираните два през 2018 г., 
които преминаха при голям успех. 
Ще продължим и традиционните 
ни партньорства и участия във 
всички големи събития на други-
те организации, с които работим, 
както и с висшите училища, като 
годишните конференции на Бъл-
гарска браншова асоциация „Път-
на безопасност“ и Университета 
по архитектура, строителство и 
геодезия (УАСГ).

Смятате ли, че през 2019 г. 
ще започне изграждането на 
дългоочаквания лот 3.2 на АМ 
„Струма“ и като цяло ще има ли 
работа за пътния бранш? Какви 
обекти и търгове ще старти-
рат?

Ако няма обжалвания по тръж-
ните процедури за избор на изпъл-
нители, съвсем реално е реали-
зацията на лот 3.2 да започне в 
рамките на настоящата година. 
От изключително значение е и за 
пътния бранш, и за България този 
наистина дългоочакван проект 
най-накрая да стартира. 

Други ключови обекти, които 

вече са на хоризонта, са двата 
лота на пътя София – Калотина и 
тунел „Железница“ от АМ „Стру-
ма“ с трите си подобекта – от-
сечките преди и след съоръжение-
то и самия тунел. До момента 
в България не е правено такова 
съоръжение – няма пътен тунел с 
дължина 2,3 км. Проектирането му 
тепърва започва, но при мобили-
зация от страна на изпълнителя 
реализацията му може да старти-
ра още тази година. Важно е нача-
лото на строителството да бъде 
дадено през 2019 г., за да можем 
да влезем в рамките на допусти-
мостта на настоящия програмен 
период – до края на 2023 г., наис-
тина вече всеки ден е от изключи-
телно значение. 

Очакваме развитие по об-
ществените поръчки за скорост-
ния път Мездра – Ботевград. 
Там има доста кандидати, което 
е учудващо от гледна точка на 
условията, които са поставе-
ни – плащане на изпълнителя при 
получаване на Акт 16. Доколкото 
ми е известно, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) работи 
много интензивно по разглежда-
нето на тръжните оферти. Дано 
тези процедури приключат мак-
симално бързо, защото трасето 
Мездра – Ботевград и пътят през 
Кресненското дефиле са най-кри-
тичните участъци в страната. 
Там автомобилният трафик е 
изключително интензивен и се 
увеличава непрекъснато, съот-
ветно на тези отсечки стават и 
най-много катастрофи. Затова и 
Мездра – Ботевград, и лот 3.2 са 
ключови приоритети. 

Вероятно ще стартират 
търгове за някои участъци от АМ 
„Русе – Велико Търново“ – надявам 

се сред тях да е поне обходът на 
Бяла, който също е много важен 
за безопасността на движение-
то. Видин – София е друг значим 
обект, забавен заради процедури 
по ОВОС и други проблеми, така 
че не смятам, че през 2019 г. ще 
има обществена поръчка за него.

Знаем, че 134 км от АМ „Хемус“ 
са възложени от държавата на 
„Автомагистрали“ ЕАД. Възможно 
е да започне строителството на 
някои отсечки още тази година, но 
това зависи от отчуждителните 
процедури. Тази автомагистрала 
също е приоритетна и за бранша, 
и за държавата и няма как да не 
се случи. 

На прага сме на летния се-
зон, през който се изпълняват 
най-много ремонтни дейности 
и рехабилитация на пътната ин-
фраструктура.

Предстои да бъдат подписани 
договори по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ (ОПРР) за 
такива СМР. Очаквам и правител-
ството отново да отпусне сред-
ства за ремонти, тъй като ТОЛ 
система все още не е заработила 
и дейността на АПИ продължава 
да е недофинансирана. Има учас-
тъци в много лошо състояние, 
които трябва да се рехабилити-
рат с пари от държавния бюджет. 
Освен това е в ход и мащабната 
програма за ремонт на мостови 
съоръжения за над 130 млн. лв. Там 
също ще има доста работа. 

През летния период тради-
ционно ще продължи и рутинното 
поддържане, което се финансира 
от бюджета на АПИ. Той е твърде 
малък – 360 млн. лв., за да се изпъл-
нят всички необходими меропри-
ятия по републиканската мрежа. 

Назад в годините много пъти съм 
повтарял, че сакралната цифра 
за бюджета на Агенцията е 600 
млн. лв. годишно за поддържане, 
която трябва да нараства заедно 
с поскъпването на цените на ма-
териалите и труда. Разковничето 
е в ТОЛ системата. 

Системата за събиране на 
ТОЛ такси от тежкотоварните 
превозни средства трябва да 
започне да функционира реално 
на 16 август. Кога може да оч-
акваме първите приходи да се 
инвестират в пътната инфра-
структура в страната?

По стечение на обстоятел-
ствата аз съм доста запознат 
с изграждането на ТОЛ система-
та и ако трябва да прогнозирам 
кога ще има реални осезаеми при-
ходи, това ще е факт от 2020 г. 
Естествено е в самото начало 
да има някакви проблеми, което е 
допустимо за една толкова нова и 
мащабна система. А като се има 
предвид кога ще се получат пари 
в бюджета на АПИ, едва ли тази 
година ефектът ще се усети от 
хората. 

ТОЛ системата е свързана 
и с едно от направленията, по 
които ББКП работи много усиле-
но с АПИ и Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). Това, 
което ни липсва през годините на 
нас като бранш, е предвидимост-
та. Вече имах няколко разговора с 
министър Петя Аврамова и зам.-
министър Николай Нанков в тази 
връзка. За пореден път ще пов-
торя, че повече от 25 г. пътната 
инфраструктура е системно недо-
финансирана. Поради тази причина 
ние не можем нормално да плани-

Снимки в. „Строител“
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         на трудовия пазар

раме дългосрочна стратегия за 
развитие на фирмите си, защото 
инвестициите са с пикове и спа-
дове. Например 2015-а беше уни-
кална година, а следващата 2016-а 
едва не доведе до фалит повечето 
строителни фирми. По това време 
се разчиташе основно на еврофон-
довете и след като приключи пре-
дишният програмен период, има-
ше срив, докато тръгна нормално 
следващият. Затова считам, че 
правителството и АПИ трябва 
да представят пред обществото 
една петгодишна програма. Спе-
цификата на въвеждането на ТОЛ 
системата е свързана с уведоми-
телен доклад, който се изпраща на 
Европейската комисия (ЕК), като 
в него се прогнозират приходи-
те за пет години напред. Тоест 
въз основа на тези предвидени 
средства би могло да се направи 
разчет за бъдещите инвестиции 
в пътната инфраструктура. АПИ 
има достатъчно информация къде 
има нужда от финансиране. Освен 
това в пътната стратегия има 
5 г. средносрочна инвестиционна 
програма с разписани обекти и 
стойности, която обаче е необхо-
димо да се актуализира, защото е 
приета 2015 г. Т.е. няма пречка да 
се представи една стратегия на 
обществото и бранша, за да може 
всяка компания от сектора да пла-
нира бъдещето си развитие. 

Със стартирането на ТОЛ 
системата разходите на превоз-
вачите безспорно ще се увеличат 
и по един или друг начин това ще 
се пренесе и на потребителите. 
Ако има набелязан план, хората ще 
знаят къде ще отиват тези до-
пълнително събирани пари от тях 
и ще са наясно, че средствата 
от ТОЛ системата няма просто 
да бъдат похарчени, а ще се ин-
вестират за подобряване на път-
ната инфраструктура. Браншът 
е готов да помогне на пътната 
администрация за изготвянето 
на конкретна програма. 

Ако прогнозите за приходите 
се сбъднат, които са базирани 
на данни за трафика, на различни 
разходи за пътната инфраструк-
тура и т.н., в петгодишен период 
хората ще станат свидетели на 
сериозно и видимо подобрение на 
състоянието на пътищата. В съ-
щото време фирмите от сектора 
ще се стабилизират.

С какви други проблеми про-
дължава да се сблъсква пътният 
бранш?

Ключовият за всички индус-
трии в страната, а и за цяла Ев-
ропа, е свързан с недостига на 
кадри. Трябва да се вземат драс-
тични мерки за преодоляване на 
тази трудност, която е свързана 
с предвидимостта. Ако една път-
ностроителна фирма знае какви 
инвестиции ще има в петгодишен 
период, тя би могла да отиде в 
университетите и да заяви, че са 
й необходими 6 или повече инже-
нери, и да предложи на студенти-
те условия, които да ги задържат 
в България. Трябва да направим 
професията на пътния строител 
по-атрактивна. Не е тайна, че 
броят на младите хора, които се 
обучават в УАСГ, особено в път-

но и транспортно строителство, 
намалява всяка година. Основната 
причината за това е липсата на 
предвидимост. С ТОЛ система-
та не просто можем да направим 
разчети за 5 г. напред, но знаем, 
че инвестициите ще продължат 
десетки години, докато не се 
измисли някакъв съвършено нов 
механизъм за таксуване. Именно 
предвидимостта на инвестиции-
те ще помогне за решаването на 
проблема с липсата на кадри. 

Германия отваря пазара си за 
работници от държави, които не 
са членки на ЕС, като прие и спе-
циално законодателство за това. 
Страната ни също може да напра-
ви такава крачка, за да привлече 
хора от българската диаспора, 
Виетнам или други развиващи се 
държави. За да успеем обаче, е 
необходима сериозна промяна на 
законодателството ни. Трябва 
да осъзнаем като държава, като 
бранш, като общество, че без 
достатъчно компетентна ра-
ботна ръка – от обикновения слу-
жител до инженера, не можем да 
постигнем икономически растеж. 
Устойчивото развитие се опира 
на човешкия потенциал. Затова се 
търсят решения на този въпрос 
на европейско ниво. Отскоро съм 
председател на Съвета на насто-
ятелите на УСАГ. В тясна връзка 
с академичното ръководство се 
опитваме да изработим програма 
за работа на Съвета, базирана на 
стратегията за развитието на 
университета. Гилдията и УАСГ 
като лидер в строителното обра-
зование трябва да намерят фор-
мите и начините да си сътруд-
ничат в посока създаването на 
необходимия брой кадри в сектора. 

Друго предизвикателство на 
трудовия пазар е дигитализация-
та и автоматизацията на проце-
сите. Тук виждам поле за сътруд-
ничество между ББК „Пътища“ и 
Камарата на строителите в Бъл-
гария, както и с други браншови 
организации и дори синдикатите. 
Заедно трябва да потърсим фор-
мите за бърза адаптация, защо-
то например вече голяма част 
от процесите в проектирането 
са автоматизирани. Човешкият 
фактор е изключително важен, 
той никога няма да изчезне и ви-
наги ще е с основна роля в стро-
ителството, защото не всичко е 
чиста математика. Трябва обаче 
да сме подготвени за промяната 
на пазара и всички кадри да се обу-
чават през целия си живот. 

Назад в годините имахме мно-
го сериозен проблем с нелоялна-
та конкуренция и с дъмпинга, но 
като цяло тази практика отшу-
мя. Много малка част от новите 
процедури се печелят с най-ниска 
цена, повечето са на инженеринг и 
съответно в комплексната оцен-
ка влиза техническото предложе-
ние. Може да се каже, че цените 
в бранша се стабилизираха и са 
близки до нормалните нива, при 
които фирмите не се декапита-
лизират. Надявам се този процес 
на стабилизация да продължи с 
въвеждането на електронните 
обществени поръчки, които ще 
направят по-прозрачен процеса 
на оценка на офертите.

Член сте на Комитета за 
наблюдение на ОПРР и на Ко-
митета за наблюдение на ОП 
„Транспорт и транспортна ин-
фраструктура“. Как според Вас 
се развиват тези ключови опе-
ративни програми?

ОПРР в частта за пътната 
инфраструктура върви много до-
бре. На практика целият ресурс е 
договорен. Преди време се комен-
тираха проблеми с някои от т.нар. 
общински проекти в рамките на 
Интегрираните планове за град-
ско възстановяване и развитие, 
където определено има забавяне, 
но се надяваме то да бъде прео-
доляно. 

По ОПТТИ третата линия на 
метрото се изпълнява с бързи 
темпове. В същото време някои от 
жп и пътните проекти не са стар-
тирали и са рискови като лот 3.2 
на АМ „Струма“. Известно е, че ре-
сурсът на ОПТТИ не е достатъ-
чен за построяването на лот 3.2, а 
времето е ограничено и вероятно 
няма да успеем да завършим този 
мащабен обект в настоящия про-
грамен период. Аз лично като член 
на Комитета за наблюдение на 
ОПТТИ бих подкрепил много сил-
но някаква форма на фазиране на 
проекта. Недостигът за лот 3.2 
е 400 млн. евро и ако приемем, че 
стойността на строителството 
на Видин – София е около 500 млн. 
евро, е видно, че за следващия про-
грамен период на България ще й 
трябват 1 млрд. евро за пътища. 
Разбира се, дори да не успеем да 
вземем тези 1 млрд. евро, а отново 
получим 600 млн. евро, колкото са 
приблизително в настоящия 2014 
– 2020 г., това ще ни даде възмож-
ност да финансираме с наличните 
сега средства донякъде лот 3.2, а 
с част от ресурса за следващия 
програмен период да го завър-
шим. Това е изключително сложен 
обект, реализацията на който 
изисква време, и фазирането не е 
лоша идея.

Върху какво друго трябва да 
се фокусират бъдещите опера-
тивни програми за транспорт и 
регионално развитие в периода 
след 2021 г.? 

Все още не е приета Многого-
дишната финансова рамка на Съ-
юза за периода 2021 - 2027 г., по-
ради това можем само да правим 
прогнози въз основа на сигналите, 
които дава ЕК. В следващата опе-
ративна програма за транспорт 
основна задача е продължаване 
на развитието на железопътна-

та мрежа в страната, което е и 
основна цел на ЕС. Като цяло при-
оритетните оси няма да се разли-
чават кой знае колко - пак ще има 
пари за пътища, за жп, за столич-
ното метро и т.н.

Ясно е, че в програмата за ре-
гионално развитие средства за 
пътища няма да има. Тя ще бъде 
фокусирана върху интегрираното 
развитие на населените места, 
като сигналите на Европейската 
комисия са, че трябва да се съ-
средоточим върху най-големите 
градове. Философията е следна-
та – 70 - 80% от БВП на всички 
държави се формират основно от 
големите градове и ние трябва да 
насочим инвестициите от ЕС към 
тях, само че разглеждайки ги като 
агломерации. При договарянето на 
настоящия период 2014 – 2020 г. 
имаше проблем с т.нар. бели пет-
на. Става въпрос за градове, кои-
то не могат да получат самосто-
ятелно средства, защото са към 
дадена администрация като Нови 
Искър, който е към Столична-
та община. Тоест сателитните 
населени места около големите 
градове ще получат някакъв допъл-
нителен статут, който още не е 
разписан ясно. 

Участвате в работната гру-
па на браншовите организации 
от сектор „Строителство“, 
която бе сформирана през март 
2018 г. по инициатива на КСБ. 
Какво успяхте да свършите за-
едно за периода?

Като цяло участвам активно 
в работната група. Направихме 
някои интересни предложения за 
законодателни промени, като при-
ехме един доста прагматичен под-
ход. Първоначално идеята ни беше 
да оставим настрани Закона за 
устройството на територията и 
да започнем работа по разделяне-
то на ЗУТ на два отделни закона, 
като единият да е за устройство-
то на територията, а вторият – 
за строителството. Но решихме 
първо стъпка по стъпка да от-
страним най-големите проблеми 
в сега действащия ЗУТ и тогава 
да преминем към разделянето му. 

Тук е мястото да Ви попитам 
как се развива сътрудничество-
то между ББКП и КСБ?

Честно казано, партньорство-
то ни с Камарата на строители-
те в България е толкова добро, че 
не знам накъде повече можем да го 
развиваме. Аз лично съм присъст-
вал на повечето срещи, които КСБ 

проведе с МРРБ, както и на някои 
между Камарата на строители-
те в България и политическите 
партии във времената на остра 
атака срещу бранша. Усилията 
на всички ни трябва да са насо-
чени в една посока – да защитим 
нашите членове. Извън чистата 
комуникация с държавната адми-
нистрация, където КСБ определе-
но има по-голямо влияние от нас 
и винаги ни е подкрепяла, когато 
искаме да поставим проблем пред 
ведомствата, е необходимо да се 
фокусираме върху предизвикател-
ствата на трудовия пазар и със 
съвместни усилия да търсим общо 
решение. Не е разумно да търсим 
поотделно начин за преодоляване-
то им, защото няма учебни заве-
дения, които да обучават само пъ-
тищари или само техници високо 
строителство. Върху това тряб-
ва да съсредоточим усилията си с 
КСБ през следващите 2 - 3 години. 

Функционира ли Консулта-
тивният съвет към председа-
теля на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“? С кои други 
организации си партнирате?

Той съществува, но няколкото 
промени в ръководството на АПИ, 
които се случиха през последна-
та година и половина, възпрепят-
стват работата му. ББКП е в не-
прекъснат контакт с членовете 
на УС на АПИ. Имахме среща и с 
г-н Георги Терзийски по този по-
вод. Излъчили сме наши предста-
вители за Консултативния съвет, 
който се определя със заповед на 
председателя на УС на АПИ. Така 
че инициирали сме сформирането 
на нова група и получихме пълно 
разбиране от страна на г-н Тер-
зийски. Очаквам в кратки срокове 
да формулираме бъдещи страте-
гически цели за съвместната ни 
работа. 

Много активно си сътруд-
ничим и с работодателските и 
синдикалните организации. Нещо 
повече, ББКП е колективен член 
на Асоциацията на индустриал-
ния капитал в България и парт-
ньорството ни е много тясно, а 
от 1 март аз съм и член на УС 
на АИКБ.

Какво си пожелавате на 
25-годишния юбилей на ББКП?

Бих искал на 30-ия юбилей да 
можем да отчетем отлични ре-
зултати от всичките ни усиля за 
подобряване на състоянието на 
пътния бранш, да сме постигнали 
предвидимост и устойчивост. 
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Вълчо Чолаков обърна 
специално внимание на зна-
чимостта на Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилни-
те жилищни сгради, която 
е от изключително голяма 
полза за Бургас. „Програма-
та е един добър стимул за 
всички строителни компа-
нии. Ние разчитаме, че тази 
инициатива на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството ще продължи, защо-
то тя е в огромна подкрепа 
на целия сектор“, завърши 
областният управител на 
Бургас.

„Изключително ми е при-
ятно да Ви приветствам с 
добре дошли в Поморие. След 
туризмът, вторият най-ва-
жен отрасъл в региона е 
строителството“, каза на 
свой ред кметът на Помо-
рие Иван Алексиев и допълни, 
че като представител на 
местното управление той 

изразява дълбоко уважение 
и благодарност към целия 
бранш. 

„Вие променяте обли-
ка не само на нашите 
градове, но и на цялата 
страна. 

Инфраструктурата, коя-
то изграждате, е красива и 
остава за поколенията“, за-
яви Алексиев. Кметът на По-
морие припомни, че в края на 
миналата година името на 
строителите е било неосно-
вателно опетнено. „В един 

момент имаше остър диа-
лог, а строителите бяха по-
сочени като виновни. Мога 
да заявя съвсем отговорно, 
че строителните компа-
нии, които са работили на 
територията на община 
Поморие, са си свършили ра-
ботата повече от отлично“, 
допълни той. Алексиев спо-
дели, че най-добрият начин 
да се отговори на критици-
те е да се покаже професио-
налната работа по места. 
„През годините в общината 
имаше не един или два теж-
ки проекта, които българ-

ските компании изпълниха 
в срок и качествено“, каза 
още кметът. Той даде като 
добър пример строител-
ството на водния цикъл на 
града. „Всички строители, 
участници в процеса по из-
граждането му, са членове 
на КСБ и всеки от тях е 
защитил името си и серти-
фиката, който е получил от 
тази Камара“, допълни Алек-
сиев. По думите му от нача-
лото на годината активно 
се работи по развитието 
на пътната инфраструкту-
ра в общината, строи се и 

голям търговски обект за 
нуждите на населението. 
„Всички тези проекти ще 
са готови за изключително 
кратко време, което говори 
още повече за качествена-
та работа на строителни-
те фирми“, акцентира той. 
Кметът на Поморие поже-
ла на членовете на КСБ да 
продължават да помагат на 
общините в страната да се 
развиват и все така да до-
казват, че са най-добрите в 
Европейския съюз.

Зам.-кметът с ресор 
„Строителство, инвести-
ции и регионално развитие“ 
в община Бургас инж. Чанка 
Коралска сподели мнението 
си за отличното сътрудни-
чество на община Бургас с 
Областното представител-
ство на Камарата. 

„Резултатите, които 
постигаме в община 
Бургас, са благодарение 
именно на добрата ни 
съвместна работа“,

 каза тя. „Това, което 
строителите създават, е 
пред очите на всички. То 
се вижда и не може да бъде 
отречено“, заяви инж. Корал-
ска. Тя отправи и предложе-
ние към Камарата да помог-
не програмата за енергийна 

ефективност в страната 
да бъде дадена като един 
добър пример. „Можем заед-
но да свършим доста неща в 
тази посока, като обединим 
усилията си, защото, както 
казах, резултатите са види-
ми“, допълни зам.-кметът на 
Бургас. 

Заседанието продължи 
с доклад на зам.-председа-
теля на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Бургас, инж. 
Николай Николов, който даде 
информация относно акту-
алното състояние и про-
блемите пред строителния 
сектор в региона. „През 
последните години общи-
ната реализира множество 
проекти, които подобриха 
облика на града“, заяви той. 
Инж. Николов подчерта, че 
в момента продължават 
да се изпълняват такива, 
които спомагат развитие-
то и модернизирането на 
общината. „Една част от 
проектите, които бяха за-
почнати през 2018 г. и про-
дължават да се изпълняват 
през настоящата година, са 
свързани с пътната мрежа и 
организацията на движение-
то“, каза инж. Николов. По 
думите му реализирането 
на тези обекти позволява 
придвижването в градска-
та среда, повишава безопас-
ността и намалява трафика 
в оживените райони. 

„Ул. „Крайезерна“ беше 
изцяло ремонтирана, като 
в момента тя извежда це-
лия транзитен трафик из-
вън рамките на града. Тя 

е важна за развитието на 
„Индустриален и логисти-
чен парк – Бургас“, който е 
в близост до нея. Там про-
дължава работата по из-
граждането на инфраструк-
турата, която обслужва 
терените“, сподели той. 
От думите му стана ясно, 
че строителните фирми от 
региона са участвали ак-
тивно в изпълнението на ре-
дица пътни участъци в гра-
да. „Сред ключовите обекти 
е завършеният преди година 
пътен възел „Запад“. Значи-
телно по-добра пътна връз-
ка е осигурена към Созопол 
и комплексите „Меден руд-
ник“ и „Средец“ с изградения 
преди няколко години кръгов 
пътен възел с надлез“, под-
черта инж. Николов. Той даде 
пример и с емблематичната 
за Бургас улица „Богориди”, 
която благодарение на но-
вата си визия и подменена 
настилка е в унисон със 
старите и красиви сгради в 
района, като по този начин 
създава една по-специфична 
атмосфера. 

Председателят на Об-
ластното представител-
ство на Камарата в Бургас 
сподели също така, че едно-
временно с пътната инфра-
структура общината реа-
лизира и много проекти за 
облагородяване на междуб-
локовите пространства. „В 
тези зони са обособени нови 
детски и спортни площад-
ки, както и места за отдих. 
Чрез благоустрояването на 
терени са изградени и пар-
кинги в различни части на 
града, като по този начин 
се осигурява решение от-
носно проблема с недостига 
на паркоместа в някои зони“, 
заяви инж. Николов. 

От думите му стана 
ясно още, че по отношение 
на образователната инфра-
структура община Бургас 
е започнала амбициозна 
програма за обновяване на 
всички учебни заведения. 
„Сградите на училищата и 
детските градини бяха са-
нирани. Старите дограми 
бяха подновени. Построиха 
се и няколко нови“, сподели 
инж. Николов. Той допълни, 
че напълно ремонтирани са 
били и ученическите столо-
ве, и голяма част от клас-
ните стаи, а също така 
са били обновени дворове и 
физкултурни салони. „През 
2018 г. врати отвори и фи-
лиалът на Националната 
художествена академия в 
града“, каза още той.

„ П о  о т н о ш е н и е  н а 
спортната инфраструкту-

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев
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ра много от спортовете в 
Бургас вече се практикуват 
в свои собствени бази. В 
града бе открит най-модер-
ният плувен комплекс - Парк 
„Арена ОЗК“, заяви предсе-
дателят на ОП Бургас. Инж. 
Николов допълни, че жк „Ме-
ден рудник“ вече разполага с 
плувен комплекс, в който се 
провеждат редица междуна-
родни състезания.

„Изградена е и мрежа от 
велоалеи с дължина от близо 
70 км, която предлага много 
добри условия както за ал-
тернативен начин за прид-

вижване, така и за спорт“, 
акцентира инж. Николов.

Той представи и напре-
дъка на общината относно 
ВиК инфраструктурата, 
като сподели, че е приклю-
чило изпълнението на по-
следния етап от проекта 
за интегриран воден цикъл 
в града. „Той се изпълнява в 
продължение на няколко го-
дини. Проектът включваше 
изграждане на пречиства-
телна станция, модерниза-
ция, подмяна на захранва-
щия колектор на града, на 
канализацията, заменяне на 
старите тръби с нови“, каза 
инж. Николов. 

В доклада си пред Разши-
рения УС на КСБ той запозна 
присъстващите и с модер-
низацията на рибарското 
пристанище в Сарафово, 
който е първият одобрен 
и реализиран български 
проект за инвестиции и 
модернизация на рибарски 
пристанища. „Съоръжение-
то има капацитет за над 
100 места за плавателни 
съдове до 10 м, 20 места за 
лодки от 10 до 15 м и 10 за 
кораби до 20 м. В момента 
също така се изгражда и 
защитена стоянка с над 60 
места в бургаския квартал 
„Крайморие“, завърши инж. 
Николай Николов. 

В следващата точка от 

дневния ред председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян Тер-
зиев представи информация 
за изпълнението на взетите 
решения от предходното 
заседание на Управителния 
съвет. 

Приет беше и годишни-
ят финансов отчет (ГФО) и 
доклад на независимия оди-
тор на КСБ за 2018 г.

Заседанието продължи 
с избор на председател на 
секция „Фасадни конструк-
ции“. Тя ще бъде ръководена 
от инж. Андон Тушев, който 
е и председател на Управи-

телния съвет на „Българска 
асоциация на фасадната 
индустрия“ (БАФИ). Негови 
заместници са Христо Ще-
рев и инж. Димитър Иванов, 
които са членове на УС на 
БАФИ. В ръководството 
на структурата влиза още 
Велимир Златарев, също от 
БАФИ. 

Изпълнителният дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев представи одобрен 
план за дейността и план-
сметки за финансовата 
обезпеченост на секциите 
към Камарата през 2019 г. 

В следваща точка от 
дневния ред инж. Розета 
Маринова, член на ИБ и УС 
и председател на Комисия-
та по професионална етика 
(КПЕ), представи доклад за 
дейността на структура-
та през изминалата година. 
„През 2018 г. 

Комисията по професио-
нална етика към Кама-
рата на строителите в 
България изготви и прие 
Етичен кодекс, 

в  чието  създаване 
участваха активно всички 
Областни представител-
ства“, заяви инж. Марино-
ва. Тя посочи още, че КПЕ 
е изразила позиция, че КСБ 
трябва да работи в посока 

показването на ползите от 
Програмата за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
„В медиите беше създадена 
една негативна нагласа сре-
щу програмата, което беше 
удар по бранша като цяло. 
Трябва да се намерят начи-
ни да се покаже, че полза от 
направеното има“, сподели 
инж. Маринова. „Като пред-
седател на КПЕ участвах в 
срещи на Камарата с Коми-
сията за противодействие 
на корупцията и за отне-
мане на незаконно придо-
битото имущество. Беше 
подписан меморандум за 
сътрудничество между Ко-
мисията и КСБ. Поставили 
сме си като основна цел да 
бъдат доразвити добрите 
практика в отрасъл „Стро-
ителство“, завърши инж. 
Маринова.

В точка „Разни” от днев-
ния ред на Разширения уп-
равителен съвет на Кама-
рата инж. Николай Николов 
представи възможността 
КСБ заедно с кметовете 
на общини да започне по-

зитивна кампания относно 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради. „Важно за нас е и 
продължаването на програ-
мата. Необходимо е тя да 
се утвърди като трайна, 
защото социалният ефект 
от нея е видим за живущи-
те, за строителния бранш, 
за доставчиците и произ-
водителите на материали 
и за потребителите“, каза 
още той. 

Председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
и изп. директор инж. Миро-
слав Мазнев проведоха сре-
ща и с администрацията 
на Камарата, и на Област-
ните представителства. 
„Ние сме сериозна браншова 
организация и всички имат 
големи очаквания към нас. 
Основен фокус на нашата 
работа трябва да бъде про-
мотирането на политики-
те, касаещи строителния 
бранш“, заяви инж. Илиян 
Терзиев. Той подчерта, че 
една от задачите, които 
си е поставил, е да посети 
всички Областни предста-
вителства на Камарата, за 
да се запознае с проблемите 
на фирмите в дадения реги-
он. По думите му браншова-
та организация има огромен 
авторитет не само в стра-

ната, но и в чужбина. Инж. 
Терзиев информира присъст-
ващите и за срещата на ръ-
ководството на КСБ с Ла-
риса Манастърли, директор 
на Европейската банка за 
възстановяване и развитие 
(ЕБВР) за България. „На нея 
ние обсъдихме възможност-
ите, които ЕБВР предоста-
вя за финансиране и разви-
тие на малките и средните 
предприятия. Говорихме и за 
възможността да организи-
раме поредица от срещи 
между представители на 
ЕБВР и областните струк-
тури на Камарата”.

„Имаме редица неща, 
върху които да работим и 
развиваме. Предизвикател-
ствата пред нас са много, 
но това не трябва да ни спи-
ра“, заяви на свой ред изп. 
директор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев. Той запозна 
присъстващите с промени-
те в Закона за устройство 
на територията, с които 
се променя и чл. 14, ал. 2 
от ЗКС. Според тях обекти 
над 100 кв. м ще могат да 
се строят само от фирми, 
вписани в ЦПРС. „Новите 
текстове касаят строи-
телни дейности от 5-а ка-
тегория и бяха инициирани 
от КСБ още миналата годи-
на, като предложението бе 
в Регистъра да се вписват 
всички строители на стро-
ежи от първа до 5-а катего-
рия включително, както и по 
отделни строителни и мон-
тажни работи. Камарата 
счита, че това е начин за 
борба срещу сивия сектор 
в бранша и за категорично 
подобряване на качеството 
на изпълняваните обекти“, 
сподели още той.

По време на срещата 
със служителите от адми-
нистрацията на Камарата 
беше представена дейност-
та на секциите и дирекции-
те на организацията. Инж. 
Благой Козарев, член на ИБ 
и УС на КСБ и председател 
на секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи и 
съоръжения“, направи равно-
сметка на свършеното от 
структурата през 2018 г. и 
начерта плановете на на-
стоящата. Сред основните 
задачи на секцията са да 
започне да изготвя 

Правила за извършване и 
приемане на строителни 

и монтажни работи във 
ВиК сектора.

Председателят на сек-
ция „Енергийна инфраструк-
тура” инж. Георги Емилов 
акцентира върху липсата 
на квалифицирана работна 
ръка във фирмите, които се 
занимават с този тип дей-
ност. Той направи анализ 
на работата на секцията, 
както и посочи акцентите 
в програмата й за 2019 г. 
Особено внимание беше 
обърнато на необходимост-
та от прецизен подбор на 
кадрите и квалификацията 
на фирмите, които рабо-
тят в енергийния сектор. 
В края на изказването си 
инж. Емилов сподели още, че 
предстоят работни срещи 
с ръководствата на „Булгар-
трансгаз“ ЕАД и на трите 
електроразпределителни 
дружества - ЧЕЗ, EVN Бъл-

гария и Енерго-про.
Инж. Валентин Зарев 

на свой ред представи ра-
ботата на секция „Консул-
тантска дейност, проекти-
ране и строителен надзор“. 
Като основен приоритет на 
структурата той определи 
повишаване на качеството 
на строителството. Инж. 
Зарев говори за необходи-
мостта от по-силен квали-
фициран контрол от страна 
на държавата. 

По време на семинара 
Георги Грънчаров, ръково-
дител на звено „Регистър“ 
към КСБ, информира, че вече 
работи софтуерът, който 
позволява всички заявления 
в Регистъра да се подават 
с електронен подпис. „Стар-
тът е успешен. Няколко фир-

ми се възползваха от ново-
въведението“, каза още той.

Директорите на Дирек-
ции „Организационна поли-
тика“ Димитър Копаров и 
на „Анализи, професионална 
квалификация и мониторинг“ 
арх. Лидия Станкова презен-
тираха основните направле-
ния в работата на ръководе-
ните от тях дирекции. 

Специална грамота от 
името на Съвета на дирек-
торите на в. „Строител“ 

с благодарност за 
подкрепата и успешно 
проведените съвместни 
инициативи получи инж. 
Николай Николов,

 зам.-председател на УС 
и председател на Област-
ното представителство 
на КСБ – Бургас. Тя му беше 
връчена от Ренета Николо-

ва, прокурист и главен ре-
дактор на в. „Строител” и 
ПР на КСБ. „Изключително 
съм благодарен за това при-
знание. Чрез вестника всеки 
един от нас непрекъснато и 
по най-обективния начин е 
осведомен какво се случва в 
строителния бранш“, заяви 
инж. Николов.

След края на срещата 
ръководството на КСБ по-
сети и се запозна с напре-
дъка по изграждането на на 
многофункционална спортна 
зала „Арена Бургас”. Строи-
тел на обекта е ДЗЗД „Дво-
рана“ с управляващ партньор 
„Билдникс“ ЕООД и партньор 
„Хидрострой“ АД. 

Повече за строител-
ството на залата четете 
на стр. 10. 
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Емил Христов
Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България се запозна с на-
предъка на строителство-
то на зала „Арена Бургас“ 
в морския град. Домакин на 
срещата беше предста-
вителят на консорциума 
изпълнител ДЗЗД „Двора-
на“ инж. Николай Николов, 
който е зам.-председател 
на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Бургас. От 
страна на КСБ присъства-
ха председателят на УС на 
Камарата инж. Илиян Тер-
зиев, изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев, доц. д-р 
инж. Георги Линков, пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС, чле-
нове на УС и Областните 
представителства на Ка-
марата, екип на в. „Строи-
тел”.

„Арена Бургас“ е един 
от най-големите инфра-
структурни проекти, който 
се изпълнява в момента в 
страната. Многофункцио-
налната спортна зала ще 
бъде и една най-модерните 
на Балканския полуостров, 
като ще предлага прос-
транство за практикува-
нето на широк диапазон от 

Инж. Николай Николов, зам.-председател 
на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – 
Бургас, и управител на „Билдникс“ ЕООД:

Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ е 
на етап завършване на грубия строеж и финализиране 
на металната конструкция и покривното покритие. 
Обектът се състои от три части – Блок А, Блок B и 
Блок C. Първите два са определени да бъдат с трие-
тажни паркинги. В момента те са завършени на 90%. 

Блок B ще разполага и с куполна зала, която също 
ще е приспособена да приема всички спортове. Ин-
тересно при покривната конструкция е, че тя също 
ще бъде използваема. Там ние изграждаме първата 
от този тип в България рампа за скейтборд. За цел-
та сме използвали специално покритие. За отвод-
няването също е създадена невиждана до момента 
инсталация, като шахтите за оттичане на водата 
са направени така, че да не засядат колелцата на 
скейтбордовете. 

Блок А ще разполага освен с голямата зала и с 
още една тренировъчна. Предвидени са съблекални, 
рекреативни зони за фитнес, ще има търговски пло-
щи. Интересното за тази част от проекта е куполът 
върху залата, като искам да подчертая, че за първи 
път нещо такова се прави в България. Отделните 
елементи от конструкцията се изготвят в завод в 
Турция.

 „Арена Бургас“ сама по себе си ще е едно уникално 
съоръжение, което ще бъде не само за спорт, но ще 
позволява там да се организират конгреси, концерти 
и всякакви събития от голям интерес. Сградата ще 
разполага с VIP зона и такава за журналисти. 

Тя ще е единствената у нас, а мисля, че и на Бал-
канския полуостров, която ще разполага със закрита 
писта за лека атлетика. Благодарение на нея общи-
на Бургас ще може да кандидатства, а и има големи 
шансове да спечели домакинството на Европейското 
първенство по лека атлетика през 2021 г. 

Наистина работим в един много напрегнат гра-
фик, но всичко върви по план и смятам, че до май ще 
сме свършили с основната част от изграждането на 
„Арена Бургас“, включително купола. След това ще за-
почнем да инсталираме отоплението, вентилацията 
и ел. инсталацията. Имаме една специална окачена 
фасада и ред други специфични съоръжения, които 
трябва да бъдат изградени. Всичко обаче ще стар-
тира едва след като покрием залата. 

В заключение искам да споделя, че това беше 
първият път, когато ръководството на Камарата 
на строителите в България идва на посещение на 
обекта. Още повече ме радва, че и двете фирми, кои-
то участват в изграждането на „Арена Бургас“, са 
с участие в УС на КСБ, така че можем да заявим, че 
браншовата организация е със сериозно присъствие 
на строителната площадка.

Колективът на изпълнителя е от млади, но опитни 
специалисти. Ръководител на проекта е инж. Петър Иванов, а 
мениджър е инж. Илиан Стоянов

Снимки в. „Строител“

спортове. Инвеститори на 
обекта са „Академика 2011“ 
с 95% участие и община 
Бургас с 5%. Изпълнител 
е ДЗЗД „Дворана“, в което 
влизат „Билдникс“ ЕООД и 
„Хидрострой“ АД.

Съоръжението ще се 
използва основно за лека 
атлетика, като ще отго-
варя на изискванията за 
провеждане на първенства 
от най-висок ранг. „Арена 
Бургас“ ще е съобразена 
с всички най-съвременни 
нормативни и експлоата-
ционни норми за подобен 
тип съоръжения. Обектът 
ще разполага с възможност 

за интегриране на допълни-
телни трибуни. 

Специално внимание е 
отделено на акустиката на 
залата, за да предоставя 
условия в нея да се провеж-
дат и концерти на изпълни-
тели от световен ранг.

Основната и прилежа-
щите тренировъчни зали 
са проектирани така, че да 
се осигури максимална дос-
тъпност за хора с уврежда-
ния. Освен че ще могат да 
бъдат пълноправни зрите-
ли, спортуващите сред тях 
ще могат да ползват зали-
те за тренировки в различ-
ните видове спортове.
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Страницата подготви
Мартин Славчев

Близо 170 млн. лв. от национал-
ния бюджет и европейските фон-
дове се инвестират в подобряване 
на пътната инфраструктура в об-
ласт Варна от средата на 2017 г. 
до сега. Това съобщи зам.-минис-
търът на регионалното развитие 
и благоустройството Николай Нан-
ков по време на дискусията „Европа 
в нашия дом“ във Варна.

„С финансиране от Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 
2020“ (ОПРР) бяха рехабилитирани 
15,6 км от второкласния път Варна 
– Добрич, 17,4 км от третокласния 
Старо Оряхово – Долни Чифлик – 
Гроздьово и 12 км между Гроздьово 
и Провадия. С национално финанси-
ране се ремонтират близо 10 км от 
автомагистрала „Хемус“. Предстои 
да приключат строително-мон-
тажните дейности по 8 км от АМ 
„Черно море“ и виадукт „Звездица“. 
Превантивно се работи по още 
75 км от второкласни и третоклас-
ни пътища. Вече е рехабилитирано 
едното платно от участък по пътя 
Варна – Златни пясъци. Ремонтът 

на другото ще бъде направен, след 
като приключи полагането на во-
допровод по трасето. До средата 
на  юни превантивни дейности ще 
бъдат извършени и на две от съо-
ръженията на Аспаруховия мост в 
областния център“, каза зам.-ми-
нистър Николай Нанков. Той заяви, 
че е приключило изместването на 
водопровод в района на местност-
та Траката. Това ще позволи през 
тази година там да бъде изградено 
кръгово кръстовище, което ще до-
принесе за повишаване на безопас-
ността на движението. Осигурен 

е целеви ресурс за свлачището в 
местността Свети Никола. Фи-
нансиране е намерено и за реша-
ване на съществуващия от повече 
от 20 години проблем със свлачи-
щето Трифон Зарезан край Варна. 

„През 2019 г. ще се ремонтират 
още 7 км от пътя Варна – Добрич. 
Ще стартира и рехабилитацията 
на отсечката Айтос – Провадия. С 
ремонт на 16 км от Топола – Девня, 
който трябва да се реализира през 
тази година, ще бъде решен един 
от проблемите за бизнеса в реги-
она“, информира зам.-министърът 

на регионалното развитие и бла-
гоустройството. 

Николай Нанков отбеляза, че се 
работи активно по изграждането 
на АМ „Хемус“, която ще съдейства 
за развитието на Северна Бълга-
рия. Със седем месеца предсрочно 
се очаква да завърши изграждане-
то на участъка между Ябланица и 
п.в. „Боаза“. Над 70% от дейности-
те по него вече са изпълнени. През 
следващия месец се предвижда да 
започне строителство в 56-кило-
метровия участък от пътния възел 
до разклона с пътя Плевен – Ловеч. 
Проблеми с отчужденията бавят 
работата в участъка от п.в. „Бело-
копитово“ до п.в. „Буховци“. 

„Подготвя се промяна в норма-
тивната уредба, която ще спести 
приблизително година при отчуж-
даването на имоти за обектите 
от национално значение, каквато 
е АМ „Хемус“. През 2019 г. ще бъде 
изготвен технически проект за 
магистралата в участъка между 
разклона с пътя Плевен – Ловеч и 
пътния възел с бъдещата АМ „Русе 
- Велико Търново”. За трасето с 
дължина над 80 км има готов идеен 
проект и одобрен доклад по ОВОС. 

Очаква се строителството му да 
приключи най-късно в началото на 
2023 г. В момента се проектират 
почти 80 км между Велико Търново 
и п.в. „Буховци“. Магистралата от 
София до Варна ще бъде напълно за-
вършена в рамките на следващите 
пет години“, съобщи Нанков. 

Според зам.-министър Нанков 
през 2019 г. трябва да бъдат ре-
ализирани 90% от инвестициите 
по ОПРР в областта. Общо 154 
млн. лв. са средствата, които ще 
бъдат вложени по 25 договора. С 
част от тях ще бъдат преобразе-
ни варненските квартали „Аспару-
хово” и „Владиславово”. Обновяват 
се 11 центъра за спешна помощ и 
техни филиали по проекта на Ми-
нистерството на здравеопазване-
то. Ресурс от програмата е насо-
чен и към децата чрез инвестиции 
в образователна инфраструктура.

Варна е сред най-активните 
бенефициенти по програмите за 
териториално сътрудничество. 30 
са проектите, по които се работи 
в областта с бюджет за българ-
ските партньори близо 5 млн. евро. 
Сериозно участие в тях има науч-
ният сектор.

1669 многофамилни 
жилищни сгради вече са 
обновени по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност от нейния 
старт до края на март 

тази година. Общо 2022 
здания в цялата страна 
имат сключени договори 
за целево финансиране с 
Българската банка за раз-
витие (ББР). В момента 

се извършват строител-
но-монтажни дейности по 
138 сгради. 91 са на етап 
техническо обследване, за 
7 е стартирала общест-
вена поръчка за техническо 

Промяна в нормативната уредба ще ускори реализацията на проекти с национално значение

обследване и обследване за 
енергийна ефективност, а 
още 100 са с обявен търг за 
СМР. По 17 няма започнати 
дейности.

В общините Бургас, Бла-
гоевград и Пазарджик са об-
новени и с въведени мерки 

за енергийна ефективност 
всички жилищни блокове 
със сключени договори за 
целево финансиране. В Бур-
гас завършените сгради са 
205, в Благоевград – 143, а 
в Пазарджик – 41. Сред ос-
таналите общини, където 

има контракти за целево 
финансиране с Българската 
банка за развитие (ББР) по 
програмата, с най-много въ-
ведени в експлоатация зда-
ния са Хасково – 82, Стара 
Загора – 72, София – 55, 
Пловдив – 50, и Перник 40. 
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МБВР отчита сериозен напредък в модернизирането на системата

Елица Илчева

19 препоръки са описа-
ни в доклада за оценка на 
системата на обществе-
ните поръчки в България. 
Той е изготвен в рамките 
на проект, финансиран 
от ОП „Добро управление“ 
с 1 961 112 лв., от които 
1 666 945 лв. са от ЕС, а 
останалите - от национал-
ния бюджет. Документът 
регистрира сериозен на-
предък в модернизирането 
на системата за общест-
вени поръчки у нас след 
приетата през 2014 г. 
Национална стратегия за 
развитие на сектора и вли-
зането в сила през 2016 г. 
на новата нормативна 
уредба. Както в. „Строи-
тел“ писа, докладът беше 
представен на заключи-
телна пресконференция в 
присъствието на Миглена 
Павлова, изп. директор на 
Агенцията по обществени 
поръчки (АОП), и Кнут Лай-
полд, главен специалист по 
обществени поръчки към 
Международната банка за 
възстановяване и разви-
тие (МБВР).

Кон с т ат аци и те  и 
препоръките на доклада 
касаят не само АОП, но и 
всички участници в сис-
темата на обществени 
поръчки в България, като е 
отчетена лидерската роля 
на Агенцията. Проучвания-
та са показали, че над две 
трети от възложителите 
намират съветите и пре-
поръките на АОП за полез-
ни. Над 98% са запознати 
с уебсайта на Агенцията, 
който е в центъра на уси-
лията за подобряване на 
практиките по възлагане 
на обществени поръчки. 
Предизвикателството е 
да се гарантира последо-
вателно развитие, за да 
се извлекат максимално 
потенциалните ползи как-
то за публичния сектор, 
така и за икономиката 
като цяло.

„АОП продължава да 
развива нормативната 
уредба за обществените 
поръчки и по-специално в 
областта на реформира-
нето на процеса на предва-

рителни проверки (Еx-ante), 
който да се съсредоточи 
върху обществени поръч-
ки с по-висока стойност, 
както и да подобрява 
дейността в области като 
обжалване и електронни 
обществени поръчки“, пише 
в документа. 

Отбелязано е обаче, че 

реформите биха могли да 
отидат по-далеч към опро-
стяването на предварител-
ния и последващия контрол 

с цел стимулиране на 
съответствието и подо-
бряване на проз рач ност-
та. Според доклада функ-
цията за контрол е твърде 
сложна, което превръща 
хармонизирането на мето-
дологиите и стандартизи-
рането на процедурите в 
сериозно предизвикател-
ство. Средата в сектора 
на обществените поръч-
ки е силно фрагментира-
на от наличието на над 
6400 възложители. Реално 
действащи са по-малко 
от половината, като само 
около 1200 от всички имат 
разходи за над 100 хил. лв. 
годишно. Забелязана е 
ограничена комуникация и 
липса на реално чувство за 
принадлежност на възло-
жителите към „общност“ 
в сферата на обществени-
те поръчки. 

„Макар да се насърчава 
публикуването на планове-
те за обществени поръчки 
и информация за постиг-
натите резултати, съ-
ществуват твърде малко 
доказателства, че това 

се прави систематично и 
обхваща информация извън 
задължителната за публи-
куване, относно всяка об-
ществена поръчка“, пише в 
документа. 

Според някои данни 
разходите за обществени 
поръчки са отбелязали дра-
матичен спад от 12,5 на 7 
млрд. лв. в периода между 
2013 г. и 2017 г., а като дял 
от БВП обществените по-
ръчки са намалели наполо-
вина. Не е ясно дали това 
е отражение на пониже-
нието в по-широк план на 
публичните разходи в Бъл-
гария, или на несъответ-
ствия в информацията за 
изразходваните средства, 
налична в публичното прос-
транство. Данните от Ре-
гистъра на обществените 
поръчки (РОП) показват 
увеличение на общата про-
гнозна стойност на проце-
дурите за възлагане на об-
ществени поръчки от 10,7 
на 13,9 млрд. лв. за периода 
между 2013 г. и 2017 г. и 
по-малък спад в цената на 
сключените договори от 
8,7 на 7,7 млрд. лв. 

Ограничен практически 
напредък е отбелязан по 
отношение на устойчивите 
обществени поръчки. 

Проведени с възложи-
тели интервюта разкри-
ват, че макар и да са из-
ползвали техническите 
спецификации за някои 
видове стоки и услуги, 
разработени от АОП съв-
местно с Агенцията за 
енергийна ефективност, в 

повечето случаи възложи-
телите не са инициирали 
самостоятелно зелени об-
ществени поръчки. Това се 
дължи основно на факта, 
че считат, че пазарът в 
България за такива стоки 
и услуги не е достатъчно 
развит, и освен това имат 
известни притеснения 
относно по-високите до-
говорни цени на зелените 
търгове. Някои от тези 
опасения вероятно биха 
могли да бъдат обяснени с 
информацията, споделена 
в рамките на проведеното 
съгласно Споразумението 
за консултантски услуги 
проучване. 54% от рес-
пондентите определят 
загрижеността си по от-
ношение на тълкуването 
от страна на външните 
органи за предварителен 
и/или последващ контрол 
като основна бариера пред 
възлагането на устойчи-
ви обществени поръчки. 
Нивото на прозрачност е 
относително високо, като 
е интересно, че изисквани-
ята, определени от ЗОП, 
са по-големи от тези в 
европейските директиви. 
Въведено е задължение за 
възложителите да публику-
ват цялата документация 
за процедурите на своите 
профили на купувача и да 
предоставят неограничен, 
пълен и свободен достъп 
до тази информация. 

Според доклада Цен-
тралните органи за по-
купки (ЦОП), обхващащи 
централната държавна ад-
министрация, сектора на 
здравеопазването и общи-
ните, в момента реагират 
на търсенето на клиенти-
те, вместо да го формират 
чрез активно насърчаване 
на програми за съвмест-
ни разходи. „Развитието 
на ЦОП и дефинирането 
на отношенията им с АОП 
следва да бъдат ключови 
приоритети. Това ще бъде 
пораждаща предизвикател-
ства дългосрочна амбиция, 
която ще изисква трайни 
инвестиции и ангажимент 
за дълъг период от време, 
за да се изгради капацитет 
и се натрупа опит“, съвет-
ват от МБВР. 

Докладът прави заклю-
чение, че АОП е добре по-
ставена да бъде двигател 
на промените и получава 
признание от възложители-
те като основен източник 
на съвети и насоки. Нейни-
те контакти с отделни-
те възложители обаче са 
сравнително ограничени 
и са свързани най-вече с 
тълкуване на законодател-
ството и процедурите по 
възлагане. 

Дадена е препоръка за из-
граждането на национална-
та общност в сектора на 
обществените поръчки. 

Една от възможност-
ите е форум, който да 

1. Да се въведе формално изискване към по-голе-
мите възложители и ЦОП за разработване на стра-
тегии за обществени поръчки, които да включват 
публикуване на годишни планове и проактивен подход 
към управлението на риска и ефективността.

2. Да се постави стратегически фокус върху об-
общаване на търсенето при обществени поръчки и 
по-нататъшното развитие на проактивната роля на 
ЦОП в използване на установения огромен потенциал 
за икономии от мащаба.

3. Стратегически фокус да се постави върху 
бъдещото развитие на системата за електронни 
обществени поръчки и други подходящи електронни 
инструменти, включително дейности за обучение и 
промяна на културата. 

4. Официално оформяне (включително законово) 
на необходимостта от изграждане на капацитет в 
областта на обществените поръчки. Този процес 
трябва да се ръководи от АОП и да се основава на 
стратегия за изграждане на капацитет, която да се 
актуализира периодично, с акцент върху професиона-
лизацията, иновациите и стандартизацията. 

5. Да се разработят усъвършенствани методи-
чески указания и образци на документи по ключови 
аспекти на цикъла на обществените поръчки, под-
крепени от примери за добри (и лоши) практики и съ-
образени с нуждите на конкретни сектори. 

6. Да се подобрява отчетността на изпълнение-
то и оценката на разходите чрез по-систематичен 
анализ на статистическите данни, генерирани от но-
вата система за електронни обществени поръчки, и 
представянето им по по-достъпен за ползване начин.

7. Да се обмисли възможността за създаване на 
база данни за изпълнението на възложените от прави-
телството поръчки, при което да се предоставя об-
ратна информация за изпълнението на всеки отделен 
договор за по-активно отчитане на лошо изпълнени 
договори.

8. Да се подобри съгласуването на информацията 
за жалбите чрез засилване на обмена на текуща ин-
формация за случаите на обжалване на процедури чрез 
изграждане на връзка между базите данни на АОП, КЗК 
и ВАС и публикуване на годишни доклади за резулта-
тите от дейността. 

9. Разработването на уебсайта на АОП да бъде 
ключов приоритет.

10. Да се разработи план за ангажиране на заин-
тересованите страни като подход за активиране на 
стратегията за обществени поръчки. 

11. Да се оптимизират функциите за контрол 
върху обществените поръчки с цел да се гарантира, 
че ролите на отделните инспекторати и контролни 
органи са ясно разграничени, не се дублират и са оп-
исани по ясен и достъпен начин.

12. Да се разработят по-целенасочени мерки за 
справяне с въпросите на измамите и корупцията във 
връзка с процедурите по възлагане. Те да включват: 
извършване на секторни оценки за наличието на из-
мами, корупция и конфликт на интереси; анализ на 
наличните данни за идентифициране на уязвими мес-
та; и изготвяне на контролен списък за нуждите на 
длъжностните лица, отговарящи за обществените 
поръчки, относно начините за прилагане на мерки за 
почтеност на всеки етап от цикъла на възлагане на 
обществени поръчки.

13. Да се осигури възможност да се съобщава за 
случаи на корупция или конфликт на интереси по раз-
лични канали, като обикновена и електронна поща, 
телефон и други; да има възможност за подаване на 
анонимни оплаквания/сигнали/твърдения. 

14. Да се разгледа възможността при бъдещи из-
менения на Закона за обществените поръчки да се 
включат разпоредби, с които да се позволи на въз-
ложителите по-голяма гъвкавост по отношение на 
отстраняването на икономически оператори на ос-
нование неизпълнение, като се използват примери за 
добри практики.

Изпълнителният директор на АОП Миглена Павлова е 
амбицирана в бъдещата си работа да се съобрази с всички 
препоръки на доклада

обединява представите-
ли на различни сектори, 
като включва такива на 
бизнеса, за изграждане на 
по-широко усещане за от-
говорност и разбиране на 
стратегията за възлагане 
сред ключовите участници 

в сектора. Това би могла да 
бъде неформална организа-
ция, която да допълва вече 
съществуващите законно 
установени структури за 
взаимодействие между 
различни правителствени 
органи.

Обществени поръчки по стойност и предмет на възлагане
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Инж. Шербетов, бяхте официален гост на тър-
жественото заседание на Народното събрание по 
повод  140 години от приемането на Търновската 
конституция. Разкажете ни какво беше усещането 
да сте част от церемонията?

За мен като великотърновец беше огромна чест, 
че бях поканен да присъствам на този исторически 
момент. Още повече че самата церемония се състоя 
в един истински строителен храм, изграден от Кольо 
Фичето, а именно музея „Възраждане и Учредително съ-
брание”. По време на историческата възстановка на 
подписването на Конституцията очите ми се насъл-
зиха от вълнение и гордост от нашите предшестве-
ници, от патриотичните ни политици от онова време. 
В изказванията на всички лидери на парламентарните 
групи прозвучаха слова, които ако се спазват сега, ще 
направят България още по-силна и по-красива. Надявам 
се те да не забравят своите думи. Искам наследниците 
ни наистина да имат възможността да живеят в една 
по-хубава страна. 

Велико Търново официално получи държавническо-
то признание като историческа и духовна столица. 
Какво означава това за града?

Ще припомня един момент от възстановката на 
събитията отпреди 140 години. Тогава Драган Цанков 
е казал, че София трябва да остане административен 
център, а Велико Търново да бъде историческа и духовна 
столица. За радост на мен и моите съграждани това се 
сбъдна. Бях свидетел как на специална церемония кме-
тът на общината инж. Даниел Панов официално получи 
държавническото признание. Вярвам, че всичко това ще 
е от полза за целия град. Важно е да отбележим, че Ве-
лико Търново е и един от 5-те града в България, в които 
прирастът на население е положителен. Общината се 
развива и има все повече инвестиции.

Вие сте председател на ОП на КСБ – Велико Тър-
ново. Как протича работата Ви с местната власт?

Винаги сме получавали нужното внимание и уваже-
ние. Мисля, че ОП на КСБ – Велико Търново, и общината 
работим ръка за ръка, което е видно за всички в града. 
Искам да подчертая, че това, което се направи през 
последните години, няма как да не ни радва, защото ще 
остане за поколенията след нас. Във Велико Търново 
кипи усилен строителен бум.

Кои са предизвикателствата пред местните 
строителни фирми?

Проблемите са както при всички други наши колеги 
в страната. И те, и ние усещаме най-вече недостига на 
квалифицирана работна ръка, като започнем от ръково-
дители и стигнем до работници. Това е проблем, който 
КСБ дискутира на всеки свой форум. Другото основно 
направление, по което се работи, е борбата със сивия 
сектор. Аз смятам, че промяната в Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ), според която обекти над 
100 кв. м могат да се строят само от фирми, вписани 
в Централния професионален регистър на строите-
ля (ЦПРС), ще доведе до намаляване на сивия сектор. 
Въпреки всичко това не е достатъчно. Трябва изцяло 
да отпадне възможността за изпълнение на каквато 
и да е дейност от невписани в ЦПРС фирми. Искам да 
подчертая, че постигнатата промяна в ЗУТ е заслуга 
на ръководството на Камарата.  

Депутатите заседаваха в залата на Учредителното събрание
Емил Христов

С тържествено за-
седание в сградата на 
Учредителното събрание 
във Велико Търново На-
родното събрание (НС) 
отбеляза 140 години от 
приемането на Търнов-
ската конституция. Съ-
битието беше откри-
то от председателя на 
НС Цвета Караянчева с 
парламентарния звънец, 
използван по време на 
Учредителното събрание. 
Сред официалните гости 
бяха президентът Румен 
Радев, главният прокурор 
Сотир Цацаров, кметът 
на града инж. Даниел Па-
нов, председателят на 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
във Велико Търново инж. 
Любомир Шербетов, чле-
нове на Министерския 
съвет, конституционни 
съдии, представители на 
съдебната власт, бивши 
председатели на НС и др. 
Химните на Република 
България и на Европей-
ския съюз бяха изпълнени 
акапелно от детски хор, 
след което гвардейци 
внесоха в залата ори-
гинала на Търновската 
конституция. Изказвания 
направиха представите-
ли на парламентарните 
групи в 44-тото Народно 
събрание.

„На 10 февруари 1879 г. 
в старата столица се 
срещат Българското 
Възраждане и модерната 
държавност, миналото на 
средновековната българ-
ска страна и идеите за 
бъдещето на една съще-
временно млада и хилядо-
летна нация. Тази среща 
е средоточие на българ-
ския исторически разказ, 
който продължава и днес“, 
заяви по време на тър-
жественото заседание 
председателят на ПГ на 
ПП ГЕРБ Даниела Дарит-
кова. По думите й след 
време никой няма да помни 
злободневните спорове, 

защото историята вни-
мателно ще отсее само 
значимите резултати 
от работата на депута-
тите. „Трябва да помним, 
че въпреки различията си 
заедно и поотделно пред-
ставляваме целия българ-
ски народ“, каза тя. 

Председателят на ПГ 
на „БСП за България“ Кор-
нелия Нинова отбеляза в 
словото си, че преди 140 
години будни и просвете-
ни българи приемат пър-
вата родна Конституция, 
която заема от натрупа-
ния по това време опит в 
Европа. „Авторитетът и 
силата на всеки подобен 
документ се определят 
от неговото прилагане, 
от способността да се 
осигури правомерно функ-
циониране на властта и 
реализация на наложени-

те в нея права. Съвремен-
ната Конституция съдър-
жа потенциал, чрез който 
до голяма степен можем 
да решим днешните про-
блеми на България – иконо-
мически, социални, демо-
графски, на сигурност та“, 
подчерта Нинова. 

„На нас се пада чест-
та да свеждаме глава 
пред делото на нашите 
предци, да се кълнем в 
спазването на Конститу-
цията при изпълнение на 
служебния си, а защо не и 
граждански дълг“, отбеля-
за зам.-председателят на 
Народното събрание Явор 
Нотев от ПГ „Обединени 
патриоти“. 

Председателят на ПГ 
на ДПС Мустафа Кара-
дайъ заяви, че през годи-
ните, в които е действала 
Търновската конститу-

ция, тя винаги е била опо-
ра на демократичните 
стремежи в българския 
обществено-политически 
живот, независимо че през 
определени периоди е на-
рушавана и суспендирана. 
„Неслучайно народните 
представители от Вели-
кото народно събрание 
през 1990 - 1991 г. стъпи-
ха на ценностите на Тър-
новската конституция и 
нашата действаща Кон-
ституция препотвържда-
ва редица нейни принципи 
– на разделение на вла-
стите, на гарантирането 
на правата и свободите 
на гражданите, на досто-
ен живот на всеки човек, 
неприкосновеността на 
частната собственост, 
свободата на личността, 
равенството пред закона 
и много други“, посочи още 
той.

„Народните предста-
вители могат да се по-
учат от учредителите, 
защото е важно не само 
какво правят сега, но и 
какво ще оставят след 
себе си. Какво постро-
ихме през изминалите 30 
години, как защитаваме 
вече 12 години родината 
си в общото европейско 
семейство, какво всеки 
един от нас е направил 
и прави за своя народ, че 
да седи в тази зала“, спо-
дели по време на заседа-
нието председателят на 
ПГ „ВОЛЯ – Българските 
Родолюбци“ Веселин Ма-
решки.

При закриването на 
заседанието председа-
телят на Народното съ-
брание Цвета Караянчева 
подчерта, че е безкрайно 
важно на този ден да се 
връщаме към сътворено-
то от нашите предци. 
„Защото, водени от любо-
вта към свободата, с все 
още незарасналите рани 
от Априлското въстание 
и с Левски в сърцата, те 
ни показаха един идеал за 
съвременна България, от 
който никога не трябва 
да се отклоняваме“, зая-
ви тя.

Инж. Любомир Шербетов, председател 
на ОП на КСБ – Велико Търново:Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Средногорието има интересна исто-
рия. На територията на общинския цен-
тър Мирково например са открити следи 
от човешко присъствие още от дълбока 

древност. Такива има в местностите Мо-
гилата, Денината плоча, Уста, Яламовото 
тепе и Хрисковата плоча.

В бурните години преди Освобождение-
то хората свързват надежди и упование 
за нещо различно с делото на най-големия 
български революционер Васил Левски. Той 

Кметът Цветанка Йотина:

Г-жо Йотина, по вре-
ме на церемонията за 
връчване на големите 
награди Balkan Business 
Awards 2019 Вие получи-
хте приза „Лидер в раз-
витието на малките 
общини”. 

Наградата на Balkan 
Business Awards е и при-
знание, и задължение. За 
да работи един кмет, е 
нужно обществото да 
отчита и зачита тру-
да му. Градоначалникът 
трябва да е принципен и 
да преследва целите на 
управленската си про-
грама. Аз смятам, че ръ-
ководенето на община е 
като математиката. Ако 
не знаеш една от форму-
лите, то не можеш да 
решиш уравнението. Ра-
ботата на кмета е еже-
дневна във всякаква по-
сока и той не трябва да 
къса връзката с хората 
нито за миг. Необходимо 
е да продължи да изпъл-
нява своите задачи и то-
гава резултатите ще се 
видят и разберат. 

Община Мирково е 
била отличавана и като 
„Лидер в благоустрой-

ството и обществе-
ното строителство” – 
тема, пряко свързана с 
нашия вестник.

Това е много важна 
награда.  Тя  се дължи 
преди всичко на възмож-
ностите, които имахме 
за кандидатстване по 
Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР). Голяма радост 
за моите съграждани 
беше, че през периода 
2007 - 2013 г. успяхме да 
привлечем инвестиции за 
около 27 млн. лв. за цяла-
та община. Подменихме 
водопроводи, асфалти-
рахме улици, изградихме 
тротоари, построихме 
Спортния комплекс, кой-
то работи прекрасно и е 
много посещаван. 

ПРСР промени мисле-
нето на хората. В начало-
то всички се отнасяха с 
недоверие към програма-
та, но ние доказахме как 
тези средства могат да 

работят за общината. 
И  именно  отличната 
дейност на администра-
цията на Мирково с опе-
ративните програми и 
европейското финанси-
ране накараха хората да 
повярват на всички начи-

нания, които предприемах 
през годините. Затова 
особено съм радостна 
от факта, че ние – об-
щинското ръководство и 
населението на Мирково, 
вървим заедно. 

През новия програмен 
период нещата коренно 
се измениха, защото в 
оценките на проектите 
се вкараха някои крите-
рии, на които не отгова-
ряме. Например брой на-
селение. Другият спорен 

е безработицата. Големи-
те предприятия в Сред-
ногорието - „Аурубис” в 
Пирдоп, „Челопеч майнинг” 
и „Елаците-Мед” в Мирко-
во, са с голям капацитет 
и по тази причина про-
центът на безработните 
при нас е под 5%. Това са 
нискоквалифицирани хора 
или такива, които не же-
лаят да полагат какъвто 
и да било труд. И по тези 
два критерия, по които се 
дават максимален брой 
точки, ние губим. По тази 
причина нито един от 
пет те ни нови проекта 
по ПРСР не беше одобрен.

Преди време област-
ният управител на Со-
фийска област Илиан 
Тодоров награди общи-
ната за успехи в катего-
рия „Спорт и младежки 
дейности”. 

Изградихме прекрас-
на спортна база, където 
тренират три детски 
отбора по футбол. Заед-
но със съседната община 
Златица сформирахме 
клуб „Средногорие-2016” 
с три възрастови групи, 
игрищата се използват 
също от основния отбор 
и ветераните на Мирко-
во. Предоставяме стади-
она и на други тимове от 
региона, за да провеждат 
при нас своите занимания 
и турнири. Прекрасният 
ни плувен басейни рабо-
ти на пълни обороти през 
лятото. Издръжката на 
спортния комплекс е из-
цяло от общината и въз-

лиза на около 110 хил. лв. 
Структуроопределя-

щото за икономиката на 
страната предприятие 
„Елаците-Мед” внася в 
държавата концесион-
на такса и по закон 50% 
от нея се разпределят 
между общините, на чи-
ято територия е разпо-
ложено технологично и 
минно оборудване. При 
нас идват средства от 
тази концесия, която ние 
използваме за социални 
дейности, образование, 
култура, спорт. 

Общината има добри 
отношения с ръковод-
ството на „Елаците-
Мед”. Много от нашите 
жители и на другите села 
работят там. Преди вре-
ме предприятието сани-
ра детската ни градина, 
предстоящо е и въвеж-
дането на мерки за енер-
гийна ефективност на 
здравната служба. Ръко-
водството на „Елаците-
Мед” ще закупи и пикап 
за развозване на топлия 
обяд от социалната кухня 
до петте населени места 
в цялата община. 

Казвате пет населе-
ни места, а по статис-
тика сте 11. 

Точното е пет села 
и шест махали. В три 
от махалите няма хора. 
Имаме планински селища, 
които доста оскъпяват 
бюджета - и със смето-
извозването, и с осветле-
нието, снегопочистване-
то, но там живеят хора 
и ние сме длъжни да им 
осигурим достоен живот. 
Благодарение на концеси-
ята успяваме да покрием 
всички необходими разхо-
ди за населението. 

Искам да използвам 
уважаваната трибуна на 
в. „Строител” и да при-
каня Вашите читатели, 
хората, които обичат 
да посещават различни 
красиви места, да пре-
открият за себе си и за 
своите семейства плани-
ните около Мирково. През 
първата събота на май да 
заповядат на нашия тра-
диционен събор. 

В едно интервю каз-
вате, че в Мирково има 

Цветанка Йотина е родена през 1953 г. в Кюстендил.  
По образование е икономист. От 1983 до 2001 г. работи 
в „Елаците-Мед” АД като административен секретар на  
изп. директор. От 2001 г. има частен бизнес. Била е 
общински съветник и председател на Областния съвет 
в Мирково. Омъжена, с три деца. От 2007 г. е кмет на 
общината. 

Реновираното кметство в с. Буново

Сградата на общината
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само още седем улици, 
които предстои да бъ-
дат асфалтирани. Нима 
ще станете първото 
българско село с напъл-
но асфалтирани улици? 

Нещо повече, за тези 
улици вече проведохме 
процедура за изпълнител 
и ще ги асфалтираме със 
средства от общинския 
бюджет. Следват таки-
ва дейности и в другите 
села, но нека да е ясно, че 
ще работим само там, 
където е готова подзем-
ната инфраструктура. 
Например в Буново пред-
стои изграждането на 
водопроводна мрежа и 
няма как да асфалтираме 
сега улици, а после да раз-
копаваме за тръбите. Бу-
ново е прекрасно, чисто и 
благоустроено планинско 
село в границите на на-
шата община. Там асфал-
тирахме общинския път, 
който преминава през 
цялото населено място 
и прави връзка с главно-
то трасе София - Бургас. 
Тази година предстои и 
ремонт на всички мосто-
ви съоръжения в Буново. 
През 2018 г. като превен-
ция срещу наводненията 
изчистихме коритото на 
местната река, направи-
хме сериозно обновяване 
на сградата на кмет-
ството, асфалтирахме 
пътя до жп гарата. С да-
рение от „Елаците-Мед” 

ремонтирахме и покрива 
на училището. 

Подали сме докумен-
ти за финансиране за из-
граждане на водопровод 
в с. Каменица, а скоро 
ще започне и подмяната 
на уличното осветление 
в селото за 35 хил. лв. 
Заделили сме около 120 
хил. лв. за рехабилитация 
на четвъртокласен път 
пак там. За село с 80 жи-
тели такива инвестиции 
значат много. 

Разкажете още малко 
за образователната ин-
фраструктура. 

В Мирково има една 
детска градина и едно ос-
новно училище. Грижите 
на нашата администра-

ция за тях се постоянни, 
децата, родителите, въз-
питателите и учителите 
са доволни. Тази година 
ще реновираме детската 
площадка, съобразена с 
всички норми за безопас-
ност при ползване. 

В училището се обу-
чават над 100 деца. Кара-
ме ги с наш автобус и аз 
лично съм окуражена от 
факта, че родителите по-
вярваха на своя кмет и на 
директора за провеждане 
на различни инициативи 
за подобряване на образо-
вателния процес. Подме-
нихме покрива на учили-
щето за около 220 хил. лв., 
като 100 хил. лв. даде 
Министерството на об-
разованието и науката, 
а останалите 120 хил. лв. 
осигурихме ние. 

Докъде стигна идея-
та за обща транспорт-
на схема за средногор-
ските общини?

Идеята забоксува. 
Много от хората полз-
ват личните си автомо-
били. Аз знам, че преди 
години в нашето село 
имаше четири леки коли 
и автобусите бяха пъл-
ни. Сега пред всяка къща 
има по два автомобила, 
а автобусите возят по 
двама-трима души. Пре-
возвачите няма как да се 
съгласят да пътуват на 
загуба.

Община Мирково си 
дофинансира местната 

транспортна схема. Ще 
дам пример със с. Каме-
ница. Там живеят към 80 
човека на възраст над 
70 години. Те пътуват в 
месеца веднъж или два 
пъти – до аптеката, до 
общината в Мирково или 
до центъра на Средного-
рието – гр. Пирдоп. 

Съвместната работа 
и с малките населени мес-
та върви добре. Тези хора 
са научени да се радват на 
дребните неща. Там все 

още е съхранен онзи сред-
ногорски дух на планинеца, 
който е отстоявал право-
то си на живот под слън-
цето и в труд, и в бран, и 
в празник.

Ние продължаваме да 
се развиваме със също-
то темпо така, както го 
правим през последните 
десетина години.

На бюрото Ви виж-
дам макет на паметник 
на капитан Борис Богда-
нов от известния скулп-
тор Александър Хайтов. 

По мое пред-
ложение Общин-
с к и я т  съ в е т 
взе решение на 
входа на Мирко-
во да изградим 
този паметник 
н а  н а ш е н е ц а 
Борис Богданов. 
Той  е  офицер 
о т  П ъ р в а т а 
световна вой-
на. За проявена 

храброст и героизъм по 
бойните полета получа-

ва Лента за храброст и 
орден лично от Ферди-
нанд. Капитан Борисов е 
пример за родолюбие, па-
триотизъм и национална 
гордост. Един истински 
българин! 

Гордост за хората 
от Мирково е и храмът 
„Св. Димитрий“. В Смол-
ско е църквата „Въведе-
ние Богородично”. По ини-
циатива на жителите на 
Буново и с моята лична 
подкрепа ремонтирахме 
покрива на тяхната ста-
ра църква, която е строе-

на някъде през 1840 г.

Кмет сте три успеш-
ни мандата, но 2019 г. е 
изборна. Ще се кандида-
тирате ли?

Ще бъда откровена. 
Все още категорично 
решение не съм взела. Но 
който и да се кандида-
тира, ако той е с моето 
разбиране, с моето виж-
дане за прогреса на хора-
та и на общината и ако 
аз го номинирам, той ще 

спечели. Казвам това без 
излишна скромност. За-
щото хората повярваха 
в пътя, по който вървях-
ме през всичките години 
на моите три мандата. 
И без професионализма 
на строителите няма-
ше да имаме храмове-
те, спортния комплекс и 
инфраструктурата. Три 
мандата, разбира се, са 
много време, но пък на-
шата община стана раз-
лична. Подредена, асфал-
тирана, чиста, с ведри 
хора. 

И НСОРБ

създава в региона своите революционни комитети и 
затова признателното население помага тук да бъде 
изграден негов паметник. Историческите традиции 
в община Мирково се предават от поколение на по-
коление. Между 1830 - 1840 г. мирковската общност 
в Цариград създава сдружението „Мирковски вакъф”. 
Целта му била да подкрепя всеки мирковчанин, както и 

да набира средства за развитие на селото. Така през 
1834 г. е построена църквата „Св. Великомъченик Ди-
митрий”. Особена гордост на Мирково е паметникът 
на първата българска кредитна земеделска коопера-
ция, учредена през 1890 г. от Тодор Йончев и Тодор 
Влайков – известния писател, който е родом от този 
край. 

Снимки авторът

Обновена сграда от образователната инфраструктура

Храмът в общинския център

Макетът на паметника на 
кап. Борис Богданов

Паметникът на Васил Левски

Спортният комплекс в Мирково

Паметникът на жертвите от атентата край 
Буново през 1985 г. 

„Елаците-Мед”
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Банката финансира проекти от 1 млн. до над 300 млн. евро банката правят анализ на ефективност-
та му, като разчетите показват, че 

68% от фирмите увеличават оборота си 

средно с 30%, 56% от тях подобря-
ват производителността си средно с 
26%, като 51% от компаниите, които 
разширяват предприятията си, значи-
телно повишават броя на служителите 
си средно с 23%, а 18% от клиентите на 
ЕБВР осигуряват външно финансиране за 
растежа си. Проектите, подпомогнати 
от институцията, могат да доведат до 
въвеждането на нови продуктови линии, 
стъпване на нови пазари, квалифициране 
за сертификации, намаляване на използ-
ваната енергия и на разходите или пъл-
на промяна на подхода към човешките 
ресурси. Банката си партнира с донори, 
за да може да се разделят разходите по 
проекта. Донорите, с които ЕБВР ра-
боти в България към момента, са Евро-
пейският консултантски център по ин-
вестиционните въпроси и програмата 
„Хоризонт 2020“. За повече подробности 
по споделянето на разходите можете да 
посетите сайта на финансовата инсти-
туция - www.ebrd.com/knowhow.

Бизнес подкрепа

Ако дадена фирма би могла да спечели 
от специфичен вид ноу-хау – например 
техническото знание за създаване на уе-
бсайт или за въвеждане на система за 

Снимка в. „Строител“

Задачите пред МСП, които могат да бъдат решени с помощта на консултантски услуги в рамките на програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР:
Стратегическо развитие на компанията 

и анализ на инвестициите:
1) анализиране/оценяване принципите, на 

които се основава сегашната стратегия, 
както и потенциала за изпълнението на 
тази стратегия

2) оценка при увеличаване на производ-
ствения капацитет/разширяване на обхвата 
на продуктите

3) анализ за въвеждането на нова произ-
водствена линия

4) анализ при пускането на нов продукт или 
услуга или при влизането на нов пазар

5) оценяване капацитета и ресурсите, не-
обходими за изпълнението на проекта

6) определяне на необходимостта от ин-
вестиция и разработване на инвестиционен 
проект

7) извършване на финансов анализ и про-
гнозиране

8) извършване оценка на риска, за да гаран-
тира приемането на оптимални стратеги-
чески решения

9) определя вътрешни (външни критерии) 
контролни точки за мониторинг и оценка на 
резултатите на компанията

10) привличане на външно финансиране/
инвестиции

Продажби и маркетинг:
1) анализ за промяна в стратегията за 

производство и стратегията за продажби
2) подобряване на ефективността на от-

дела за маркетинг/продажби
3) намаление на разходите за продажба
4) създаване/разработване на системи за 

продажба на продукти, привличане на клиен-
ти

5) разширяване на географията на про-
дажбите, вкл. започнете да изнасяте нови 
продукти

6) стартиране на нов продукт/излизане на 
нов пазар

7) въвеждане нова марка на пазар, препо-
зициониране или засилване на позицията на 
съществуващата марка

8) увеличаване броя на новите клиенти/

увеличаване на лоялността им
9) повишаване на информираността на 

клиентите за компанията/нейните продукти
10) увеличаване популярността и призна-

нието на компанията сред клиентите

Управление на предприятието на бизнес 
процесите:

1) оптимизиране на вътрешните проце-
дури и взаимодействие между фирмените 
отдели

2) стратегия за управление на персонала, 
вкл. по отношение на наемане на служители, 
оценка на тяхното изпълнение и заплащане 
на възнаграждение

3) повишаване на ефективността на ра-
ботата на служителите чрез прилагане на 
програми за обучение на нови служители и/
или специализирани обучения за опитни слу-
жители

4) внедряване на система за планиране 
на натоварването, мониторинг и оценка на 
ефективността на служителите

5) оптимизиране на процеса на обмен на 
информация в рамките на компанията, както 
и между дружеството и неговите контра-
генти

6) оптимизиране на технологичните пото-
ци между производствените единици

7) планиране на процесите, както и упра-
вление и контрол на работното място

8) определяне структурата на отдела за 
продажби

9) определяне на най-оптималните инстру-
менти за поръчки и дистрибуторски услуги 
за по-нататъшно внедряване

10) разработка на оперативни стандарти, 
които да гарантират ефективността на по-
ръчките и дистрибуторските услуги

Автоматизация на фирмени дейности и 
производство:

1) анализ на информационните потоци
2) одит на ИТ инфраструктурата
3) идентифициране на най-оптималните 

технологии за определен бизнес процес/функ-
ция

4) намаляване на разходите за труд и 
транспорт

5) разработка и прилагане на оперативни 
стандарти

6) реорганизиране и/или оптимизиране на 
вътрешните бизнес процеси, разпределяне 
на задълженията и текущите дейности на 
компанията

7) оптимизиране на бизнес процесите чрез 
въвеждане на автоматизирани системи за 
счетоводно и данъчно счетоводство, упра-
вление на наличностите, CRM, управление 
на логистиката, продажби и персонал, отчи-
тане на разходите, управление на документи 
и др.

8) повишаване на конкурентоспособност-
та чрез по-добро изпълнение на изисквания-
та на клиенти, доставчици, изпълнители и 
други партньори

9) подобряване на качеството на финан-
совото планиране, анализа и изготвянето на 
финансовите отчети

10) подобряване на ефективността на опе-
ративното и стратегическото управление 
на компанията

Управление на качеството на продукти-
те и услугите:

1) повишаване на конкурентоспособност-
та на компанията

2) осигуряване на устойчивост на разви-
тието на компанията и нейните икономиче-
ски резултати

3) оптимизиране на управленската и ор-
ганизационната структура на компанията

4) оптимизиране на бизнес процесите на 
компанията

5) привеждане на дейността на друже-
ството в съответствие с действащото 
законодателство

6) повишаване на финансовата ефектив-
ност и ефективността на дейността на 
компанията

7) увеличаване на участието и приноса на 
служителите в дейността на дружеството, 
както и степента на индивидуална отговор-
ност за резултатите от дейността на дру-

жеството
8) конкурентен анализ/оценка на ефектив-

ността на компанията
9) увеличаване на експортния потенциал 

на компанията
10) отговаряне на изискванията на потен-

циалните клиенти за наличието на подходя-
щи сертификати

Технология, проектиране и инженеринг 
на сгради:

1) формализиране на технологичните про-
цеси в производството

2) разработка на стандарти за качество 
на суровините за всички видове продукти

3) подобряване или замяна на съществува-
щи производствени технологии

4) увеличаване на производствения капаци-
тет / разширяване на гамата от продукти

5) разработва документация за контрола 
на съхранението на материалите и тяхното 
използване в производството

6) разработва техническа документация, 
необходима за получаване на одобрения и сер-
тифициране

7) повишаване безопасността на работ-
ното място

8) увеличаване на успеха на качествения 
контрол

9) разработване на технически изисквания 
за оборудване и съоръжения

10) изчисляване на разходите при планира-
нето на инвестициите

Намаляване на потреблението на енер-
гия:

1) оценка на енергийната ефективност на 
сградата и/или производствения процес

2) разработване на препоръки и списък с 
мерки за гарантиране на икономия на енергия

3) въвеждане или подобряване на енер-
гопреобразуващо оборудване

4) въвеждане на комбинирано производ-
ство на топлинна и електрическа енергия

5) гарантиране получаването на удосто-
верение за успешното преминаване на енер-
гийния одит

Мирослав Еленков,
Мартин Славчев

Европейската банка за възстановя-
ване и развитие (ЕБВР) е международна 
финансова институция, създадена през 
1991 г. Тя е притежавана от правител-
ствата на 66 държави, Европейския 
съюз и Европейската инвестиционна 
банка. ЕБВР е основана, за да помог-
не на държави в Централна и Източна 
Европа след Студената война, като 
целта е да се улесни процесът на пре-
минаване към пазарно ориентирани 
икономики. Банката работи чрез фи-
нансовите си партньори, но също така 
предоставя и проектно финансиране. 
Участието на институцията в индиви-
дуални проекти обикновено варира от 
1 млн. евро до повече от 300 млн. евро.

ЕБВР може да помогне на МСП да 
получат бизнес съвет или финансиране 
чрез програмата „Подкрепа за малкия 
бизнес“. За да се класира, една компа-
ния трябва да има до 50 млн. евро го-
дишен оборот и балансово число до 43 
млн. евро. Банката обикновено работи 
с фирми с по-малко от 250 служители, 
като подпомага дружества във всич-
ки сектори, освен такива, опериращи 
в областта на военната дейност или 
производство, тютюн, хазарт или фи-
нансови услуги. Институцията свързва 

своите клиенти с местни консултан-
ти и с международни съветници, които 
могат да помогнат за трансформира-
нето на широка гама от бизнеси - от 
най-малките, които искат да се раз-
растват, до тези, които излизат на 
глобалната арена. Мрежата на ЕБВР 
от експерти, консултанти и съветници 
помага на клиентите си да направят 

крачка нагоре и да започнат да мислят 
в глобални мащаби. От пчеларство в 
Баку до кашмир в Монголия, климати-
ци в Египет, винарни в Грузия или еко-
туризъм в Черна гора, експертите от 
финансовата институция имат умения 
в областта на управление на качество-
то, маркетинг, инженеринг. 

Една година след всеки проект от 

Ръководствата на КСБ и на ЕБВР за България проведоха работна среща
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6) търговско предложение за инвестиране 
в технологии, използващи възобновяеми енер-
гийни източници

7) въвеждане на технологии, използващи 
възобновяеми енергийни източници

8) намаляване на разходите за енергия и 
повишаване на енергийната ефективност

9) насърчаване на разширяването на дей-
ностите за производство на енергия от въз-
обновяеми източници

10) осигуряване на по-високо ниво на съ-
ответствие с екологичните разпоредби и 
намаляване въздействието върху околната 
среда

Екология:
1) минимизиране/премахване на замърся-

ването на околната среда, намаляване на 
емисиите (газове, отпадъчни води, шум, CO

2
)

2) намаляване на разходите за мерки за 
опазване на околната среда

3) създаване на нова система за стой-
ността и увеличаване на съответствието 
на корпоративната култура с принципите на 
управление на околната среда

4) изпълнение на план за действие, насочен 
към получаване на интегрирано екологично 
разрешение

5) намаляване на разходите, свързани с 
плащането на глоби за нарушаване на еколо-
гичните стандарти

6) демонстрация за спазването на еколо-
гичните разпоредби от страна на компани-
ята, както и нейната отговорност и анга-
жираност към принципите за опазване на 
околната среда

7) повишаване на конкурентоспособност-
та чрез въвеждане на система за управление 
на околната среда и производство на еколо-
госъобразни продукти

8) осигурява пълно съответствие с из-
искванията на законодателството за по-
вишаване на конкурентоспособността на 
компанията

9) изчисляване на размера на спестява-
нията от повторна употреба на матери-
алите и рециклиране на производствени 
отпадъци

10) подобряване на имиджа на компанията

Области за консултиране към програмата „Подкрепа на малкия бизнес“ на ЕБВР

Стратегия

Стратегическо планиране

Бизнес планиране, разработка на техническо-икономическа обосновка

Финансов анализ и планиране

Търсене на партньор

Маркетинг

Управление на продажбите

Изследване на целеви пазар и изработка на маркетингова стратегия

Брандиране и промотиране, включително разработка на e-Marketing

Организации
Организационно развитие

Управление и обучение на човешките ресурси

Операции
Реинженеринг и автоматизация на бизнес процесите

Управление на мрежата от доставчици

Информационни и 
комуникационни 

технологии

Специализирани информационни системи за различни индустрии

Система за управление на документооборота

IT инфраструктура

Системи за автоматизации на бизнес процесите и производството

Корпоративни управленски системи (CRM, ERP, HRM, MRP, MRP II и др.)

Инженерно-техни-
чески решения

Оптимизация на производствените линии и оборудване

Планиране и дизайн на архитектурни решения

Планиране и дизайн на инфраструктура

Управления на 
качеството

Внедряване на системи за качество

Системи за управление на качеството на храната

Внедряване на системи за промишлена безопасност

Внедряване на системи за продуктова безопасност

Ефективност на 
ресурсите

Енергиен одит, сертифициране и присъждане на рейтинг

Енергийни управленски системи

Инженерни решения за енергийна ефективност

Внедряване на енергийни възобновяеми източници

Управление на 
околната среда

Екологичен одит и оценка на въздействието на околната среда

Екологични управленски системи

Инженерни решения в областта на екологията

Счетоводство и 
финансово отчи-

тане

Финансов мениджмънт и счетоводни системи

Подобряване на финансовата информация за целите на управлението и от-
читането

Привеждане на финансовите отчети в съответствие с изискванията на на-
ционалните стандарти или МСФО

Преглед на финансовата информация в посока възпроизвеждане на одитируеми 
счетоводни отчети

управление на качеството, която да от-
говаря на стандартите на ISO, тогава 
от банката могат да подкрепят редица 
проекти. Това обикновено включва рабо-
та с квалифицирани местни консултан-
ти и често отнема от четири до шест 
месеца. Тази подкрепа покрива редица 
специализирани области на експертиза, 
като стратегия, маркетинг, организа-
ция, операции, технология, инженерни 
решения, управление на качеството, 
финансово управление, енергийна ефек-
тивност и околна среда. 

Отраслова експертиза 

Ако дадена компания иска да се кон-

курира в международен план, от ЕБВР 
също така предлагат възможността 
да се работи с международен консул-
тант с повече от 15 години опит като 
висш мениджър в същия отрасъл. Той 
или тя споделя това ноу-хау директно 
с ръководния екип на фирмите, изпъл-
няващи проекта, за да им се помогне 
да станат по-силни и да изградят на-
деждна стратегия за растеж. Тези про-
екти включват стратегически преглед 
на всеки аспект от предприятието от 
продажбите и маркетинга до износа, 
инвестициите и финансовото и стра-
тегическото планиране. Международ-
ните консултанти внасят своя богат 
опит в този отрасъл – те познават 

най-новите използвани процеси и тех-
нологии. Те са изпълнявали директорски 
роли и затова са запознати с предизви-
кателствата, с които са сблъскват на 
тези позиции. Но те познават и упра-
вленските техники, които са наистина 
ефективни, и знаят как да ги адапти-
рат към потребностите на всяко пред-
приятие. Същевременно международни-
те консултанти имат мрежа от бизнес 
контакти, създадена в хода на карие-
рата им, често осигуряваща връзки, 
които водят до взаимоотношения на 
ниво доставчици/купувачи и партньори 
и отварят пътя към нови пазари. ЕБВР 
разполага с повече от 2500 отраслови 
експерти от 73 държави. С внедрява-
нето на ноу-хау фирмите, изпълняващи 
проекти, стават по-продуктивни, с по-
вече познания за пазарите си и поради 
това и по-конкурентни. Фактически по-
вече от 70% от изп. директори на тези 
предприятия определят като по-добри 
или много по-добри шансовете за успех 
на своите компании след проекта.

Достъп до ноу-хау 

Чрез програмите на финансовата 

институция за професионално разви-
тие банката подпомага консултан-
тите да изградят уменията си, за да 
обслужват по-добре потребностите 
на клиентите й. Независимо от това, 
къде са разположени те, ЕБВР може 
да им помогне да намерят достъп до 
подкрепата, от която се нуждаят, за 
да преодолеят проблемите, които пре-
чат на излизането на по-големи пазари, 
като логистика, качество на продукта. 
Около половината от проектите, фи-
нансирани от кредитната институ-
ция, са с дейности извън столицата. 
От банката отбелязват, че има специ-
фични предизвикателства за жените и 
младите хора в бизнеса. Затова са съз-
дали специални програми за менторинг 
и дългосрочен коучинг, които осигуря-
ват допълнителна подкрепа за жените 
предприемачи. 

Иновации 

От ЕБВР насърча-
ват компаниите да бъ-
дат иновативни, като 
помагат да се въведе 
нова управленска кул-
тура, да се усъвършен-
стват производстве-
ните процеси и да се 
въведат нови техно-
логии, подобрявайки 
услугите и разширя-
вайки продуктовата 
гама на различните 
дружества.

Достъп до финанси-
ране 

Осигуряването на финансиране е 
едно от най-големите предизвикател-
ства за малките и средните предприя-
тия. ЕБВР може да помогне на фирмите 
да привлекат инвестиции чрез създава-
нето на бизнес планове, извършването 
на прединвестиционни проучвания или 
повишаването на отчетността им до 
нивото на международните стандарти. 
От ЕБВР насочват клиентите, които 
са готови за финансиране, към най-под-
ходящите източници, било това банка-
та, някоя от партньорските финансови 
институции, или други инвеститори. 
След вложенията ЕБВР помага на кли-
ентите си да постигнат своята цел, да 
вземат правилни решения за капитало-
вите си разходи, да подобряват корпо-
ративното управление и да управляват 
растежа си.

Ефективност на ресурсите и околна 
среда 

Специалистите от ЕБВР помагат 
на клиентите да адресират по ефек-
тивен, по отношение на разходите, 
начин жизненоважните въпроси на 
енергийната ефективност, възобно-
вяемата енергия и защитата на окол-
ната среда. Тъй като експертизата 
по ефективността на ресурсите е 
често недостатъчна, от институци-
ята работят за създаване на такава 
сред местните консултанти, за да я 
направят по-достъпна за различните 
фирми, които кандидатстват с проек-
тите си. Банката работи с малки до 
средни предприятия от почти всички 
сектори. 

Презентациите на програмата мо-
гат да бъдат изтеглени от сайта на 
в. „Строител“. 

1. Малко или средно 
предприятие?

4. Изберете експерт

2. Свържете се с нас

5. Управление на проекта

3. Определете бизнес 
потребностите си

6. Успех
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Вицепремиерът проф. Зорана Михайлович оцени високо работата на българските строители

Мирослав Еленков
 
„Щастлива съм, защо-

то изпълнените тунели 
изглеждат много добре. В 
момента правим довърши-
телните работи, напъл-
но асфалтирано е и скоро 
очак вам оттук да преми-
нат първите автомобили. 
Тъй като сигурността е на 
първо място, когато възло-
жителят на проекта „Кори-
дори Сърбия“ одобри, ние ще 
отворим магистралата“. 
Това каза вицепремиерът 
и министър на строител-
ството, транспорта и ин-
фраструктурата на Сърбия 
проф. Зорана Михайлович 
по време на инспекция на 
двата пътни тунела, из-

градени по АМ Е75 от Ниш 
за Скопие – „Предеяне“ и 
„Манайле“. Вторият е и 
най-голямата пътна тръба 
в Сърбия. Съоръженията са 
построени от „Евро Алианс 
Тунели“ АД. На събитието 
присъстваха Александър 
Сенич, и.д. изп. директор на 
„Коридори Сърбия“, и Мило-
рад Грчич, и.д. директор на 
„Електропривреда Сърбия“. 
От страна на строите-
лите на инспекцията бяха 
дипл. арх. инж. Валентин 
Трашлиев, главен изп. ди-
ректор на дружеството, 
както и Преслав Китипов, 
изп. директор. През paзлич-
ни eтaпи на двата обекта 
в Сърбия са работили меж-
ду 250 и 400 работници на 
„Евро Алианс Тунели“ АД, от 
които 180 висококвалифици-
рани кадри, над 100 машини 
с обща стойност над 12 - 15 
млн. евро и 5 тунелни коф-
ражи. 

„Планираме да пуснем 
в движение целия Коридор 
10, както и 102 км по Ко-
ридор 11 от Обреновац до 
Прежилина. Ще започнем и 
изграждането на три нови 
магистрали. Работим по 
участъка Прежилина - По-
жега, магистралата за 
Босна и Херцеговина в ра-
йона Сремска Рача - Куз-
мин и строителството на 
Моравския коридор. През 
3-тото и 4-тото тримесе-
чие на годината ще започ-
нем изграждането на бър-
зите пътища Рума – Сабак 

- Лозница и Ниш - Плокник“, 
съобщи вицепремиерът на 
Сърбия проф. Михайлович. 
„Предстои да подпишем 
меморандум за участъка 
Нови Бел - Сурчин, чието 
строителство е на стой-
ност около 70 млн. евро. Ще 
започнем работа и за под-
готовка на меморандум за 
трасето Пожега - Боляре, 
за което очакваната стой-
ност е между 1,5 и 2 млрд. 
евро“, каза още тя. Проф. 
Зорана Михайлович посочи, 
че с края на строителство-
то на Коридор 10 завършва 
важен цикъл и че тази го-
дина ще бъдат стартирани 
нови инвестиции в инфра-
структурата.

Александър Сенич от 
„Коридори Сърбия“ поясни, 
че по трасето на Коридор 
10 през ждрелото на Грде-
лица в момента се правят 
довършителни работи само 
на галерията по наклон 2 и 
по оборудването на двата 

тунела. Милорад Грчич от 
„Електропривреда Сърбия“ 
заяви, че всички подстанции 
и осветлението на тунели-
те са готови за пускане в 
експлоатация, когато се 
получи сигнал от „Коридори 
Сърбия“, че магистралата 
е отворена за движение. 
„Спазени са всички стан-
дарти за електрическите 
инсталации“, каза той.

Тунел „Манайле“, който е 
лот 3 на магистралата, е с 
двe тpъби c oбщa дължинa 
3608 м. Лявaтa e 1800 м, 
а дяcнaтa - 1808 м. Те са 
c oceм нaпpeчни вpъзки 
мeждy тях - двe зa мoтop-
ни пpeвoзни cpeдcтвa в 
cлyчaй нa aвapия и шecт зa 
пeшexoдци. Изпълнeни ca 
и ниши зa aвapиpaли МПС 
и такива зa инcтaлaции. 
„Манайле“ е завършен в 
края на миналата година, 
като в началото на 2019 г. 
се правят довършителни 
работи - боядисване, оф-

ормяне на бордюри, ниши, 
врати, монтира ce венти-
лация, осветление. Tyнeлът 
e изпълнeн пo нoв aвcтpий-
cки мeтoд. В началото на 
2018 г. e пpиключилa ра-
ботата по лот 4 - тунела 
„Предеяне“, който е с oбщa 
дължинa нa двeтe тpъби 
1946 м. Той е построен през 
февруари 2018 г., след кое-
то е оборудван с осветле-
ние, вентилация и т.н.

Стойността на двата 
проекта е над 90 млн. евро, 
а финaнcиpaнeтo e ocнoвнo 
oт Eвропейската инвести-
ционна банка. Дoгoвopитe 
зa изпълнeниe ca пo oбщитe 
ycлoвия нa FIDIC. Същинско-
то строителство e зaпoч-
нaлo пpeз 2014 г. и e пpиклю-
чилo в края на 2018 г., като 
през настоящата година се 
извършват някои корекции.

Дипл. арх. инж. Валентин Трашлиев, 
главен изп. директор на „Евро 
Алианс Тунели“:

Зaпoчнaxмe paбoтa c пpoeкти, кoитo бяxa дocтa 
ocтapeли и нeaктyaлни. Paзчитaшe ce изцялo нa кoм-
пeтeнциятa нa изпълнителя. Haй-гoлeмият пpoблeм 
oбaчe ce oкaзa гeoлoгиятa, кoятo нe кopecпoндиpaшe 
c пpoeктa и бeшe изключитeлнo лoшa и paзнopoд-
нa. B пoчти тpидeceтгoдишнaтa ни пpaктикa със 
120 км изгpaдeни тyнeли нe бяxмe cpeщaли пoдoбнa 
гeoлoгия, кoятo бyквaлнo нa мeтpи ce пpoмeняшe и 
изиcквaшe нeзaбaвнa peaкция oт нaшитe eкипи пpи 
пpoбивa нa тyнeлитe. Toвa зaтpyдни нeимoвepнo 
paбoтaтa и caмo блaгoдapeниe нa oпитa ни успяхме 
дa ce cпpaвим, което, paзбиpa ce, бeшe oцeнeнo oт 
възлoжитeля. 

Изключитeлнo съм дoвoлeн oт пocтигнaтoтo с 
помощта нa epyдиpaния ни пepcoнaл, cъвpeмeннaтa 
мexaнизaция, c кoятo paзпoлaгaмe, и aдeквaтнитe 
peшeния нa инжeнepнитe cпeциaлиcти.

Снимки авторът и Евро Алианс Инженеринг
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26 млн. лв. по ОПРР ще се инвестират в шосето, което е изключително важно за развитието на туризма

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

Страницата подготви 
Елица Илчева

С водосвет и първа копка в 
присъствието на зам.-министъра 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството Деница Николова 
и председателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфра-
структура“ Георги Терзийски за-
почна рехабилитацията на пътя 
от Дупница до Самоков. Във вто-
рокласното шосе с дължина 32,5 км 
ще бъдат инвестирани над 26 
млн. лв. Проектът се финансира по 
ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ 
чрез Европейския фонд за регионал-
но развитие и националния бюджет.

„Ремонтът е много ценен, за-
щото този път е връзка на ГКПП 
„Гюешево” с АМ „Струма”, с първо-

класното трасе София - Благоев-
град и с АМ „Тракия”. Важен е и с 
това, че ние свързваме региони-
те и търсим възможности да им 
осигурим икономическо развитие 
в различни аспекти. Този район е 
ключов и за туризма – тук са Са-
парева баня и Паничище, както и 
Белчин бани с крепостта „Цари 
Мали град“, която е една от най-
търсените дестинации“, каза зам.-
министър Николова.

Кметът на Дупница Методи 
Чимев подчерта, че това е десети-
летна мечта за жителите на три 
общини – Дупница, Сапарева баня 
и Самоков. Той заяви, че познава 
изпълнителите, и е уверен, че те 
ще се справят с обекта. В рекон-
струкцията освен цялостна подмя-
на на асфалта, възстановяване на 

отводняването на пътя, нови огра-
ничителни системи, пътни знаци и 
хоризонтална маркировка са вклю-
чени и три мостови съоръжения и 
един надлез. 

Зам.-министър Деница Нико-
лова обясни, че проектът е разде-
лен на два лота, за да се работи 
паралелно и да бъде завършен в 
срок от 15 месеца, като движение-

то няма да се 
спира. Единият 
започва от Дуп-
ница и завършва 
при границата с 
област София, а 
вторият е малко 
преди с. Клисура 
и е до кръстови-
щето с около-
връстния път на 

Самоков. Над 1,6 км от отсечката, 
която ще се ремонтира, преминава 
през Дупница и съвпада с трасето 
на бул. „Каваклия“ и ул. „Самоковско 
шосе“. Строителните дейности на 
лот 27 с дължина 16,8 км ще бъдат 
изпълнени от „Обединение Клису-
ра 2017“ с участници „Растер-Юг“ 
ООД и „Автомагистрали-Черно 
море“ АД. Стойността на договора 

е 10 707 816 лв. с ДДС. Строител-
ният надзор ще осъществява „Тран-
сконсулт-БГ“ ООД. Техният договор 
е за 302 760 лв. с ДДС. Авторският 
надзор е на „Илия Бурда“ ЕООД и е 
за 17 988 лв. с ДДС.

Изпълнител на строително-
монтажните работи на лот 28, 
който е 15,7 км, е дружеството 
„Път Дупница – Самоков“ ДЗЗД, 
в което са: „Галчев Инженеринг“ 
ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Догово-
рът им е за 15 442 154 лв. с ДДС. 
Строителният надзор е възложен 
на обединение „Надзор региони“, в 
което са „Строл-1000“ АД и „Тра-
фик Холдинг“ ЕООД. Стойност-
та на договора им е 296 400 лв. 
с ДДС. Авторският надзор е на 
„Илия Бурда“ ЕООД и е за 17 988 лв. 
с ДДС.

Само за няколко дни в края на мина-
лата седмица министърът на околната 
среда и водите Нено Димов подписа дого-
вори за изграждане на инсталации за от-
падъци с общините: Русе, Иваново, Сливо 
поле, Тутракан, Ветово; Кюстендил, Тре-
кляно и Невестино; Хисаря. Контрактът 
с Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и 
Ветово предвижда изграждане на съоръ-
жение за преработка на разделно събрани 
биoразградими отпадъци, образувани на 
територията на Регионално сдружение 
за управление на отпадъците за регион 
Русе. По този начин ще се осигури допъл-
нителен капацитет за рециклиране на 
около 18 хил. тона годишно. Общият раз-
мер на инвестицията е близо 34,8 млн. лв. 
Оперативна програма „Околна среда 2014 
– 2020” (ОПОС) осигурява безвъзмездна 
финансова помощ в размер на 26 млн. лв. 

Срокът за изпълнение на проекта е 45 ме-
сеца.

В Кюстендил, Трекляно и Невестино се 
предвижда проектиране и изграждане на 
инсталация за предварително третиране 
на битови отпадъци с капацитет 15 500 
тона годишно и на такава за аеробно ком-
постиране на зелени и/или биоразградими 
отпадъци с капацитет 3000 тона годиш-
но. Съоръженията ще обслужват 53 хил. 
жители. Проектът е на стойност близо 
9,7 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна 
финансова помощ в размер на 7 млн. лв. 
Срокът за изпълнение на дейностите по 
проекта е 35 месеца.

Компостираща инсталация ще се 
строи и в Хисаря, където съоръжението 
ще бъде за преработка на разделно събра-
ни зелени и/или биoразградими отпадъци 
с капацитет близо 3000 тона годишно. 

„Ще стартират дейности по трайно ук-
репване на срутището на пътя до Рилския ма-
настир“, съобщи в Кюстендил министърът на 
регионалното развитие и благоустройство-
то Петя Аврамова. „Като първи етап ще се 
направи анкериране и ще се поставят мрежи. 
Ще следим процесите и ако е необходимо, ще 
се изградят и подпорни стени. Предвижда се и 
допълнително обрушване на скалите“, обясни 
тя. Аврамова посочи, че по време на строител-
ните дейности движението няма да се спира, а 
ще се регулира със светофарни уредби.

Регионалният министър подчерта, че 
важни за икономическото и социалното раз-
витие на об ласт та са инвестициите по 
„ОПРР 2014 - 2020“, които са в размер на над 
51 млн. лв. по 20 договора. С над 7 млн. лв. ще 
бъдат подкрепени 6 образователни институ-

ции с капацитет близо 2500 деца и ученици. 
С част от средствата се изграждат Обе-
динено детско заведение и нов физкултурен 
салон към Основно училище „Неофит Рилски” 
в Дупница. 

Модернизират се 7 центъра за спешна по-
мощ по проекта на Министерството на здра-
веопазването, като инвестицията е 2,3 млн. 
лв. Подкрепени са 11 социални обекта, които 
се използват от близо 230 лица в процеса на 
деинституционализация. По 4 проекта на 
обща стойност 7,7 млн. лв. се изпълняват 
мерки за повишаване на енергийната ефек-
тивност в 14 жилищни и административни 
сгради. По два - за обновяване на градската 
среда, се инвестират над 10 млн. лв. в Кюс-
тендил и в Дупница. В Дупница се инвести-
рат и над 7 млн. лв. в проекта за интегриран 
градски транспорт.
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Ще бъдат приети основните насоки за 
работа и бюджетът за 2019 г.

Страницата 
подготви
Мартин Славчев

На основание чл. 20 
от Устава на Национал-
ния клуб на строителите 
ветерани (НКСВ) Упра-
вителният съвет (УС) 
на структурата свиква 
редовно Общо събрание 
на 23 април 2019 г. от 

14:00 часа в заседателна-
та зала на Камарата на 
строителите в България. 
Дневният ред включва 
приемане на отчети за из-
пълнение на дейността на 
УС и на Контролния съвет 
(КС) и такъв за изпълне-
ние на бюджета на НКСВ 
за 2018 г. Ще бъде гласу-
вано решение за освобож-
даване от отговорност 

на членовете и предсе-
дателите на УС и КС. По 
време на Общото събра-
ние ще бъде представена 
информация за организа-
ционното състояние на 
клубовете и секциите към 
НКСВ, както и за проведе-
ните чествания на Деня 
на строителя. Също така 
ще бъдат приети основ-
ните насоки за дейност-

На 27 март в офиса на Об-
ластното представителство на 
КСБ – Силистра, бе проведено 
събрание на Регионалния клуб на 
строители ветераните. На него 
присъстваха първият зам.-пред-
седател на НКСВ инж. Виктор 
Шарков, строителни инженери и 
специалисти. 

Поводът за събранието бе 
да се избере нов председател на 
клуба и членове на ръководство-
то. За председател бе избрана 
инж. Цанка Атанасова, член на 
Управителния съвет на КСБ, а за 
членове  – инж. Пламен Караива-
нов и Ленко Монев.

Клубът ще има за задача да 
приобщава бъдещи членове и да ги 
информира за новости в сектора, 
да активизира тяхната дейност 

в помощ на КСБ, да организира 
срещи с известни строители, да 

предложи достоен свой член за 
почетен гражданин на Силистра.

Годишното отчетно събрание 
на Регионалния клуб на строите-
лите ветерани, състояло се на 29 
март, реши да предложи на Об-
щинския съвет председателя на 
структурата инж. Васил Кънев и 
инж. Лили Попова да бъдат награ-
дени с почетния Златен знак на 
Самоков. Двамата имат дълго-
годишен личен принос в благоус-
трояването на града и района, а 
и през тази година честват юби-
леи. На събитието присъстваха 
инж. Виктор Шарков, първи зам.-
председател на НКСВ, и Красимир 
Милушев, зам.-председател на ОП 
на КСБ - София.

В отчета си инж. Васил Кънев 
изтъкна, че през миналата годи-
на в новия парк „Крайискърец” е 
открита морена в чест на стро-
ителите, съградили през 60-те 
и 70-те години на миналия век 
стената на р. Искър, която вече 
половин век надеждно пази града 
от катастрофалните в минало-
то наводнения. По случай Деня на 
строителя през 2018 г. строите-
лите ветерани са били поздраве-
ни от кмета на община Самоков 

Владимир Георгиев и председате-
ля на Общинския съвет Силвия 
Стойчева, а почетният Златен 
знак на града е бил връчен на дъл-
гогодишния всеотдаен строите-
лен специалист Славчо Рогачев. 
Работна група от клуба е огле-
дала състоянието на коритата 
на Искър и Бистрица и е излязла с 
предложение пред местната ад-
министрация за ремонт на някои 
участъци. Подобни СМР сега са 
предвидени в програмата на об-

щината за тази година. Основа-
телят на клуба Димитър Йончев, 
бивш председател, а от минала-
та година почетен председател, 
е удостоен от НКСВ със звание-
то „Заслужил деятел”. 

В отчета бе отбелязана и из-
дадената от в. „Строител“ книга, 
посветена на 5-годишнината на 
клуба. Инж. Васил Кънев, Димитър 
Йончев и Мария Георгиева бяха из-
брани за делегати на годишното 
Общо събрание на НКСВ.

Около 40 членове на секция 
„Строители воини“ към НКСВ на-
чело в председателя ген. Борис 
Анакиев проведоха годишното 
Отчетно събрание. 

Дневният ред включваше от-
чет за дейността за 2018 г. 

Бяха приети основните на-
соки и задачи за дейността за 
2019 г. Сред тях са активизи-
ране участието на членовете в 
дейността на секцията и отбе-
лязване на юбилейни годишнини, 
както и поздравления за рожде-

ните дни на строители ветера-
ни. Ще се обменя опит с други 
структури и областни клубове 
към НКСВ. Секция „Строители 
воини“ определи и своите делега-
ти за редовното Общо събрание 
на НКСВ.

Свидетел съм от зараждането на идеята на Българска-
та строителна камара, а сега Камарата на строителите 
в България, да има свой вестник, свой глашатай за успехи, 
проблеми и дела на строителното поприще. От самото 
начало, когато решихме да учредим Националния клуб на 
строителите ветерани (НКСВ), колективът на в. „Строи-
тел” беше най-добрият ни съратник.

Организацията и самото създаване на НКСВ бяха от-
разени така успешно, че бързо станахме познаваеми сред 
строителната гилдия.

Тук искам да отбележа заслугата на редактора Мар-
тин Славчев за учредяването на 30 регионални клуба и 6 
секции към НКСВ. Неговото присъствие и отразяване на 
създаването на клубовете ни вдъхваше увереност, че ще 
настъпи моментът нашият девиз „Уважение и приемстве-
ност между поколенията” да бъде приет от бранша. Той 
прегърна нашата кауза за свое хоби и заслужи поканата на 
УС на НКСВ да бъде приет за член на нашия клуб по случай 
10-годишния юбилей на вестник „Строител”.

ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ!

Това е нашият израз на признателност към колектива 
на вестник „Строител” начело с неговия прокурист и главен 
редактор, всеотдайната Ренета Николова. 

Честит празник!
Инж. Виктор Шарков,

Основател на НКСВ

До
в. „Строител“

та и бюджетът на НКСВ 
за 2019 г.

Делегати по право на 
редовно Общо събрание на 
НКСВ са председателите 

и членовете на УС и КС, а 
делегатите по избор са 
избраните на годишните 
събрания на регионалните 
клубове на строителите 

ветерани и секциите - по 
един делегат на 25 души. 
Регистрацията ще се из-
вършва от 13.00 часа в 
деня на събранието.
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Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Георги Сотиров 

Прове де н и я т  А ка -
демичен съвет във ВСУ 
„Любен Каравелов” беше 
посветен на амбициите 
на административното 
ръководство да решава в 
перспектива основни въ-
проси, които правят ви-
сшето учебно заведение 
търсено и предпочитано 
от младите хора. Особено 
в месеците преди новата 
кандидатстудентска кам-
пания. Ще припомним, че 
ВСУ подготвя висококва-
лифицирани строителни 
кадри от всички образо-
вателно-квалификационни 
степени – „бакалавър”, 
„магистър” и „доктор”. 
Училището развива на-
учноизследователска и 

приложно-практическа 
дейност, поддържа меж-
дународни контакти и 
осъществява студентски 
и преподавателски обмен 

с други висши учебни заве-
дения от страни на Евро-
пейската общност.

В експозето си пред 
Съвета, на който този 

път присъстваха и мно-
го студенти, ректорът 
проф. д.а.н арх. Борислав 
Борисов обърна внимание 
на стопанисването на го-

лямата материална база 
на кампуса, останала още 
от годините, в които учи-
лището е било военизира-
но. „Уважаемите колеги от 
Академичния съвет знаят, 
че моята практика при 
вземането на отговорни 
управленски решения е 
след задълбочено обсъжда-
не и премисляне. Така е и 
този път с реализирането 
на идеята за обновяване-
то на спортния комплекс”, 
направи встъплението си 
ректорът. „Преминали 
сме през всички правила 
за подобно обновяване 

на базата и смятаме, че 
нашите студенти, а и 
кандидат-студентите, 
ще имат уникално място, 
където да развият свои-
те спортно-технически 
умения, а и да поддържат 
своя жизнен статус”, уве-
ри проф. Борисов, след кое-
то връчи награди плакети 
на отличили се студенти 
в област та на спорта. 

След завършване на 
деловата част на Съ-
вета ректорът на ВСУ 
беше любезен да отгово-
ри на няколко въпроса на 
в. „Строител”.

 Проф. Борисов, има нещо 
символично във факта, че Ака-
демичният съвет на ВСУ „Лю-
бен Каравелов” се проведе на 
3 април – на датата, на която 
София е избрана за столица на 
Княжество България. А точно 
преди 10 години излезе първи-
ят брой на в. „Строител”, с 
който ВСУ поддържа сериозни 
професионални и творчески 
контакти. 

Наистина това съвпадение 
е символично. Ние, професио-
налистите, си даваме сметка, 
че при избирането на София за 
столица именно изграждането 
й като модерен европейски град 
е било в основата на възражда-
нето на българската държава. 
Излизането на първия брой на 
в. „Строител“ преди 10 години 
също е свързано със строител-
ството както в София, така и в 
цялата страна. 

Във ВСУ обучаваме студен-
ти и докторанти в градоус-
тройствените принципи, ар-
хитектурните и инженерните 
особености и специфики на раз-
витието на нашите градове, 
включително и на София както 
от създаването й до сега, така 
и по отношение на нейното бъ-
деще и перспективно развитие. 
Чрез планиране, проектиране 
и строително реализиране на 
идеите на нашите възпитаници 
София ще става все по-красива 
и все по-модерна като предпочи-
тано място за живеене на наши-
те съграждани.

Привлекателността на 
архитектурата и на строи-
телството са безспорни, но в 
тези специалности се изучава 
и математика, механика, съ-
противление на материали-
те и още доста предмети, за 
овладяването на които младе-

жите ще трябва да положат 
сериозни усилия. 

Всеки кандидат-студент 
съгласно традициите на ВСУ и 
практиката полага съответ-
ните изпити, като се отделя 
специално внимание на подго-
товката по математическите 
умения. Математиката е в ос-
новата на специалностите „Ар-
хитектура” и „Строителство 
на сгради и съоръжения”, които 
са и водещи във ВСУ. Ние, пре-
подавателите, не подценяваме 
ни най-малко математиката 
като общообразователна дис-
циплина, която задължително 
продължава да се изучава в пър-
вите курсове, независимо от 
факта, че профилирането в дис-
циплини, които са различни от 
общообразователните, става в 
по-горните курсове на обучение. 
Там стремежът ни е да дадем 
не само знания, но и необходи-
мите умения на студентите да 
могат по-бързо и ефективно да 
се реализират в живота. Трябва 
да отбележа, че точно в този 
аспект нашето училище се сла-
ви с това, че завършилите го 
успяват да намерят своето про-
фесионално място. Една голяма 
част от строителните фирми 
се ръководят от специалисти, 
които са се дипломирали във 
ВСУ „Любен Каравелов”. За нас е 
чест и отбелязваме с гордост, 
че председателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев е възпитаник 
на ВСУ.

Едно от големите предим-
ства на ВСУ е, че то е типи-
чен кампус по стандартите на 
развитите западни държави 
– разполага със солидна учеб-
на база, общежития, с добри 
възможности за прекарване 
на свободното време. В много 
близка перспектива ще имате 

и обновен спортен комплекс.
Наистина ВСУ има характер 

на модерен кампус, в който са 
ситуирани всички необходими 
сгради за обучение и научноиз-
следователска дейност. В него 
има симбиоза между общежи-
тия, спортни терени, зали и 
съоръжения, културен център с 
многофункционална зала, лабо-
раторно-изследователски ком-
плекс, библиотечна база, парко-
ва зона и т.н. 

Обновяването на спортния 
комплекс се състои в рекон-
струкция на големия стадион, 
който е с тревно покритие и 
дава възможност за провеж-
дане на футболни турнири от 
всички възможни първенства, 
включително и на професионал-
ни отбори. Той разполага с ле-
коатлетическа писта, както и 
с трибуни с капацитет за при-
съствие на сериозна публика, 
която да наблюдава спортни-
те събития. Отделно от този 
стадион се подготвя обновява-
нето на друго съоръжение, кое-
то има размерите на футболен 
терен, но с изкуствено покри-
тие и опция да бъде разделя-
но на три по-малки игрища за 
тренировки. И двата стадиона 
ще бъдат осветени с модерни 
и икономични технологии, дава-
щи възможност за провеждане 
на събития и в тъмната част 
на денонощието. Допълнител-
но се предвижда реновиране на 
площадки за тенис, баскетбол 
и волейбол. Идеята е компле-
ксът да задоволява нуждите 
на нашите студенти и препо-
даватели, но и да предоставя 
възможности за спортуване на 
жителите на града. По този на-
чин ще подкрепим инициативи-
те, свързани с това, че София е 
избрана за Европейска столица 
на спорта.

Двустранните споразуме-
ния по програмата „Еразъм +” 
за 2019 г. с Испания, Италия, 
Латвия, Полша, Португалия, 
Румъния, Турция, Франция, Че-
хия са още един солиден аргу-
мент младите хора да предпо-
четат да учат при Вас. 

Полагаме постоянни усилия 
за партниране с други универ-
ситети от Европа, а и извън 
нея. Имаме споразумение с Ка-
захстан, подготвяме такова и 
с Китай. Тези партньорства ни 
дават възможности както за 
студентски обмен, така и да 
дефинираме научноизследова-
телски задачи, които предста-
вляват двустранен интерес. 
Продължаваме работата по 
реализирането на програма-
та „Еразъм +”. Амбицията ни е 
този обмен все повече и повече 
да се увеличава. Това допринася 
изключително много за опозна-
ване на спецификата в овладя-
ването на уникалните професии 
на строителен инженер и архи-
тект. 

Радвам се, когато разбера, 
че много млади хора предпочи-
тат да се обучават във ВСУ, 

вместо да изберат учебно заве-
дение в някоя друга държава от 
ЕС. Нашите студенти имат въз-
можност да практикуват своя-
та професия навсякъде в Европа. 
Дипломите ни се признават от 
всички страни членки на ЕС.

По време на тържествено-
то отбелязване на 10-годиш-
ния юбилей на в. „Строител” 
Вие бяхте награден с плакет 
за доброто партньорство и ус-
пешно проведените съвместни 
инициативи. 

По повод на това се пошегу-
вах, макар че по този начин ис-
ках да изразя реалната оценка 
за сътрудничеството ни с ува-
жавания от гилдията в. „Строи-
тел”: „10 години са достатъчен 
срок не само за бакалавърска, 
не само за магистърска, но и 
за докторска степен в стро-
ителството. Затова заслуже-
но бихме могли да присъдим на 
в. „Строител” степен „доктор“, 
ако разбира се, министърът на 
образованието и науката внесе 
такова предложение за промяна 
в Закона за висшето образова-
ние.” 

Снимки авторът
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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.

За записване и информация: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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Мартин Славчев

Moto Expo 2019 се про-
веде от 10 до 14 април в 
обновената зала „Асикс Аре-
на“ в София. Изложението 
беше организирано 
от Асоциацията на 
автомобилните про-
изводители (ААП) 
и представи най-
големите  марки 
мотоциклети, АТV 
машини, скутери и 
мотопеди, а също 
аксесоари, резервни 
части и оборудва-

не. Уникалното изложение 
беше разположено на площ 
от 2500 кв. м. Посетите-
лите имаха възможност да 
разгледат щандовете на 
основните вносители и да 
се докоснат до най-нови-
те модели на Honda, Harley 
Davidson, Triumph, BMW, KTM, 
Kawasaki, Peugeot, Suzuki, 
Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto 
Guzzi, Yamaha, Husqvarna, 
Kymco, MV Agusta, Benelli, 
Quadro и др. Почти всички 
марки имаха премиери по 
време на събити-
ето. 

Зам.-минис-
търът на транс-
порта Ангел По-
пов откри шоуто 
точно в 11,00 ч. 
на 10 април. На 
о ф и ц и а л н а т а 
церемония при-
състваха още 
Богдан Николов, 
председател на 
Българската фе-
дерация по мото-
циклетизъм, Таня 
Груева, изп. директор на ААП, 
Атанас Василев, ръководи-
тел секция „Мотоциклети“ 
към ААП, Ивайло Жеглов, 
управител на „Експо тим“. 
Сред гостите бяха много 
известни личности, хора от 
бизнеса, както и фенове на 
мотоциклетизма. 

По време на Moto Expo 
2019 победителят от първия 
кръг на BMU European Road 
Racing Championship 

Ангел Караньотов показа 
новия си мотоциклет 
Ducati Panigale V4R. 

Наскоро пилотът записа 
рекордно време на състе-
зание в Гърция. „Карал съм 
този мотор само 10 пъти 
преди надпреварата. Но той 
е чудесно подготвен, не из-
питах никаква нужда да се 

напасвам към него. Изклю-
чително бърз е и сега тряб-
ва аз да гоня скоростта, 
на която той е способен“, 
обясни Караньотов. „За мен 
подобни събития са чудесни. 

Насочени са към 
хора, които са за-
познати добре с 
мотоциклетите 
и към тези, които 
тепърва навлизат 
в света на мото-
рите“, добави той. 
Ангел Караньотов 
е единственият 
българин, шампион 
в три мотоцик-
летни дисциплини.

Моделът FXDR 
114 от любимата 

марка на холивудската звез-
да Джейсън Момоа – Harley-
Davidson, също беше пред-
ставен на Moto Expo 2019. 
Актьорът, който е едно от 
лицата на Harley-Davidson, 
притежава няколко мотора 
именно от тази гама. Друг 
акцент на Moto Expo 2019 
бе легендарната машина на 
победителя в Moto GP Марк 
Маркес - Honda RC213V, чиято 
стойност е близо 1 млн. лв. 
Yamaha изложи уникалния 
триколесен мотоциклет 
Niken. Приключенският дух 
на марката бе представен 
от адвенчъра Tenere 700, 
заедно с XT1200ZE Super 
Tenere. Kawasaki пък показа 
впечатляващия пистов Ninja  
ZX-6R, който съчетава мо-
щен двигател с най-съвре-
менните технологии на 
марката. BMW представи 

новите мотори R 1250 GS 
Adventure и R 1250 R, скуте-
ра BMW C 400 X и супербайка 
BMW S 1000 RR. Специален 
гост на щанда на BMW беше 
най-добрият наш пистов 
състезател и многократен 
шампион на България Мар-
тин Чой.

През 2018 г. глобалният 
пазар за двуколесни во-
зила има растеж от 5,6%. 

Това ще рече, че са про-
дадени общо 62,4 млн. маши-
ни. Данните са от 80 пазара 
в света, като най-впечат-
ляващ растеж има в Индия. 
В същото време в Китай се 
отчита спад от 7%. Продаж-
беният рекорд е отбелязан 
през 2012 г. – 64,2 млн. броя. 
Очакванията за подобен рас-
теж са същите и през тази 

година. Общо 1 004 063 мо-
тори са регистрирани през 
2018 г. в ЕС, сочат оконча-
телните данни, публикувани 
от Европейската асоциация 
на производителите на мо-
тоциклети. Това предста-
влява увеличение от 9,9% в 
сравнение с тези за 2017 г., 
които са 913 723 броя. Все 
пак рекордът от 2010 г. на-
сам е през 2016 г. – 1 009 678. 
Най-големите мотоциклетни 
пазари в Европа през 2018 г. 
са Италия - 219 694 броя, 
Франция - 177 460, и Испа-
ния – 159 946. В топ 6 влизат 

още Германия със 156 108, 
Великобритания – 100 439, и 
Гърция – 32 575. В тези брой-
ки са мотоциклети с две и 
три колела с обем на двига-
теля над 50 куб. см, както и 
електрически модели.

В България през 2018 г. 
са продадени близо 130 
машини повече спрямо 
2017 г. 

Най-търсени са мото-
циклетите от 250 до 500 
куб. см – 325, или 31,6% па-
зарен дял, което е със 100 

мотора повече от 2017 г. – 
224 броя. Втори са машини-
те до 50 куб. см с 210 бройки 
и 20,4%. На 3-то място са 
тези от 500 до 1000 куб. см 
- 174 мотора, или 16,9% па-
зарен дял. Лидерските си по-
зиции по марки запазват ав-
стрийските КТМ – 222, или 
21,6%. Honda със 136 бройки, 
или 13,2%, се нареждат след 
тях. Огромен скок напред 
прави Vespa, като със 113 
продадени единици (11%) за-
ема 3-тото място. От тази 
марка през 2018 г. са прода-
дени 6 пъти повече машини 
спрямо 2017 г. На 4-та пози-
ция е Peugeot със 108 (10,5%), 
като френският производи-
тел е традиционно силен 
играч при скутерите. 5-и са 
BMW със 106 мотоциклета и 
10,3%, следвани от Yamaha 
със 78 бройки и 7,6%. В сред-
нокубатурния клас между 500 
и 1000 куб. см са продадени 
174 машини, или 16,9%. Първи 
в класацията са Kawasaki с 
46 броя, след тях са Honda с 
42 и BMW с 23. Традиционно 
силно, но със запазено равни-
ще са продажбите при мото-
рите с обем над 1000 куб. см 
– 124, или 12,1%. Лидери са 
BMW с 57 броя, следвани от 
Harley-Davidson с 24 и КТМ  
с 14. 

Зам.-министърът на транспорта Ангел Попов откри изложението

Ангел Караньотов е единственият българин, шампион в три 
мотоциклетни дисциплини

Снимки авторът и Moto Expo 2019

На Moto Expo 2019 беше изложена 
легендарната машина на победителя в Moto GP 
Марк Маркес - Honda RC213V

Kawasaki показа 
уникалния 

пистов Ninja 
ZX-6R, който 

съчетава мощен 
двигател с най-
съвременните 
технологии на 

марката
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Тухлените стени са желан елемент от дизайна, оголените тръби са хит 
Елица Илчева

Изваждането на показ 
на тухлени стени е пох-
ват не от вчера. Когато 
обаче към това прибавим 
и оголването на тръби-
те, наистина се получава 
нещо повече от превръща-
нето на дефекта в ефект. 
Ето как популярни в све-
товен мащаб дизайнери 
обясняват защо и по какъв 
начин можем да извлечем 
полза от всяка тухла или 
тръба. Червените кера-
мични блокчета придават 
характер на стаята, като 
служат за фокусна точка 
или осигуряват фон, който 
допълва или контрастира 
с другите елементи на 
помещението. Независи-
мо дали Вашият стил е 
индустриален, модерен 
или романтичен, еднооб-
разието на голата тухла 
може да добави текстура 
и финес. 

Б ет ан и  А да м с  от 
Bethany Adams Interiors 
използва този похват за 
дизайнерски акценти в 
домовете на свои клиен-
ти и твърди, че всички са 
много доволни. „Ако имате 
достатъчно късмет да 
живеете в дом със солидни 
зидани етажи, селективно 
премахнете мазилката на 
места, защото това е чу-
десен начин да добавите 
топлина и характер към 
Вашето пространство”, 
казва тя. Адамс твърди, 
че един от най-интерес-
ните начини за използва-
не на тухлена стена е да 
променяте с нея тексту-
рата в стаята - гладка 
срещу груба, модерна сре-
щу рустикална. 

Карол Маркот от Form 
and Function Raleigh пък 
добавя, че минималистич-
ният интериор е идеален 
вариант, ако искате да 
оставите непокрити по-
големи площи или дори 
всички стени. Тухлата 
обаче не е задължително 
да бъде оставена, както е 
зидана. Ако я искате като 
акцент в спалнята, спо-
койно може да я боядисате. 
Така ще създадете уютна 
и успокояваща атмосфера. 
Перфектно е, ако може да 
я ползвате като допълне-
ние на дървени подове и 
други елементи. Маркот е 
правила интересни експе-
рименти с премахване на 
мазилка зад камината, за 
да се подсили фокусната 
точка в жилището. Също 
така, ако имате измазана 
стая, наистина страхот-
на идея е да издълбаете 
буква от азбуката или 
друг елемент в нея. Има 
обаче нещо, с което тряб-
ва да се внимава. И това 
е, че според Маркот сте-
ната трябва да изглеж-
да автентична и затова 
трябва да се избягва там, 
където жилището е с раз-
лична конструкция. Напо-
следък много широко се 
прилага използването на 

тухлен фурнир, който час-
тично решава този про-
блем. Той е направен от 
същите материали като 
обикновените блокчета, 
така че ако му изберете 
правилното място, никой 
никога няма да разбере, че 
не е дошъл с къщата.

Havwoods International 
е компания, която произ-
вежда тухлени фасети, 
наречени TrikBrik. „TrikBrik 
е изключително гъвкав и 
удобен за инсталиране, 
тъй като се предлага на 
квадратен метър, който 
е лесен за рязане“, каз-
ва Алън Сингх, генерален 
мениджър на Havwoods 
International. Изпълнители-
те са използвали TrikBrik, 
за да постигнат външния 
вид на тухла в спални по-
мещения, кухни и дневни 

и да създадат облика на 
комин или камина. Въпреки 
това и Адамс предупреж-
дава, че ако се опитвате 
да добавите тухлена сте-
на към дом, където блокче-
тата не са част от архи-
тектурата, това може да 
се обърне срещу Вас. 

Колкото до тръбите, 
въпреки че са незаменима 
част от всяка сграда, те 
никога не са били приемани 
за нещо естетично. Сега 
обаче това се променя. 
Медни, месингови, черни 
и поцинковани стоманени 
тръби са новият хит в ди-
зайна и вместо да ги кри-
ят, интериорните специа-
листи ги вадят на видно 
място и ги натоварват 
и с други функции. Това 
може само да радва стро-
ителите, защото е доста 

по-практично тръбите да 
не са вградени в стените. 
Все пак всяка смяна или 
ремонт изискват разбива-
не, което е доста по-труд-
но, отколкото ако можеха 
просто да се ремонтират 
отвън.

„Не скривайте тръби 
и жици под мазилката, из-
вадени на показ, те могат 
да внесат много настрое-
ние и стил в дома Ви“, съ-
ветва Карла Мункастър, 
собственик и креативен 
директор на Urban Grain 
Interiors Limited. „Ако имате 
ретро тръби, те без съм-
нение ще бъдат покрити 
с много боя. Предишните 
жители сигурно ще са се 
опитали да ги скрият, но 
сега е напълно нормално 
и готино да ги покажете“, 
обяснява тя. Това не е 

единствената нова тен-
денция. Вече не е нужно да 
прибирате и кабели в една 
тръба, защото правилото 
е „колкото повече, толкова 
повече“. Всяка жица днес 
си има отделна тръба и с 
нея може да се създават 
композиции, казва дизай-
нерката и твърди, че е 
въпрос на смелост да на-
правиш графика с нещо, от 

което така или иначе не 
можеш да се освободиш. 

Единственото важно 
условие според нея е да 
се уверите, че правил-
но планирате дължини и 
размери и ги подрежда-
те в прави чисти линии, 
симетрично разположени 

под ъгъл. „Когато тръби-
те вървят успоредно и 
заедно „правят завои“ по 
стените, те са направо 
поразителни и всички не-
съвършенства по тях се 
превръщат в елементи от 
чара“, казва Мункастър. 
Тя предупреждава да не се 
редят многобройни тръби 
в няколко различни посоки, 
тъй като това е неприят-

но за окото. „Ако 
искате елегант-
но и минималис-
тично усещане, 
насочете се към 
по-тънки, а за по-
смели решения се 
спрете на дебели 
тръби и фитин-
ги”, съветва още 
дизайнерката. А 
ние допълваме, че 
все пък тръбите 
имат и предназ-
начение, което 
не бива да прене-
брегваме заради 
естетиката. 

Всъщност ос-
вен за строител-
ни продукти днес 

е модно железните пръто-
ве с всичките им сглобки 
да се ползват и като ма-
териал за създаване на 
артпредмети за бита. 
Те са идеални за произ-
водството на лампиони, 
пейки, столове, етажерки 
и други. 
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Страницата 
подготви 
Емил Христов

Гр у п а  и н же н е р и  и 
строителни експерти от 
Организацията на обеди-
нените нации (ООН) пред-
ставиха план за град на 
име Oceanix City. Идеята 
на проекта е да предложи 
алтернатива за милиони 
хора по света, чиито род-
ни места са застрашени 
от покачващите се нива 
на океаните и промените 
в климата.

Плаващият град на 
ООН ще е изграден от 
множество малки остро-
ви с хексагонална форма, 
всеки един от които ще 

може да приюти до 300 
души. Предвижда се насе-
леното място да разчита 
на огромни подводни фер-
ми - източник на храна, 
да разполага с модерни 
системи за извличане на 
питейна вода от въздуха 
и за пречистване на отпа-
дъчните води. Всеки един 
от модулите ще бъде по-
строен на сушата и след 
това ще бъде изтеглен в 
морето, където ще бъде 
закотвен. Различни части 
на проекта ще са констру-
ирани така, че да се поз-
волява тяхното местене. 
Миниатюрните острови 
са проектирани да оцеле-
ят след урагани от пета 
категория. Капацитетът 

на цялото съоръжение в 
първите години от него-
вата реализация ще е до 
10 хил. души. 

О б и т а т е л и т е  н а 

Oceanix City ще разпо-
лагат с всички модерни 
удобства за живот, вклю-
чително басейни, пазари, 
духовни и културни цен-

трове. Футуристичният 
град е предназначен да 
бъде развит в субтропич-
ни и тропически райони, 
които най-много са изло-

жени на риск от навод-
нения, но също така биха 
могли да предложат по-
привлекателна жизнена 
среда.

Комисията за градско планиране 
на Лондон одобри издигането на нео-
бичайна по форма висока сграда Tulip 
tower („Лалето“). Зданието е дело на 
архитектурното студио „Фостър 
енд партнърс“ и ще е високо 305 м. 
Работата по постройката може 
да започне до 2020 г. и да приклю-
чи през 2025 г., ако бъде одобрена и 
от кмета на града. След като бъде 
изградена, „Лалето“ ще се превърне 
във втората най-висока сграда в 
британската столица и в цяла За-
падна Европа след Shard.

Tulip tower ще бъде в съседство 
с небостъргача 30 St Mary Axe, по-
известен като Gherkin. Предвидено 
е новата структура да се превърне 
в културен и образователен център. 
Проектът на архитектурното сту-
дио визуализира здание с формата 
на високо стъбло, а прозорците - 

наподобяващи пъпките на цвете. 
Небостъргачът ще разполага с га-
лерии, бар и ресторанти, предлага-
щи 360-градусова гледка към града. 
Финансирането е осигурено от ми-
лиардера Якоб Сафра, който прите-
жава и Gherkin. Площадката на върха 
на сградата ще предлага над 20 хил. 

безплатни посещения за ученици 
от държавни училища всяка година. 
Новата туристическа атракция ще 
се впише в плановете на местните 
власти да създадат така наречена-
та Културна миля (Culture Mile), коя-
то да привлече повече посетители 
в Лондонското сити.

Новата кола на Джеймс Бонд във филма под ра-
ботното заглавие „Бонд 25“ ще бъде електрически-
ят автомобил Aston Martin Rapide E. Това решение 
е взето от режисьора на лентата Кери Фукунаги, 
който е активен природозащитник. Заснемането на 
филма трябва да започне на в края на април 2019 г. 
Главната роля ще се изпълнява от 51-годишния Да-
ниел Крейг.

Aston Martin Rapide E ще се задвижва от два елек-
трически двигателя. Общата мощност на еколо-
гичния седан ще бъде повече от 600 конски сили. 
С едно зареждане електромобилът ще изминава 
322 км. Батериите за колата се разработват от LG 
и Samsung. Ще бъдат произведени 155 коли. Според 
предварителните данни цената на автомобила ще 
е около 328 хил. долара. 

Столицата на Норвегия Осло ще стане първи-
ят град в света с безжична система за зареждане 
на електрически таксита. Технологията ще работи 
чрез плочи, вградени в пътната настилка под стоян-
ките, и приемници в автомобилите. От 2023 г. всич-
ки таксита в Осло трябва да станат електрически. 
Две години по-късно пък новите коли, продавани на 
територията на Норвегия, ще трябва да имат ну-
леви вредни емисии. Системата за зареждане ще 
бъде изградена от финландската компания Fortum и 
американската Momentum Dynamics. Целта е да се 
преодолее основната трудност пред електрифика-
цията на автопарка - липсваща инфраструктура, 
която принуждава таксиметровите шофьори да гу-
бят време в зареждане на батериите.

С население от едва 5 млн. души Норвегия е най-
големият пазар на електромобили в Европа. По данни 
на Асоциацията на автомобилните производители в 
Европа миналата година в страната са продадени 
46 143 коли на ток. На второ място е Германия с 
36 216, а на трето - Франция с 31 095.

Историческа фабрика получи нов живот благодарение 
на базираната в Ню Йорк архитектурна фирма ODA и ком-
панията за недвижими имоти Triangle Assets. Проектът 
изследва както адаптивната повторна употреба, така и 
историческото запазване в трансформирането на бивша-
та захарна рафинерия Arbuckle Brothers в творчески офис 
пространства. Сградата ще бъде чувствително обновена 
до съвременни стандарти, като внимателно ще бъде съх-
ранена нейната история. 

Построена през 1898 г., масивната структура за пръв 
път служи като захарна фабрика на братята Arbuckle. След 
като тя е превърната във винарна, предната конструкция 
е съборена, като остават само три от оригиналните фа-
сади. След това сградата остава празна в продължение 
на 50 години, докато Triangle Assets закупува имота с цел 
обновяване. Фирмата се обръщат към ODA, за да превърне 
склада с площ от 21 300 кв. м, разположени на 10 етажа, в 
гъвкави офиси, които имат панорамна гледка към Манха-
тън и крайбрежието на Уилямсбърг. 

Канадската стартираща компания Carbon Engineering 
твърди, че е осигурила финансиране за изграждането 
на футуристичен завод, който всяка година ще абсор-
бира въглероден диоксид от атмосферата колкото 40 
млн. дървета. Сред тези, които подкрепят финансово 
проекта, е основателят на Microsoft Бил Гейтс, както и 
няколко големи енергийни компании. „Кръгът на финанси-
ране показва все по-голямо признание за ползите и тър-
говската готовност на нашата DAC (Direct Air Capture) 
технология“, споделя изпълнителният директор на стар-
тъпа Стив Олдъм. 

Стартъпът гарантира, че съоръженията, разполо-
жени на 30 акра, ще уловят въглеродния диоксид, ще го 
складират или ще го използват за синтезиране на гори-
во, което може да се употребява за обикновени превозни 
средства. 

Предвижда се капацитетът на целия комплекс да е 10 хил. души
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Страницата подготви 
Мартин Динчев

Изключителна селекция от най-
младите световни и български 
джаз артисти очаква да предложи 
на родната публика фестивалът A to 
Jazz между 5 и 7 юли в Южен парк 2. 
Хедлайнери на деветото поредно из-
дание на събитието са новаторите 
Jacob Collier, Christian Scott и Ghost-
Note. Тази година акцентът е върху 
младото поколение в музиката, ново-
то звучене и авангардните смесици 
от стилове. 

Една от сензациите в този стил 
е първата специална изненада, с 
която най-големият джаз фестивал 
у нас ще зарадва вярната си публика. 
Номинираният за „Грами“ виртуозен 
тромпетист, композитор и проду-
цент Christian Scott, определян като 
абсолютен феномен в съвременна-
та музика и наречен от Jazz Times 
„Богът на новия стил в джаза“, ще 
демонстрира умението си да пре-
минава границите на музикалните 
форми и културните традиции със 
своя изключителен и неподражаем 
творчески подход. Едва 36-годиш-
ният музикант от емблематичния 
Ню Орлиънс умело руши звуковите и 
социални норми в най-новия си албум 
Ancestral Recall, който ще представи 
пред българските фенове. 

Феноменалният Jacob Collier е 
другата млада звезда в програма-
та на A to JazZ 2019. Певецът, мул-
тиинструменталист и продуцент 
е само на 24 години и е смятан за 
вундеркинд. След като се превърна в 
тотална интернет сензация със се-
рия от свои музикални видео клипове, 
той грабна вниманието и покрови-

телството на самия Quincy Jones. С 
албума In My Room от 2016 г. Jacob 
печели две награди „Грами“, както и 
приза на Jazz FM, а сред звездите, с 
които работи, се нареждат Herbie 
Hancock и Hans Zimmer. Посетите-
лите ще имат уникалната възмож-
ност да чуят и видят на живо Jacob 
за първи път с неговия новосформи-
ран квартет, с който ще представи 
новия си албум Djesse.

Истинска звукова експлозия оч-
аква и феновете на фънка с третия 
хедлайнер на фестивала – форма-
цията Ghost-Note. Зад набиращата 
скорост банда стоят музиканти 
от съставите Prince, Snoop Dogg, 
Erykah Badu, Markus Miller, Kendrick 
Lamar, Toto и други. Начело с извест-
ните перкусионисти Robert „Sput“ 
Searight и Nate Werth те ще завла-
деят сцената на A to JazZ с дивата 
си и богата продукция с привкус на 
афробийт, хип-хоп, психиделия и дори 

световен фолклор.
Още редица брилянтни музикан-

ти ще бъдат представени в програ-
мата на фестивала. На сцената на 
A to JazZ ще се качат селектирани-
ят от Glastonbury квартет Ritmos 
Negros (Перу, Испания, България), 
уникалният джаз проект на Теодо-
сий Спасов VЯRA, съвременен джаз 
с фолклорни елементи и електро-
нен звук от българо-холандското 
Bodurov Trio, както и световно при-
знатата формация Koka Mass Jazz. 
Басистът Димитър Карамфилов ще 
представи дебюта си „Екология”, 
изключителната Прея ще се изяви 
с дългоочаквания си първи авторски 
албум, а българо-френският квар-
тет MEY feat. JCat ще изпълни по-
следния си запис Love & Receive. 

Организаторите на A to JazZ са 
подготвили и още вълнуващи изжи-
вявания, а както обикновено входът 
е свободен.

Отвлечено малко 
момиченце, затво-
рено в чужд ван. Без 
път за бягство, без 
обхват на телефона, 
без помощ и без оръ-
жие. Какво би напра-
вил? По бестселъра 
„Без изход” на Тейлър 
Адамс, изкачил се бър-
зо в книжните класа-
ции на американския 
и английския пазар, 
вече се подготвя и 
екранизация. Очаква 
се режисьор на филма 
да бъде Скот Франк, 

известен покрай сериала Godless.
Дарби Торн е студентка, запътила се сама през 

Скалистите планини, за да стигне възможно най-бър-
зо до болницата, където оперират майка й. Снежна 
буря обаче блокира проходите и се налага да отбие 
и да прекара нощта в крайпътен заслон високо в 
планината заедно с четирима непознати. Всичко се 
превръща в истински кошмар, когато Дарби разбира, 
че в една от колите на паркинга в кучешка клетка 
е заключено 7-годишно момиче. Кой е престъпникът 
е какво възнамерява да прави с жертвата си? Колко 
време ще трябва да чакат помощ?

Тейлър Адамс ни представя хитро замислен и без-
компромисен трилър в духа на Джеймс Патерсън и 
Агата Кристи, който успява да пречупи добре позна-
тите жанрови клишета и да изненада читателите с 
неочакваните си обрати. 

Най-големият подобен фестивал у нас изненадва с хедлайнери 
от бляскавите сцени нa Glastonbury и North Sea Jazz

Двойният албум The World of Hans Zimmer 
– A Symphonic Celebration вече е на музи-
калния пазар

Двойният албум The 
World of Hans Zimmer – A 
Symphonic Celebration, кой-
то включва пълната про-
грама от супер успешния 
концертен спектакъл на 
Ханс Цимер The world of 
Hans Zimmer, вече е на му-
зикалния пазар. Специално 
за случая Цимер прави нови 
аранжименти на някои от 
най-популярните си твор-
би и ги свързва в единно 
и наелектризиращо шоу 
от сюити за оркестър, 
хор и впечатляващ брой 
солисти. Всяка концертна 
сюита съдържа най-раз-
познаваемите части и 
мелодии от различни фил-
мови творби, преливащи 
се в ново симфонично про-
изведение. 

В албума има откъси 
от легендарните саунд-
трак албуми към филмите 

„Черният рицар“, „Шифъ-
рът на Леонардо“, „Цар 
Лъв“, „Карибски пирати“, 
„Мисията невъзможна“, 
„Гладиатор“ и др. 

В записите участва 
оркестър от популярни 
солисти и певци, както 
и дългогодишните твор-
чески партньори на Ханс 
Цимер – музикалният ди-
ректор Гавин Грийнуей, 
световната звезда Лиса 
Джерард, мултиинстру-
менталистът Педро Ус-
таш и набиращата все 
по-голяма популярност 
оперна певица Валентина 
Нафорнита. Записите са 
реализирани в прочутата 
концертна зала Wiener 
Konzerthaus с Виенския ра-
дио-симфоничен оркестър 
ORF и хора Neue Wiener 
Stimmen под диригент-
ството на Мартин Гелнер.

Събитията във филма 
се развиват в Лос Андже-
лис през 1973 г.. Анна Гар-
сия е вдовица, която живее 
в изолация и се опитва да 
възпитава двете си деца, 
като същевременно рабо-
ти в социалните служби. 
По време на разследване 
на загадъчното изчезване 
на свои подопечни тя на-
мира изключителни прили-
ки със свръхестествени 
явления, които тормозят 

и преследват собствено-
то й семейство. 

С подкрепата на мест-

ния свещеник Анна разбира, 
че зъл дух на мексиканска 
жена, самоубила се преди 

много години, известна 
като Ла Йорона, или Плаче-
щата жена, иска да отвлече 
нейните собствени деца... 

В латиноамериканския 
фолклор Плачещата жена 
е призрак на жена, която 
е удавила собствените си 
деца и причинява неприят-
ности на хората наоколо. 
Според легендата, докато 
ги търси, тя отвлича дру-
ги отрочета, които прие-
ма за свои.

Виртуозният 
тромпетист Christian 
Scott ще демонстрира 
умението си да 
преминава границите 
на музикалните форми и 
културните традиции

Певецът и мултиинструменталист 
Jacob Collier е само на 24 години и е 
смятан за абсолютен вундеркинд

Истинска звукова експлозия очаква и феновете на фънка с третия хедлайнер на 
фестивала – формацията Ghost-Note
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Светослав Загорски

Пролетта е перфект-
ното време за почивка на 
най-красивия речен ланд-
шафт в Европа – долината 
на Мозел в Германия, про-
чута и като най-голямата 
в света планинска площ, 
засадена с лозя. Разпо-
ложените на стръмните 
склонове масиви привли-
чат погледа с красотата 
си, а накацалите навсякъ-
де градчета те подканят 
да ги посетиш. Такъв е 
Бернкастел - Кюс, очаро-
вателно населено място, 
известно с прекрасното 
си вино. То се намира меж-
ду Кохем и Трир и често е 
наричано „Перлата на Мо-
зел“. 

Всъщност Бернкастел 
- Кюс е съставено от два 
града, свързани с мост – 
Бернкастел е разположен 
от източната страна 
на река Мозел, а Кюс - на 
западната. Бернкастел е 
обявен за град през 1291 г. 
около ръкополагането на 
архиепископа на Трир, като 
малко след това е постро-
ено и първото кметство 
там. През 1905 г. Бернкас-
тел се слива с Кюс.

Най-добрата отправна 
точка, за да се усети ат-
мосферата на това уни-
кално населено място, е 

площадът „Маркплац“

в центъра на Бернкас-
тел. „Маркплац“ е средно-
вековното сърце на града 
и е сред най-добре запа-
зените пазарни площади 
в Германия. От двете му 
страни се издигат няколко 
реда очарователни къщи в 
стил фахверк, датиращи 
от XVII век. Те са с харак-
терна дървена конструк-
ция, която е и част от 
красивата им фасада. На 
площада има и много ста-
ри кафенета, в които се 
приготвят традиционна 
немска закуска с колбаси, 
вкусни хлебчета, студени 
напитки, сладкиши и, раз-
бира се, ароматно кафе. 
Можете да хапнете и в ня-
кое от типичните ресто-
рантчета, където се сер-
вират свински крачета, 
пушена змиорка или тра-
диционен шницел с карто-
фена салата, а за десерт 
– сочен ябълков пай.

Най-интересният за 
туристите обект на па-
зарния площад е сграда-
та Spitzhäuschen, която е 
сред най-старите в Берн-
кастел. Построена е през 
1416 г. в стил фахверк, 
като приземният етаж е 
по-тесен от останалите 
над него. Тя е с остъклен 
покрив и разполага с малък 
винен бар. Heinz'sche Haus 
е другата къща на „Мар-
кплац“, която се радва на 
голямо внимание от стра-
на на посетителите.

Интересна забеле-
жителност е и старото 
кметство - Rathaus, което 
се отличава със своята 

архитектура, с базалто-
вата си колона, извития 
бароков покрив и каменна-
та фигура, носеща глобус. 
Строителството на обек-
та е приключило в края на 
XIII в.

Само на няколко крач-
ки от Rathaus се намира 
Graacher Tor. Това е 

единствената оцеляла кула 
с порта,

построена през 1300 г., 
която свързва Бернкастел 
със с. Граач. В минало-
то кулата е защитавала 
града от чуждестранни 
нашествия, служила е за 
затвор, както и място за 
настаняване на бездомни. 

Днес вътре има малък му-
зей, представящ история-
та на района. Експозиции-
те показват оръжия, герб, 
флагове, снимки, илюстра-
ции и др.

В близост до Graacher 
Tor е изходната точка за 
круизи по реката, които 
започват и завършват в 
Бернкастел - Кюс. Прежи-
вяването е невероятно, 
тъй като от корабчета-
та се разкриват красиви 
панорамни гледки към ло-
зовите масиви и впечат-
ляващи каменни вили по 
маршрута. 

Задължителни за раз-

глеждане са руините на 
замъка „Ландхут” от IX в., 
който някога е бил домът 
на архиепископите на Трир. 
Сградата е унищожена 
при пожар през 1692 г. За-
мъкът е на високо, до него 
се стига след стръмно 
изкачване от близо един 
километър по път сред 
лозя и гора. Усилията си 
заслужават, защото от 
върха се открива неверо-
ятна гледка към долината 
на реката. Все пак за хо-
рата, които не желаят да 
се катерят до руините, е 
осигурена алтернатива - 
специален жълт автобус, 
който тръгва от „Мар-
кплац“ и достига до пор-
тите на замъка. 

На около половин ки-
лометър от старото 
кметство, на отсрещна-
та страна на реката, се 
намира 

болницата „Св. Николаус“.

Тя е основана през 
1458 г. от Николай фон Кюс 
за бедните. Той е роден в 
Кюс и е почитан като един 
от най-значимите немски 
привърженици на ренесан-
совия хуманизъм. Има и 
редица мистични и духов-
ни писания и е известен 
и като Кардинал Николай 
Кузански. В параклиса към 

болницата е заровено сър-
цето на Николай фон Кюс. 
Болницата съхранява и 
световно известна колек-
ция от редки древни кни-
ги, а в мазето на „Свети 
Николаус“ се помещава ви-
нотека, където ще имате 
възможност да опитате 
прекрасно мозелско винце. 

В непосредствена бли-
зост до здравното заве-
дение е 

мултимедийният музей 
Mosel Wine.

В  не го  е  съ б р ан а 
2000-годишната история 

на най-стария лозарски 
район в Германия - Мозел.

В Бернкастел има и 
други красиви площади, 
като Platz am Bärenbrunnen 
- площада на Мечия фон-
тан, и Karlsbader Platz. 
Вторият е построен през 
2005 г. и е кръстен на чеш-
кия град партньор, чието 
немско име е Карлсбад. 

М н ого  крас ив  е  и 
Doctorbrunnen – Доктор-
ският фонтан. Той изо-
бразява сцени от старата 

легенда за производство 
на местно вино, направе-
но от известен доктор. 
Местните твърдят, че 
най-хубавото вино може 
да се опита именно на 
Doctorbrunnen в една пре-
красно  реставрирана 
сграда от 1668 г.

За тези за, които леген-
дата за доктора и виното 
представлява интерес, в 
определени дни от година-
та се провежда обиколка, 
наречена Doctor Wein Tour. 

Руините на замъка „Ландхут”

Красивият пазарен площад

Една от красивите вили по брега

Мостът над Мозел, който свързва Бернкастел и Кюс

Най-сниманата къща Spitzhäuschen
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Определяне на изпълнител за изработване на тех-
нически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пъ-
тища (локали), осигуряващи достъп/връзка на... продължава в Раздел II.1.4.”

Наименование: Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения 
на територията на Столична община – район „Люлин“

Наименование: Извършване на СМР по обособени позиции

Наименование: Реконструкция и доизграждане на част от магистра-
лен водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от откло-
ненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод

Наименование: Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна 
мрежа, Община Бойчиновци

Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на автор-
ски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешна-
та водопроводна мрежа на гр. Луковит, в три обособени позиции

Наименование: Извършване на СМР за ремонтни дейности на пътна 
мрежа, улици и тротоари на Община Георги Дамяново”, разделена на две 
самостоятелно обособени позиции

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи за изпълнение на обект: „Рехабилитация на улици в Община Гулян-
ци”, който включва шест подобекта

Наименование: Изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилита-
ция на ул. „Отец Паисий” и ул. „Йоан Екзарх” по проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улици в град Велики Преслав“

Наименование: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славци“ и ВЛ 110 kV 
„Бакаджик“

Наименование: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2019 годи-
на“ в т.ч.: Път VRC1089 - (II - 16, Ребърково - Зверино) Лютиброд - Граница 
община (Мездра - Враца) - Челопек... Продължава в II.1.4)

Наименование: Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Буря – Чардафон", 
ВЛ 110 кV „Смилово" и ВЛ 220 кV „Куманица”

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

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 15 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 485
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20/05/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул.  
„Македония“ №3, административната сграда 
на Агенция „Пътна инфраструктура”

Дата: 21/05/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Димитър Пелтеков/инж. Петя 
Янева
Факс: +359 29522563
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173283
E-mail: d.peltekov@api.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=906677&mode=view

Възложител: Община Минерални бани
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 10 909 680.19 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 15/05/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: с. Минерални бани, 
бул. „Васил Левски” 3, ет. 3, заседателна зала

Дата: 16/05/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Нуртин Сафет Сабри - за-
местник-кмет
Факс: +359 37222260
Адрес: бул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: www.mineralnibani.bg
Телефон: +359 377222020
E-mail: mb_tenders@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=906606&mode=view

Възложител: Община Бойчиновци
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 5 134 676.91 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 730
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 08/05/2019    Местно време: 
10:00 
Отваряне на офертите: В сградата на Об-
щина Бойчиновци

Дата: 07/05/2019   Местно време: 17:00 
За контакти: Петър Винешки
Факс: +359 9513-2236
Адрес: ул. „Г. Генов” №2
Адрес  на  възложителя:  h t t p : / /www .
boychinovtsi.bg/
Телефон:  +359 9513-2236 / +359 882-104724
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907246&mode=view

Възложител: Община Луковит
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 2 657 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 225
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 07/05/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Луковит, ул. 
„Възраждане“ №73, общинска администрация

Дата: 08/05/2019    Местно време: 13:00 
За контакти: А. Цветанова - гл. експерт 
ППОП 
Факс: +359 69752014
Адрес: ул. „Възраждане“ №73
Адрес на възложителя: www.op.lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
E-mail: lukovit@lukovit.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=906692&mode=view

Възложител: Община Георги Дамяново
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 625 110.36 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 14/05/2019    Местно време: 
16:00  
Отваряне на офертите: с. Георги Дамяново, 
област Монтана, „Единадесета“ №2, етаж 2, 

заседателна зала
Дата: 15/05/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Десислава Йорданова
Факс: +359 095512340
Адрес: ул. „Единадесета“ №2
Адрес на възложителя: www.georgidamyanovo.com
Телефон: +359 095512220
E-mail: gd3470@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=906647&mode=view

Възложител: Община Гулянци
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 398 125 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 30/04/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Гулян-

ци, гр. Гулянци, ул. „Васил Левски“ №32
Дата: 02/05/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Адриян Апостолов
Факс: +359 65612567
Адрес: ул. „Васил Левски“ №32
Адрес на възложителя: http://www.gulyantsi.net
Телефон: +359 65612171
E-mail: adrian_apostolov72@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=906618&mode=view

Възложител:  Столична община, район „Лю-
лин”
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 900 000.00 лева
Краен срок за изпълнение:  Крайна Дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 03/05/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, район 
„Люлин”, жк „Люлин”, бул. „Захари Стоянов“ 

№15
Дата: 07/05/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Миглена Спасова
Факс: +359 029250085
Адрес: бул. „Захари Стоянов“ №15
Адрес на възложителя: www.lyulin.bg
Телефон: +359 029237240
E-mail: lyulin@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907099&mode=view

Възложител: Община Разград
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 539 702.40 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 02/05/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели 
Лом” №37А, етаж 1, зала №102

Дата: 03/05/2019 Местно време: 10:30 
За контакти: Веселка Дакова, Галина Панай-
отова и инж. Камен Илиев
Факс: +359 84-660090
Адрес: бул. „Бели Лом“ №37А
Адрес на възложителя: www.razgrad.bg
Телефон: +359 84-618171/+359 84-618183/+359 
84-618141
E-mail: kmet@razgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=907254&mode=view

Възложител: Община Велики Преслав
Oсн. предмет: 45233140
Прогнозна стойност: 506 513.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 02/05/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Велики Преслав, 
ул. „Борис Спиров“ №58, сграда на Община Ве-

лики Преслав
Дата: 03/05/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Димо Бодуров - зам.-кмет
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_2014
&id=906842&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 400 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 14/05/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, зала Обществени поръчки

Дата: 16/05/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: Мария Цветанова; Силвия Сто-
янова
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29696886
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=906886&mode=view

Възложител: Община Враца
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 332 197.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 02/05/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Враца - гр. Враца, ул. „Сте-
фанаки Савов“ №6

Дата: 03/05/2019     Местно време: 10:00 
За контакти: Ваня Могиланска - главен екс-
перт отдел Обществени поръчки
Факс: +359 885639786
Адрес: ул. „Стефанаки Савов“ №6
Адрес на възложителя: http://www.vratza.bg/
Телефон: +359 885639786
E-mail: vmogilanska@vratza.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=906910&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 312 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 07/05/2019   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: на адреса на въз-
ложителя: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” 
№201, партер, заседателна зала Обществе-
ни поръчки

Дата: 09/05/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: Елена Маврова по процедурни 
въпроси; Никола Новев по технически въпроси
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29691352
E-mail: op@eso.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=907200&mode=view

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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Тенис

Инж. Борис 
Недялков

ВИСША ЛИГА
Във  Висша -

та лига бомбата 
хвърли отборът 
на G.P. Group, след 
като изигра пер-
фектен мач срещу селекцията на „Инфра Холдинг“ и 
се наложи с класическото 3:0. След безрезултатно 
първо полувреме през втората част паднаха и трите 
гола в мача, дело на Теодор Сърбев (2) и Бончо Смилков.

При перфектно начало и две попадения на Ерсин 
Георгиев и Мохамед Сила отборът на „Контракт сити“ 
допусна поредния обрат и нова загуба във Висшата 
лига. Тя дойде от водача във временното класиране - 
селекцията на „Марибор Строй“. Мачът завърши при 
резултат 3:2 за „Марибор“, а герой за победителите 
с хеттрик стана Кирил Донев.

Преследвачите на „Марибор“ в класирането - „Бул-
строй груп“, не допуснаха изненада и спечелиха двубоя 
си срещу „Пайп Систем“ с 5:3. Момчетата от „Пайпа“ 
стояха много добре на терена и до 3:3 на всеки гол на 
техния противник отговаряха с попадение. Но в края 
на мача допуснаха два последователни гола в своята 
врата и загубиха срещата. За победителите се разпи-
саха Младен Русков (3) и Петко Петков (2), а за загуби-
лите точни бяха Денис Борисов (2) и Максим Василев.

Жребият противопостави един срещу друг два 
отбора, които още не познаваха успеха в предишните 

кръгове – „Бокал“ 
и „Монтаж Стро-
ителни Конструк-
ции“.  Крайният 
резултат от бит-
ката между два-
та тима - 5:3, бе 
в полза на „Бокал“ 
след хеттрик на 
Расим Рашид и по 

едно попадение на Емил Янков и Георги Кундурджиев. За 
„монтажниците“ се разписаха Александър Генов, Калин 
Митев и Николай Филипов.

Съседите във временното класиране „Каммартон 
България“ и „Кордел България“ направиха зрелищно 5:5 
помежду си, с което си поделиха по една точка. Реа-
лизаторски умения за каммартонци показаха Андреас 
Станков с хеттрик и по едно на Цветан Милотинов 
и Кристиан Кирилов, а за корделци точни бяха Милен 
Кръстев и Калоян Рангелов с по два гола и един на 
Данаил Матеев.

ПЪРВА ДИВИЗИЯ
С класически резултат от 3:0 отборът на „Ром-

стал ХЕС“ спечели срещу „Главболгарстрой“ след нови 
два гола на стрелеца си Дилян Василев и едно попаде-
ние на Цветан Стефанов.

„Ергодом“ продължава да брани първата си позиция 
във временното класиране, като в този кръг надигра 
с 8:3 „Кондекс“ след голове на Георги Рашев (4), Йордан 
Димитров (2) и по един на Марио Милчев и Светослав 
Димитров. За загубилите се разписаха Мирослав Дер-
менджиев, Ивайло Русев и Здравко Стойчев.

Със същия резултат „Виваком“ успя да надделее 
над новаците от „Дени Строй“ с четири попадения на 
Костадин Трифонов, три на Илия Николов и едно на Вла-
димир Велидолски. Точни за „Дени Строй“ бяха Атанас 
Вълканов, Валери Беков и Асен Найденов. 

„Онлайн машини“ бързо направиха пет доставки 
във вратата на Old Boys, като най-деен беше Николай 
Генов с два гола, а по един вкараха Владимир Петров, 
Николай Йотков и Емил Иванов. За „старчетата“ с 
попадения се отличиха Емил Найденов и Антон Са-
лапиев. 

В дивизията още една среща завърши 5:2. Това се 
случи в двубоя между „Агенция Пътна Инфраструкту-
ра“ и „Артекс“, като победители станаха „агентите“ 
след голове на Даниел Иванов (2) и по един на Констан-
тин Желязков, Васил Котков и Данаил Златаров, а за 
„строителите” точни бяха Ангел Станков и Владимир 
Великов.

Най-резултатния мач изиграха селекциите на „Хоум 
Комфорт“ и „Кастело Приаст“, като двата тима си от-
белязаха общо 15 гола. Вратарят на „Кастело“ се наложи 
да извади топката 14 пъти от собствената си мрежа, 
а веднъж беше наказан стражът на „Хоум Комфорт“. Ос-
трието на победителите Стефан Терзиев прониза про-
тивника си 7 пъти, 
капитанът Георги 
Боянин беше точен 
6 пъти, а Петър 
Симеонов вкара 
веднъж. Почетно-
то попадение за 
„Кастело“ реали-
зира таранът им 
Ангел Ангелов.
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Страницата подготви 
Теодор Николов

Въпреки страхотния сезон, който 
„Манчестър Сити“ реализира до мо-
мента, отборът изгуби шанса си за 
спечелването на 4 трофея. „Небесно-
сините” може да спрат да мислят за 
една от титлите. Това стана факт, 
след като тимът на Пеп Гуардиола 
надигра „Тотнъм“ с 4:3 на своя земя в 
мача-реванш между двата тима от 
Шампионската лига. Победата се ока-
за недостатъчна и след общ резултат 
4:4 Агуеро и компания трябваше да на-
пуснат безславно надпреварата.

Английският сблъсък между „Ман-
честър Сити“ и „Тотнъм“ предложи не-
виждано зрелище от най-висока класа. 
Още в първите 11 минути бяха отбеля-
зани цели четири гола, като резултата 
откри Рахийм Стърлинг в 4-тата. Хе-
унг-Мин Сон върна равенството само 3 
минути по-късно, а в десетата отново 

корейската звезда изведе „шпорите“ 
напред, но след 60 секунди Бернардо 
Силва се намеси и изравни. Следващо-
то попадение беше на Рахийм Стърлинг 
в 21-вата минута, който отново изве-
де „гражданите“ напред, но в 59-ата 
Серхио Агуеро направи резултата 4:2. 

В 73-тата Фернандо Йоренте вкара за 
4:3, като голът беше зачетен едва след 
намесата на ВАР. В добавеното време 
удар във вратата на Стърлинг даде на-
дежда на феновете на „Сити“ и мени-
джъра Гуардиола, но попадението беше 
отменено заради засада.

Тимът на „Ливърпул“ не срещна реални трудности в ре-
ванша срещу „Порто“ от четвъртфиналите на Шампион-
ската лига и си уреди среща с „Барселона“ на последното 
стъпало преди големия финал в Мадрид. 

„Мърсисайдци“ се наложиха с 1:4 при гостуването си 
на „До Драгао“ и с общ резултат 6:1 продължават напред. 

Садио Мане откри в 28-ата минута с първия удар към 
вратата на Икер Касийяс. „Порто“ доминираше до почивка-
та, но след това пропусна на няколко пъти. В 65-ата минута 
Мохамед Салах вкара втори гол за „Ливърпул”. Едер Милитао 
намали на 1:2 в 65-ата минута, но отново Салах и Вирджил 
ван Дай оформиха изразителния успех на английския гранд.

Така „Ливърпул“ за втора поредна година е на полуфина-
лите, а паралелно с това отборът остава и в борбата за 
титлата в Англия.

Тимът  на  „Ботев “ 
(Пловдив) спечели пър-
вия полуфинален сблъсък 
от турнира за Купата на 
България срещу „ЦСКА-Со-
фия“ с 3:2. „Канарчетата” 
откриха головото шоу с 
две бързи попадения, дело 
на Тодор Неделев (14’ - от 

„Нант“ изненад-
ващо надигра като 
домакин с 3:2 „Пари 
Сен Жермен“ в отло-
жена среща от 28-ия 
кръг на Лига 1. За па-
рижани това е тре-
ти мач без победа в 
първенството след 
2:2 със „Страсбург“ и 1:5 от „Лил“. 

Поради различни причини в състава на ПСЖ липсваха Ки-
лиан Мбапе, Тома Моние, Единсон Кавани, Неймар, Маркиньос, 
Тиаго Силва, Анхел ди Мария, Хуан Бернат и Марко Верати. 
Така на терена излязоха много резерви и юноши.

С изключителен шут от около 30 м Даниел Алвеш забо-
де топката в горния ъгъл на вратата в 19-ата минута, но 
„канарчетата” успяха да обърнат развоя на мача. В 22-рата 
минута Диего Карлош изравни с глава след изпълнение на 
корнер, след което в 44-тата Маджид Уорис завърши чудесна 
атака на домакините с гол.

В 52-рата минута играчите и феновете на „Нант“ отново 
ликуваха след корнер в своя полза. Този път обаче авторът 
на попадението беше от съперниковия тим. Алвеш нямаше 
късмет и след контакт с него топката влетя в собствената 
му мрежа. В 89-ата резервата Метехан Гюджлю от състава 
на гостите с точен изстрел оформи крайното 3:2.

Въпреки неуспеха си ПСЖ остава убедителен лидер с 81 
точки, или е със 17 пред втория „Лил“. Тимът има нужда от 
само още един успех, за да защити официално титлата си.

Първата ни ракета при мъжете 
Григор Димитров ще се изправи срещу 
Рафаел Надал в третия кръг на тенис 
турнира от сериите „Мастърс” в Мон-
те Карло. Българският ас елиминира 
германеца Ян-Ленард Щруф със 7:5(2), 
6:4 за час и 58 минути игра, като се 
представи доста по-добре на „Корт 
де Пренс” в сравнение с предишния си 
двубой в Княжеството.

Българинът започна малко по-мудно 
срещата и трябваше да отразява цели 
седем от осем възможности за пробив 
в първия сет, като допусна един за 2:3, 
но моментално направи рибрейк. До 
края на сета качеството на изпълне-
нията на Григор се повиши и той некол-
кократно предизвика аплодисментите 

на публиката, а в тайбрека бе почти 
безупречен и го спечели категорично.

Доброто му представяне продъл-
жи във втория сет и той го започна 
с ранен пробив, след което можеше да 
осъществи още поне два, но дори без 
тях затвори мача убедително. В нито 
един момент Щруф не изглеждаше дори 
близо до връщане на брейка.

Несъмнено предстои най-любо-
питният двубой от осминафиналите 
в Монте Карло - Григор срещу Надал, 
Срещата най-вероятно ще се играе 
на централния корт, а Краля на клея 
има 11 победи и 1 загуба срещу бъл-
гарина, като предишният им сблъсък в 
Княжеството приключи 6:4, 6:1 в полза 
на Матадора.

дузпа) и Антонио Вутов (26’). „Червените” 
обаче успяха да изравнят чрез Али Соу (32’ 
- от дузпа) и Рубен Пинто (69’). 

В края на двубоя „Ботев“ нападна своя 
опонент и в 84-тата минута Феребори 
Доре осигури успеха на домакините. 

До края на мача „канарчетата” вкараха 
още веднъж чрез Добрев, но попадението 
бе отменено.
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на Адриатическото 
крайбрежие

Елица Илчева

Bentley наскоро пред-
стави нова линия от супер 
шикозни аксесоари, които 
идеално пасват на техни-
те луксозни автомобили. 
Наречена „Стогодишна-
та“, тя носи по нещо за 
всеки - от стилни облек-
ла до новата Bentayga 
Speed, най-бързия в света 
sport-utility vehicle (SUV). 
Всеки от предметите е 
зашеметяващ, различен и 
излъчва усещане за пре-
възходството на марка-
та. Всъщност няма нищо 
случайно в решението за 
проекта, защото на 10 
юли тази година Bentley 
чества 100 години от съз-
даването си и дава въз-
можност на феновете на 
бранда да се присъединят 
към празника. 

Всяко парче, което е 
част от тази колекция, е 
белязано от уникалния дух 
на Bentley. Модната линия 
включва изделия както 
за мъже, така и за жени, 
включително дрехи със 
златни детайли, обшив-

ки и емблеми. Всяка от 
тях добавя съвършенство 
към гардероба за отдих и 
бизнес облеклото. В тази 
колекция ще намерите и 
елегантни канцеларски 
елементи, също луксозни 
чанти и превъзходни коже-
ни якета.

Bentley показа новите 
си модели на автомобилно-
то изложение в Женева, но 
те сякаш останаха в сян-

ката на Bentayga Speed, 
която със сигурност впе-
чатли всички с външния 
си вид. За момента ко-
лата е призната за най-
бързия произведен SUV в 
света, който e oбopyдвaн 
c мoдepнизиpaн шecтли-
тpoв двигaтeл W12 c двe 
тypбини. Moщнocттa мy 
e пoвишeнa oт 608 дo 636 
к.c. и мaкcимaлeн въpтящ 
мoмeнт oт 900 Hм. Зa cи-

лoвия aгpeгaт e изпoлзвaн 
пpeнacтpoeн eлeктpoнeн 
блoк зa yпpaвлeниe. Mo-
тo pът щe paбoти c ycъ-
въpшeнcтвaнa oceм cтe-
пeн нa cкopocтнa кyтия. 
Maкcимaлнaтa cкopocт нa 
Веntауgа Sрееd e 306 км в 
чac. Tя e c 1 км пo-виcoкa 
oт тaзи нa нaй-бъpзия 
SUV дoceгa - Lаmbоrghini 
Urus, кoйтo имa 4-литpoв 
тypбoдвигaтeл V8 c мoщ-
нocт 650 к.c. Oт нyлa дo 
100 км в чac тoп мoдeлът 

нa Веntlеу щe ycкopявa зa 
3,9 ceкyнди, кaтo зa cтaн-
дapтнaтa вepcия нa Веntа-
уgа тoзи пoкaзaтeл e 4,1 
ceкyнди. Измeнeниятa в 
дизaйнa нa Веntауgа Sрееd 

ca минимaлни. Лyкcoзни-
ят вcъдexoд ce oтличaвa 
cъщo тaкa c oптимизиpaн 
peжим нa paбoтa Sроrt, 
yникaлнo изпълнeниe нa ин-
тepиopa c нoви ceдaлaки 
Аlсаntаrа тaпицepия, въз-
мoжнocт зa пopъчкa нa 
кapбoн-кepaмични cпиpaч-
ни диcкoвe. Kpocрoyвъpът 
e oбopyдвaн c 22-цoлoви 
джaнти и „зaтъмнeнa oп-
тикa. Пpeдвиждa ce пpo-
дaжбитe дa зaпoчнaт пo-
къcнo тaзи гoдинa. 

В Жeнeвa имаше още 
една изненада - тoвa e 
cпopтният aвтoмoбил в 
cтилa нa cъcтeзaтeлния 
Теаm Вlоwеr №9, кoйтo 
e yчacтвaл в paлитo „24 
чaca нa Льo Maн” пpeз 
1930 г. 

Михаела Габрашкова, 
вр.и.д. изп. директор на Предприятието 
за управление на дейностите по 
опазване на околната среда
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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

Шофьор на 
бензиностанцията 
се обръща към 
бензинджията: 
- Моля, проверете 
гумите. 
- Една, две, три, четири – 
всички са тук!

Зрителите ще 
имат възможност 
да чупят на живо 

световния DJ
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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


