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

Екип в. „Строител“

От 15 април 2019 г. е разширена елек-
тронната система на Централния професи-
онален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в България (КСБ) 
и е въведен режим на работа с квалифици-
ран електронен подпис (КЕП), който дава 
възможност строителите, желаещи да се 
впишат в ЦПРС или да ползват отделните 
услуги, които предлага Регистърът, да го на-
правят изцяло по електронен път. Това съоб-
щи доц. д-р инж. Георги Линков, председател 
на Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС по време на работна 
закуска с медиите, организирана от КСБ в 
последния работен ден преди великденски-
те празници. Събитието се проведе в сгра-
дата на браншовата организация. На него 

присъстваха председателят на Управител-
ния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
инж. Николай Николов, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател на Областното 
представителство на Камарата в Бургас, 
инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС 
на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, 
зам.-председател на FIEC, инж. Благой Коза-
рев, член на ИБ и УС на КСБ и председател 
на секция „Хидротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“, членовете на УС 
на КСБ Велико Желев, Любомир Пейновски, 
Руен Панчев, който е и председател на СД 
на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и 
Ренета Николова, прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“, ПР на КСБ.
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Процесът по 
доизграждането и        
завършването на АМ 
„Хемус“ е необратим

ПГСАГ „Ангел Попов” 
бе домакин на 
националното 
състезание „Най-добър 
млад строител”
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Георги Терзийски – председател на УС на АПИ 
Доц. д-р инж. Георги Линков – председател на Комисията за воденето, под-

държането и ползването на ЦПРС
Инж. Георги Емилов – председател на секция „Енергийна инфраструктура“ към 

КСБ и член на КВПП на ЦПРС
Доц. д-р инж. Георги Годинячки – член на КВПП на ЦПРС
Инж. Георги Ганджов – член на Контролния съвет
Инж. Георги Изворов – председател на ОП на КСБ – Разград
Георги Георгиев – председател на ОП на КСБ – Ловеч
Георги Стоянов – председател на ОП на КСБ – Сливен
Георги Грънчаров – ръководител на звено „Регистър“

Елица Илчева

„Строителството е 
едно от първите смислени 
неща, с които човечест-
вото се е занимавало, и аз 
смятам, че ще остане та-
кова до последно. Някога и 
аз принадлежах към това 
съсловие и затова много 
ми подхожда да поздравя 
колегите си с Деня на тру-
да“. Това каза специално за 
в. „Строител“ президен-
тът на Конфедерацията 
на труда „Подкрепа“ Ди-
митър Манолов по време 
на празничното шествие 
на 1 май. „Иска ми се сек-
торът да спре да бъде на 
първо място по трудови 

злополуки и българските 
строители да са здрави 
и силни хора. Браншът е 
един от най-подредените 
у нас и аз искрено желая 
той да се усъвършенства. 
Пожелавам му да се из-
чисти от авантюристи, 
които нищо не разбират, 
а искат да изкарат бър-
зи пари. Пожелавам про-
фесионализмът да заеме 
достойното си място в 
тази професия“, допълни 
той. 

Шествието на „Под-
крепа“ по случай Деня на 
труда и международната 
работническа солидар-
ност тръгна от пл. „Св. 
Неделя”, мина по бул. „Ви-

тоша“ и покрай НДК до 
музея „Земята и хората”, 
където имаше 9-часов кон-
церт „Рок за Труда”. 

Там президентът на 
КТ „Подкрепа” Димитър 
Манолов сподели още: 
„Всички, които присъства-
ме тук, трябва да знаем, 
че нищо няма да ни бъде 
подарено, а за всичко ще 
трябва да се борим - нещо, 
което ние от синдиката 
правим вече 30 години. 
Никъде по света работни-
ците не са получили дос-
татъчно справедливост. 
В България този дефицит 
е най-голям и тук има най-
много потребност от нея. 
Ние трябва да си изградим 

„Отново отбелязва-
ме Международния ден на 
труда. Тази година той е 
особено подходящ повод да 
погледнем назад, но също 
и напред към бъдещето“. 
Това каза в свое изявление 
по случай 1 май Мариан 
Тейсен, еврокомисар с ре-
сор „Заетост, социални 
въпроси, умения и трудова 
мобилност“. 

„През изминалите два-
надесет месеца, въз ос-
нова на предложения на 
Европейската комисия, ЕС 
постигна голям напредък 
в усилията си да подобри 
правата на работниците. 
Въвеждането на нови пра-
вила за прозрачни и пред-
видими условия на труд до-
веде до по-добра защита 
за най-уязвимите от тях в 
новия свят на труда, осо-
бено тези, които са с не-
типични трудови догово-
ри. Предприехме мерки, за 
да се гарантира, че всички 
работещи са обхванати в 
достатъчна степен от 
схемите за социална си-
гурност и са защитени 
срещу икономическа не-
сигурност, независимо от 

техния трудов статус. 
Нови правила на ЕС от-
носно равновесието меж-
ду професионалния и лич-
ния живот ще помогнат 
на работещите родители 
и полагащите грижи лица 
да съчетават своя семеен 
живот и професионалната 
си кариера, като се осигу-
ряват равни възможности 
за мъжете и жените“, за-
яви тя. 

Според Тейсен благо-
дарение на новия Европей-
ски орган по труда ще се 
подкрепи справедливата 
трудова мобилност в рам-
ките на ЕС, което ще е 
от полза както за тран-
сграничните работници, 
така и за предприятията. 
„ЕС подобри защитата 
срещу широк набор кан-
церогенни химикали на 
работното място. Също 
така повече от 80 ми-
лиона лица с увреждания 
ще получат по-лесен дос-
тъп до основни продукти 
и услуги благодарение на 
европейски акт за хората 
с увреждания. Всички тези 
инициативи са част от 
нашата текуща дейност 

за постигане на резулта-
ти по Европейския стълб 
на социалните права. Той 
е нашият компас днес и в 
бъдеще ще продължи да 
помага на вземащите ре-
шения да въвеждат по-до-
бри и по-справедливи пра-
вила, за да може Европа да 
се справя със социалните 
предизвикателства на XXI 
век. Европейският стълб 
на социалните права не-
прекъснато ни напомня, че 
трябва да работим заедно, 
за да изградим социалната 
Европа, която желаем: ин-
ституциите на ЕС, държа-
вите членки и социалните 
партньори - всеки от нас в 
рамките на своите собст-
вени компетенции и със 
собствените си инстру-
менти. Следващата сед-
мица европейските лидери 
ще се срещнат в Сибиу, за 
да обсъдят бъдещето на 
Европа. Убедена съм, че 
изграждането на социална 
Европа ще остане основен 
приоритет и занапред, за 
да може всеки да доразви-
ва постигнатото от нас 
досега в полза на всички”, 
изтъкна Мариан Тейсен. 

Мартин Славчев

За втора поредна година ЧЕЗ организи-
ра конкурс „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за 
студенти от електротехнически специ-
алности. В него могат да участват мла-
дежи от технически висши учебни заведе-
ния на територията на Западна България. 

Трима от тях ще получат стипендии 
от ЧЕЗ. Условията за кандидатстване 
и сроковете са обявени на сайта www.
stipendiant.com в секция „Студенти“. 

„Стремежът ни е да поощрим та-
лантливите хора по цялата верига на 
образованието – от професионалните 
до висшите училища. Целта на програ-
мата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е да 
им покаже, че българската енергетика и 
обществото ни имат нужда от уменията 
на младите специалисти и че те ще полу-
чат възможност за кариера в България“, 
каза Карел Крал, регионален мениджър 

на ЧЕЗ за България, който е патрон на 
програмата.

Конкурсът „Стани стипендиант 
на ЧЕЗ“ стартира през учебната 2017 
- 2018 г., когато бяха дадени първите 
стипендии на студенти от Техническия 
университет в град София. Той е ес-
тествено продължение на надпреварата 
на ЧЕЗ за ученици, която започна през 
2012 г. и бе насочена към учащи в XII клас 
от професионалните технически гимна-
зии на територията на Западна Бълга-
рия. Досега в състезанието са кандидат-
ствали над 850 ученици, от които 51 са 
получили стипендии. 

самочувствие, от което 
имаме нужда и което ни се 
полага. Това, че България е 

малка държава, не е вярно, 
защото тя е по-голяма 
от половината страни в 

ЕС. Имаме нужда от дос-
тойнство, но то зависи 
от нас“.

Еврокомисар Мариан Тейсен:

Снимка Румен Добрев
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Мирослав Еленков

„Вярвам,  че  Национална 
компания „Железопътна инфра-
структура“ (НКЖИ) ще направи 
необходимото, за да превър-
не гара Подуяне в национално 
културно-историческо наслед-
ство“. Това каза министърът 
на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщения-
та Росен Желязков по време на 
официална церемония, на която 
бе даден старт на реконструк-
цията на гаров комплекс По-
дуяне. Едната от основните 
софийски гари ще бъде изцяло 
обновена със средства от Опе-
ративна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструкту-
ра 2014 - 2020“. Изпълнител на 
строителните работи е „Ин-
фраструктурно строителство“ 
АД. Стойността на договора е 
2 903 166, 23 лв. без ДДС. На съ-
битието присъстваха инж. Кра-
симир Папукчийски, генерален 
директор на НКЖИ, и инж. Гали-
на Василева, директор Дирек-
ция „Координация на програми и 
проекти“ в Министерството на 

транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.

Министър Желязков припом-
ни, че зданието е открито през 
1930 г., и посочи, че сградата 
е емблематична за София, за-
щото съдържа в себе си ценни 
архитектурни елементи. Росен 
Желязков изтъкна, че проектът 
има за цел не само да гарантира 
автентичния вид на гарата, но 
и да го подчертае. „Гражданско-
то общество е изключително 

взискателно и по изпълнението 
на детайлите ще се съди за от-
говорността на строителите 
и на възложителите. Предиз-
викателство е създаването на 
по-благоприятна градска среда, 
по-добро усещане, комфорт и 
сигурност“, отбеляза министър 
Желязков.

„С рехабилитацията очак-
ваме железопътната гара да 
предостави благоприятна, без-
опасна и достъпна среда за път-

Стойността на проекта е 2,9 млн. лв. без ДДС

Елица Илчева

„Поради неблагопри-
ятни метеорологични ус-
ловия срокът на договора 
за приключване ремонта 
на столичния Западен 
парк е удължен до 18 ок-
томври 2019 г.“ Toва зая-
ви пред журналисти зам.-

кметът на Столичната 
община (СО) с направ-
ление „Зелена система, 
екология и земеползване” 
Йоана Христова при ин-
спекция на ремонтните 
дейности. До момента 
е завършена цялата под-
земна инфраструкту-
ра - канал, водопровод и 

тръбни мрежи, и се рабо-
ти по изграждане на сухо 
езеро и алпинеум. 

На въпрос дали паркът 
е обезопасен за гражда-
ните, които ще стават 
все повече със затоп-
ляне на времето, Хри-
стова отговори, че се 
осъществява ежедневен 

контрол. От СО и фир-
мата изпълнител „Галчев 
Инженеринг“ ЕООД апе-
лират посетителите да 
пазят загражденията. 
Проектът се изпълнява 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
- 2020“ и е на стойност 
близо 11 млн. лв.
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ниците и персонала“, коменти-
ра инж. Красимир Папукчийски. 
Той обясни, че с евросредства 
предстои и изграждането на 
две чисто нови гари – Обеля и 
Костенец. Инж. Папукчийски 
посочи, че през тази година с 
национално финансиране ще бъ-
дат ремонтирани общо 25 гари 
и 6 спирки. От фирмата изпъл-
нител обещаха Подуяне да бъде 
изцяло обновена след 15 месеца 
и гарантираха, че няма да има 
никакви проблеми с реконструк-
цията й.

Гаровият комплекс Подуяне 
е  част от жп линията София 

– Пловдив, която е най-натова-
рената в страната. За 2017 г. 
броят на пристигащите и за-
минаващи пътници по това на-
правление е 1,4 млн. Обхватът 
на проекта включва пълно об-
новяване на приемното здание, 
нови енергоефективни, високо-
технологични модерни инстала-
ции – електрическа, отоплител-
на, вентилационна, климатична, 
ВиК, охранителна, видео наблю-
дение, оповестителна, както 
и проектиране и изпълнение 
на конструктивно укрепване и 
саниране на елементи на сгра-
дата.

Снимки Румен Добрев
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Към 20 април са реализирани 2 755 821 броя продажби на обща стойност 182 997 922 лв.

Ñòðîèòåë петък, 3 май 2019

Елица Илчева

Министърът на  регио -
налното развитие и благоу-
стройството Петя Аврамова 
е назначила проверка на над 
10 хил. км пътища, за да се ус-
танови дали отговарят на ус-
ловията за заплащане на ТОЛ 
такса. Това обяви в парламен-
тарната Комисия по регионал-
на политика, благоустройство 
и местно самоуправление ми-
нистър Аврамова. Тя отчете 
напредък по въвеждането на 
системата. Точно 10 800 км от 
републиканската пътна мрежа 
попадат в обхвата й. По план 
върви и поставянето на кон-
тролни пунктове от КАТ. 

Петя Аврамова обясни, че 
към 20 април системата за 

електронни винетки функцио-
нира устойчиво. „Към 20 април 

са реализирани 2 755 821 броя 
продажби на обща стойност 
182 997 922 лв. 82% от приходи-
те са от таксуване на пътни 
превозни средства до 3,5 т, 
леки и лекотоварни автомо-
били. 3% са от автомобили с 
тегло между 3,5 и 12 т. 15% са 
в резултат на закупени елек-
тронни винетки за превозни 
средства над 12 т“, отчете 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройство-
то. Тя подчерта, че важен еле-
мент от процеса на обслужва-
не на клиентите е осигуряване 
на правото на потребителя на 
пътя да прехвърли електронна-
та си винетка при смяна на ре-
гистрационния номер на авто-

мобила. „От началото на март 
тази услуга се поддържа с въз-
можност за подаване на доку-
менти изцяло по електронен 
път. В рамките на една работ-
на седмица постъпват средно 
910 заявки за пререгистрация, 
за които екипът на Национал-
но ТОЛ управление извършва 
действия по установяване на 
допустимост, процедиране на 
заявлението в електронната 
система, а именно прехвърля-
не на правото за ползване на 
пътната мрежа към новия ре-
гистрационен номер“, обясни 
министър Аврамова и добави, 
че са предоставени 199 896 
броя винетки на социално сла-
би лица.

Снимка Румен Добрев

Мартин Славчев

Фонд на фондовете 
(ФнФ) избра фонд мени-
джър за управлението на 
финансов инструмент 
(ФИ) „Микрокредитиране 
със споделен риск“. Сред-
ствата са осигурени по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси 2014 – 2020” 
( ОПРЧР), съфинансирана 
от Европейските Струк-
турни и инвестиционни 
фондове. Бюджетът на ин-
струмента е в размер на 
26,4 млн. лв. и е разделен 
на девет обособени пози-
ции с ресурс от 1 млн. лв. 
до 6 млн. лв., като сред-
ствата ще се предоста-
вят под формата на ми-
крокредити.

Въз основа на извър-
шената оценка Първа ин-
вестиционна банка АД е 
класирана на първо място 
по всички обособени пози-

ции. Към публичното фи-
нансиране, предоставено 
от Фонд на фондовете, 
банката е поела ангажи-
мент да осигури допълни-
телни 8 492 000 лв. час-
тен ресурс. Средствата 
от ФнФ се предоставят 
при нулева лихва, като 
по този начин крайните 
получатели ще заплащат 
средно претеглена лихва 
по заема, която е значи-
телно по-благоприятна 
от пазарната за сходни 
продукти. 

Целта на инструмен-
та е да подпомогне пре-
дприемачеството (в т.ч. 
и социалното) чрез креди-
тиране, включително на 
лица от определени уязви-
ми групи, като безработни 
над 6 месеца, младежи до 
29 години и хора с увреж-
дания. Чрез „Микрокреди-
тиране със споделен риск“ 
ще се финансират дейнос-
ти, свързани с придоби-

ването на материални и 
нематериални активи; ра-
ботен капитал във връзка 
с развитие/разширяване 
на дейности на предпри-
ятието или самонаетото 
лице, развитието и пови-
шаването на уменията на 
работниците и служите-
лите или на предприемача 
в случай на самостоятел-
на заетост. Размерът 
на микрокредитите е до 
48 895 лв. и могат да са 
със срок на погасяване до 
10 години. 

Това е вторият финан-
сов инструмент по ОПРЧР, 
който Фонд на фондовете 
пуска на пазара. В резул-
тат на подписаните до-
говори по първата проце-
дура публичните средства 
в размер на 3,4 млн. лв. са 
достъпни за стартиращи 
и социални предприятия 
от декември 2017 г. Към 
момента вече са финан-
сирани 82 проекта. 

Мартин Славчев

„Булгартрансгаз“ ЕАД 
обяви открита процедура 
по реда на ЗОП с наиме-
нование „Инвестиционно 
проектиране, доставка на 
необходимите материали 
и оборудване, изграждане 
и въвеждане в експлоата-

ция на етап „КС „Расово“ и 
етап „КС „Нова Провадия“ 
към обект „Разширение 
на газопреносната ин-
фраструктура на „Булгар-
трансгаз“ ЕАД, паралелно 
на северния (магистрален) 
газопровод до българо-
сръбска граница“. Реализа-
цията на проекта цели по-

вишаване сигурността на 
доставките на природен 
газ за страната и региона 
на Югоизточна Европа, 
както и затвърждаване 
ролята на България като 
транзитен център в Евро-
пейския съюз. 

Основните дейности, 
включени в обществена-

та поръчка, предвиждат 
изработване на инвести-
ционен проект, доставка 
на материали и оборудване 
и строително-монтажни 
работи. За КС „Расово“ ще 
бъдат инсталирани 3 броя 
газотурбокомпресорни аг-
регати (ГТКА) в конфигу-
рация 2 броя работещи и 1 
брой резервен с номинал-
на мощност 12 MW всеки. 
За КС „Нова Провадия“ се 
предвиждат 4 броя в кон-
фигурация 3 броя работе-
щи и 1 брой резервен с но-
минална мощност 10 MW 
всеки. За да бъдат свър-
зани новите компресорни 
станции с газопреносната 
мрежа на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, ще бъдат проекти-
рани и изградени входящи 
и изходящи шлейфи и оп-
тична кабелна линия, а за 
присъединяването им към 
мрежите на техническата 

инфраструктура – проек-
тиране и изграждане на 
пътни връзки, електроза-
хранване, водоснабдяване 
и канализация и др.

Прогнозната стой-
ност на обществена-
та поръчка е в размер на 
351 635 657,46 лв. без ДДС. 
Икономически най-изгод-
ната оферта ще се опре-
деля въз основа на избра-
ния критерий за възлагане 

„оптимално съотношение 
качество/цена“, съглас-
но обективни показатели, 
включващи срокове за из-
пълнение, показател, свър-
зан с работата на газотур-
бинните двигатели, ценови 
параметри и процент на 
оскъпяване във връзка с раз-
сроченото плащане. Срокът 
за подаване на оферти за 
участие в откритата про-
цедура е до 10 юни 2019 г.
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Министър-председа-
телят Бойко Борисов е 
инспектирал строителни-
те работи по бул. „Васил 
Левски“ във Варна, който е 
най-големият инфраструк-
турен проект в града. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Министерския съвет. 
„Правим го за варненци и 
гостите. Искахме да об-
лекчим трафика, Вие сами 
ще го усетите“, е казал 
премиерът Борисов. На ин-
спекцията са присъствали 
и министърът на финан-
сите Владислав Горанов, 
и кметът на Варна Иван 
Портних.

З а  и з г р а ж д а н е т о 
на новото трасе от ул. 
„Подвис“ до ул. „Девня“ 
правителството отпусна 
80,5 млн. лв. До момента 

са изградени пътни възли с 
кръгови кръстовища на две 
нива при пресичане трасе-
то на бул. „Васил Левски“ с 
бул. „Владислав Варненчик“, 
бул. „Сливница“ и бул. „Цар 
Освободител“, както и ве-

лотрасета по локалните 
платна на булеварда. В об-
хвата на новата част са 
изпълнени и две локални об-
служващи платна, 12 рампи 
за вливане и отливане във 
и от булеварда, 4 надлеза 

за пешеходци. Втората 
част на бул. „Васил Лев-
ски“ – от ул. „Подвис“ до 
бул. „Осми приморски полк“ 
е ремонтирана по проект 
с финансиране по Опера-
тивна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“, на 
стойност 6,5 млн. лв. След 
завършването на булевар-
да в морската столица 
ефектът ще бъде облек-
чаване на движението в 
града, намаляване на за-
дръстванията, извеждане 
на трафика извън централ-
ната градска зона, както и 
бърза връзка от летището 
към курортите.

Министър-председате-
лят е подчертал, че усиле-
но се работи и по други 
инфраструктурни обекти 
във Варна. „Видях и стади-
он „Спартак“. Предложили 
сме вторият мост на „Ас-
парухово” да се реализи-
ра чрез публично-частно 
партньорство“, е съобщил 
още премиерът Бойко Бо-
рисов.

По повод изграждане-
то на автомагистрала 
„Хемус“ министър-предсе-
дателят е коментирал, че 

се очаква до 2024 г. тя да 
бъде готова. „Знаете, че 
веднага като излязохме в 
опозиция, Законът за пред-
варителното отчуждаване 
го махнаха, за да не може 
да се строи. Поне 2 години 
сме загубили на АМ „Хе-
мус“. Чак сега приключват 
отчужденията на Търгови-
ще“, е каза премиерът. Той 
е допълнил, че с изгражда-
нето на АМ „Хемус“ ще се 
стимулира икономиката в 
тази част на страната, 
и посочил като пример 
реализирането на инфра-
структурните проекти в 
Южна България – магис-
тралите „Тракия“ и „Ма-
рица“. „Ще видите колко 
различно ще е за хората. 
„Тракия“ и „Марица“ развиха 
много южната част, сега 
няма откъде да намерят 
работници“, е заявил още 
премиерът Борисов във 
Варна.

Започна строител-
ството на първия етап 
от Главен канализационен 
клон I в кв. „Кръстова ва-
да-запад“, район „Триади-
ца“. Изграждането на ВиК 
инфраструктурата в ра-
йона ще подобри условия-

та за живот на неговите 
жители и качеството на 
околната среда. Обектът 
ще се реализира за 150 
дни, а стойността му е 
1,5 млн. лв., осигурени от 
ПУДООС и бюджета на 
Столичната община (СО). 

„Благодарение на ка-
нализационния колектор, 
който ще се изпълни по 
ул. „Хенрик Ибсен”, ще 
може да се отводни про-
бивът по бул. „Тодор Каб-
лешков“. Това каза пред 
журналисти кметът на 

столичния район „Триади-
ца“ Николай Терзиев. Той 
обясни, че новото съоръ-
жение е връзката на вто-
рия главен канализацио-
нен клон в кв. „Кръстова 
вада-запад“ с Перловския 
колектор,  минаващ по 
бул. „Гоце Делчев“ и бул. 
„Петко Тодоров“. „Новият 

колектор обхваща поло-
вината квартал, както 
и част от „Манастирски 
ливади-изток“. Най-ва-
жното е, че благодаре-
ние на него ще може да 
се отводни пробивът на 
„Тодор Каблешков“, комен-
тира Терзиев. „150 дни е 
срокът на изпълнение 

на целия проект. Той е 
разделен на етапи по 70 
- 100 м, така че да не за-
трудняват движението. 
Предвидени са и препоръ-
чителни маршрути. Те са 
обявени на сайта на СО. 
Жителите на района са 
информирани“, каза още 
Николай Терзиев.
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                               Убеден съм, че с професионализъм и солиден авторитет вестник „Строител“         

Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Ренета Николова

Г-н Терзийски, благода-

рим Ви за това първо за 

в. „Строител“ интервю, 

което давате като пред-

седател на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), както и че бяхте 

гост на тържеството 

по повод 10-годишния 

юбилей на изданието. 

Какви са приоритетите 

Ви като председател на 

АПИ?

Камарата на строите-
лите в България и вестник 
„Строител“ са партньори 
на АПИ, тъй като чрез Вас 
пътностроителният сек-
тор получава прецизна и 
бърза информация за всич-
ко случващо се в бранша, а 
в ерата на интернет ме-
диите и социалните мрежи 
много често е нужно сери-
озно време, за да се отсее 
истината от неистината 
и с очите на читателя не-
предубедено да видиш ре-
алната картина, такава 
каквато е. Убеден съм, че 
с професионализъм и соли-
ден авторитет ще продъл-
жавате да информирате 
обективно и задълбочено 
аудиторията си.

Основните ни задачи 
са свързани с продължа-
ване на строителството 
на автомагистралите „Хе-
мус“ и „Струма“, със стар-
тирането на проектите 
Калотина - София, Видин 
- Ботевград, „Русе - Вели-
ко Търново”, довършването 
на обходния път на Габрово, 
изграждането на обхода на 
Поморие и връзката на АМ 
„Тракия“ с жк „Младост“, 
както и внедряването на 
ТОЛ системата, която в 
следващите години ще ни 
осигурява нужния финан-
сов ресурс за реализиране 
на проектите. Те не са 
никак малко и нямаме и ми-
нута време за отпускане 
или забавяне. Обикновено 
за строителство започва 
да се говори, когато видим 
багерите и камионите на 
терен, но огромната ра-
бота преди това, която 
трябва да се свърши 2 - 3 
години преди същинските 
дейности, е много по-теж-
ка и трудоемка от самото 
изграждане. Екипите в АПИ 
работят много енергично 
и през следващите 3 - 4 
години по отношение на 
инфраструктурата стра-
ната ни ще е голяма стро-
ителна площадка. 

Бъдещето на Северна 
България е свързано с доиз-
граждането на АМ „Хемус“, 
АМ „Русе - Велико Търново“ 
и Видин - Ботевград, тъй 
като с тях ще осигурим 
бърза и безопасна комуни-
кация между София, Варна, 
Русе и Видин. Процесът по 
завършването на АМ „Хе-

мус“ е необратим и без да 
знам преди, че професио-
налният ми път ще бъде 
още по-тясно свързан с из-
граждането на „Хемус“, бях 
убеден, че построяването 
ще се случи с този екип на 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 

Вие сте от Север-

на България и най-добре 

знаете колко важно е 

доизграждането на АМ 

„Хемус“. На какъв етап 

са вече стартиралите 

строителни дейности 

по магистралата и как-

во друго предстои през 

2019 г. по отношение на 

този приоритетен за пра-

вителството проект? 

Какъв е графикът за из-

граждането на 134-те км, 

възложени на „Автомаги-

страли“ ЕАД?

Преди броени дни - на 
23 април, започнахме по-
етапното изграждане на 
участъците от АМ „Хемус“, 
за които в края на минала-
та година правителство-
то осигури 1,3 млрд. лв. от 
бюджета. Цялото 134-кило-
метрово трасе в участъка 
от п.в. „Боаза“ до преси-
чането с I-5 Русе - Велико 

Търново е разделено на 
общо 6 отсечки. Започнах-
ме тази от Боаза до п.в. 
„Дерманци“, или над 15 км, а 
в кратки срокове започва и 
работата в отсечката от 
п.в. „Каленик“ до връзката 
с път II-35 Плевен – Ловеч, 
или още 17 км. 

За първите три поду-
частъка: от Боаза до п.в. 
„Дерманци“, от „Дерман-
ци“ до п.в. „Каленик“ и от 
„Каленик“ до пресичането 
с второкласния път Пле-
вен - Ловеч имаме изгот-
вени технически проекти. 
Предстои изработването 
на парцеларни планове, кои-
то ще определят имотите, 
засегнати от строител-
ството на магистралата. 
Техническото проектиране 
на участъци 4, 5 и 6, които 
са между Плевен - Ловеч 
и Русе - Велико Търново, 
ще бъде изпълнено през 
2019 г., а изграждането 
им ще започне през 2020 г. 
Целта ни е цялостното 
строителство на АМ „Хе-
мус“ в участъка от Боаза 
до пресичането с АМ „Русе 
- Велико Търново“ да при-
ключи до 2023 г. 

Работата в отсечка-
та между Ябланица и Бо-
аза, която започна в края 

на март миналата година, 
върви в изпреварващ гра-
фик. Изпълнението е близо 
80%. През май-юни стар-
тира полагането на асфал-
та и е съвсем реалистично 
10-километровият участък 
да бъде завършен в начало-
то на есента, което е бли-
зо половин година по-рано 
от предвиденото по дого-
вор през март 2020 г. 

Подновени са и стро-
ително-монтажните ра-
боти в 16-километровия 
участък между п.в. „Бело-
копитово“ и „Буховци“, кои-
то започнаха в средата на 
август м.г. и бяха спрени 
през зимата. Все още не са 
приключили отчуждителни-
те процедури за 15 км пора-
ди жалби. До края на месе-
ца се очакват решенията 
по последните 25 дела. 
Предвиждаме работата по 
тази част от отсечката 
да започне в средата на 
следващия месец.

Скоростният път Ви-

дин – Ботевград също е 

с голямо значение за Се-

верна България. Всичко 

по план ли се развива за 

него?

Логично е доизгражда-
нето на „Хемус“ да върви 

успоредно със строител-
ството на автомагистра-
лата „Русе - Велико Търно-
во” и Видин - Ботевград, за 
да се облекчи трафикът от 
двата моста на Дунав при 
Русе и Видин и да повишим 
безопасността на движе-
нието. Направлението Ви-
дин – Ботевград е много 
важен проект, тъй като 
първокласният Е-79 отдав-
на не може да поеме тра-
фика от втория мост над 
Дунав. Трасето е с обща 
дължина 167 км. Строи-
телните работи ще запо-
чнат от двата най-тежки 
участъка от Мездра до 
Ботевград и от Видин до 
Ружинци, които са общо 
88 км. Това са малко повече 
от половината от общата 
дължина на направлението 
Видин - Ботевград. 

През февруари отво-
рихме офертите за избор 
на изпълнители на 33 км 
от пътя между Мездра и 
Ботевград. Целият 33-ки-
лометров участък е разде-
лен на два лота, за да може 
на обекта да се работи 
едновременно. Проектът 
ще се финансира със сред-
ства от републиканския 
бюджет. Индикативната 
му стойност е близо 302 

млн. лв. За първи път при 
изпълнението на тези 
обществени поръчки ще 
се приложи нова схема на 
плащане, която предвиж-
да цялата стойност на 
договора да се разплати 
на изпълнителя, след като 
бъде подписан Акт 16 за за-
вършване на обекта и има 
издадено разрешение за 
ползване на новопостроен-
ия пътен участък. Целта е 
бъдещите изпълнители да 
работят максимално мо-
билизирано и да завършат 
обекта качествено и в кра-
тък срок. 

В следващите месеци 
ще стартираме и търго-
ве за още 3 подучастъка с 
обща дължина 55 км меж-
ду Видин и Ружинци, която 
ще бъде разделена на три 
- Видин - п.в. „Макреш“, п.в. 
„Макреш“ - п.в. „Бела“ и п.в. 
„Бела“ - Ружинци. Целта ни 
е направлението да бъде 
завършено до декември 
2021 г., а най-тежките 
участъци да са готови до 
края на 2020 г.

Друг ключов обект за 

страната е АМ „Струма“. 

На какъв етап е изпълне-

нието на лот 3.1. Кога 

ще стартира строител-

Следващите 3 - 4 години по отношение на инфраструктурата 
страната ни ще е голяма строителна площадка
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         ще продължи да информира обективно и задълбочено аудиторията си

ството на дългоочаква-

ния лот 3.2 и на тунел 

„Железница“?

Много усилено се ра-
боти в участъка Благоев-
град - Крупник, лот 3.1. В 
момента се изместват 
археологическите обекти 
и след като приключи ра-
ботата на специалистите 
консерватори и археолози, 
започват строителните 
дейности и в тази част 
от отсечката. Целта ни е 
участъкът до новоизграж-
дащия се в момента пътен 
възел „Благоевград-юг“ да 
е готов през лятото и пъ-
туването за Гърция по АМ 
„Струма“ да бъде отпуше-
но и улеснено. 

Строителството на 
автомагистрала „Струма“ 
през Кресненското дефиле 
е не само най-мащабният, 
но и най-сложният проект, 
който Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ изпълнява в 
136-годишната си история. 

Плановете са през 
2019 г. да имаме избрани 
изпълнители за най-слож-
ния участък от АМ „Стру-
ма“ през Кресненското де-
филе и веднага след това 
да започне проектирането, 
а после и изграждането на 
обекта, за да не загубим и 
евро от осигуреното фи-
нансиране от Европейския 
съюз. През февруари тръж-
ните комисии отвориха 
офертите на кандидати-
те за строителството 
на платното към София в 
участъка между Крупник 
и Кресна и интересът е 
изключително голям. За 
единия лот предложения 
подадоха 10 фирми, а за 
другия - 12. Кандидати да 
изградят отсечката меж-
ду Крупник и Кресна са как-
то известни международ-
ни компании, така и почти 
всички големи български 
фирми. Индикативната 
стойност на строител-
ството на двата участъка 
е 875,3 млн. лв. без ДДС. Из-
граждането му ще бъде се-
риозно предизвикателство 
за целия бранш, защото ще 
трябва да се работи и по 
изключително сложен те-
рен. В отсечката с дължи-
на от близо 24 км ще има 
7 тунела, 21 виадукта, 4 
пътни възела, 12 надлеза и 
подлеза. Толкова много съ-
оръжения с подобна слож-
ност досега не са правени 
на нито един магистрален 
участък. За да може на 
обекта да се работи едно-
временно - от двете стра-
ни на дефилето, проектът 
е разделен на два подучас-
тъка. След като е гото-
во новото платно, което 
преминава източно от съ-
ществуващото трасе през 
Кресненското дефиле, ще 
пренасочим движението по 
него и тогава ще извършим 
реконструкция на трасето 

на първокласния път Е79, 
така че и това в посока 
Кулата да има характе-
ристиките на магистра-
лен път. За направлението 
към границата с Гърция ще 
бъде стартирана отделна 
обществена поръчка.

На 12 февруари подпи-
сахме договора за тунел 
„Железница“, който с дъл-
жината си от около 2 км 
и ще бъде най-дългият 
пътен тунел, изграждан 
досега у нас. Срокът за 
изпълнение на проектира-
нето и на строително-мон-
тажните работи e 1060 
календарни дни, или близо 3 
години. Съоръжението ще 
бъде с две отделни тръби 
за движение в посока. Туне-
лът ще бъде с всички не-
обходими системи за енер-
гоефективно осветление, 
вентилация, видео наблю-
дение, пожароизвестяване, 
интелигентна система за 
управление на трафика и 
т.н. Ще бъде изграден и об-
служващ тунелен път при 
южния портал на тунела 
откъм гр. Симитли, пло-
щадка за хеликоптер, която 
ще бъде след съоръжение-
то, пътувайки от София 
към Кулата. През миналата 
година са подписани и до-
говорите с изпълнителите 
на двете отсечки преди и 
след тунела, като целта 
ни е изграждането да за-
почне до края на първото 
полугодие. Обектите са на 
инженеринг - проектиране 
и строителство. 

Ще направим всичко 
възможно АМ „Струма“ да 
бъде завършена колкото се 
може по-скоро, защото с 
построяването на автома-
гистралата през Креснен-
ското дефиле ще повишим 
безопасността на движе-
ние и ще намалим ежегод-
ната черна статистика. 
На този път почти всеки 
ден стават катастрофи, 
аварии, задръствания и за-
това е важно колкото се 
може по-бързо участъкът 
да е готов. 

По какви други големи 

проекти ще работи АПИ 

през 2019 г. За кои обекти 

ще започне подготовка – 

проектиране или отчуж-

дителни процедури?

Много важен обект е 
автомагистралата „Кало-
тина - София“. Тя е с дължи-
на 48 км и изграждането й 
е разделено на три участъ-
ка. Единият от тях ще се 
финансира чрез Механизма 
за свързване на Европа на 
ЕК, а останалите два ще 
са със средства от репу-
бликанския бюджет. Има-
ме избрани изпълнители 
и сключени договори за 
строителството за два 
участъка. Първият е от 
ГКПП „Калотина“ до Дра-
гоман и вторият – от 

Драгоман до Сливница, с 
обща дължина 31,5 км. През 
тази година започваме из-
граждането и най-късно в 
средата на 2021 г. и този 
пътен участък по направ-
лението между сръбската 
и турската граница ще е 
с магистрален габарит. 
За последната отсечка от 
трасето, която започва на 
6 - 7 км от Сливница и е до 
връзката със Северната 
скоростна тангента, в 
момента се изготвя тех-
ническият проект заедно 
с подробния устройствен 
план (ПУП). 

Друг голям проект, 
който предстои да стар-
тираме със средства от 
бюджета, е обходът на 
Поморие. За него през ми-
налата година са подписа-
ни договорите с избраните 
изпълнители за строител-
ство и надзор, но жалби 
по обезщетенията на 
отчуждените имоти бяха 
блокирали обекта. Очак-
вам буквално до дни да има 
разрешение и да започваме 
строителните работи.

Важен проект е и из-
граждането на над 6 км от 
Софийския околовръстен 
път в отсечката от пътен 
възел „Цариградско шосе“ 
до пътен възел „Младост“. 
Решението за избор на из-
пълнител се обжалва, но 
преди дни КЗК излезе със 
становище в наша полза. 
Ще изчакаме 14-дневния 
срок за обжалване на ре-
шението на КЗК, който 
изтича на 6 май, и ще 
действаме съобразно зако-
новата процедура. Срокът 
за изпълнение на обекта 
е 910 календарни дни, от 
които 180 за проектиране 
и 730 за строителство. С 

реализацията на проекта 
ще се улесни движението 
на транзитния трафик и 
връзката между автома-
гистралите „Струма” и 
„Тракия”.

Проектът за магистра-
лата „Русе - Велико Търно-
во“ също все още е в плен на 
съдебните процедури, тъй 
като решението за ОВОС 
се обжалва. На 30 ноември 
ВАС отхвърли внесените 
жалби. На 30 януари обаче 
постъпи касационна жалба, 
като в законоустановения 
срок АПИ депозира отговор 
пред 5-членния състав на 
ВАС. Очакваме съдът да се 
произнесе. В зависимост 
от неговото решение има-
ме готовност през тази 
година да стартираме 
търгове за 75 км от тра-
сето на магистралата на 
индикативна стойност 670 
млн. лв. без ДДС. Това са 
участъците Русе – Бяла и 
обходът на Бяла. Проекто-
графикът ни предвижда, 
ако в следващите месеци 
стартираме обществени-
те поръчки за избор на из-
пълнители и няма обжаване 
на процедурите, които да 
блокират работата, в края 
на тази или началото на 
следващата година да има-
ме избрани изпълнители и 
реалното строителство 
на първите два участъка 
от „Русе - Велико Търново” 
да започне в края на 2020 г. 
или началото на 2021 г. Така 
първите 75 км от автома-
гистралата ще са готови 
през 2023 - 2024 г.

Какви обществени 

поръчки ще стартира 

Агенцията до края на го-

дината? 

Освен тръжните про-

цедури за отсечката от 
Русе до Бяла и обходния 
път на Бяла в следващите 
месеци ще стартираме и 
търгове за още 3 подучас-
тъка от трасето Видин - 
Ботевград с обща дължина 
55 км. Това е пътят между 
Видин и Ружинци, който 
ще бъде разделен на три 
подучастъка - Видин - п.в. 
„Макреш“, п.в. „Макреш“ 
- п.в. „Бела“ и п.в. „Бела“ - 
Ружинци. Обществените 
поръчки и по двата проек-
та – „Русе - Велико Търно-
во” и Видин - Ботевград, 
ще бъдат в няколко обосо-
бени позиции, за да може 
на обектите да се работи 
едновременно.

Ще стартираме и про-
цедури за участъка от АМ 
„Хемус“ от връзката АМ 
„Русе - Велико Търново” до 
този, който в момента се 
изгражда - Белокопитово 
- Буховци. Това са послед-
ните 90 км от автомаги-
стралата. 

Участъкът от връзка-
та с пътя АМ „Русе - Ве-
лико Търново“ до път II-51 
Бяла - Търговище е разде-
лен на два подучастъка, за 
които предстои обявяване 
на тръжни процедури за из-
работването на разширени 
идейни проекти и подроб-
ни устройствени планове. 
За участъка от път II-51 
Бяла - Търговище до пътен 
възел „Буховци“ е сключен 
договор за актуализация 
на ПУП-ове и разполагаме 
с идейни проекти, които са 
били възложени от Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти” (НКСИП). За този 
подучастък, който е около 
42 км, в кратък срок ще 
бъде стартирана тръжна 

процедура на инженеринг - 
проектиране и строител-
ство.

На какви обекти може 

да разчита строителни-

ят бранш на прага на лет-

ния сезон, през който се 

изпълняват голяма част 

от ремонтните дейнос-

ти?

Ремонтите на автома-
гистралите „Тракия“ и „Хе-
мус“, които се извършват в 
момента, са възложени по 
договорите за текущ ре-
монт и поддържане. В мо-
мента работим по стари 
участъци от AM „Тракия“ и 
AM „Хемус“, които не са об-
новявани от построяване-
то им преди повече от 20 
- 30 години и е разбираемо 
да не са в добро състояние, 
предвид интензивния тра-
фик и дългия срок на екс-
плоатация. През 1986 г. са 
пуснати първите участъци 
и виадукти. На АМ „Хемус“, 
на територията на Софий-
ска област, ремонтираме 
3 виадукта и тръбата за 
София на тунел „Витиня“, 
а на АМ „Тракия“ - също 3 
виадукта и два моста, кои-
то са в Пазарджишка об-
ласт. Работите по „Тракия“ 
ще завършат до началото 
на активния отпускарски 
сезон, така че хората да 
пътуват спокойно и без-
опасно, но строителните 
дейности на тунел „Ви-
тиня“ на АМ „Хемус“ ще 
продължат и през лятото. 
Стремежът ни е ремонти-
те да се изпълняват в мак-
симално кратък срок и да 
приключат преди началото 
на активния туристически 
сезон, за да не се затруд-

 стр. 8

Снимки Румен Добрев

В края на април започна поетапното строителство на автомагистрала „Хемус“ в участъка между п.в. „Боаза“ и връзката с 

път I-5 Русе – Велико Търново с дължина 134,14 км
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нява трафикът, въпреки 
че лятото е най-удачното 
време за извършването на 
такъв тип дейности, пред-
вид климатичните условия 
в България.

Ремонтите по АМ „Тра-
кия“ и „Хемус“ ще продъл-
жат поне още година и 
половина или две. Това са 
наложителни дейности и 
няма как да не ги напра-
вим. Ако сега не се извър-
шат, след няколко години 
ще бъде късно и тогава 
ще трябва да се затварят 
много по-големи участъци. 
Предприетите ремонти не 
търпят отлагане, защото 
са за сигурността и безо-
пасността ни като шофьо-
ри и пътници.

2019 г. е решаваща за 

успешното изпълнение на 

оперативните програми 

на ЕС. АПИ реализира про-

екти по ОПТТИ и ОПРР. 

Ще успеете ли да завър-

шите всички в рамките 

на програмния период?

Трябва да успеем, за 
да не загубим и евро от 
осигуреното финансиране 
от фондовете на ЕС за 
подобряване състоянието 
на републиканската мре-
жа. По Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“ са сключени 
договори за предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ за 29 проекта 
на обща стойност 380 
млн. лв. за рехабилита-
цията на 505 км пътища, 
от които второкласни 
– 272 км, и третокласни 
- 233 км. Към момента в 
строителство са 15 обек-
та с обща дължина 253 км 
на стойност над 232 
млн. лв. Други 10 с обща 
дължина 153 км вече са 
въведени в експлоатация. 
Преди Великден приключи 
ремонтът на 39 км от път 
II-57 Стара Загора – Рад-
нево, на 14 км от Добрич 
- Кардам и на близо 13 км 
от второкласното трасе 
Севлиево - Габрово. Започ-
нахме и обновяването на 
над 32 км от пътя Дупница 
- Клисура - Самоков. 

Всички проекти, по 
които АПИ има сключени 
договори за финансиране 
по Програмите за тери-
ториално сътрудничество, 
също са в процес на изпъл-
нение. На етап строител-
ство са 3 обекта с обща 
дължина 39 км и на обща 
стойност над 32 млн. лв. 
На ниво тръжни процеду-
ри за избор на строител 
и строителен надзор са 
3 обекта с обща дължина 
19 км и обща стойност над 
21 млн. лв. Очакваме про-
ектите да бъдат изпълне-
ни в рамките на периода, 
съгласно изискванията на 
Програмите за територи-
ално сътрудничество. 

Настоящата година 

ще остане в историята 

с внедряването на ТОЛ 

системата. Какви пре-

дизвикателства все още 

трябва да бъдат преодо-

лени? Къде ще бъдат на-

сочени първите приходи 

от таксите и кога можем 

да очакваме да започнат 

дейности с пари от ТОЛ 

системата?

2019 г. е годината, в 
която въвеждаме елек-
тронната система за пла-
тена пътна такса. През 
2019 г. тя ще работи на 
смесен режим, тъй като 
до края на м.г. се прода-
ваха хартиени винетки и 
валидността на годишни-
те стикери изтича тази 
година. Системата ще 
заработи в пълния си вид 
от 2020 г.

Успешното внедряване 
на новата електронна сис-
тема, която е сателитно 
базирана, е кауза за целия 
екип на пътната админи-
страция. С нея ще се въ-
веде и нов финансов модел, 
осигуряващ в пъти по-го-
лям ресурс за модернизира-
не на инфраструктурата, 
за нейното поддържане и 
за изграждането на клю-
чови пътни направления. 
Според предварителните 
анализи се очаква с въвеж-
дането на ТОЛ системата 
приходите да се повишат 
в диапазона от 600 млн. до 
1 млрд. лв., което е близо 
3 пъти повече от тези от 
винетки досега. Постъ-
пленията ще ни позволят 
да имаме устойчив пътен 
сектор и много повече 
средства ще се влагат в 
поддържането на пътна-
та мрежа, на съоръжения 
и участъци, които не са 
обновявани от построява-
нето им. Надявам се, че до 
няколко години за хората 
ще бъде видимо подобря-
ването на републиканска-
та пътна инфраструктура 
като резултат от въвеж-
дането на ТОЛ система-
та, тъй като средствата 

ще бъдат насочени както 
към изграждането на нови 
пътни участъци, така и 
към ремонта на стари, 
които не са в добро със-
тояние, поради това че 
не са обновявани от дълго 
време именно заради лип-
сата на средства. 

На 1 април АПИ и МРРБ 
стартираха срещи с пре-
возвачите и всички за-
интересовани страни 
от въвеждането на ТОЛ 
системата. На тях пред-
ставихме разчетите, 
които са изготвени от 
консултанта - Световна-
та банка, с който АПИ има 
сключен договор. Цените 
на ТОЛ таксите, заложени 
в предложението на Све-
товната банка за тежко-
товарните автомобили 
между 3,5 т и 12 т, които 
се използват основно при 
вътрешни превози в Бълга-
рия, са най-ниските в Ев-
ропа. Тарифата за автомо-
били над 12 т е средна за 
Европа. Моделът, който е 
представен, е най-консер-
вативният и е съобразен с 
други държави, но не е ме-
ханично пренесен, защото 
всяка страна си има спе-
цифична инфраструктура. 
Тарифата стимулира онези 
превозвачи, които използ-
ват относително по-мал-
ки и екологично ефективни 
транспортни средства. За 
тях таксата е под 10 ст. 
Изчисленията, направени 
от експертите на Све-
товната банка, показват, 
че хранителните стоки 
ще поскъпнат средно с 2% 
след въвеждането на ТОЛ 
таксите от 16 август. 
Най-малко е увеличението 
при цените на месото - с 
0,22%, а най-голямо при 
безалкохолните и минерал-
ната вода - 3,89%.

За нас е много важно 
да постигнем консенсус 
с всички заинтересовани 
страни. Въвеждането на 
ТОЛ системата е теж-

ка и трудна, но безкрай-
но необходима реформа в 
пътния сектор в България. 
В обхвата на ТОЛ сис-
темата ще бъдат вклю-
чени 10 800 км от общо 
20 000 км републиканска 
мрежа - магистрали и пър-
вокласни пътища, както и 
някои от втори и трети 
клас, които са в добро екс-
плоатационно състояние. 
Включването на 2-ри и 
3-ти клас пътища ще оси-
гури възможност същите 
да бъдат поддържани и 
приведени в по-добро екс-
плоатационно състояние. 
Таксите за тези пътища 
ще бъдат по-ниски в срав-
нение с автомагистрали-
те и 1-ви клас пътища.

Ще предложите ли ня-

какви законодателни про-

мени през 2019 г.?

Наскоро в парламента 
бяха внесени промени в 
Закона за държавната соб-
ственост, които предвиж-
дат при обжалване на про-
цедура за отчуждаване на 
имот да не се спират голе-
ми проекти. Предлаганите 
изменения и допълнения са 
абсолютно необходими, 
защото практиката по-
казва, че обектите се ба-
вят главно заради жалби. 
А те са свързани основно 
с размера на съответни-
те обезщетения и докато 
спорът бъде решен, стро-
ителството може да вър-
ви. С предложените про-
мени в закона в пъти ще 
се намалят сроковете за 
отчуждителни процедури 
и от тях ще бъде спестя-
вана поне година – година 
и половина, без с това да 
се нарушават финансови-
те интереси на собстве-
ниците на земя. Преди две 
години бяха приети и про-
мени в Закона за опазване 
на околната среда, което 
също допринесе за съкра-
щаване на сроковете с 
между 6 месеца и година.

Планирате ли и кога 

среща с ръководството 

на Камарата на строите-

лите в България (КСБ), за 

да обсъдите актуални за 

двете страни въпроси? 

Как виждате развитие-

то на партньорството 

на АПИ с КСБ?

Диалогът с браншо-
вите организации е ва-
жен, защото работата на 
Агенцията е пряко свърза-
на с пътните и пътнопо-
ддържащите дружества, 
които са членове както на 
Камарата на строители-
те в България, така и на 
Браншова камара „Пъти-
ща“ и Браншова асоциа-
ция „Пътна безопасност“. 
Като областен управител 
на Ловеч, а и преди това 
като ръководител на дър-
жавни институции, вина-
ги съм работил за чест-
на, открита и динамична 
дискусия на държавната 
администрация с непра-
вителствения сектор и 
гражданите, защото знам 
колко много това пома-
га за работата на всич-
ки. Като председател на 
АПИ ще продължа диалога, 
защото съм се убедил в 
полезността му. Браншо-
вите организации са ва-
жен партньор на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
защото експертизата на 
специалистите винаги е 
ценна както при изготвя-
нето на предложенията за 
законодателни промени, 
така и при изработването 
на различните правила и 
норми.

П р ав и т е л с т в о т о 

прие Постановление за 

създаване на Държавна 

агенция „Безопасност 

на движението по пъти-

щата“ към Администра-

цията на Министерския 

съвет. Това стъпка ли е 

към намаляване на черна-

та статистика на ПТП в 

страната?

Пътната безопасност 
е изключително важна и 
неслучайно през миналата 
година правителството 
взе решение за създаване-
то на специална държавна 
агенция. За съжаление еже-
дневно стават все повече 
инциденти, които са зара-
ди шофиране с несъобра-
зена скорост и неспазване 
на правилата за движение, 
което е отговорност на 
шофьора. Защото освен 
за собствения си живот 
той отговаря и за живо-
та на тези, които вози, а 
и за всички останали шо-
фьори и пътници, които са 
край него. Като общество 
трябва да променим съзна-
нието си, манталитета си 
и да спазвме правилата за 
движение. Убеден съм, че 
ако всички консолидираме 
усилията си - институции, 
медии, гражданско обще-
ство, войната по пътища-
та и черната статистика 
ще намалее. 

За мен е изключител-
но притеснително,  че 
през последната година 
за почти всички инциден-
ти постоянно се правят 
внушения и се вменява 
вина на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ като 
собственик на републи-
канските пътища от 
представители на непра-
вителствени организации 
на ръба на обвинението, 
при положение че други ор-
гани трябва да извършват 
такива действия. Като 
председател на Управи-
телния съвет съм при-
теснен от имиджа, който 
се създава по отношение 
на дейността на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
от политици и гръмоглас-
ни експерти. Най-вече, за-
щото съм убеден, че в нея 
работят изключителни 
специалисти, качествени 
кадри, в това число и мла-
ди хора, които изкарват 
на гърба си много сериоз-
ни процедури. Освен това 
съм много притеснен, че 
се хвърлят обвинения и се 
анатемосва цял сектор. 
В момента Агенцията е 
подложена на атаки от не-
правителствени и от по-
литически организации, но 
съм убеден, че точно тези 
компетентни, енергични 
и всеотдайни хора, които 
споменах, ще направят 
така, че за АПИ ще запо-
чне да се говори по друг 
начин. Много се надявам 
на това.

И накрая, понеже се 

виждаме на много хубав 

ден - Светъл вторник, 

малко след Великден, едно 

пожелание към читате-

лите на вестник „Стро-

ител“. 

Пожелавам на екипа на 
в. „Строител“, на Вашите 
читатели, на членовете 
на КСБ, на целия строите-
лен бранш, на колегите от 
АПИ много здраве и много 
добри дни! 

 от стр. 7

Председателят на АПИ бе гост на тържеството по случай 10-годишнината на в. „Строител“
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Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-
ции – „Балкан Стийл Инженеринг”, гр. София, кв. Кремиковци.
Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11  

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Завърши рехабилитацията на близо 
39 км от път II-57 Стара Загора – Рад-
нево в областите Стара Загора и Сли-
вен. Дейностите са изпълнени по лот 
1а и лот 1б на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“. Двата 
проекта имат общото наименование 
BG16RFOP001-7.001-0008-С04 лот 1 
„Път II-57 Стара Загора – Раднево – 
път II-55 от км. 0+250 до км. 11+075 
и от 12+460 до 40+554, с обща дъл-
жина 38,919 км, области Сливен и 
Стара Загора”. Инвестицията е въз-
лязла на 27 453 823,87 лв., от които 
22 761 173,79 лв. са от Европейския 
съюз, а 4 692 650,08 лв. – национално 
съфинансиране.

Второкласният път II-57 Стара За-
гора – Раднево осигурява връзката на 
общините Стара Загора и Раднево с 
АМ „Тракия“ и е основна артерия към 
енергийния комплекс „Марица Изток“. 

В лот 1а са включени два участъка 
от II-57, които преминават през три 
населени места – с. Сърнево, Радне-
во и с. Могила. Единият започва след 
околовръстния път на Стара Загора и 
завършва преди АМ „Тракия“. Началото 
на втората отсечка е в близост до 
АМ „Тракия“ и е до границата с област 
Сливен. 

Ремонтираното трасе в рамките 
на лот 1б е на територията на област 
Сливен. Началото му е при граница-
та между областите Стара Загора и 

Стартира ремонтът на пътното 
платно от изхода на Бургас при кръговото 
кръстовище „Стамболов“ – „Транспортна“ – 
„Проф. Якимов“ до надлеза при кв. „Ветрен“, 
съобщиха от местната администрация. 
Участъкът е с обща дължина около 8 км. 
Дейностите са разделени на два етапа от 
по 4 км, като се предвижда преасфалтира-

не и на самото кръстовище при улиците 
„Стамболов“ – „Транспортна“ – „Проф. Яки-
мов“.

От община Бургас уточниха, че крайни-
ят срок за изпълнение е до 15 юни, защото 
след това започва активният летен сезон. 
През миналата година е ремонтирано плат-
ното в посока от „Ветрен“ до Бургас.

Кметът на Бургас Димитър Николов 
е внесъл докладна записка в Общинския 
съвет за изготвяне на подробен ус-
тройствен план, одобряване на задание 
и осигуряване на средства за прединвес-
тиционни проучвания за строителство 
на нова пътна връзка към кв. „Меден 
рудник“. Транспортното обслужване на 
най-големия жилищен комплекс в морския 
град се осъществява основно по бул. 
„Захарий Стоянов“, който в момента се 
ремонтира. „Изграждането на нова път-
на връзка се налага и заради предсто-
ящото допълнително усвояване на не-
застроените към момента терени при 
входа на „Меден рудник“ чрез създаване-
то на нова индустриална зона. Алтер-
нативното трасе е сложно, но възмож-
но за изпълнение. Община Бургас вече 
идентифицира неговото начало и край. 
Най-трудна е средната част, именно 
затова са нужни спешните прединвес-
тиционни проучвания“, съобщават от 
местната администрация.

Началната и финалната точка на 
предвиденото трасе ще са две кръс-
товища, като тепърва ще се реши от 
какъв вид е най-подходящо да бъдат 
те. Първото ще е ситуирано в района 
на продължението на ул. „Александър Ге-
оргиев Коджакафалията“ преди пречис-
твателната станция на „Меден рудник“. 
Второто кръстовище е предвидено при 
връзката на потенциалното трасе с ре-
публиканския I-9 - по пътя към Созопол.

Инвестирани са 27 млн. лв. от ОПРР Сливен, в района на Раднево, 
а краят е в с. Новоселец при 
кръстовището с II-55 Нова За-
гора – Свиленград. Участъкът 
преминава през селата Пет 
могили и Новоселец. 

39-те км са с подменена 
пътна настилка и подобрено 
отводняване, нова хоризон-
тална маркировка и знаци. 
Изпълнител на строително-
монтажните работи на лот 
1а и на лот 1б е ДЗЗД „Пътно 
поддържане – 2000“, в което 
участват „Пътно поддържане 
– Сливен“ ЕООД и „ИСА 2000“ 

ЕООД. Стойността на договора за 
лот 1а е 20 269 030,19 лв., а на лот 1б 
е 6 360 786,48 лв. Строителният над-
зор на лот 1а е осъществен от ДЗЗД 
„ММЛ – ТК“, в което участват „Мотт 
Макдоналд Лимитед“, Великобритания, 
и „Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният конт-
ракт е за 375 301,20 лв. Строителният 
надзор на лот 1б е поверен на „Пътин-
вестинженеринг“ АД за 170 886 лв. Ав-
торският надзор на лот 1а и на лот 1б 
е на „Рутекс“ ООД. Договорът им е за 
12 600 лв. 
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Председателят на 
Комисията за ЦПРС доц. 
Линков посочи, че нововъ-
ведената технология за 
вписване с електронен под-
пис в Регистъра работи 
паралелно с действащата 
досега. „Изборът на един 
от двата режима е свобо-
ден. Вече е факт и първата 
регистрация чрез разшире-
ната електронна система 
на ЦПРС”, съобщи още доц. 
д-р инж. Георги Линков. Той 
подчерта, че 

към 25 април 2019 г. в 

ЦПРС са вписани общо 5205 

строителни фирми. 

В началото на среща-
та с медиите инж. Илиян 
Терзиев представи акту-
алните теми, по които 
Камарата работи, както и 

данни от Националния ста-
тистически институт за 
тенденциите в строител-
ството. „На предишната 
среща с медиите, която 
организирахме, ние обеща-
хме да запознаваме редов-
но широката аудитория с 
нашата работа, проблеми, 
както и да представим ин-
формация за усилията, кои-
то полагаме, за да подре-
дим строителния бранш“, 
подчерта инж. Терзиев. 

„По предварителни 
данни произведената про-
дукция в отрасъл „Стро-
ителство” през 2018 г. е 
14 830 млн. лв., като спрямо 
2017 г. това е увеличение 
с 10,2%“, информира пред-
седателят на УС на КСБ. 
Той също така запозна 
представителите на ме-
диите с продукцията по 
сегменти, като за сград-
ното строителство, в 
което влизат жилищното 
и нежилищното, формира-

ната продукция за 2018 г. 
е в размер на 8359 млн. лв., 
или 56,4% от общо произ-
ведената продукция в сек-
тора за дадения период. 
„Важно е да се отбележи, 
че произведената продук-
ция в сградното строи-
телство нараства с 11,0% 
спрямо 2017 г.“, каза инж. 
Терзиев. Той допълни, че в 
инженерната инфраструк-
тура произведената про-
дукция за 2018 г. възлиза на 
6468 млн. лв. и е с дял от 
43,6%, като спрямо 2017 г. 
данните сочат, че има 
нарастване с 9,2%. Инж. 
Илиян Терзиев подчерта, 
че очакванията на КСБ са 
да има увеличение в този 
сегмент през настоящата 
година с оглед на големи 
инфраструктурни обекти, 
които предстои да бъдат 
изградени в страната.

„През 2018 г. един от 

основните ни приорите-

ти бе подобряването на 

нормативната база, 

касаеща сектор „Стро-
ителство”, по-конкретно - 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и За-
кона за обществените по-
ръчки (ЗОП)“, сподели още 
председателят на УС на 
Камарата. Той добави, че 
след положени много усилия 
от ръководството на КСБ, 
както и проведени редица 
срещи с всички отговорни 
институции, партньорски 
организации - работода-
телски, синдикати и т.н., 
вече е факт промяната в 
ЗУТ, с която се изменя и чл. 
14, ал. 2 от Закона за Ка-
марата на строителите 
(ЗКС). „На вписване в ЦПРС 
вече подлежат всички 
фирми, изпълняващи стро-
ителство пета категория 
над 100 кв. м. Това е успех, 
макар и непълен, в борбата 
на Камарата срещу сива-
та икономика“, акцентира 
инж. Терзиев и допълни, че 
КСБ е поискала тази цифра 
да бъде нула и всеки, кой-
то изпълнява строител-
ство на територията на 
България, да бъде вписан в 
Регистъра. „Само по този 
начин може да е ясно кой 
е отговорен за дадения 
обект и при евентуални 
грешки да му се търси от-
говорност“, каза още той.

В изказването си инж. 
Илиян Терзиев говори и за 
необходимостта от един-
ни трудови норми в строи-
телството. „Това е нашият 
приоритет за следващите 
години. Желанието ни е да 
въведем правила, по които 
да се определят цените 
на отделните сегменти“, 
заяви председателят на 
УС на КСБ. Той даде при-
мер с Германия, където е 
създадена методология и 
тя стриктно се спазва. 
„Там са направили една кни-
га, в която са определени 
всички часови ставки. За 
всеки вид строителство в 
Германия се работи по ясно 
разписаните правила и 

няма възможност нещата 
да се случват по различен 
начин. Ние ще се опитаме 
да въведем подобни норми 
и в България и това ще е 
една от основните ни за-
дачи през настоящата го-
дина“, завърши инж. Илиян 
Терзиев.

Изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев ин-
формира журналистите 
за дейността на браншо-
вата организация, свър-
зана с промени в законо-
дателството. По думите 
му темите за строител-
ството са започнали да 
се обсъждат много често, 
като според него това е 
предпоставка да се тър-
си тяхното решение. Пред 
журналистите той заяви, 
че срещите на КСБ с ме-
диите имат за цел да се 
създаде възможността за 
едно реално информиране 
за проблемите, които сто-
ят пред бранша. „Безспор-
но през изминалата година 
важен приоритет беше да 
постигнем законови про-
мени, които да регулират 
взаимоотношенията в 
инвестиционния процес. 
Оказа се нелека задача“, 
каза инж. Мазнев. Той под-
черта, че редица стъпки са 
се направили в правилната 
посока, защото много еле-
менти в самия строителен 
процес подлежат на доре-
гулиране. „За съжаление 
ЗУТ в момента не е уредил 
добре отношенията меж-
ду възложител, проектант, 
надзор и строител. Създа-
ват се предпоставки за 
проблеми както в самото 
строителство, така и при 
неговото отчитане и при 
търсенето на отговор-
ност от реалния участник 
в инвестиционния процес, 
допуснал грешки, тъй като 
сега вината се хвърля ос-
новно върху строителя“, 
обясни изп. директор на 
КСБ. Той посочи, че Кама-
рата е положила наистина 
много сериозни усилия за 
промени в ЗУТ и че само 
така могат да се въве-

дат ясни и точни правила 
за всички, занимаващи се 
със строителство. Изп. 
директор на КСБ сподели, 
че стремежът на браншо-
вата организация е да се 
изсветли секторът. Така-
ва е практиката във всич-
ки икономически развити 

страни, те регулират 
процеса на строителна 
дейност. „С постигнати-
те промени в ЗУТ всички 
обекти над 100 кв. м ще 
бъдат реализирани само 
от фирми, вписани в ЦПРС, 
с което се изпълняват на-
шите изисквания фирмата 
да има квалификация и пра-
воспособност и да са ясни 
отговорните лица. Това е 
начинът да има качестве-
но изпълнение на работа-
та. Безспорно е, че само 
със закон няма да се решат 
проблемите, но това е 
стъпка в правилната посо-
ка“, подчерта инж. Мазнев. 
Той изрази притеснение, 
че ще има опити новата 
промяна в нормативната 
уредба да бъде заобикаля-
на и че е редно контролът 
да бъде завишен, за да се 
пресекат тези опити. 
„Само чрез подреждане на 

строителния бранш мал-
ките и средните фирми ще 
могат спокойно и в своята 
пълнота да изпълняват ра-
ботата си на строител-
ните площадки“, посочи 
инж. Мазнев. Той допълни, 
че Камарата ще продъл-
жи да настоява за нула 

квадратни метра, така че 
без регистрация в ЦПРС да 
не може да се извършват 
строителни дейности.

По време на работната 
закуска изп. директор на 
КСБ информира журнали-
стите и за предложенията 
на Камарата за промени в 
ЗОП по отношение на по-
ръчките, които се изпълня-
ват по критерия „най-ниска 
цена“. „Нашето изискване е 
да се спре възлагането на 
обекти по този критерий. 
Необходимо е да има зако-
нодателни промени, които 
да гарантират, че ако все 
пак дадена поръчка ще се 
изпълнява на най-ниска 
цена, то предварително е 
направена преквалифика-
ция на строителите, кои-
то могат да я изпълняват“, 
каза инж. Мазнев. Според 
него само така ще се види 
какви са реалните възмож-
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ности, които имат канди-
датите, и те ще трябва 
да докажат своя опит. Той 
информира, че КСБ привет-
ства промяната в ЗОП, 
според която вече не е не-
обходимо подизпълнители-
те да бъдат декларирани в 
тръжната документация. 
„Когато се налагат стро-
ителни работи, за които 
предварително не е мог-
ло да се предвиди кой във 
времето ще ги изпълня-
ва, с промяната в Закона 
вече се дава възможност 
подизпълнители да се нае-
мат през целия процес на 
строителството“, обясни 
инж. Мазнев и допълни, че 
те ще бъдат одобрявани 
от възложителя и надзора. 
„По този начин се дава въз-
можност на малките фир-
ми да влязат с реалната 
си дейност в строителния 
процес и да получат свои-
те референции за опит“, 
каза още инж. Мазнев. В за-
ключение изп. директор на 
Камарата сподели вижда-
нията на браншовата ор-
ганизация по отношение на 
девизните цени. Те трябва 
да бъдат изготвени на 
база пазарни проучвания и 
да са с актуалност няколко 
месеца преди обявяването 
на търга.

Срещата с медиите 
продължи с представяне 
на работата на Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя. Пред-
седателят на Комисията 
за воденето, поддържане-
то и ползването на ЦПРС 
доц. д-р инж. Георги Линков 
сподели, че работата на 
структурата е да иденти-
фицира лицата, които на-
ричат себе си строител, 
и също така да защитава 
интересите на потреби-
телите. „Всяка една фирма 
има своето досие при нас, 
като в него се посочват 
възможностите й“, поясни 
инж. Линков. Той подчерта, 
че информацията в публич-
ната част на Регистъра 
може да се приема за аб-
солютно гарантирана и 
проверена. „Още когато 
ЦПРС беше създаден преди 
12 години, беше замислено 
той да бъде електронен, но 
по онова време беше рано 
за подобна платформа и се 
прецени, че е добре първо-
началният вариант на по-
даване на документи да е 
чрез хартиен носител“, за-
яви още той. По думите му 
вече е дошло времето Ре-
гистърът да влезе в крак 
с новите технологии, като 
се използват предимства-
та на електронното пода-
ване на данни към ЦПРС. 
Той специално благодари 
на в. „Строител“, който в 
последния си брой от 26 
април публикува материал 
за първата регистрация с 
електронен подпис в ЦПРС. 
„Взети са становищата на 
управителя на фирмата, 
която използва новата сис-
тема, на началник-отдела 
във фирмата, на областния 
председател на Камарата 

във Враца и на отговорния 
експерт в Регистъра в ОП-
то. Благодаря на издание-
то на Камарата, че ни даде 
възможност да погледнем 
как ни виждат отсреща 
ползвателите на услуги-
те на Регистъра“, сподели 
инж. Линков. Той посочи, че 
чрез публикацията много 
лесно може да се проследи 
как работят всички части 
на системата и колко бър-
зо се отстраняват откри-

тите пропуски. 

„Процедурата за реги-

стриране чрез електронен 

подпис отнема не повече 

от 10 минути, 

като е важно да до-
пълня, че към момента 
системата продължава 
да работи в два режима – 
на хартия и електронно“, 
сподели председателят на 
Комисията. Той изрази за-
доволството си, че нововъ-
ведението е пуснато в екс-
плоатация сега, защото 
това ще даде възможност 
на фирмите да се подгот-
вят и за очакваните про-
мени в централизираната 
електронна платформа за 

провеждане на обществе-
ните поръчки, където също 
ще се използва електронен 
подпис. „Новата форма на 
работа ще ги подготви за 
това, което ги чака. Прог-
нозата е първият етап 
на платформата да бъде 
въведен в експлоатация в 
края на годината и тя по 
същество ще бъде подава-
не на една оферта за една 
обществена поръчка с ква-
лифициран електронен под-

пис, т.е. услуга, абсолютно 
идентична на това, което 
платформата на ЦПРС 
предлага“, поясни инж. Лин-
ков. По думите му, ако 100% 
от вписаните строители 
минат на система на ра-
бота с квалифициран елек-
тронен подпис, 

около 150 хил. часа работ-

но време ще се освободи, 

което е еквивалентно на 

900 средни работни запла-

ти за страната 

плюс материалните 
разходи за формиране на 
книжното тяло. „Моето 
желание е новата система 
на Регистъра да се популя-
ризира. Към днешна дата 

през системата вече са 
регистрирани 12 елек-
тронни подписа“, каза инж. 
Линков.

Темата за Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС) също 
беше сред дискутирани-
те. Инж. Николай Николов 
сподели вижданията на 
строителния бранш от-
носно програмата, като 

подчерта, че КСБ настоя-
ва тя да продължи. „За нас 
ползите от НПЕЕМЖС са 
видими. Има доказан ико-
номически ефект“, под-
черта той. В изказването 
си инж. Николов заяви, че 
програмата осигурява за-
етост на всички, свързани 
със строителния процес, 
като проектанти, строи-
тели, технически надзор, 
производители на мате-
риали и доставчици. „По 
НПЕЕМЖС работят голе-
ми строителни фирми, но 
основно с изпълнението й 
са заети малки и средни 
компании като главни из-
пълнители или подизпълни-
тели“, посочи той. Според 
него санирането е оси-
гурило работа на бранша 
във времето между двата 
програмни периода. „Чрез 
изпълнението на мерките 
за енергийна ефективност 
се постигна намаление на 
енергопотреблението, ре-
ализираха се икономии на 

разходите, а също така се 
създадоха по-топли, уют-
ни и красиви домове“, каза 
инж. Николов. Той допълни, 
че поставените цели на 
програмата се изразяват 
в подобряване на енергий-
ните характеристики и по-
вишаване на енергийната 
ефективност, в осигурява-
не на условия на жизнената 
среда в съответствие с 
критериите на устойчиво-
то развитие.

По думите му по данни 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството 

към март тази година са 

санирани 1669 сгради. 

Общо 2022 здания в ця-
лата страна имат сключе-
ни договори за целево фи-
нансиране от банката за 
развитие. „В момента се 
работи по 138 сгради, 91 
са на етап техническо об-
следване, за 7 е обявена об-
ществена поръчка“, инфор-
мира зам.-председателят 
на КСБ. Инж. Николай Ни-
колов поясни, че в общини-
те Бургас и Пазарджик са 
обновени и въведени мерки 
за енергийна ефективност 
във всички жилищни блоко-

ве със сключени договори. 
Той представи и статис-
тика на санираните бло-
кове по градове, които са, 
както следва: в Бургас - 
205 сгради, Благоевград - 
143, Пазарджик - 41, Хаско-
во - 82, Стара Загора - 72, 
София - 55, Пловдив - 50, 
Перник - 50. „В столицата 
166 сгради имат договори 
с ЕБР за финансиране. От 
тях се работи по 42, за 
32 е обявена обществена 
поръчка за СМР, други 30 
са на етап техническо об-
следване“, информира инж. 
Николов.

„По  отношение  на  
НПЕЕМЖС за периода на 
реализиране на програ-
мата до края на 2020 г. 
като резултат от дома-
кинствата ще се отчете 
спестяване на над 405 
млн. лв., като това са дан-
ни на Министерството 
на енергетиката. Облаго-
детелстваните домакин-
ства ще са над 150 хил., 

като ефектът за всяко 
едно от тях е спестяване 
на средно по 2700 лв.“, под-
черта зам.-председателят 
на КСБ и поясни, че 

всеки участник в програ-

мата ще усеща ползите от 

санирането в следващите 

15 години. 

По думите му ефекти-
те от НПЕЕЖМС са до-
казани и признати от об-
ществото. „Това поставя 
високи цели, които не се 
ограничават само до по-ви-
соки мерки на енергийната 
ефективност, а имаме за 
цел удължаване на експло-
атационния цикъл на сгра-
дите, както и осигуряване 
на жизнена среда в съот-
ветствие с критериите 
на комплексно развитие на 
градовете. Казвам всичко 
това, защото ресурсът за 
НПЕЕМЖС е договорен и 
няма яснота за бъдещето 
на тази важна за бранша 
и икономиката програма“, 
каза още той. Инж. Николай 
Николов изрази и съжале-
ние, че много от кадрите, 
които фирмите са обучили 
съобразно спецификата 
на програмата, в момен-
та заминават в чужбина. 

„Не е тайна, че във Фран-
ция върви много мащабна 
програма за енергийна 
ефективност“, информира 
той. В изказването си пред 
журналистите инж. Нико-
лов подчерта, че реално 
констатираните пробле-
ми по НПЕЕМЖС за ЕЕ са 
1%, като голяма част от 
тях са били преекспонира-
ни, което се е отразило на 
възприемането й от обще-
ството.

Участниците в съби-
тието се запознаха и с 
възможностите за диги-
тализация на строител-
ния процес. Те бяха пред-
ставени от инж. Любомир 
Качамаков. „Новите тех-
нологии като BIM (Building 
Information Modeling) поз-
воляват да се проследи 
във всеки етап напредъ-
кът на един проект и в 
процеса на работа да се 
открият грешките“, каза 
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той. По думите му това 
е начин за решаване на 
проблемите с контрола и 
отговорността на всеки 
участник в строителния 
процес. В изказването си 
инж. Качамаков подчерта, 
че процесът на електрони-
зация на Регистъра на КСБ 
е част от европейската, а 
и в световен мащаб, тен-
денция за цифровизация на 
сектора и дигитализация 
на управлението на целия 
строителен процес. 

„Въвеждането на нови 

технологии е приоритет в 

работата на Камарата“, 

допълни той. Инж. Лю-
бомир Качамаков поясни, 
че като вицепрезидент на 
FIEC има възможност да 
следи дейността на съз-
дадената в европейската 
федерация работна група, 
която от няколко години се 
занимава специално с въ-
веждане на дигитализация-
та. „Тя се нарича Constuction 
4.0 и работи активно с цел 
налагане на BIM технологи-
ите. Някои държави вече са 
много напреднали в това 
отношение, като техният 
брой постоянно се увелича-
ва. Те залагат изисквания 
да имаш сертификат или 
закупена програма за BIM 
система, без наличието на 
която не можеш да участ-
ваш в обществени поръчки. 
Не говорим за частния сек-
тор, където това се прави 
от години“, каза още той. 

По думите на инж. Ка-
чамаков BIM технологията 
поставя рамки и въвежда 
правила, еднакви за всички, 
като това до голяма сте-
пен елиминира субективния 

фактор и не позволява да 
има различно тълкуване и 
интерпретиране на опре-
делени видове дейности. „Тя 
дава възможност да се про-
следи на всеки етап напре-
дъкът на проекта и нещо 
много важно - превантивно 
в процеса на работа да се 
открият грешки и пропус-
ки и да се дефинира точно 
кой участник ги е допуснал 
- дали строителят, дали 
проектантът, дали възло-
жителят. Дигитализация-
та е един начин да решим 
проблемите в сектора, за 
които напоследък много се 
пише и от Вас, медиите, и 
които много често се дъл-
жат на лоши или непълни 
проекти или неправилно 
зададено финансиране“, за-
яви той.

Инж. Качамаков каза 
още, че ако един възложи-
тел работи по този начин 
– да използва 3D модела 
във всички етапи на про-
екта, започвайки още от 
проектирането, то тога-
ва остойностяването ще 
става в рамките на мину-
ти или часове. „Няма да е 
възможно да се появяват 
обществени поръчки, чии-
то девизни цени са много 
под себестойността. Ам-
бицията на Областното 
представителство София 
и КСБ е да поставят все 
повече на вниманието на 
отговорните институции 
и на възложителите - от 
централната и местна 
власт, необходимостта 
от въвеждането на BIM 
технологиите“, сподели 
инж. Качамаков. Според 
него ролята на медиите 
да информират широката 
общественост за ползите 

от въвеждането на нови 
дигитални технологии в 
строителството ще е 
от ключово значение. Той 
информира журналистите, 
че Камарата планира про-
веждането на семинари по 
темата, на които да бъ-
дат показани софтуерните 
продукти, които визуализи-
рат целия процес и как той 
става много разбираем за 
възложителя, дори за хора, 
които не са специалисти, 
но следва да вземат реше-
ния. 

„Чрез дигитализацията ще 

можем да развием сектора 

и да го издигнем на едно 

изцяло ново ниво. 

В него проблемите с 
корупционни практики и 
злободневни теми относно 
качеството на изпълнение, 
отговорността на строи-
теля и прочие се надяваме 
да бъдат силно намалени“, 
каза той. Инж. Любомир 
Качамаков сподели още, че 
цената на технологиите 
варира между 5 и 15 хил. лв., 
като все още в България 
не са много фирмите, кои-
то ги използват. „В стра-
ни като Великобритания, 
Холандия и Германия са 
внедрени масово, така че 
според мен това е пости-
жимо и в България. Рано или 
късно мотивацията, която 
сега сами си налагаме за 
нашите фирми, ще бъде 
наложена и от държавата, 
когато тя прозре, че това 
е нещо добро и защитава 
интересите на инвести-
тора“, завърши инж. Кача-
маков. 

„Предстоят 190 по-
ръчки по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 
– 2020“, като във ВиК сек-
тора ще бъдат инвести-
рани общо 1,2 млрд. лв. до 
края на програмния пери-
од“, заяви на свой ред инж. 
Благой Козарев, който ин-
формира за предизвикател-
ствата пред изпълнението 
на „ОПОС 2014 – 2020“. Той 
изрази надежда, че всички 
проекти ще бъдат реали-
зирани, като подчерта, че 
предстои много работа в 
кратки срокове. 

„Наред с ентусиазма и оп-

тимизма, че ще има много 

работа, ние сме сериозно 

притеснени, 

защото на нас ни се 
искаше тези проекти да 
тръгнат преди половин 
или една година“, посочи 
инж. Козарев и информира, 
че има опасения, че голя-
ма част от проектите 
ще се изпълнят в края на 
програмния период. „Има-
хме много сериозна пауза 
във ВиК строителството 
и доста от компаниите ни 
са с намален ресурс. Про-
ектите, които са одобре-
ни буквално в последните 
седмици, са разработвани 
в продължение на 3 години“, 
подчерта той. Според него 
е много притеснителна и 
липсата на работна ръка, 
кадрите са дефицит. „Кол-
кото по-бързо стартират 
тези проекти, толкова по-
сериозно може да се гаран-
тира техният завършек, 
защото сроковете ще са 
много кратки и ще трябва 
да мислим в посока на вна-
сяне на работници от чуж-
бина“, сподели инж. Коза-
рев. Капацитетът, който 
сме имали, е загубен, защо-
то квалифицираните кадри 
са заминали да работят в 
Германия и Франция, споде-
ли още председателят на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“ на КСБ. „По-
вишаването на заплатите 
на българските строители 
е нещо, което ние много го-
рещо желаем, но невъзмож-
ността да се вдигнат це-
ните на проектите, които 
ние изпълняваме, е ограни-
чително условие в случая“, 
заяви инж. Козарев. Той 
акцентира, че държавата 
трябва да има политика, 
която да осигури тези не-
обходими средства. 

В допълнение изп. ди-
ректор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев информира, 
че според данните на На-
ционалния статистически 
институт годишната за-
плата за 2018 г. в строи-
телството е 10 634 лв., 
или 5,9% завишение спря-
мо предишния период, но 
въпреки това по този по-
казател строителството 
изостава сравнено със сек-
тор „Промишленост“, къде-
то заплатите са 13 621 лв.

Темата за липсата на 
кадри бе водеща и в изказ-

ването на члена на ИБ и УС 
Руен Панчев. 

„Огромен проблем за бран-

ша е липсата на квалифи-

цирани кадри. 

Поради тази причина 
Камарата създаде „Стро-
ителна квалификация“ 
ЕАД“, каза Панчев, който 
е и председател на СД на 
дружеството. По думите 
му основен предмет на 
дейността на дружество-
то е организирането и 
провеждането на образо-
вателно-квалификационни 
обучения на кадрите, рабо-
тещи в строителството, 
както и дейности по реали-
зирането на разработени 
стратегии и политики на 
КСБ, свързани с професио-
налната квалификация на 
заетите в отрасъла.

„През последните две 
години ние проведохме 
редица срещи с абсолют-
но всички парламентарно 
представени партии, с ми-
нистерства, агенции и дру-
ги. На тях ние непрекъсна-
то поставяме на внимание 
решаването на проблема с 
липсата на квалифицира-
на работна ръка“, сподели 
Руен Панчев. 

Той също така говори 
и за необходимостта да 
се продължи с борбата със 
сивия сектор. „Миналата 
година в НСИ са подадени 
около 20 000 фирми, които 
се занимават със строи-
телна дейност в България. 
Тоест около 2/3 от фирми-
те, които се занимават 
със строителство, са в 
сивия сектор, защото в 
ЦПРС са вписани приблизи-

телно 5200. Никой не може 
да каже дали останалите 
15 хиляди извън Регистъра 
плащат данъци и осигуров-
ки на своите работници“, 
поясни Панчев. Той поздра-
ви ръководството на КСБ 
за работата по промени-
те в ЗОП, които позволя-
ват подизпълнителите да 
бъдат посочени и в хода 
на самото изпълнение на 
даден проект. „Това ще га-
рантира на компаниите да 
получат заслужените рефе-
ренции“, подчерта Панчев. 

Той даде и информа-
ция относно работата на 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД. „Ние обучаваме 
представители от мал-
ките и средните фирми 
безплатно. КСБ финансира 
обучение на служителите, 
като на годишна база през 
нашите курсове минават 

около 5000 души“, поясни 
той. Панчев даде за срав-
нение строителните гим-
назии в страната, в които 
годишно завършват около 
800 човека със специал-
ност „Строителство“. „От 
тях от 3% до 5% отиват 
да работят или да се зани-
мават със строителство. 
Обикновено това са хора-
та, които продължават 
висшето си образование, 
така че виждате огромния 
проблем в тази посока“, 
каза още той. По думите 
му, обучавайки тези работ-
ници, Камарата осъщест-
вява мониторинг върху ка-
чеството и технологията, 
по която става обучение-
то. 

Руен Панчев сподели 
също така, че част от кур-
совете, които дружество-
то е организирало, са били 
свързани със Закона за без-
опасни условия на труд. 

„За 2018 г. тежките инци-

денти в строителството 

са намалели с 50%, 

като смятам, че и ние 
сме спомогнали за това“, 
подчерта той.

Председателят на СД 
на „Строителна квалифи-
кация“ ЕАД представи и 
идеята на Камарата за 
създаването на Центрове 
за техническо обучение. 
„С помощта на държавата 
нашето желание е да съжи-

 от стр. 11



13КСБпетък, 3 май 2019 Ñòðîèòåë

вим материалната база на 
средните професионални 
училища“, подчерта Панчев. 

В изказването си той 
засегна и темата за въз-
можността за вкарване на 
работна ръка от нашите 
общности в Украйна, Мол-
дова, Македония и Сърбия. 
„Те също имат нужда от 
обучение, за да работят 
при нас. Трябва да създадем 
подходящи условия за това. 
Говорим за ниво правител-
ство и общини, да се съз-
дадат такива механизми, 
че тези хора да получат 
достъп до професионално 
образование и у нас“, заяви 
Панчев.

В заключение той по-
сочи, че Камарата работи 
активно с Министерство-
то на образованието и 
науката, както и с всички 
други ведомства, които са 
заинтересовани страни и 
искат този проблем да се 
реши, но подчерта, че про-

цесът е дълъг и труден.
Любомир Пейновски, 

член на УС, запозна пред-
ставителите на медиите 
с дейността на Камара-
та, насочена към търсене 
и използване на възмож-
ностите за финансиране 
на бранша чрез фондовете 
и финансовите инструмен-
ти. „КСБ търси и разглеж-
да всякакви варианти за 
осигуряване на средства 
за сектора, както и за 
самата дейност на Кама-

рата с оглед нуждите на 
повишаване на капаците-
та на служителите, които 
работят в нея, и въвежда-
нето на нови технологии“, 
каза той. По думите му 
има различни възможности 
това да се реализира, като 
част от тях са чрез дър-
жавния бюджет или опера-
тивните програми.

„Камарата на стро-
ителите проведе среща 
с Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие (ЕБВР)“, информира 
Пейновски. Той заяви, че 
между двете институции 
е постигната договоре-
ност за дългосрочно съ-
трудничество. „Започва-
ме от следващия месец 
обиколка по Областните 
представителства на 
КСБ с цел разясняване на 
възможностите за работа 
с ЕБВР“, допълни той.

„Друга важна тема 
за браншовата организа- 

ция е 

в следващия програмен 

период КСБ да бъде ди-

ректен бенефициент на 

средства“, 

подчерта Пейновски.
„В момента запознава-

ме нашите членове и с фи-
нансовите инструменти, 
които са част от бъдещи-
те възможности и ще се 
предоставят на България 
по линия на Европейския 

съюз“, информира още той 
и даде пример с Фонда за 
устойчиви градове и Евро-
пейската инвестиционна 
банка, които финансират 
огромен брой дейности. 
„Това е нещо, което е срав-
нително ново. Ние също 
така търсим и взаимо-
действие с Европейския 
иновационен институт по 
теми като кръгова иконо-
мика и ресурсна ефектив-
ност“, сподели Пейновски. 

Работната закуска 
продължи с информация 
относно предизвикател-
ствата пред големите ин-
фраструктурни проекти. 
Членът на ИБ и УС на КСБ 
Велико Желев акцентира 
върху започналите проек-
ти с национално значение 
– АМ „Хемус“, магистрала 
„Струма“ в участъците 
„Железница“ и „Кресна“, 
Южната дъга на София, 
пътя Мездра – Ботевград 
и други. „Това са важни не 

само за строителството 
обекти, но и за нашата 
страна. Те ще генерират 
икономическото развитие 
на регионите“, поясни той.

Велико Желев говори и 
за проблема с отчуждения-
та при големите проекти. 
„Важно е да отбележим, че 
по този казус имаме раз-
витие, тъй като се пред-
виждат промени в зако-
нодателството, касаещо 
отчуждаването на недви-
жимите имоти, които ще 

позволят да се разреши 
предварително изпълнение 
на дейностите. Това ще 
„отпуши“ голяма част от 
обектите, по които все 
още не се работи“, подчер-
та той. Според него има 
случаи, в които за участък 
от 8 км има 350 разреше-
ния за строителство, за-
щото отчужденията ста-
ват изключително бавно. 
„Това затруднява целия 
строителен процес, както 
и застрашава качество-
то, а също така повишава 
себестойността на стро-
ителството“, сподели Же-
лев. 

Той коментира и архе-
ологията, която строи-
телните фирми откриват 
на своите обекти, което 
също води до забавяне на 
строителния процес. Спо-
ред него културното на-
следство е много важно за 
държавата, но трябва да 
има ясно разписани правила 
как да се извършват едни 
разкопки, така че да не 
затрудняват и оскъпяват 
строителните работи.

„Едно от най-важните 
неща в нашия бранш е ра-
ботната ръка. Както ко-
легите преди мен казаха, 
няма как да имаме високи 
заплати с най-ниска цена 
на строителството. Ние 
сме хората, които сме 
най-заинтересовани да за-
пазим нашите работници“, 
подчерта Велико Желев. 
Той посочи, че фирмите в 
бранша полагат огромни 
усилия да задържат своите 
служители. 

Желев говори и за про-
ектирането като част от 
строителния процес. „Ние 
уважаваме нашите проек-
танти. Без тях не можем 
да работим. В нашата 
страна има много качест-
вени колеги, но цените, на 
които те са принудени да 
работят, са много ниски“, 
посочи той. Велико Желев 
даде пример, като посо-
чи, че има случаи, когато 
по европейските програ-
ми на една малка община 
с бюджет от 5 млн. лв. и 
спечелена поръчка за 3 ми-
лиона в един момент пора-
ди пропуски или грешки в 
проектирането й се нала-
га да извърши допълнител-

ни строително-монтажни 
работи. „Те обаче не могат 
да бъдат покрити от бю-
джета й. Така общината 
попада в една безизходица, 
защото трябва да плати 
съответната сума от своя 
бюджет на строителя, той 
от своя страна е задължен 
да изпълни дейностите, 
защото иначе проектът 
няма да се реализира и 
парите ще подлежат на 
връщане“, заяви Желев. Той 
обясни, че строителите 
искат да има качествени 
обекти, които да са добре 
проектирани.

Велико Желев сподели 

своите наблюдения и върху 
борбата срещу сивия сек-
тор. 

„Ние искаме да има конку-

ренция и всички да рабо-

тят по правилата“, 

каза Желев. Той отпра-
ви и въпрос защо се налага 
мнението, че е лошо бъл-
гарски фирми да печелят 
обществените поръчки 
в страната. „Защо не се 
гордеете, че обектите 
се изпълняват от българ-
ски компании? Те плащат 
своите данъци в България 
и правят всичко възможно 

техните работници да ос-
танат в България“, катего-
ричен беше Желев. 

В края на изказването 
си Велико Желев посочи и 
друг голям проблем пред 
строителния бранш, свър-
зан с обжалването. „Раз-
бирам, че премахването 
на таксите за обжалване 
беше направено с цел об-
лекчаване на малките и 
средните фирми, но това 
даде възможност множе-
ство компании, без значе-
ние дали имат основание, 
да обжалват един проект, 
който е важен за една об-
щина или е от национално 

значение“, заяви членът 
на УС на КСБ. Според него 
особено малките населени 
места страдат от това, 
защото са вложили целия 
си потенциал в един про-
ект и биват блокирани 
да работят. „За мен не е 
редно да има такива неща. 
Трябва да се носи отго-
ворност от тези, които 
обжалват неправомерно“, 
завърши Желев.

В края на срещата инж. 
Терзиев благодари на жур-
налистите за съвместна-
та работа и коректност-
та и им пожела светли 
великденски празници.
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„Трафик холдинг“ ЕООД 
изпрати становище до 
Камарата на архитекти-
те в България (КАБ), Ка-
марата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране (КИИП), Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ) по повод 
пресконференции, Фейс-
бук публикации и други 
медийни изяви, свързани 
с изразено от Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия становище относно 
качествата на проекта 
за изграждане на бул. 
„Левски” във Варна, кой-
то проект е изработен 
от представляваното от 
него дружество. Стано-
вището е подписано от 
инж. Николай Димитров, 
управител на „Трафик хол-
динг” ЕООД

В документа се посоч-
ва, че строителството 
на обекта не е възложено 
чрез инженеринг, каквито 
твърдения бяха направе-
ни публично. „Проекти-
рането беше възложено 
през 2017 г. на „Трафик 
холдинг“ ЕООД след про-
веждане на процедура по 
Закона за обществени по-
ръчки. Това беше отразе-
но широко и в социалните 
мрежи. Информацията за 
сключени договори за об-
ществени поръчки е пуб-
лично достъпна и всяко 
лице може да провери кой 
какъв договор е сключил“, 

се посочва в съобщение-
то на компанията.

От там информират, 
че проектът за изграж-
дане на булеварда е бил 
представен на Консулта-
тивен съвет към община 
Варна. „В заседанията 
на този съвет вземат 
участие както предста-
вители на специалисти 
по разглежданите теми, 
така и представители на 
браншовите организации, 
в това число и на специа-
лизирани професионални 
Камари“, завява още инж. 
Димитров и подчертава, 
че проектът е бил пред-
ставен и на обществено 
обсъждане - пред журна-

листи и общественост-
та. 

Той споделя, че не са 
верни твърденията, че 
„не е вложена мисъл“ за 
преминаване на пешехо-
дците. „Мисъл е вложе-
на за всички участници 
в движението, в т.ч. и 
за велосипедистите, за 
които по цялата дължина 
на булеварда има отдел-
на лента за движение. На 
всички кръгови кръстови-
ща е дадена възможност 
пешеходците да преси-
чат, без да затрудняват 
отклоняващите се от 
главното направление 
автомобили или да пре-
дизвикват струпването 

им в кръга, и по този на-
чин да се образуват за-
дръствания“, е посочено в 
изпратеното до медиите 

По предварителни данни на 
Националния статистически ин-
ститут (НСИ) произведената про-
дукция в строителния отрасъл за 
2018 г. е на обща стойност 14 827 
млн. лв., като спрямо 2017 г. тя се 
увеличава с 10,2%.

В информацията се посочва 
още, че сегментът „Сградно стро-
ителство“, който включва жилищ-
но и нежилищно строителство, 
формира произведена продукция за 

2018 г. в размер на 8359 млн. лв., 
или 56,4% от общата в сектора за 
разглеждания период. Нарастване-
то на сегмента спрямо 2017 г. е 
с 11%.

В „Инженерна инфраструкту-
ра“ произведената продукция за 
2018 г. възлиза на 6468 млн. лв. и е 
с дял от 43,6% от общата в стро-
ителството. Спрямо 2017 г. про-
изведената продукция в сегмента 
нараства с 9,2%.

В изпълнение на разпоредбите на 
Глава I Общи положения – чл. 2 от За-
кона за Камарата на строителите в 
частта му: 

Т. 1. идентифициране и прозрач-
ност на дейността на лицата, из-
вършващи строителство;

Т. 3. защита на интересите на по-
требителите на строителни услуги

е създаден и се поддържа Центра-
лен професионален регистър на стро-
ителя (по-надолу ще се изписва като 
„ЦПРС“ или само „Регистър“).

ЦПРС е създаден в периода юни-

септември 2007 г. и започва да функ-
ционира официално от 1.01.2008 годи-
на. 

ЦПРС от самото му начало е пуб-
личен и информацията е достъпна за 
всеки строител или всеки потреби-
тел на строителни услуги. 

Състояние на ЦПРС към 25.04.2019 г.

Към 25.04.2019 г. са вписани общо 
5205 строители в 5 групи - Първа - 
„Високо строителство – жилищно, 
общественообслужващо, промиш-

лено), Втора - „Строежи от транс-
портната инфраструктура“, Трета 
- „Строежи от енергийната инфра-
структура“, Четвърта - „Строежи от 
благоустройствената инфраструк-
тура, хидротехническото строител-
ство и опазване на околната среда“, 
Пета - „Отделни видове СМР“.

Съществени промени в използваната 

технология за работа с електронната 

система на ЦПРС 

От 15.04.2019 г. е разширена елек-

тронната система на ЦПРС и е въве-
ден режим на работа с квалифициран 
електронен подпис (КЕП), който вече 
предлага възможността на строите-
лите, желаещи да се впишат в ЦПРС 
или да ползват отделните услуги, 
които предлага Регистърът, изцяло 
да се осъществяват по електронен 
път. 

Нововъведената технология рабо-
ти паралелно с действащата досега 
до въвеждането на използването на 
КЕП. Изборът за работа с един от 
двата режима е свободен.

становище.
„Изпълнението на тол-

кова сложен проект неми-
нуемо е свързано с про-
блеми от организационно 
естество, доставки на 
материали, администри-
ране и управление на про-

екта, за което основната 
тежест се поема от из-
пълнителя на строител-
но-монтажните работи. 
Контролът по изпълне-
нието е възложен на кон-
султантска фирма с опит 
в строителния надзор. На 
обекта има назначен ин-
веститорски контрол от 
страна на възложителя“, 
става ясно от позицията 
на „Трафик холдинг“ ЕООД

Инж. Димитров под-
чертава, че също така 
има назначен постоянен 
екип за упражняване на 
авторски контрол и дава-
не на решения по възник-
нали по време на строи-
телството въпроси. 

Пълният текст на 
становището е публику-
ван на сайта на в. „Стро-
ител“.

 

 

 

Инженерна 

инфраструктура 

43,6%

Сградно

строителство 

56,4%

Дял от общо произведената продукция, %



КСБ 15петък, 3 май 2019 Ñòðîèòåë

Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС 
СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС 
З - заличаване

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взе-
тите решения от Комисията за воденето, поддържането и полз-
ването на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване 
на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

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

ЦПРС

Протокол № 1224/11.04.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1226/18.04.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

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

ЕИК Строител Ком. реш.

201307876 НЕД ЛЕС БИЛДИНГ ПВп 
205588253 МЕЛАИНВЕСТ БИЛДИНГС ПВп 
115770837 Витал транс ПВп 
204443290 ТРАКИЯСТРОЙ 2002 ПВп 
203974726 РК ГРУП ПВп 
205338189 СТАР БИЛДИНГ 2005 ПВп 
203942963 СТОНИЯ ИС ПВп 
205534106 ТЕХНО БИЛДИНГ КЪМПАНИ ПВп 
204728407 Електроинсталации ПВп 
204081496 ВИЛИДЖ ХАУС ПВп 
120604952 КОМФОРТ ПВп 
204968092 МАИВ-99 ПВп 
202704140 ПС ГРУП 91 ПВп 
203209740 ЕНТЪРТЕЙМЪНТ БГ ПВп 
123747980 Цветан Иванов -2007 ПВп 
205492397 ПВ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп 
203414332 ПРОМАСТЕР-М ПВп 
204708721 БГ БАУ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп 
204969130 ТИЕНГРУП  МЕТАЛ ПВп 
175180392 ПАРКЛАНД ПВп 
205589686 НЕВИНЖ ПВп 
205154278 ЗИ АЙ ДИ ГРУП ПВп 
120612269 ЛЕОВИХИЛДО ПВп 
205590699 СТРОЙЕКСПЕРТ ГРУП ПВп 
201156513 ЕЛИ СТИЛ 1 ПВп 
112619082 СТИЛ СТРОЙ ПВп 
205567152 ДИДИ СТРОЙ 86 ПВп 
204018275 РЕЗИДЕНШЪЛ КЪНСТРАКШЪН ПВп 
130991159 БОНДИС ПВп 
202952335 ЕВРОСТИЛЛ ПВп 
203974263 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ СТРОЙ ПВп 
202825932 ФАРЕС БГ ПВп 
204814265 САМУЕЛ- ГРУП ПВп 
203842557 М И В ГЛОБАЛ МАРКЕТ ПВп 
123658318 ХОУС МЕЙДИНГ РОб
204288000 АКВА ВИЖЪН РОб
202410060 КОМФОРТ ПЛАСТ ВАРНА РОб
204973342 БИЛД СТИЛ РОб
204661378 ЕРГ 07 РОб
201062836 БОНЕВ ПРОЕКТ РОб
104683879 ЕВРОСТРОЙ-ВТ РОб
202729745 КПД 2013 РОб
205184225 Еко система - Никола Козлево РОб
203634531 ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП РОб
104656120 ВЕМАТ РОб
123154880 ШАУЛА РОб
120612536 РУМА-СТРОЙ РОб
200094133 СИТИ СТРОЙИНВЕСТ РОб
201462969 Феникс Инженеринг Груп СОб

205262019 ТОНИ 10 ПВп
205434604 ВАШ ДОМ 2000 ПВп
205299804 ХАЙ ЛЕВЪЛ СТРОЙ ПВп
205176431 АСТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп
204020858 РОЯЛ БИЛД ГРУП ПВп
121247738 Стива Макс ПВп
204643864 СТРОЙГРУП 77 ПВп
118034511 БИГ ПРАЙС - БИРГЮЛ ЙОМЕР ПВп
205005327 ПСК Пътстрой ПВп
205563143 АЛСА-ИНВЕСТ ПВп
131266402 Фабриком Интернешънъл ПВп
202908997 ПОПАНАСТАСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп
203860929 КРИС СЕРВИЗ 04 ПВп
202354100 ВН Дистрибушън ПВп
130298137 БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ РОб
204661136 ГИК инженеринг РОб
114646733 Стройконсулт РОб
131120422 СТАНДАРТ СТРОЙ 2003 РОб
121300496 ГИМЕКСПОРТ РОб
201637945 ХОУМ СЪРВИС РОб

203261947
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО - 
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ

РОб

106590683 ЛКС РОб
121261524 СТРОЙМОНТАЖ Г.К. РОб
102836447 ДЕНИЦА ЛУКС З СОб

Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико Търново 

От 22 до 24 април 2019 г. 
в ПГСАГ „Ангел Попов“ - Велико 
Търново, се проведе национално-
то състезание „Най-добър млад 
строител“. Организатор бе Ми-
нистерството на образование-
то и науката (МОН), а Камара-
та на строителите в България 
беше сред партньорите на съби-
тието. Участие взеха 48 учени-
ци от 16 професионални гимна-
зии в България, осъществяващи 
прием и обучение по професии 
от професионално направление 
„Строителство“ – от градове-

те Бургас, Варна, Велико Търно-
во, Видин, Монтана, Пазарджик, 
Перник, Пловдив, Русе, Силистра, 
Сливен, София, Стара Загора, 
Шумен, Ямбол. Младежите се 
състезаваха в следните дисци-
плини - „Мазилки, шпакловки и 
бояджийски работи“, „Облицов-
ки и настилки“, „Зидария“ и „Сухо 
строителство“.

Цели на състезанието са:
 Да се осигури възможност 

на учениците от професионал-
ните гимназии да демонстри-
рат теоретичната подготовка, 
практическите умения, компе-
тентностите за изпълнение на 
строителните дейности, придо-
бити при обучението по профе-
сиите от направление „Строи-
телство“.

 Учениците да изявят 
формираните в процеса на обу-
чението професионално-лич-
ностни качества – комуника-

тивност, трудова дисциплина и 
етика, работа в екип и др.

 Да се организира атрак-
тивна извънкласна дейност, 
насочена към изграждане инте-
реса на учениците към професи-
ята, насърчаване развитието на 
творческите им способности, 
мотивиране участието им в 
междуучилищно сътрудничество 
и съревнование.

 Обвързване на училищни-
те дейности с бизнес средите 
за издигане престижа на стро-
ителната професия чрез попу-
ляризиране на добри практики, 
прилагане на нови технологии и 
строителни материали. 

Четирите комисии за оценя-
ване постиженията на състеза-
ващите се включваха предста-
вители на КСБ и на фирми от 
бранша, на висши строителни 
училища, на социалните парт-
ньори, организации на работо-
дателите и на работниците 

от отрасъла, както и учители с 
дългогодишен опит.

След приключване на нацио-
налното състезание на тър-
жествена церемония Чавдар 
Здравков – експерт към МОН, 
връчи плакети, медали и грамо-
ти на отборите, класирали се 
на призовите места. На всички 
участници бяха дадени подаръци 
от Областното представител-
ство на КСБ – Велико Търново. 
Първи стана тимът на ПГ по 
строителство, архитектура и 
геодезия „Лубор Байер“ - Ста-
ра Загора. На второ място 
се класира отборът на ПГ по 
строителство и архитектура 
в Пазарджик. Трети се нареди-
ха възпитаниците на Сливен-
ска професионална гимназия по 
строителство и геодезия „Арх. 
Георги Козаров“. Фирмите парт-
ньори връчиха индивидуалните 
награди в четирите дисциплини. 
Даянна Пантелеева, учаща в 12 
клас, специалност „Архитектур-
на реставрация“, от ПГСАГ „Ан-
гел Попов“, получи бронзов медал 
в индивидуалното класиране в 
дисциплината „Мазилки, шпак-
ловки и бояджийски работи“.

За принос към професионал-
ното образование бяха отличе-
ни и получиха грамоти от МОН 
инж. Марин Цонев – директор на 
ПГСАГ „Ангел Попов“, инж. Алек-
сандър Борисов – директор на 
Сливенска професионална гим-
назия по строителство и гео-
дезия „Арх. Георги Козаров“, инж. 
Христина Червенкова – замест-
ник-директор на ПГ по строи-
телство, архитектура и геоде-
зия „Христо Ботев“ - София.

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Садово е от съставните об-
щини в Пловдивска област. Въз-
никва в периода 1365 – 1390 г. 
под името Чешнегир. В района 

са намерени останки от пра-
исторически заселници. Не са 
малко и тракийските могили. 
Тук е открит един от най-кра-
сивите седящи глинени идоли 
в българската национална съ-

кровищница, сега съхраняван в 
Историческия музей във Виена. 
Характерни за региона са уни-
калните находища на местна 
сива тракийска керамика. В 
землището на с. Ахматово в 

близка пясъчна кариера са наме-
рени зъби от праисторическото 
животно хиперион, които са на 
възраст около 10 милиона го-
дини. 

Трайното включване на тези 

Кметът Димитър Здравков:

Г-н Здравков, кмет 

сте на 12 населени мес-

та с над 15 хил. души в 

един подчертано селско-

стопански район. В по-

следните години Вашите 

съграждани имат афини-

тет и към развитието 

на определени икономи-

чески дейности. 

Наистина голяма част 
от икономическите дей-
ности, които се развиват 
на нашата територия, са 
свързани с производство-
то и преработката на сел-
скостопанска продукция, 
но имаме и химическа, и 
консервна промишленост, 
мандри. По Програмата за 
развитие на селските ра-
йони (ПРСР) предстои да 
отворят врати две нови 
предприятия - за месопре-
работване и млекопрера-
ботване. Към това само 
ще добавя успешната 
дейност на фирма, която 
е признат лидер в произ-
водството на високока-
чествено трислойно тер-
мосвиваемо фолио, стреч 
калъфи, мулч фолио, тъкан 
за полипропиленови кон-
тейнери и др., както и на 
люксембургска компания, 
която прави акумулаторни 
кутии. 

Това развитие изглеж-

да логично, след като 

част от общината са 

активни села, като Ка-

туница - с 2500 жители, 

Поповица - с 1500, Чеш-

негирово - с 1900, както 

и най-голямото, Болярци 

- с 2700.

 Хората тук искат да 
работят и да отглеждат 
наследниците си… Има-
ме седем училища, десет 
детски градини, а през 
миналата година се роди-
ха 143 деца. Миграцията 
и при нас е сериозен про-
блем, но се опитваме адек-
ватно да й се противопос-
тавяме. Всичко, за което 
говоря - и икономиката, и 
образованието, са насоче-
ни именно към това хора-
та да намират в родните 
си места онова, което им 
е необходимо. 

Първото в България 

професионално Земедел-

ско училище, Земеделска-

та опитна станция, днес 

Институт по растител-

ни генетични ресурси, 

също са част от Садово.

Всичко това попада в 
образователната инфра-
структура и определено е 
нашата гордост. Няма да 
пропусна да кажа, че ми-
налата година по проект 
успяхме да санираме най-
голямата ни детска гради-
на - с четири групи и една 
яслена, в с. Катуница. Тя 
не беше обновявана поне 
40 години. През 2019 г. Об-
щинският съвет взе реше-
ние да изтегли кредит за 
довършване на детската 
градина в Садово. До края 

на годината ще прережем 
лентата. 

Знаем, че жителите 

на общината са били ос-

новен доставчик на ас-

пержи за двореца на Фер-

динанд.

И сега тук има изклю-
чително голям брой земе-
делски производители. Го-
воря за млади хора, които 
са приели този начин на 
реализация в живота. Но 
не е лесно да си селско-
стопански работник, неза-
висимо от мащаба. Мина-
лата година станаха две 

наводнения и голяма част 
от продукцията беше уни-
щожена. Държавата не 
помогна. Коритото на ре-
ката, която преля, е дър-
жавна собственост, но 
не беше почистено. Сега 
предстои засаждане на 
новата реколта, хората 
са обезпокоени и не знаят 
какво да правят. 

Имате ли проблеми 

с подпорната стена на 

р. Чая при с. Катуница?

След извършените дей-
ности се надявам там да 
нямаме повече проблеми. 
Искам да подчертая, че 
всичко това рефлектира 
върху препитанието на 
много от малките селско-
стопански производите-
ли, които влагат сериозни 
средства за отглежда-
ните култури и при едно 
тежко наводнение губят 
всичко. Аз много добре 
зная за какво става въ-
прос, защото при такива 
ситуации при мен идват 

хора с болките си, а те 
съвсем не са незначител-
ни – теглени кредити, 
деца студенти извън род-
ните домове и т.н. 

Как ще коментирате 

дейностите, свързани 

със строителството? 

Само през последна-
та година изпълнихме 
една наистина успешна 
капиталова програма. 
Асфалтирахме над три 
километра улици. През 
тази година предвиждаме 
да направим нови седем 
километра улици. Моето 
разбиране е да премахнем 
грешната система за ра-
бота „на парче”. Да забра-
вим за кърпежи, за чакъли-
ране, защото ефектът за 
хората не е много голям. 
При първия по-сериозен 
дъжд дупките отново се 
отварят. Така че е по-до-
бре да правим изцяло нови 
улици със съответната 
инфраструктура и това 
да става във всяко от се-
лата. 

Трябва да спомена и 
проблемите по водопро-
водната система на с. По-
повица, която е изключи-
телно остаряла. Част от 
трасето преминава през 
военно поделение, през 
пресечен терен и т.н. От 
непрекъснатите пробиви 
на едно място се образува 
и свлачище. ВиК асоциаци-
ята има сериозна работа, 
но точно кога ще започне 
и кога ще завърши неот-
ложните възстановителни 
дейности, не се наемам да 
гадая. На територията на 
общината минават и голе-
ми реки. От една страна, 
това е привилегия, но от 
друга – създават риск от 
заливане на земеделските 
площи.

Какви строително-

монтажни и благоус-

Димитър Здравков е втори мандат кмет на община 

Садово. Преди това два мандата е бил общински съветник. 

Завършва Техникума по дървообработване и вътрешна 

архитектура в Пловдив. Има висше образование по аграрна 

икономика от Пловдивския аграрен университет, както 

и специализации по мениджмънт и маркетинг. Работил е 

и във френска компания за производство и търговия със 

строителни материали.

Сградата на общината

Около центъра
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земи в пределите на българската държа-
ва станало по времето на управлението 
на цар Иван Асен II след разгрома на вой-
ските на нашественика Теодор Комнин 
в битката при с. Клокотница. Това се е 
случило на 9 март 1230 г. – в деня, когато 

християните почитат Светите Четири-
десет мъченици.

Твърди се, че новото име на Садово е 
дал поетът Иван Вазов, който бил гост 
на откриването на първото в България 
професионално земеделско училище. За-

ради изобилната растителност наоколо 
и китните градини той предложил вмес-
то Чешнегир селото да се казва Садово. 
За находчивостта и предприемчивостта 
на местното население говори фактът, 
че близкото село Катуница е било основ-

ният доставчик на аспержи за двореца 
на Фердинанд. Девойки в тракийски но-
сии поднасяли на пътуващите по между-
народната жп линия за Цариград пресни 
плодове в ракитови кошнички с надписи 
на френски, немски и английски език. 

тройствени дейности 

извършвате чрез евро-

пейско финансиране?

По ПРСР предстои 
ремонт на най-големия 
общински път Катуница 
- Болярци (12 км). Всички 
процедури са приключени 
и очаквам началото на ра-
ботата на спечелилата 
търга фирма. Проектът 
е на стойност 6 млн. лв. 
Положителна е тенденци-
ята и за нови инвестиции. 
Това личи по разрешения-
та за строителство, ис-
канията за завеждания на 
проекти и прочие. Някои 
от компаниите изграждат 
нови халета и разширяват 
производството си. Раз-
бира се, много тревожен 
е въпросът с квалифици-
раната работна ръка, но 
постепенно, с помощта 
и на съседните общини, 
проблемът трябва да се 
преодолее. 

Сериозно се строи и 
в с. Милево. Местното 
предприятие за произ-
водство на гъши дроб е 
с площ от 4000 кв. м и е 
най-модерното в Бълга-
рия. Този бизнес непре-
къснато се разраства. 
Строят се нови халета, 
обучават се работници. 
Хората отглеждат птици 
и в дворовете си, после ги 
продават за дълбочинно 
преработване. 

Разкажете за истори-

ческите обекти тук.

Забележителна за Ка-
туница е църквата „Све-
ти Никола“. Тя е едноко-
рабна, покрита с каменни 
плочи. През 1833 г. Пло-
вдивският митрополит 
Никифор известил селя-
ните, че е дадено разре-
шение от Високата порта 
за строеж. Изграждането 
започнало още същата 
година. Църквата била 
вдигната върху старо 
християнско гробище в 
югозападните покрайнини 
на селото и имала доста 
скромни размери - ширина 
10 м, дължина 22 м и ви-
сочина над земята до три 
метра. За да не дразни 
мюсюлманите, била вкопа-
на един метър в земята. 
Тя нямала нито камбана-
рия, нито метална камба-
на – само четири дървени 
клепала с различни раз-
мери, закачени на греди в 
двора. През пролетта на 
1834 г. била изрисувана 
от гръцки зографи. Да до-
пълня, че над с. Поповица 
се намира местността 
Аязмото, където всяка 
година се прави благот-
ворителен курбан за здра-

ве и успех. Там е изграден 
малък манастир с хубава 
чешма, от която тече 
планинска вода. В него 
известно време е живял и 
Апостолът на свободата 
Васил Левски.

Старата слава на 

общината е военното 

летище в Чешнигирово. 

Има ли опции за реалното 

използване на авиогарни-

зона за някакви сериозни 

дейности?

Активно село с актив-
ни жители, но освен земе-
делие друг поминък няма. 
На летището практи-
чески нищо не се случва, 
силна е носталгията на 
местните, когато преди 
години доста хора извърш-
ваха строго квалифицира-
на работа. Няма яснота 

какво смятат да правят с 
базата военните. Имаме 
идеи там да се развива 
гражданска или товарна 
авиация, да се експедират 
плодове и зеленчуци за па-
зарите в Западна Европа. 
Иначе това е огромна те-
ритория от близо 4000 дка. 
Освен пистата и сградния 
фонд тя включва и много 
обработваема земя, която 
сега пустее. Заслужава 
внимание и идеята заради 
развитата инфраструк-
тура и близостта до уни-
верситетските центрове 
в Пловдив и Стара Загора 
да се изгради голям индус-
триален парк. 

Болярци е най-голямо-

то село в общината. Как 

живеят хората там?

Старото име на най-

голямото ни село е Карао-
ризово. Според местните 
за първи път в България 
именно тук е внесен и 
отгледан ориз. В Болярци 
има немалка ромска маха-
ла, където живеят работ-

ливи хора. Те активно се 
трудят за добруването 
на себе си и на селото, 
отглеждат, възпитават и 
пращат на училище деца-
та си. Изграждат големи 
хубави къщи, занимават се 
основно със селско сто-
панство, а много от тях 
са строители в Испания, 
Гърция, Португалия. Има 
основания да се смята, че 
землището, на което сега 
се намира с. Болярци, е за-
селено с българи по време-
то на Цар Иван Асен II – в 
средата на XIII в. век, с цел 
да се осигури отбраната 
на новопостроената кре-
пост „Градището“ и на ма-
настира „Св. Петка”.

Наближава краят на 

Вашия втори управлен-

ски мандат. Идват нови 

избори. Как оценявате 

работата си начело на 

общината? 

Ще бъда откровен. Хо-
рата видяха какво се про-
мени за тези години към 
по-добро в града и в със-
тавните села. Независимо 
от ограничения ресурс, с 
който една относително 
малка община разполага 
– освен за благоустроя-
ването, пътищата и ули-
ците, образователната 
инфраструктура, помог-
нахме и на църквите. Това 
е показателно. Когато 
успееш да преодолееш ма-
териалните проблеми и да 
работиш активно и в ду-
ховната сфера, то можеш 
с открито чело да се из-
правиш пред урните. 

Жп гара Садово - част от скоростното жп трасе към българо-

турската граница

Реновираното основно училище в общинския център

Снимки авторът

Основен ремонт на улици



18 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 3 май 2019

Документът дава насоки за децентрализация и концесия върху обекти, които са ценност
Елица Илчева

Проектът на Стратегия за развитие 
на културата, за който се говори от дос-
та години, най-после е готов и пуснат за 
широко обществено обсъждане. То ще про-
тече в няколко срещи, посветени на раз-
личните секторни политики. Стартът 
беше данен в НДК от зам.-министър Румен 
Димитров, а опазването на недвижимото 
културно наследство бе първият разглеж-
дан раздел, представен в резюме от арх. 
Елена Малеева. Всъщност докуменът, 
който задава посоката за следващите 10 
години, е точно 100 страници, за които са 
работили 150 души от 27 института и ор-
ганизации, разпределени в няколко групи. 
Той представя връзките на културата с 
туризма, икономиката и териториалното 
развитие. Творческа мобилност, опазване 
на културното наследство и качествено 
образование са част от акцентите. Сред 
по-интересните идеи е тази за предоста-
вянето на концесия на недвижимите цен-
ности. Ясно е посочено, че предвидената 
политика е свързана с редица стратеги-
чески европейски постановки, което пък 
довежда до извода, че е необходимо изме-

нение на почти всички подзаконови актове. 
„За да бъде българската култура част 

от европейската, трябва да има промени 
в законодателството, децентрализация 
в сектора, равнопоставеност на частни, 
държавни и общински институции, култу-

рен туризъм и модерна материална база“, 
каза зам.-министър Румен Димитров. По 
думите му Стратегията е един изклю-
чително важен фундаментален и ключов 
документ, който предвижда и засилване 
ангажиментите на общински и областни 

администрации, и създаване на общест-
вени съвети. Критики върху проекта бяха 
отправени още в зала, като повечето от 
тях предлагаха конструктивни промени, 
което на практика е и целта на обществе-
ното обсъждане. Експерти в областта на 
културата и културното наследство по-
ставиха основни проблеми с желание те да 
бъдат синтезирани в идеите за развитие. 

„Като се правят такива проекти, е до-
бре да се има предвид не само какви са 
намеренията, но и кой ще се ангажира с 
изпълнението, какви специалисти има, за 
да осъществят набелязаното“, препоръча 
директорът на Националния археологиче-
ски институт с музей към БАН Христо По-
пов. Според него реставратори и експер-
ти по консервация в България почти няма. 
„Не се отпускат и нужните средства за 
опазване на вече разкритите обекти. В 
ситуация сме да купуваме модерна тех-
ника, а да няма кой да работи с нея. Не 
са предвидени и стимули за обучението 
по реставрация“, каза Попов. Той поиска 
бъдещата визия за развитие да запълни 
тази празнота. „Освен че регионалните 
музеи нямат нужните специалисти, с та-
кива не разполагат и общините, на които 

Дейностите ще се раз-

глеждат като фактор за 

социално и икономическо 

развитие 

България притежава 
значим ресурс от движими 
и недвижими културни цен-
ности и като част от ев-
ропейското семейство носи 
отговорност за тяхното 
опазване и представяне по 
възможно най-добрия начин. 
Към момента по реда на на-
ционалното законодател-
ство са защитени близо 40 
хил. паметника, 7 от които 
са вписани в Листата на 
световното културно на-
следство. Политиката по 
опазване е обвързана и с 
редица стратегически до-
кументи на национално и 
международно ниво, като: 
Програмата за управление 
на правителството на Ре-
публика България за периода 
2017 - 2021 г., Стратегия 
„Европа 2020” и „Териториа-
лен дневен ред на Европей-
ския съюз 2020”, Препоръка 
на  ЮНЕСКО за историче-
ския градски пейзаж (2011), 
Препоръката на ЮНЕСКО 
относно опазването и по-
пуляризирането на музеите 
и музейните колекции, тях-
ното многообразие и роля 
в обществото, приета от 
38-ата сесия на Генерална-
та конференция на ЮНЕСКО 
през 2015 г., Национална кон-
цепция за пространствено 
развитие 2013 - 2025 г. 

Националното законо-
дателство отчита във ви-
сока степен разпоредбите 
на конвенциите на Съвета 
на Европа и на ЮНЕСКО, от-
насящи се до културното 
наследство, по които Бъл-

гария е страна. От особено 
значение е Стратегията за 
културното наследство в 
Европа през XXI век и Пре-
поръката на Комитета на 
министрите към държа-
вите членки от февруари 
2017 г., които определят 
приоритетните насоки за 
опазване, социализация и 
представяне на културното 
наследство, с което да бъде 
утвърдена неговата роля 
като фактор за социално и 
икономическо развитие. 

Въпреки значителния на-
предък взаимодействието 
между всички участници в 
процесите на опазване все 
още не е развито в доста-
тъчна степен, така както 
се препоръчва в Заключение-
то на Съвета на ЕС, осно-
вано на участието в упра-
влението на културното 
наследство (2014/С463/01). 
Нормативно са установени 
механизмите за осигуряване 
на териториално-устрой-
ствена защита и контрол, 
както и на управлението 
на културното наследство. 
Създават се условия за не-
говата реализация като 
средство за осъзнаване 
на собствената културна 
идентичност и устойчиво 
развитие на национално и 
местно ниво, включително 
на познавателния и култур-
ния туризъм. 

Местни политики 

Във все повече общи-
ни нараства активността 
за формиране и реализира-
не на местни политики в 
областта на движимото 
и недвижимото културно 
наследство. Реализирана е 

частична деконцентрация 
на дейностите по контро-
ла върху опазването на кул-
турните ценности, както 
и частична децентрали-
зация със създаването на 
общински звена в шестте 
района на планиране. Важен 
аспект е значимостта на 
наследството за социална-
та сигурност в територии-
те, където то се намира. В 
този контекст дейностите 
по консервация и реставра-
ция, за археологически про-
учвания, по идентифициране 
и опазване на движимото и 
недвижимото културно на-
следство се осигуряват в 
значителна степен от дър-
жавния бюджет, както и от 
бюджетите на общините, 
от собственици, спонсо-
ри, дарения, по оперативни 
програми. В същото време 
средствата, необходими за 
финансовото обезпечаване 
на целия механизъм, гаран-
тиращ опазването на кул-
турното наследство, не са 
достатъчни. 

Бъдещето на НИНКН 

Важен елемент в сис-
темата на управление на 

културното наследство е 
дейността, развивана от 
Националния институт за 
недвижимо културно на-
следство (НИНКН). Понас-
тоящем същият е със ста-
тут на държавен културен 
институт с национално 
значение с научноизследо-
вателски и експертни функ-
ции. Със своите действия 
той подпомага министъра 
на културата при упражня-
ването на неговите пра-
вомощия по провеждане на 
държавната политика в 
областта на опазването 
и популяризирането на не-
движимите културни цен-
ности. Основните функции, 
които законодателството 
регламентира на НИНКН, 
са свързани с: изготвяне на 
комплексни оценки и научно 
мотивирани предложения за 
регистрация на недвижими 
културни ценности; предла-
гане режимите за тяхното 
опазване; предоставяне на 
становища относно про-
екти, подлежащи на съ-
гласуване по реда на ЗКН; 
разработване на планове 
за опазване и управление 
на недвижимото културно 
наследство; изготвяне на 

пилотни проекти, плано-
ви задания и експертизи в 
тази област; извършване 
на научноизследователска 
дейност по издирване и 
проучване на недвижимото 
културно наследство и раз-
виване на методологията 
на тази дейност; извърш-
ване на специализирано 
документиране на недви-
жими културни ценности и 
дигитализиране на налич-
ната информация за тях; 
поддържане на Национален 
регистър на недвижимите 
културни ценности и На-
ционален архивен фонд на 
недвижимото културно на-
следство. 

Основен приоритет 

е социализацията на 
културното наследство 
и разкриването му като 
фактор за устойчиво раз-
витие, идентичност и кул-
турен диалог. Това тряб-
ва да става с въвеждане 
на съвременни модели за 
проучване, опазване, пред-
ставяне и ревитализиране 
на недвижимото културно 
наследство. Нужно е ясно 
определяне на правомо-
щията и ангажиментите 
на различните участни-
ци в процеса. Трябва да се 
създадат специализирани 
структури с квалифицира-
ни експерти в местните 
администрации. Необходи-
мо е да се осмисли ролята 
на неправителствените ор-
ганизации и да се поощрява 
дейността на професио-
налните такива, на твор-
ческите съюзи и местните 
общности. Да се осигурява 
публичност и прозрачност 
в процеса на вземане на 
решения за недвижимото 
наследство. Своевременно 
да се отстраняват запла-
хите за автентичността и 

целостта на ценностите. 
Задължително е да се оси-
гури защита на недвижимо-
то културно наследство в 
процеса на устройствено 
планиране и инвестиционно 
проектиране и да се създа-
де национална система за 
мониторинг на недвижимо-
то културно наследство. 

Какво и как да се случи

✓Да се работи за за-
силване капацитета на 
областните и общинските 
администрации за опаз-
ването на културното на-
следство на съответната 
територия и създаване на 
специализирани структури 
на местно ниво; 

✓Да се създадат об-
ществени съвети за закри-
ла на културното наслед-
ство като съвещателен 
орган към общината, както 
и специализирани звена за 
опазване в НИНКН, Минис-
терството на културата и 
в общините, на чиято те-
ритория се намират такива 
обекти; 

✓Да се разкрие потен-
циалът на неправител-
ствените организации и 
граждански сдружения в 
дейността по опазването 
на недвижимото културно-
то наследство и привличане 
на доброволци; 

✓Да се привличат екс-
перти в съответната об-
ласт на опазване на култур-
ното наследство във всички 
нива на устройствено пла-
ниране и инвестиционно 
проектиране в нормативно 
определените случаи; 

✓Да се създава и разви-
ва постоянна система за 
мониторинг на актуално-
то състояние на недвижи-
мите културни ценности 
с включване на експертен 
потенциал извън държавни-

Снимка Румен Добрев

Хотел „Цар Борис” във Велико Търново ще бъде спасен от разруха 

и реставриран от американския милионер и филантроп Едмънд 

Бек. Сградата, която от години е изоставена и се руши, бе за-

купена от Бек преди време, като вече се работи усилено по въз-

становяването й
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те органи; 
✓Да се изготвят плано-

ве за опазване и управление 
на недвижимите културни 
ценности, вписани в Списъ-
ка на ЮНЕСКО на светов-
ното културно и природно 
наследство, в Индикатив-
ната листа на Р. България 
и на археологическите ре-
зервати. 

Дейностите са:

 ✓Реализиране на по-
тенциала на недвижимо-
то културно наследство в 
развитието на културния 
туризъм и културните ин-
дустрии; 

✓Насърчаване на со-
циализирането и предста-
вянето на недвижимите 
културни ценности като 
икономически стимул за на-
селението; 

✓Подобряване на ка-
чеството и привлекател-
ността на градските и 
извънградските простран-
ства чрез интегриране на 
недвижими културни цен-
ности (НКЦ); използване на 
спецификата на историче-
ските ареали като движе-
ща сила за положителна 
трансформация на жизне-
ната среда; 

✓Включване на недви-

жимите културни ценности 
в устройствените планове 
на всички нива с особено 
внимание към археологиче-
ското наследство; 

✓Определяне на режими 
за опазване за всички де-
кларирани и с предоставен 
статут недвижими култур-
ни ценности; 

✓Интегриране на не-
движимите културни цен-
ности в музейните и кул-
турни пространства в 
градската историческа 
среда; 

✓Предоставяне на кон-
цесии на недвижими култур-
ни ценности за целите на 
тяхното опазване и социа-
лизиране; 

✓Сътрудничество меж-
ду страните на Югоизточ-
на Европа за изграждане на 
интегрирани културно-ту-
ристически продукти;

✓Интегриране на те-
мата „недвижимо културно 
наследство” в учебните 
програми на всички нива на 
обучение в средното и ви-
сше образование; 

✓Създаване на матери-
али и програми за допълни-
телни занимания в начални-
те и средните училища; 

✓Въвеждане на форми 
за следдипломна квалифи-
кация и провеждане на те-

матични научни форуми; 
✓Създаване на фонд към 

МК за организиране на на-
учни форуми за недвижимо-
то културно наследство на 
международно, национално и 
местно ниво; 

✓Умения, обучение и 
трансфер на знания: тради-
ционни занаяти и техноло-
гии и съвременни професии, 
свързани с културното на-
следство, в сътрудничест-
во с Министерството на 
образованието и науката 
по обучителни програми; 

✓Създаване на система 
за подготовка чрез изграж-
дане на умения и трансфер 
на знания в областта на 
традиционните занаяти и 
съвременните професии, 
както и за трайно ангажи-
ране на нужните строител-
ни и занаятчийски кадри за 
поддържане и реставрация 
на НКЦ в страната; 

✓Развитие на педаго-
гиката на наследството, 
насочена към деца, ученици 
и младежи; 

✓Интензифициране на 
научните изследвания в 
областта на недвижимото 
културно наследство; 

✓Мерки за повишаване 
на равнището на заплащане 
на работещите в област-
та на проучването, иденти-
фицирането, опазването и 
представянето на култур-
ните ценности; 

✓Развитие на културни-
те институции в сферата 
на културното наследство 
и създаване на механизъм 
за обективна оценка на 
резултатите от тяхната 
дейност. 

Популяризиране в наци-

онален и международен 

план

То ще се осъществява 
чрез разработване на нови 

концепции за представяне 
на НКЦ чрез всички форми 
и технологии на комуника-
ция; въвеждане на законови 
разпоредби за дигитали-
зацията на наследството 
и подобреното разпрос-
транение на информация 
за културните ценности 
в интернет; актуализация 
на регистрите на недвижи-
мите културни ценности в 
единен национален електро-
нен публичен регистър, во-
ден и поддържан от НИНКН; 
картографиране на нацио-
налния регистър по региони 
и общини. 

Предвижда се още ди-
гитализация на архивния 
фонд на НИНКН с катего-
рии на дистанционен (слу-
жебен и публичен) достъп; 
развитие на доброволчески 
програми за популяризиране 
на НКЦ; иницииране на про-
фесионални и обществени 
дискусии във връзка с по-
пуляризирането на приори-
тетни за страната обекти 
на недвижимото културно 
наследство; стимулиране 
на партньорството между 
държава, общини и НПО и 
публично-частното парт-
ньорство; активизиране 
на трансграничното и 
транснационалното парт-
ньорство в областта на 
НКН; изграждане на мрежа 
от партньори с актив-
но участие на местните 
общности; разработване 
на инструменти за обмен 
на иновативни технологии, 
методи и политики за опаз-
ване на НКН в рамките на 
експертни мрежи на различ-
ни нива; засилване участи-
ето на България в дейност-
та на международните 
организации в областта 
на материалното културно 
наследство, както и в евро-
пейски инициативи, програ-
ми, свързани с НКН. 

Николай Овчаров, археолог: 

Арх. Константин Пеев, 
Българския национален 
комитет на ИКОНОС: 

През  2004  г . 
културният ту-
ризъм беше непо-
знато животно. 
Когато обяснявах, 
че на Перперикон 
ще идват хиляди 
българи  и  ч уж -
денци, всички се 
подсмихваха. Днес 
там има изградена 
инфраструктура, 
построени хотели 
и развит регион, 
благодарение на 
които това вече е 
факт. Сега услови-
ята са създадени, 
защото е налице и цялостна промяна на мисленето 
на политиците, което рефлектира върху добра ра-
бота между държавата и общините, и това е от 
ключово значение. 

Аз разбирам децентрализацията на недвижимото 
наследство като оторизиране на местните власти 
с много повече функции и задължения. Деактуването 
на обектите също е важно, а следващата стъпка е 
общините да поемат стопанисването. Това значи 
поддържане, но и извличане на максималната полза 
чрез развитието на културно-историческия тури-
зъм. Изключително важни са европейските проекти, 
без тях от 2006 г. насам нищо нямаше да можем да 
направим. 

Около 40 хил. са регистрираните археологиче-
ски обекти. Препоръчвам в Стратегията да влязат 
плановете за разкопки и те да имат не само научна 
стойност, а и да допринасят за превръщането на 
обектите в места за културен туризъм. 

Призовавам авторите на тази Стратегия да са 
по-конкретни. Миналата година с поправка в закона 
се прокара идея по региони да се създадат звена към 
Националния институт за опазване на недвижимото 
културно наследство, които да поемат функциите по 
мониторинг и съхранение. Това не се случи. Не беше 
избран и правилният начин да се реализира, а дори 
където има специалисти, те не се използват. 

Недвижимото наследство не е нещо, което се раж-
да сега, и ние ще го разкрасим с дейности по ренова-
ция. Когато се прави стратегия за опазване, трябва 
да има и кой да се занимава с това. Освен доклада на 
Сметната палата имаше проучване на Министерския 
съвет, а работна група извърши анализ на състоя-
нието на системата за опазване – общият извод е, 
че няма такава. В бюджета на Министерството на 
културата за теренни проучвания има 1,5 млн. лв. за 
реставрация на всички 40 хил. паметника, а връзката 
на наследството и туризма е изключително слаба и 
туристическият бизнес не отделя никакъв финансов 
ресурс за съхранение. 

са делегирани дейности по опазване 
на културното наследство“, се каза 
още при дискусията. 

Арх. Мария Железова от Камарата 
на архитектите в България заяви, че 
местните власти не знаят какво да 
правят с това, което държавата им 
е предоставила за стопанисване. Тя 
даде пример с малка община край р. 
Дунав, която трябвало да управлява 
важен археологически обект, който 
обаче й е предоставен, без да е со-
циализиран. Разкритите археологи-
чески ценности обраствали в трева, 
която от общината регулярно пале-
ли. „Сами можете да си представите 
какво се случва с експонатите, които 
биват обгаряни няколко пъти в годи-
ната“, посочи Железова. Тя отбеляза, 
че никой не е обяснил на чиновниците 
какво всъщност трябва и могат да 
правят и какво е категорично забра-
нено. Затова призова държавата да 
изработи правила и ясни критерии 
с инструкции по този и подобни въ-
проси. Друга критика към проекта на 
първото му публично обсъждане беше, 
че няма представители на финансо-
вите институции, които да се анга-
жират с изпълнението на заложените 
цели. Чуха се и мнения, че Стратеги-

ята не е достатъчно добре структу-
рирана, че няма необходимата яснота 
кой раздел от културното наследство 
къде попада. Някои области, като ар-
хитектурата например, необосновано 
са пришити към визуалните изкуства 
и др. 

Арх. Константин Пеев от Българ-
ския национален комитет на Между-
народния съвет за паметниците на 
културата и забележителните места 
- ИКОНОС, също посочи, че реставра-
тори за археология у нас почти няма. 
Не се отпускат и нужните средства 
за опазване на вече разкритите обек-
ти. Негови колеги уточниха, че за 
реставрация, консервация и социали-
зация на археологията често се раз-
чита само на обществени поръчки, и 
то когато има външно финансиране, 
а държавата не заделя почти нищо 
за тези дейности. Председателят 
на асоциацията на реставраторите 
Иван Ванев пък каза, че нищо не сти-
мулира и не развива образованието и 
създаването на квалифицираните ка-
дри в сферата, а Законът за култур-
ното наследство дава много общи и 
отворени критерии за включване на 
хора в списъка на специалистите, кои-
то могат да извършват тези работи 

и съответно да бъдат назначавани 
на подобни длъжности. Така в списъ-
ка попадали и лица с неособено голе-
ми компетенция и професионализъм. 
В същото време те могат да бъдат 
назначавани в общинските комисии, 
които издават разрешенията за на-
меси в паметници на културата от 
местно значение. 

„Може би е по-коректно този до-
кумент да се казва за развитието на 
културните обекти и институции, не 
на културата“, заяви директорът на 
Софийската филхармония Найден То-
доров. „Ние забравяме, че не сме цел-
та, ние сме средството, въпросът е 
какво правим за културата“, допълни 
той.

Представителят на Министер-
ството на културата Венцислав 
Велев обеща, че ще вземе предвид 
всички бележки, поиска становища в 
писмен вид и каза, че те ще бъдат 
отразени в документа. Предстоят 
още дискусии, които да разгледат 
други части по професионални на-
правления. Зам.-министър Димитров 
поясни, че документът и в окончател-
ния му вариант, който ще бъде приет 
до месеци, ще остане отворен и ще 
се обновява още година-две. 

Отличен пример за опазване на паметници на културата е къщата 

на ул. „Париж“ 1 в София. Някогашният дом на индустриалеца от 

Сливен Киро Стефанов днес се стопанисва от общината
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Изпълнител на Лот 12 е „Пътстрой – Габрово“ АД 
Завърши рехабилита-

цията на 12,62 км от път 
II-44 Драгановци – Габро-
во. Основният ремонт 
на участъка се реализира 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“. Общата стойност 
на проекта „Лот 12 Път  
II-44 Драгановци - Габро-
во от км 14+600 до км 
23+978.36 и от км 25+731 
до км 28+972.75, с обща 
д ъ л ж и н а  12 . 6 2 0  к м 
(15,86 км), област Габро-
во“ е 11 486 202,60 лв. 
Финансирането от Ев-
ропейския съюз е 85 % - 
9 763 272,21 лв., а нацио-
налното съфинансиране е 
15% - 1 722 930,39 лв. По-
стигната е главната цел 
на проект BG16RFOP001-
7.001-0007-S-01, а именно 
подобряване на технико-
експлоатационните ха-

рактеристики на пътния 
участък. 

Изпълнител на Лот 12 е 
„Пътстрой – Габрово“ АД. 
Строителен надзор е Обе-
динение „Пътища НРТС“, 
в което участват „НТСС 
– Консулт инженеринг“ 
ЕООД, „Рафаилов консулт“ 
ЕООД, „Т7 консулт“ ЕООД и 

„Стройнорм“ ЕООД. Автор-
ският надзор се осъщест-
ви от „Трансконсулт – 22“ 
ООД. 

Строителят „Път-
строй – Габрово“ АД е 
една от водещите фирми 
в област Габрово, специа-
лизирана за строеж и под-
държане на пътища, пътни 

асфалтови настилки, вклю-
чително пътно-ремонтни 
работи, пътни съоръжения 
(мостове, водостоци, под-
порни стени и други) улич-
ни и паркови благоустроя-
вания и др., производство 
на строителни и инертни 
кариерни материали, про-
изводство на асфалтови и 
бетонови смеси. 

С рехабилитацията 
на път II-44 Драгановци – 
Габрово се възстановиха 
и подобриха транспорт-
но-експлоатационните 
качества, носимоспособ-
ността и равността на 
настилката, с оглед оси-
гуряване на условия за 
безопасност на движение-
то. Подобрено е отвод-
няването в разглеждания 
участък от пътя. Строи-
телството бе разделено 
на два етапа. Началото 

на първия участък е при км 
14+600 (преди разклона от 
с. Яворец), а краят е при 
км 23+978,36 – начало на 
обходен път на с. Поповци. 
Начало на втория участък 
е при км 25+731 - край об-
ходен път на с. Поповци, 
и край при км 28+972.75 - 
начало на рехабилитиран 
пътен участък (бензинос-
танция „Петрол“ - Габрово). 
Трасето преминава през 
регулацията на 3 населе-
ни места - с. Драгановци, 
с. Янковци и гр. Габрово. 
Отводняването е повърх-
ностно и се извърши по-
средством облицовани и 
необлицовани пътни окопи, 
бетонови бордюри, риголи, 
италиански улеи и водос-
тоци. Положи се дренаж. 
Стабилизирана е земна ос-
нова в два участъка от км 
23570,18 до км 23978,36 (до 

разклон за с. Чавеи) и от 
км 28748,45 до км 28972,75 
(до бензиностанция „Пе-
трол“) с хидравлично свърз-
ващо вещество HRB 12,5. 
Използвана е геомрежа от 
стъкловлакна MACGRID AR 
10.7 при изпълнение на ло-
кални ремонти с армиране 
на асфалтовата настилка.

В участъка има 7 съ-
ществуващи големи съо-
ръжения, които бяха ремон-
тирани. Рехабилитирана е 
асфалтобетоновата на-
стилка - директно трасе, 
пресичания и автобусни 
спирки, с полагане на нови 
асфалтови пластове - из-
равнителен пласт от не-
плътен асфалтобетон 
– биндер с полимермодифи-
циран битум и износващ 
пласт от плътен асфал-
тобетон тип А с полимер-
модифициран битум.

„Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съ-
държанието на публикацията се носи от изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

Проведен е конкурс за градоустройствена зона, която е на запад от кв. „Три чучура – юг“
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Предстои обявяване на 
обществена поръчка за об-
новяване на зоопарка и се 
работи по изготвянето на 
проект за подобряване на 
визията на Руския пазар“. 
Това заяви по време на от-
чет пред гражданите кме-
тът на Стара Загора Живко 
Тодоров. Градоначалникът 
разясни, че одобрената идея 
за пазара ще бъде предста-
вена пред общественост-
та, като е предвидено той 
да е от закрит тип, по по-
добие на централния. „Ру-

ският пазар е важен, защо-
то привлича много хора към 
града. Очакванията ни са 
броят на посетителите му 
да става все по-голям след 
рехабилитацията“, каза още 
кметът. По думите му тази 
година над 20 междублокови 
пространства ще бъдат 
ремонтирани, както и мно-
го тротоари и улици. „На-
белязали сме и още работа 
по отношение на паркомес-
тата, но не може всичко да 
се направи наведнъж. Неща-
та се случват поетапно“, 
каза Тодоров. Следващите 
месеци ще се изгради ново 
кръгово кръстовище при из-
хода за Раднево, както и ще 

се рехабилитира част от 
пътната мрежа. Обновява-
не очаква и ул. „Св. Княз Бо-
рис“ в отсечката между бул. 
„Руски“ и бул. „Св. Патриарх 

Евтимий“. До лятото поет-
апно ще бъде въведено едно-
посочно движение на изток 
от бул. „Св. Патриарх Евти-
мий“. Проектът е одобрен и 

е съгласуван с експертите 
от „Пътна полиция“.

„Проведен е конкурс за 
градоустройствена зона, 
която е на запад от кв. „Три 

чучура – юг“, съобщи гл. ар-
хитект на общината Вик-
тория Грозева. Тя допълни, 
че предложението включва 
обособяване на нов квар-
тал, като по Общия устрой-
ствен план е предвиден за 
вторичен градски център. 
Предвижда се конкурс за 
изготвяне на продължение-
то на бул. „Славянски“ на 
запад, свързващо пътя към 
Старозагорските бани. За-
вършени са дейностите за 
обновяване на площадното 
пространство пред община-
та. В рамките на месец се 
очаква да бъде готова и пе-
шеходната зона по бул. „Цар 
Симеон Велики“. 

„Близо 800 хил. лв. е инвестицията за 
инвазивната кардиология във Враца. Сред-
ствата са капиталови, отпуснати от Ми-
нистерството на здравеопазването за 
МБАЛ „Христо Ботев“ и са предвидени за 
ремонта на ангиографската зала и за за-
купуване на медицински апарат“. Това заяви 
председателят на Съвета на директорите 
в борда на здравното заведение Цветанка 
Димова, която инспектира изпълнението на 
строително-ремонтните дейности. „Имаше 
забавяне на проекта, което е от техниче-
ски характер. Пречката беше от инженерно 
естество – свързана със съотношението 
между нивото на пода и поставката, върху 
която трябва да бъде монтиран апаратът. 
Важното е, че намерихме решение и работа-
та продължава усилено“, каза Димова. 

Министерството на здравеопазването 
е заложило в инвестиционната си програ-
ма за 2019 г. и ремонт на акушеро-гинеко-
логичното отделение във Враца, за което 
вече е обявена обществена поръчка, както 
и ремонт на съдебномедицинското отде-
ление. Предвидените средства са общо 
500 хил. лв.

ПЛОВДИВ

Отворена за движение е обнове-
ната част от ул. „Христо Г. Данов“ 
в Пловдив. След реновацията, при 
която е изградена тръбно-канална 
мрежа за улуци и кабели на телевизи-
онните оператори, паркирането ще 
става успоредно от едната страна. 
Това намалява броя на паркоместата 
от 53 на 29, като за компенсация е 
разрешено по еднопосочната ул. „Бе-
товен“ да може да се спира двустран-
но. „Предвиждаме ремонтът на ул. 

До 14 юни е срокът за изготвяне 
на идейни предложения за ремонта на 
кино „Космос“ в Пловдив. Наградата 
за първото място е 10 хил. лв. Кан-
дидатите трябва да се съобразят с 
действащия застроителен план, кой-
то предвижда запазване на същест-
вуващата сграда на ул. „Гладстон“ 48. 
Пред нея пък ще се оформя своеоб-
разно площадно пространство.

Припомняме, че през октомври 

миналата година беше представен 
идеен проект за обновяване на кино 
„Космос“ на студио „Стивън Джордж 
Интернешънъл България“, но после се 
реши да се направи конкурс.

„Христо Г. Данов“ да продължи до бул. 
„Руски“ заедно с реализацията на об-
новлението на Дондуковата градина 
и площада пред Дома на младожен-
ците“, информира кметът Иван То-
тев. По думите му през последните 
години централната градска част е 
обновена изцяло, като все още има 
малки участъци, които да се ренови-
рат. В новия Генерален план за орга-
низация на движението се предвижда 
обособяване на „Зелена зона“.

В община Вършец започна изпълнението на ат-
рактивен туристически проект. Той включва изграж-
дане на единствения в Европа палеологичен парк с 
информационен център. В зеленото пространство ще 
бъдат показани скулптури на животни, живели преди 
хилядолетия в околностите на курорта. „Очакваме 
така да привлечем нови туристи, които са любители 
на историята на фауната у нас“, казва кметът Иван 
Лазаров.

Проектът се финансира от европейската програ-
ма INTERREG V-A „Румъния - България 2014 - 2020“. 
Партньор на общината във Вършец е музеят „Олте-
ния“ в град Крайова, Румъния. Там ще бъде създаден 
трансграничен музей. Стойността на финансиране-
то е 1 364 438 евро. Срокът за изпълнение на проекта 
е 36 месеца.
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Елица Илчева

На 3 април тържествено 
отбелязахме деня на обявя-
ването на София за столица 
на България преди 140 години, 
а празничната програма на 
общината продължава чак 
до края на май. 3 април обаче 
не е само дата, а началото 
на бурно и изпълнено с енту-
сиазъм изграждане. Пълната 
промяна се случва за три де-
сетилетия и от мочурливо 
селище (наричано заради 
това Българската Венеция) 
с криви улици и паянтови 
къщи София се превръща в 
град с архитектура, достой-
на да го сравняват с Виена. 
Именно градоустройството 
дава онзи облик, който днес 
приемаме за даденост и по-
скоро сме склонни да крити-
куваме, отколкото да ценим. 

За да разкажат за сто-
лицата, дирекция „Култу-
ра” и екипът на уеб сайта 
за исторически маршрути 
historicalroutes.bg, създаден 
от урбаниста проф. Здравко 
Петров, в няколко поредни 
дни организираха обиколки и 
за първи път дадоха възмож-
ност на всички желаещи да 
надникнат зад фасадите и 
да научат повече за стари-
те сгради. Вестник „Стро-
ител“ се присъедини към 
една от групите с идеята 
да включи и читателите си 
в тази вълнуваща архите-
ктурна разходка от памет-
ника на Васил Левски по ул. 
„Московска”. Изборът на 
мястото не е случаен - от-
тук влизат първите руски 
отряди през 1878 г. Районът 
по това време е извън оч-
ертанията на града, който 
има само 12 000 жители. Лю-
бопитно е, че 1/3 от всички 
приходи в бюджета за 1879 г. 
отивала за осветление - за 
фенери и за газ. 

Почти веднага след ре-
шението за обявяване на 
София за столица се прис-
тъпва към изработването 
на градоустройствен план. 
Една от първите сгради, из-
дигната малко след Народ-
ното събрание, е днешната 
национална галерия – „Ква-
драт 500“, която е строе-
на за държавна печатница. 
Проектът е на виенския ар-
хитект Фридрих Шванберг. 
Основният камък е положен 
на 14 юни 1885 г., а открива-
нето е само след 2 години. 
В конкурса се предвиждало, 
„тъй като е с промишлено 
предназначение, да бъде из-
олирана от централното 
пространство на храм-па-
метника“. Външният й вид 

обаче отказал управниците 
от тази идея. Зданието е 
опожарено при англо-аме-
риканските бомбардировки 
над София 1943 - 1944 г., а 
при възстановяването му е 
запазен оригиналният облик. 
В днешния си вид, съобразен 
с функциите на една съвре-
менна галерия, сградата е 
гордост за града. 

Отсреща е катедрала-
та „Св. Александър Невски“, 
която още в Търново е за-
мислена като храм-памет-
ник за признателност към 
Александър I. Грандиозният 
строеж е продължил 8 годи-
ни (1904 – 1912), като са ин-
вестирани над 5 млн. златни 
лева - повечето от дарения, 
включително сериозна лична 
сума от Фердинанд.

По-малко бляскава, но и 

с различно предназначение 
и с уникална архитектура е 
къщата на Атанас Буров на 
ул. „Московска“ 41. Факт е, 
че днес трудно ще се досе-
тите, че това е фамилният 
дом на един от най-дално-
видните мъже в историята 
на България. Строена е в на-
чалото на 30-те години на 
миналия век на границата 
на две архитектурни епохи. 
Сдържаната фасада идва от 
желанието на арх. Сава Ов-
чаров да работи в стил мо-
дернизъм, но към него добавя 
вълнуващи елементи от се-
цесиона като медальоните 
със св. Георги. Интериорът 
не е запазен през години-
те. Някога с открехването 
на вратата посетителите 
се озовавали в малко кръг-

ло фоайе с мраморна ками-
на. Отляво е бил салонът, 
в който Буров, министър в 
четири кабинета и депутат 
от 1911 до 1934 г., е прие-
мал официалните си гости. 
Вдясно са били стаите за 
семейството. Мансардният 
етаж побирал слугинските 
стаи. Днес сградата е соб-
ственост на Столичната 
община (СО). 

На няколко крачки - в пря-
ката на ул. „11 август“ 4, е 
къщата с дървената стряха 
и лъвските глави. Тя е граде-
на през 1907 - 1909 г. - три 
десетилетия след като Со-
фия е избрана за столица, и 
няма нищо общо със стари-
те постройки. Затова пък 
арх. Никола Лазаров много 
умело смесва сецесионова-
та архитектура с тази на 
българската възрожденска 
къща, добавяйки дърво. Впро-
чем дървото се превръща в 
отличителен белег на късния 
български сецесион. Всичко 
в тази сграда, правена от 
Георги Калинков, който уп-
равлява София между 1918 и 
1920 г, специално за жена му, 
е изпипано с изключително 
внимание към детайла. Тя е 
интересна с ъгловите ерке-
ри, издадени напред, и балко-
ните отгоре. Днес вътре е 
запазена дървената обли-
цовка и касите с резба на 

вратите, а на първия етаж, 
където са били помещения-
та за посетители, е приемна 
на СО. 

Съвсем наблизо - на ул. 
„Врабча“ 7, е домът на пър-
вия министър-председател 
Тодор Бурмов, като в нея е 
живял и зет му - д-р Стоян 
Данев, също два пъти начело 
на държавата. Построена е 
през 1899 г., а по това време 
дъщеря му Рада встъпва в 
брак с юриста Данев. Трие-
тажното здание със заобле-
на ъглова фасада е украсено 
с барокови и класически еле-
менти, богато декорирано 
с щитове, медальони и лъв-
ски глави. Фронтоните над 
прозорците на първия етаж, 
прекрасният балкон от кова-
но желязо и всички останали 
декоративни елементи по 
фасадата няма как да ос-
танат незабелязани. След 
национализацията е използ-
вана за детска градина.

На кръстовището между 
улиците „Московска“ и „Па-
риж“ - точно срещу базилика-
та „Света София“, e най-го-
лямото бижу сред красивите 
здания – великолепният дом 
на индустриалеца от Сливен 
Киро Стефанов. Той и двама-
та му братя са управлявали 
семейната фабрика за пла-
тове, печелила награди за 
качество от международни 
панаири и неслучайно изпъл-
нявала поръчки за царското 
семейство. Архитектът и 
тук е Никола Лазаров. И в 
този случай разположението 
на сградата му е позволило 
да разгърне своята архи-
тектурна фантазия, като 
оформя ъглов акцент, огра-
ден с два пиластъра. Те са 
прекъснати между втория 
и мансардния етаж с ха-
рактерния за Лазаров фриз 
от преплетени листа, пос-
ледван веднага от солиден 
корниз. Ъгловата част на 

мансардния етаж завършва 
с нов корниз и фантастичен 
фронтон, останал неповто-
рен на друго място в София. 
Главният вход към ул. „Па-
риж“ е впечатляващ с вра-
тата и навеса, изработени 
и доставени чак от Лайпциг. 
Когато се открехне изящна-
та врата, става ясно, че не 
по-малко вълнуващ е и инте-
риорът. Всеки детайл тук е 
като истинско произведение 
на изкуството. Влиза се в 
тясно преддверие с витраж 
и многоцветни облицовки по 
стените. Подът е покрит с 
каменни плочи, подредени в 
геометрични мотиви. След 
стълбите е големият вести-
бюл, който навързва отдел-
ните приемни, салони и каби-
нети от представителния 
етаж. Две трети от височи-
ната на стените са покрити 
с дървена облицовка, подът е 
със солидно дюшеме, а тава-
нът е подчертан с фриз. Сред 
всичко изпъква камината от 
великолепен червен мрамор, а 
над нея е вграденото огледа-
ло. Големият салон също има 
камина - тук от бял мрамор, а 
над нея отново е поставено 
огледало. От големия салон 
можем да влезем и в един по-
малък, който се отличава с 
гипсовата си декорация по 
тавана.

Сред обаянието на сеце-
сионовите стаи единият от 
кабинетите крие изненада – 
дървени мотиви по стените 
и разкошен дърворезбован 
таван с тежък полилей от 
ковано желязо, пресъзда-
ли духа на старите къщи в 
Пловдив, Търново и Коприв-
щица. От вестибюла се 
стига и до стълбището към 
следващия етаж, а неговият 
парапет, завършващ с вели-
колепен лебед, е поредното 
творение на резбарското 
майсторство в този малък 
градски дворец.

Урбанистът проф. Здравко 

Петров демонстрира 

нагледно скоростта на 

разрастването на София. 

Горната картичка с акварел 

на Йозеф Обербауер е с 

Чаршийската улица, по-късно 

превърната в ул. „Търговска“. 

Днес на мястото на тази 

част от ул. „Търговска“ 

и на сградата вдясно се 

издига Народното събрание 

(бившият Партиен  дом) на 

площад „Александър I“

Домът 

на Георги Калинков

Къщата 

на Атанас Буров

Къщата 

на Тодор Бурмов

Къщата на 

Киро Стефанов 

и елементи от 

вътрешността й

Снимки Румен Добрев и historicalroutes.bg 
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Проф. Кръстанов, в рамките на 

„Транс тренд 2019” особено беше 

застъпена тематиката на стро-

ителната механизация и подемно-

транспортната техника. Как ще 

коментирате новостите от акаде-

мичната позиция, която заемате?

Новостите в областта на 
строителната механизация и по-
демно-транспортната техника са 
неизменна част от днешния свят и 
непрекъснато се сблъскваме с тях. 
И тази година на традиционното из-
ложение в нашия университет бяха 
представени някои компании в тази 
област, които са световни лидери. 
Като декан на факултет „Техника и 
строителни технологии в транспор-
та“ се гордея, че при откриването на 
изложението прерязахме лентата и 
на две нови лаборатории. Тези неща 
не могат да не ме радват, защото 
студентите ще имат възможност 
да се запознаят с най-актуалните 
съоръжения от тези сфери и реално 
ще могат да провеждат своите лек-
ции и упражнения в среда, близка до 
производствената и експлоатацион-
ната. Това е добро доказателство, 
че засилването на връзката „обра-
зование – бизнес“ е много важна за 
бъдещата професионална реализация 
на обучаващите се във ВТУ.

Вие сте един от авторитети-

те в областта на подемно-транс-

портните машини и строителни-

те технологии. Имате публикации 

в страни като Русия, Полша, САЩ, 

Австралия, Великобритания. Това 

говори и за сериозния авторитет 

на ВТУ в Европа и света.

За съжаление специалистите от 
областта на подемно-транспортна-
та и строителната техника стават 
все по-малко, а нуждата от тях рас-
те с неимоверни темпове. Не е тай-
на, че всички фирми от тази сфера 
изпитват необходимост от специа-
листи и работници. Може би има не-
обходимост от по-гъвката държавна 
политика по отношение стимулиране 
на младите хора да изучават именно 
такива дисциплини. Добро решение, 
с което ВТУ „Т. Каблешков“ се гордее, 
е реализирането на платени стажо-
ве с наши студенти в редица фирми 
не само от тази област. Така ком-
паниите имат възможност, финан-

сирайки своите бъдещи кадри, да им 
покажат, че наистина се нуждаят от 
тях. Това е пътят. Осигуряване на 
стажантски програми, финансиране 
на научни проекти и разработки на 
млади хора, подкрепа и предлагане на 
атрактивни условия за реализация. 
Без бизнесът по някакъв начин да ин-
вестира в студентите, не виждам 
как ще може да си осигури бъдещи 
кадри. А относно публикациите и ра-
ботата ми в технологично развити 
страни, това е просто една стъпка, 
която съм извървял съвместно с ко-
леги и самостоятелно, с която се 
гордея, че хората са се докоснали до 
моята дейност. Разбира се, тя е била 
оценена от тях, тъй като за някои 
публикации съм чакал от 6 месеца 
до 1 година да бъдат реализирани и 
това само може да ме радва. Продъл-
жавам да работя и да се стремя да 
върша нещата добре. Всичко, което 
съм правил, е било от името на ВТУ и 
се радвам, че университетът, който 
ме е подкрепял, винаги е бил част от 
моето представяне.

 
Какво ще кажете за „Еразъм +" 

– едно предизвикателство както за 

Вас, така и за Вашите студенти? 

Програмата „Еразъм +” е много 
добра стъпка за докосване до образо-
вателната система на други страни, 
за опознаване на техните обучител-
ни процедури и практическия поглед 
при реализиране на научни проекти, 
както и за изучаване на културните 
им традиции. Непрекъснато съм в 
контакт с колеги от чуждестранни 
университети. ВТУ има добре из-
градена структура от партньорски 
висши учебни заведения и институ-
ции - над 50 броя, където студенти и 
преподаватели ежегодно реализират 
своите мобилности. От проведените 
обучения и посещения в редица уни-
верситети нашите студенти и пре-
подаватели достигат до осъществя-
ване на съвместни проекти с колеги 
от други ВУЗ-ове и затова тази про-
грама е изключително полезна за тях. 
Предизвикателство е да отидеш, да 
видиш работата на останалите и да 
създадеш нещо ново, ползвайки добри 
практики и международен опит. Ми-
сля, че особено за обучаемите това 
е много добро решение, от което те 
трябва да се възползват.

Георги Сотиров

За трета поредна година 
ВТУ „Тодор Каблешков“ орга-
низира и изложението „Транс 
тренд“. През 2019 г. темата 
на събитието беше „Инова-
ции, бизнес и образование в 
транспорта”. В него се вклю-
чиха над 20 компании и парт-
ньорски организации, които 
представиха някои от най-но-
вите инженерни технологии в 
транспортния, строителния, 
спедиторския и логистичния 
сектор. Сред тях бяха „Джи 

Пи Груп“ АД, „Българска желе-
зопътна компания“ АД, „БДЖ - 
Пътнически превози“ ЕООД и 
др. Всички изложители получи-
ха сертификати и статуетки 
за своето участие в „Транс 
тренд 2019”. Сред официал-
ните гости бяха зам.-минис-
търът на регионалното раз-
витие и благоустройството 
инж. Валентин Йовев, Калоян 
Паргов, зам.-председател на 
Комисията по транспорт и 
туризъм в Столичния общин-
ски съвет, проф. д-р Любен 
Тотев, ректор на Минно-ге-
оложкия университет „Св. 
Иван Рилски” и председател 
на Съвета на ректорите, доц. 
Трайко Стойков – помощник-
ректор на ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров“ - Варна, Иван Омайски, 
зам.-главен директор на ДП 

„Транспортно строителство 
и възстановяване”.

„Ненапразно мотото на из-
ложението е „Иновации, биз-
нес и образование в транспор-
та“. Няма нищо по-полезно от 
това да се организира актуал-
на среща с преподавателите, 
студентите и докторантите. 
А ние искаме да дадем на на-
шите възпитаници такава ос-

нова, че те да бъдат подгот-
вени много добре за реалния 
пазар на труда“, заяви проф. 
д-р инж.-икон. Даниела Тодо-
рова - ректор на ВТУ „Тодор 

Каблешков”. „Нашият кампус 
с европейски възможности за 
живот, учение, спорт и раз-
влечения и тази година ще 
отвори вратите на залите 
и лабораториите за едно до-
стойно младо поколение, кое-
то да продължи традициите 
на ВТУ”, добави тя.

Бяха открити четири нови 
лаборатории,  изградени с 
подкрепата на партньори от 
бизнеса - по „Комуникационни 
системи и устройства“, „Ме-
талознание и технология на 

материалите“, „Техниче-
ска безопасност на асан-
сьорите“ и „Изпитване и 
експлоатация на газови 
съоръжения и инстала-
ции“. 

Провеждането на из-
ложението „Транс тренд” 
за пореден път доказа 
неоспоримата нужда от 
подобни мероприятия, на 
които може да се осъ-
ществява директна връз-
ка между образованието 
и представителите на 
бизнеса. Тези събития по-
казват на студентите и 
докторантите на ВТУ, че 
са взели вярното реше-

ние, избирайки да учат точно 
тук и търсейки професионална 
реализация именно в сферата 
на транспорта и транспорт-
ното строителство.

Проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на факултет 
„Техника и строителни технологии в транспорта”:

Проф. д-р инж.-икон. Даниела 

Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор 

Каблешков”

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Рехабилитация на общински път HKV2120 /III-506/ 
Минерални бани - Брястово - х. „Аида” от км. 0+000 до км. 8+400

Наименование: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Тунджа“ в участъка 
от стълб № 14 до стълб № 89

Наименование: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и текущ 
ремонт на уличната мрежа на територията на Община Шумен по две 
обособени позиции

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни 
работи на строеж: Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Об-
щина Мъглиж - II етап – Реконструкция на второстепенни клонове

Наименование: Реконструкция на водопроводната мрежа на град 
Перущица, Община Перущица, област Пловдив

Наименование: Реконструкция и доизграждане на водоснабдител-
ната система на село Георги Добрево

Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
СМР, за обект: Възстановяване на сградата на Народно читалище 
„Яким Деспотов” в с. Гложене

Наименование: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 
в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 - 
гр. Тетевен - Етап 1

Наименование: Проектиране и строителство на обект: Основен 
ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществува-
щи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 
63427.1.130.4 и 63427

Наименование: Преустройство и смяна на предназначението 
на помещения за Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към 
Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пиро-
гов“ - ЕАД

Наименование: Строително-монтажни работи на водоеми за 
питейна вода, експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, 
Търговище

Наименование: Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и 
изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс

Наименование: Корекцията на дере в с. Сърница, Община Мине-
рални бани, област Хасково

Възложител: Община Минерални бани
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 268 886.92 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
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, заседателна зала

Дата: 17/05/2019   Местно време: 12:00 
За контакти: Нуртин Сафет Сабри - за-
местник-кмет на Община Минерални бани
Факс: +359 37222260
Адрес: бул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: www.mineralnibani.bg
Телефон: +359 37222020
E-mail: min_bani@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=909077&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45231400
Прогнозна стойност: 3 360 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/05/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, зала Обществени поръчки

Дата: 30/05/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: Даниела Димитрова - по проце-
дурни въпроси, тел.: 02 9696853; Никола Новев 
- по технически въпроси, тел.: 02/ 9696194
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ №201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29696194
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=909007&mode=view

Възложител: Община Шумен
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 2 558 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/05/2019   Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на Община Шумен, заседателна 

зала 304, ет. 3
Дата: 31/05/2019    Местно време: 13:30 
За контакти: Цвета Николова
Факс: +359 54800400
Адрес: бул. „Славянски“ №17
Адрес на възложителя: http://www.shumen.bg
Телефон: +359 54857747
E-mail: ts.stilianova@shumen.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=908650&mode=view

Възложител: Община Мъглиж
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 249 997.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/05/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Мъг-

лиж, гр. Мъглиж, пл. „Трети март” №32
Дата: 16/05/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: З. Светославова
Факс: +359 43212255
Адрес: пл. „Трети март“ №32
Телефон: +359 43213301
E-mail: ob_maglizh@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=909286&mode=view

Възложител: Община Перущица
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 790 834.57 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/05/2019   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Перущица 
на адрес: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий” №2, 
заседателна зала на Общински съвет  Пе-

рущица
Дата: 27/05/2019   Местно време: 10:30 
За контакти: Светла Кирчева - директор д-я 
САБОСХДЕП
Факс: +359 031432253
Адрес: ул. „Отец Паисий“ №2
Адрес на възложителя: www.perushtitsa.bg
Телефон: +359 031432786
E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=908915&mode=view

Възложител: Община Любимец
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 284 550 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 730
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/05/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала в 
административната сграда на Община Лю-
бимец, гр. Любимец, ул. „Републиканска” №2

Дата: 15/05/2019  Местно време: 11:00
За контакти: Радко Илиев - мл. експерт 
ИДОП
Факс: +359 03751-8378
Адрес: ул. „Републиканска“ №2
Адрес на възложителя: http://www.lyubimets.
org/
Телефон: +359 03751-8909
E-mail: oba@lyubimets.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=909075&mode=view

Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 995 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/05/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Козлодуй, ул. 
„Христо Ботев” №13, заседателна зала на 
Община Козлодуй
Дата: 16/05/2019   Местно време: 14:00 

За контакти: Ирена Кирилова - Попова, ди-
ректор на Дирекция Национални програми, 
международни проекти и обществени поръч-
ки
Факс: +359 97380183
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №13
Адрес на възложителя: https://www.kozloduy.
bg/
Телефон: +359 97385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=909335&mode=view

Възложител: Община Тетевен
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 964 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/05/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Тетевен, пл. 
„Сава Младенов” №9, сградата на Общинска 
администрация Тетевен, етаж II, стая 217 - 

заседателна зала
Дата: 15/05/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Михаил Куманов
Факс: +359 067896111
Адрес: пл. „Сава Младенов“ №9
Адрес на възложителя: www.teteven.bg
Телефон: +359 067852200
E-mail: mayor@teteven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=908939&mode=view

Възложител: Община Русе
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 888 800.07 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 330
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/05/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Русе, ет. 
3, заседателна зала

Дата: 17/05/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Ваня Попова - старши експерт
Факс: +359 82834413
Адрес: пл. „Свобода“ №6
Адрес на възложителя: http://ruse-bg.eu/
index.php
Телефон: +359 82881635
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=909260&mode=view

Възложител: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 858 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29/05/2019   Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: УМБАЛСМ „Н. И. Пи-
рогов” ЕАД, Клиника по изгаряне и пластична 

хирургия, ет. 2, Рапортна зала
Дата: 30/05/2019   Местно време: 10:00
За контакти: Христина Лекова
Факс: +359 29516268
Адрес: бул. „Тотлебен“ №21
Адрес на възложителя: www.pirogov.bg.
Телефон: +359 29154507
E-mail: op@pirogov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=908672&mode=view

Възложител: „Водоснабдяване и Канализация” 
ООД, Търговище
Oсн. предмет: 45247270
Прогнозна стойност: 800 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13/05/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр.Търговище, бул. 
„29-ти Януари“ №3, административна сгра-
да на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД 

– зала №1
Дата: 14/05/2019    Местно време: 11:30 
За контакти: Румяна Милушева - гл. юрис-
консулт
Факс: +359 60167465
Адрес: бул. „29-ти Януари“ №3
Адрес на възложителя: www.viktg.com
Телефон: +359 60161256
E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=908859&mode=view

Възложител: Община Стрелча
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 690 134.10 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13/05/2019 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Стрелча, пл. 
„Дружба“ №2 - кметска зала при Общинска 
администрация гр. Стрелча

Дата: 14/05/2019    Местно време: 14:30 
За контакти: Донка Фингарова - Койчева - 
гл. експерт ПиОП
Факс: +359 35322011
Адрес: пл. „Дружба“ №2
Адрес на възложителя: www.strelcha.bg
Телефон: +359 35322020
E-mail: kmet.strelcha@gmail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=908857&mode=view

Възложител: Община Минерални бани
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 613 957.74 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
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, заседателна зала

Дата: 17/05/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Нуртин Сафет Сабри - за-
местник-кмет на община Минерални бани
Факс: +359 37222260
Адрес: бул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: www.mineralnibani.bg
Телефон: +359 37222020
E-mail: min_bani@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=909085&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Братя от Барселона превръщат стари коли, мотопеди 
и самолети в интересни интериорни решения

Елица Илчева

Едва ли ще внесете 
мебелите им в хола. Но със 
сигурност ще ги забеле-
жите и ще се усмихнете. 
Те са компанията Bel & 
Bel - двама братя от Бар-
селона. Хесус и Карл Бел 
изкупуват ръждясалите 
превозни средства и из-
ползват ламарината им, за 
да сътворят проектите 
си. До момента са напра-
вили множество дивани от 
предниците на автомоби-
ли, фотьойли от мотопеди 
и дори пулт за DJ от ба-
гажника на кола. Студиото 
им е основано през 2005 г. 
И двамата са завършили 
изящни изкуства в Уни-
верситета в Барселона. 

Завладени от идеите на 
устойчивото развитие, 
започват с обновяването 
на стари предмети, които 
не са загубили функцията 
си, и ден след ден правят 
все по-сложни неща. От-
делят специално внима-
ние на малките детайли 
и изделията им стават 
все по-персонализирани, 
иновативни, както и силно 
адаптирани към нуждите 
на техните клиенти. С 
тази философия почти де-
сет години по-късно са се 
позиционирали като дизай-
нерска марка с невероятно 
уникални творения. Огра-
ничените им серии вече 
имат стил, който е лесно 
разпознаваем. Работата 
им е включена в междуна-
родни изложби за изкуство 
и дизайн и имат световно 
медийно отразяване. 

Само за едно десети-
летие Bel & Bel се издига 
до марка, свързвана с ре-
циклиране от висок клас. 
Работилницата, която е 
и шоурум, се намира в по-
крайнините на Барселона в 
стара фермерска къща от 
XVII век. Когато я наемат, 
те не просто обновяват 
пространството, но и го 
превръщат в територия 
за поливалентност, къде-
то развиват своите тво-
рения. 

„Днес ние сме 
заобиколени  от 
предмети, които 
са преждевременно 
изхвърлени. Хора-
та губят интерес 
към вещите си още 
преди да са стигна-
ли края на използва-
емия си живот. Ние 
вярваме в създава-
нето на солидни и 
уникални проекти, 
които издържат 
във времето и са 
противоположност 
на настоящите мо-
дели на масовата 
продукция. Подкре-
пяме отговорното 
производство. С 
нашите творения 
се опитваме да издигнем 
дизайна от миналото, на 
който се възхищаваме 
толкова много, като на-
пример на легендарния ску-
тер на Corradino D’Ascanio 
или любимия ни SEAT 600, 
които бяха създадени 
така, че да издържат цял 
живот. В известен смисъл 
можем да кажем, че Bel & 
Bel работи чрез творче-
ско рециклиране, в което 
има концепция за трите 
R (Reduce, Reuse, Recycle), 
но с по-нататъшно внед-
ряване на модерни тех-
нологии и възобновяеми 
енергии“, споделят фило-

софията си братя Бел.

Scooter Chair и Guêpe Mobile 

Музеят Piaggio в Пон-
тедера (много близо до 
Пиза и Флоренция) е съз-
даден за съхраняване и 
експониране на различни-
те творения на една от 
най-важните компании в 
историята на Италия. Bel 
& Bel вече има своето за-
служено място там и то 
е осигурено благодарение 
на любовта към скутера 
Vespa. Един от първите 
модели на Scooter Chair - 
BV12, испанците даряват 

на музея като на-
чин да им изкажат 
благодарност . 
Собствениците 
оценяват подаръ-
ка и той вече е 
част от тяхната 
постоянна колек-
ция.

L a  G u ê p e 
Mobile пък е съз-
даден специално 
за Сен Тропе, едно 
от най-красивите 
места на Френс-
ката  Ривиера . 
Концептуалният 
модел за развитие 
на града предлага 
устойчив транс-
порт със 100% 
електрически пре-

возни средства с приятна 
естетика. Неговият съз-
дател Жан-Пиер открил, 
че има много общи неща 
с братята от Барселона. 
Guêpe Mobile и Bel & Bel 
споделят интереса си към 
устойчивата мобилност, 
но и оценката за добре 
свършената работа. За-
едно са се фокусирали 
върху изобретяването на 
уникални превозни сред-
ства с душа, които освен 
че изпълняват функциите 
си, събуждат емоции у 
тези, които ги ползват. 
От 2015 г. насам техни-
ят Z-Scooter и другите им 

електрически уреди се от-
дават под наем. 

Новият Virgin Hotel в Чикаго

Първият Virgin Hotel в 
света е пример за модерен 
дизайн, чиста естетика 
и място, където функцио-
налността и комфортът 
са внимателно съчетани, 
за да създадат цялостно 
собствено изживяване. 
Хотелът е разположен в 
историческото сърце на 
Чикаго в старата сграда 
на банката Диърборн, забе-
лежителност в историята 
на града. 

Bel & Bel присъстват 
във всички апартаменти 
на Virgin Hotel с техния ем-
блематичен Scooter Chair. 
Изработени по специфика-
циите на групата на Virgin, 
Scooter тук са боядисани в 
червено и носят емблема-
та на хотела, а седалката 
е с кремава тонизирана 
кожа. Новият Virgin Hotel в 
Чикаго е мястото, къде-
то всички малки детайли 
са били лично подбрани от 
собственика на верига-
та Ричард Брансън. Този 
тухлен небостъргач, по-
строен през 1928 г., може 
да се похвали с фантас-
тичен теракот, изобра-
зяващ средновековни и 
митологични фигури. Мо-

дерният и свеж интериор 
е проектиран внимателно, 
за да създаде безопасно 
пространство за комфорт 
и функционалност. Използ-
ването на дървен матери-
ал и оригиналните червени 
акценти придават на кори-
дорите и стаите усещане 
за топлина, която кани гос-
тите да се чувстват като 
у дома си.

Диванът „600” 

Той е изграден от ав-
тентичен SEAT 600, едно 
от най-емблематичните 
превозни средства в ис-
панската история. С ди-
ван „600” дизайнерите се 
опитват да възстановят 
част от миналото, да от-
говорят на носталгията 
по 60-те години и да дадат 
пример за модерен и едно-
временно вечен дизайн. Той 
е изработен от няколко 
парчета от оригиналното 
превозно средство - каро-
серията, двете странич-
ни перки и цялата предна 
част на автомобила, как-
то и вратата на багаж-
ника. Структурата, която 
колаборира всичко заедно, е 
направена от стари легла 
и други регенерирани ме-
тални парчета. Тапицерия-
та също е била рециклира-
на. „Чрез използването на 
седалката на SEAT 124 ние 
успяхме да комбинираме 
два от най-емблематични-
те модела на тази марка в 
едно работещо произведе-
ние на изкуството“, казват 
творците. Те са успели да 
запазят оригиналната ре-
шетка с фаровете, както 
и индикаторите. Всички се 
свързват чрез кабел към 
електрически контакт и 
са управляеми от малък па-
нел. След първия прототип 
всяко ново парче е персо-
нализирано. Резултатът 
е функционален и модерен 
дизайн, който е емоцио-
нално зареден с история и 
символика.
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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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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

12-ото издание  на 
Международния фести-
вал за съвременен танц 
и пърформанс „Антиста-
тик” ще се проведе между 
9 и 21 май в София. Тази 
година той ще срещне 
българската публика с ра-
ботата на артисти от 
Канада, Израел, Бразилия, 
Франция и Германия, както 
и с участници от новата 
програма „Център/Изток” 
от Хърватия, Словения 
и Румъния. Стартът ще 
се състои в клуб Kick’s с 
едно специално събитие 
– представяне на дебют-
ния брой на „Списание за 
танц“ - единственото го-
дишно издание, посветено 
на изкуството на танцо-
вата култура, което ще 
разказва за значими про-
цеси, събития, личности 
и идеи от класическия до 
съвременния пърформанс. 
Продължението на вечер-
та ще бъде с концерт с 
вход свободен на нашумя-
лата румънска синт-поп 
група Karpov not Kasparov. 
Шеговито самоопределя-
щи се като „най-вълнува-
щия музикален продукт за 

износ от Източна Европа“, 
музикантите вече са гос-
тували в 38 държави. Те 
създават своите произве-
дения по правилата на… 
играта на шах. 

На 10 май в ДНК ще 
гостува Манюел Рок (Ка-
нада) със солото Bang 
Bang, донесло на автора си 
наградата на Съвета за 
изкуства и литература на 
Квебек за най-добра хоре-
ография за сезон 2016/17, 
както и тази за танц на 
Монреал в категорията 
за най-добър изпълнител. 
Водещата тема на Bang 
Bang е съпротивата и Ма-
нюел Рок поставя „себе си 

в ситуация на своеобразно 
камикадзе“, изпълнявайки 
хореографска партитура, 
която е пълно изпитание 
за издръжливостта му. 
Сред акцентите в про-
грамата е и спектакълът 
„Съботата ми вървеше 
добре, докато не осъз-
нах, че е понеделник“ (20 
май в ДНК) на немското 
дуо Hartmannmueller. Си-
мон Хартман и Даниел 
Ернесто Мюлер форми-
рат своя творчески тан-
дем през 2011 г., а днес 
са определяни като едни 
от най-интересните и 
оригинални артисти от 
северногерманската сто-

лица на танца Дюсел-
дорф. Предисторията на 
представлението включ-
ва експерименти, с които 
те разучават похвати за 
консервация на собстве-
ната си плът. На сцената 
пък достигат до знаковия 
образ на Хамлет, за да го 
разгледат от една необи-
чайна съвременна перспек-
тива.

Билетите за „Анти-
статик 2019“ вече са в 
продажба на цена от 10 лв. 
в мрежата на Еpay-Go. В 
деня на всяко предста-
вление на касите на Биле-
тен център НДК тяхната 
стойност ще бъде 15 лв.

Тя притежава 
поразителна кра-
сота и изключи-
телен ум. Но го-
тов ли е светът 
през ХХ век да 
разбере и приеме 
тази невероятна 
жена?

Магнетична-
та външност на 
Хеди Кислер й спе-
челва успех на те-
атралната сцена 
във Виена и скан-
дална известност след нашумелия еротичен филм 
„Екстаз”. Тя привлича вниманието и на най-богатия 
търговец на оръжие в Австрия и той се жени за нея. 
Но бракът с него не носи мечтаната сигурност за 
една еврейка пред надигащата се хитлеристка за-
плаха. Властният съпруг държи тя да е винаги до 
него на бляскавите му приеми, на които присъстват 
водачите на Третия райх. Там се говори за полити-
ка, военни планове и оръжейни сделки. Хеди умее да 
слуша и да анализира. И когато в навечерието на 
войната успява да избяга от превърналия се в затвор 
семеен замък, тя отнася със себе си много тайни на 
нацистите…

Рискованото й бягство я отвежда в Холивуд. Мла-
дата актриса се превръща в звездата Хеди Ламар 
- „най-красивото лице” във филмовата индустрия. Но 
в същото време тя е и учен, чието изобретение би 
могло да помогне на военните в борбата срещу вра-
га... в случай че някой изобщо я изслуша.

„Единствената жена в стаята“ е завладяващ ро-
ман за една холивудска икона, чието смело откритие 
слага началото на истинска революция в модерните 
системи за комуникация. Авторката Мари Бенедикт 
над десет години гради успешна кариера като адво-
кат в Ню Йорк, но през цялото време мечтае за нова 
работа, която да й позволява да изравя като археолог 
скритите факти от миналото на интересни исто-
рически личности. И открива точно такава, като 
започва да пише биографични романи.

Тежкият ход на събитията, който 
Танос предизвика със смъртта на поло-
вината живи същества във Вселената и 
погрома в редиците на Отмъстителите, 
принуждава останалите супергерои да се 
впуснат в една последна битка. Те са го-
тови на всичко само и само да намалят 
щетите и да спрат тържествуването 
на безскрупулния злодей. Освен Ант-Мен 

и Ястребово око в помощ на Отмъсти-
телите идва и Капитан Марвел. Дали си-
лата й ще бъде достатъчна, за да могат 
Отмъстителите да надделеят над Танос 
и Камъните на безкрайността, или усили-
ята им ще останат безплодни? Ще бъде 
ли трагичната развръзка затвърдена, за 
да направи място на съвсем нова линия в 
историята?

✓Робърт Дауни Джу-
ниър е  единственият 
член на актьорския със-
тав, който е имал шанса 
да прочете целия сцена-
рий на филма. 

✓„Отмъстителите: 

Билетите за събитието за съвременен танц и 
пърформанс вече са в продажба

За трета поредна го-
дина „София хартиен арт 
фест“ гостува в НДК с две 
отделни експозиции, които 
си контрастират, но съ-
щевременно се допълват, 
обединени от една идея 
- хартията. Това са „Ама-
терас” - годишна излож-
ба за хартиено изкуство, 
както и самостоятелната 
демонстрация на Мартина 
Караиванова, която е ми-
налогодишният награден 
автор. 

В продължение на де-
сетилетие „София харти-
ен арт фест“ е с фокус 
към ювелирните, изящни 
и интимни форми. И през 
2019 г. организаторите 
са отправили предизвика-
телство към авторите да 
съобразят произведенията 
си - инсталации, обекти и 
пана, с нестандартните 
пространства в НДК. В 
експозицията „Аматерас” 
участват както автори 
от цял свят, представя-
ли свои творби в едни от 
най-известните светов-
ни музеи, така и българ-
ски творци, които с всяка 
следваща година засилват 
интереса си към това из-
куство, търсейки различни 
експериментални форми. 
Важен акцент в програ-

мата ще бъде лекцията 
на Абд Maсуд - президент 
на международната орга-
низация Vienna Calligraphy 
Center. На 4 май той ще 
представи писменото на-
следство на родината си 
Йордания и ще разкаже за 
културната политика на 
своята организация, която 
покровителства светов-
ните калиграфски тради-
ции. Това е и първа стъпка 
на проекта за културен 
обмен „Писмени култури 
от Европа и света“, който 
през следващите няколко 
години ще представи „Со-
фия хартиен арт фест“ на 
много международни фо-
руми. Мартина Караива-
нова - автор на самосто-
ятелната изложба, която 

ще бъде представена на 
етаж 3 на НДК, е сред ре-
довните участници в пре-
дишните издания на кон-
курса. Проектът й „След 
полунощ преди изгрева” е 
лично откровение, което 
въздейства на различни 
нива. Караиванова е позна-
та с абстрактното тре-
тиране на теми, свързани 
с философски прочит на 
заобикалящата я действи-
телност. Тя работи и жи-
вее във Велико Търново, а 
красивите гледки от тър-
новските къщи сякаш са 
пресъздадени алегорично в 
едни изпълнени с тишина и 
загадъчност произведения. 
Може да разгледате двете 
експозиции до 14 май, като 
входът е свободен.

Краят“ не просто прави 
рекорд по предварител-
ни продажби на билети 
за първите 24 часа, но го 
постига още в първите 6. 
Билети за премиерата в 
Америка са препродавани 
в eBay за хиляди долари, 
като една от обявите в 
Ню Джърси е за две места 

за 15 хил.
✓Еванджелин Лили спо-

деля, че филмът много й 
напомня за четвъртия се-
зон на сериала „Изгубени“, 
който преобръща кариера-
та й. 

✓„Отмъстителите: 
Краят“ е 22-рият филм от 
Вселената на Marvel.
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Светослав Загорски

Сгушена живописно в 
подножието на притихна-
лите вулкани Агуа, Фуего 
и Акатенанго, Антигуа 
Гватемала, или както още 
я наричат Ла Антигуа, е 
любима туристическа дес-
тинация и един от най-пле-
нителните градове в Цен-
трална Америка. Намира 
се на 34 км югозападно от 
днешната столица Гвате-
мала и на 1530 м надмор-
ска височина. Градът има 
удивителни сгради с коло-
ниална архитектура. През 
1979 г. е включен в Списъка 
на световното културно и 
природно наследство на 
ЮНЕСКО. 

Историята на Анти-
гуа датира от времето 
на колонизациите на две-
те Америки. През 1524 г. 
група испански конкиста-
дори, водени от Педро де 
Алварадо, навлизат в земи-
те на днешна Гватемала. 
След като побеждават в 
битка маите, те завладя-
ват цялата територия, а 
Алварадо става управител 
на новите земи. Първата 
столица е създадена върху 
руините на град Ишимче, 
но малко след това е взе-
то решение да бъде пре-
местена на по-обезопасе-
но срещу нападения място. 
Така в деня на Св. Джеймс 
- на 25 юли 1524 г., е ос-
нован Антигуа Гватемала. 
Градът е изпълнявал роля-
та на административен 
център на цяла Централна 
Америка. Така било, докато 
през 1541 г. изригва един 
от близко разположените 
вулкани – Агуа, и селището 
се изместило на днешната 
си територия. 

Антигуа достига своя 
разцвет в XVIII век. Градът 
се превръща във важен 
културен и администрати-
вен център. Но на 29 юли 
1773 г. е сринат до основи 

от земетресението Санта 

Марта 

с магнитуд от 7,4 по 
скалата на Рихтер. След 
бедствието управата на 
Гватемала взема решение 
столицата да бъде пре-
местена на по-безопасно 
място в град Нова Гвате-
мала. Днес строги наредби 
пазят това, което е оста-
нало от построените през 
ХV - ХVIII век испански ре-
несансови и барокови църк-
ви, манастири и къщи. С 
неговото спокойно като за 
малък град темпо Антигуа 
е станал любимо място за 
артистично настроени за-
можни собственици от но-
вата столица Гватемала.

Географското и соци-
ално сърце на Антигуа е 
зеленият Централен пло-
щад. Граничещ с няколко 
исторически сгради, той 
разполага с места за от-
дих, растителност, пъте-
ки и множество фонтани. 
По-добра представа за 

миналото на града може да 
се добие при посещение на 
някои от чудесно възста-
новените колониални домо-
ве, сред които Casa de los 
leones и Casa Popenoe.

Арката на Санта Каталина 

е един от най-разпоз-
наваемите символи на Ан-
тигуа. Тази необикновена 
улична забележителност 
била построена с изцяло 
практична цел. Манасти-
рът „Санта Каталина“ се 
разраснал и това наложи-
ло допълнителна площ от 
другата страна на улица-
та. Като религиозно сре-
дище служителите му не 
трябвало да излизат тол-
кова често навън. Затова 
била издигната арката, 
която да свърже двете 
части на манастира, поз-
волявайки на монахините 

да преминават от едната 
до другата страна на оби-
телта, без да бъдат забе-

лязвани.
Сред модните кафене-

та, магазини и поетично 

рушащите се, задушени в 
плевели руини се извисява 
най-впечатляващата оце-
ляла от земетресенията 
сграда. Това е „Каса де 
Санто Доминго” - най-кра-
сивият хотел в Антигуа. 
Той е разположен сред ро-
мантичните останки на 
това, което е било най-бо-
гатият манастир в райо-
на, построен през 1642 г. 
- 100 години след основава-
нето на града.

Друга интересна фа-
сада е на „Капитан Дже-
нерал Палас”. Сградата е 
била резиденция на упра-
вляващите Гватемала по 

време на испанската коло-
низация. След земетресе-
нието Санта Марта тя е 
изоставена и използвана 
като склад до 1936 г., ко-
гато е възстановена. 

Изключително инте-
ресна е 

катедралата „Сейнт 

Джеймс”,

построена през 1545 г. 
Целият живот на храма е 
бил подложен на сериозни 
изпитания от непрекъс-
натите земетресения. 
Статута на катедрала 
получава през 1743 г. Ем-
блематичен за града е и 
манастирът на капуци-
ните. Той е осветен през 
1736 година. Обитателите 
му живели в най-строга 
бедност, покаяние и пост. 
След земетресението 
Санта Марта, въпреки че 
манастирът не е бил на-

пълно засегнат, неговите 
активи са прехвърлени в 
новата Гватемала.

„Сан Франциско“ е първото 

светилище,

построено в Антигуа 
през XVI век. Фасадата 
на църквата е украсена с 
барокови колони и две кам-
банарии. След като е изо-
ставена за почти двеста 
години, тя е възстановена 
между 1961 г. и 1967 г. От-
тогава се използва за ка-
толическо богослужение. 
В непосредствена бли-
зост до нея са руините на 
стария францискански ма-
настир. Той разполага със 
специален параклис, в кой-
то се намират останките 
на Сан Хосе де Бетанкур, 
мисионер от Канарските 
острови.

Непременно трябва да 
се посети и църквата „Ла 
Мерсед”. Архитектът Хуан 
де Диос Естрада отгова-
рял за нейното изгражда-
не, което започнало през 
1749 г. Храмът бил открит 
през 1767 г. Антигуа е осо-
бено известна със своите 
религиозни тържества 
по време на Страстната 
седмица, а всяка неделя от 
Великия пост местната 
енория организира шест-
вие из улиците на града. 
Красиви килими, цветя, 
борови клонки и плодове 
украсяват пътя на проце-
сиите.

Църквата „Ла Мерсед”

Арката „Санта Каталина”

Сградата на кметството

Манастирът на капуцините

Катедралата „Сейнт Джеймс”

Фасадата на бившата църква „Ел Кармен”
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The registration into the CPRC is already 
fully possible by electronic means
The current topics for the sector, on which the Chamber is working, were presented 
to the media by the BCC's management

On 15th April 2019 the 
electronical system of the 
Central Professional Regis-
try of Constructors (CPRC) 
within the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) 
was upgraded and a mode 
of operation with Qualified 
Electronic Signature (QES) 
was introduced, that pro-
vides the possibility for the 
constructors, willing to regis-
ter into the CPRC, or to use 
the offered by the Register 
particular services, to do it 
entirely electronically. The 
announcement was made 
by Assoc. Prof. Dr. Eng. 
Georgi Linkov, Chairman 
of the Committee for keep-
ing, maintenance and use 
of the CPRB, during a work 
breakfast with the media, or-
ganised by BCC in the last 
working day before the East-
er holidays. The event took 
place in the building of the 
branch organisation. It was 
attended by the Chairman of 
the Management Board (MB) 
of BCC Eng. Iliyan Terziev, 
Eng. Nikolay Nikolov, Deputy 
Chairman of the MB of BCC 
and Chairman of the Region-
al Office of BCC in Burgas, 
Eng. Lyubomir Kachamakov, 
member of the EB and MB 
of BCC, Chairman of the RO 
of BCC – Sofia and FIEC 
Vice President, Eng. Blagoy 
Kozarev, member of the EB 
and MB of BCC and Chair-
man of „Hydro-technical con-
struction, water supply and 
sewerage systems“ Section, 
the members of the MB of 
BCC Veliko Zhelev, Lyubomir 
Peinovski, Ruen Panchev, 

who is Chairman of Board 
of Directors of „Construction 
qualification“ EAD, Eng. Mi-
roslav Maznev, the Executive 
Director of the Chamber and 
Reneta Nikolova, Procurator 
and Editor-in-chief of „Stroi-
tel“ Newspaper, PR of BCC.

The Chairman of the 
Committee for CPRC Assoc. 
Prof. Linkov pointed out that 
the newly introduced technol-
ogy for filing in the register 
using digital signature works 
in parallel with the exist-
ing until now process. „The 
choice among the two op-
tions is free. The first regis-
tration via the upgraded elec-
tronic system of the CPRC is 
already a fact”, said in addi-
tion Assoc. Prof. Georgi Link-
ov. He outlined that as per 
25th April 2019 totally 5205 
construction companies are 
registered in the CPRC. 

At the beginning of the 
meeting with the media Eng. 
Iliyan Terziev presented the 
up-to-date topics, on which 
the Chamber is working, as 
well as data provided by the 
National Statistical Institute 
about the trends in construc-
tion sector. „At the previous 
meeting with media, organ-
ised by us, we had promised 
to regularly inform the wide 
audience about our work, 
about the problems, as well 
as to provide information 
about our efforts to put in or-
der the construction branch“, 
underlined Eng. Terziev. 

„According to the prelimi-
nary data, the production in 
the Construction sector in 
2018 was BGN 14 830 million, 

which marks an increase of 
10,2% compared to 2017“, 
announced the Chairperson 
of MB of BCC. He informed 
the representatives of media 
about the production by seg-
ments as well, as for instance 
about the construction of 
buildings, which includes the 
residential and non-residen-
tial buildings, the production 
in 2018 amounted to BGN 
8359 million, or 56,4% of the 
total production in the sector 
for this particular period. „It 
is important to note the fact, 
that the production of build-
ings construction increases 
by 11,0% compared to 2017“, 
Eng. Terziev said. He added 

that the civil engineering 
infrastructure production 
per 2018 amounted to BGN 
6468 million, that represents 
a share of 43,6%, and the 
data shows that compared 
to 2017 there is an increase 
of 9,2%. Eng. Iliyan Terziev 
outlined that, having in mind 
the large infrastructure pro-
jects that are to be realised in 
our country, BCC expects an 
increase within this segment 
during the current year.

„ I n  2018 one o f  our 
main priorities was the im-
provement of the regulatory 
framework, related to the 
construction sector, and 
more specifically - the Spa-

tial Development Act (SDA) 
and the Public Procurement 
Act (PPA), said in addition 
The Chairman of the MB 
of the Chamber. He added 
that in result of the made 
by the management of BCC 
many efforts, as well as due 
to the numerous meetings 
held with representatives of 
the responsible institutions, 
the partnership organisa-
tions – employers and trade 
unions, etc., the change in 
the SDA is already a fact – 
that concerns the amend-
ment of the Art. 14, para 2 
of the Construction Chamber 
Act (CCA). „The registration 
in the CPRC is required for 

all companies implement-
ing construction works of 
the fifth category over 100 
square meters. This is a suc-
cess, even if incomplete, in 
the fight held by the chamber 
against the grey economy“, 
stressed Eng. Terziev and 
added that BCC requested 
this figure to be zero and 
that anyone who performs 
construction works at the ter-
ritory of Bulgaria has to be 
entered in the Register. „This 
is the only way to make clear 
who is responsible for the 
particular site and in case of 
faults - who is to bear the li-
ability“, he added. 

In his speech Eng. Iliyan 
Terziev addressed also the 
necessity of unified labour 
norms in construction. „This 
is our priority for the com-
ing years. Our desire is to 
introduce rules, which to be 
the base for determination 
of unit prices for individual 
segments“, stated the Chair-
man of the MB of BCC. He 
gave an example with Ger-
many, where a methodology 
had been developed and it 
is strictly observed. „A book 
had been made there, where 
all hourly rates are fixed. 
Each kind of construction 
works in Germany is ex-
ecuted according to clearly 
determined rules and there 
is no way the things to hap-
pen in any different way. We 
are going to try to introduce 
similar rules in Bulgaria and 
this is going to be one of our 
main tasks during the present 
year“, concluded Eng. Iliyan 
Terziev.

Georgi Terziisky, Chairman of the MB of Road Infrastructure Agency:

The process of further building and completing the Hemus 
Motorway is non-reversible

NSI: 10,2% growth  
of the output production in 
construction branch in 2018

Mr. Terziisky, thank you 

for this first interview for 

„Stroitel“ Newspaper, in your 

capacity of Chairman of the 

MB of Road Infrastructure 

Agency (RIA), and also for 

being our guest at the cel-

ebration on the occasion of 

10th anniversary of our edi-

tion. What are the priorities 

for you as Chairman of RIA?

The Bulgarian Construc-
tion Chamber and „Stroitel“ 
Newspaper are RIA's part-
ners, because through you 
the road-construction sector 
obtains precise and prompt in-
formation about everything that 
happens in the branch, and in 
the era of internet media and 
social networks, very often a 
considerable time has to be 
spent, in order to distinguish 
the true from the false infor-
mation and to see the realistic 
picture as seen unprejudicedly 
through the eyes of the reader, 
as it actually is. I am confident 
that with professionalism and 
with a sound authority you will 

keep objectively and thorough-
ly to inform your audience.

Our main tasks relate to 
continuing construction of He-
mus and Struma Motorways, 
starting of Kalotina - Sofia, Vi-
din - Botevgrad, Ruse - Veliko 
Tarnovo projects, completion 
of the Gabrovo bypass, the 
construction of the bypass of 
Pomorie and the connection 
of Trakia Motorway with resi-
dential district Mladost, as well 
the introduction of the TOLL 
system, which in the following 
years is going to provide the 
necessary financial resource 
for realisation of projects. 
They are not small number at 
all and we do not have even 
a minute for relax or delay. It 
is common to start speaking 
about construction when see-
ing excavators and trucks on 
the sites, but the huge work 
preceding that moment, which 
has to be completed 2-3 years 
prior to the concrete works ac-
tivities, is much more difficult 
and labour-consuming than 

the construction itself. The 
teams within the RIA are work-
ing very intensively and within 
the next 3-4 years, in respect 
to the infrastructure projects, 
our country is going to be a 
huge construction site.

The future of the North 
Bulgaria is bound up with the 
further construction of the 
Hemus Motorway, of the mo-
torways Ruse - Veliko Tarnovo 
and Vidin - Botevgrad, because 
with them is going to be en-
sured a fast and safe commu-

nication between Sofia, Varna, 
Ruse and Vidin. The process 
of completing the Hemus Mo-
torway is non-reversible and 
even before knowing that my 
professional route is going to 
be more closely related to the 
construction of Hemus Motor-
way, I was convinced that the 
construction works will happen 
with this team of the Ministry 
of Regional Development and 
Public Works (MRDPW).

Превод Радостина Иванова

According to the preliminary data of the National 
Statistical Institute (NSI) the volume of production in 
Construction sector in 2018 amounts totally to BGN 14 827 
million, which compared to 2017 marks an increase by 
10,2%.

It is indicated in the information that the building 
construction segment, which involves residential and 
non-residential construction works, forms construction 
production per 2018 amounting to BGN 8359 million, 
or 56,4% of the total production in the sector for the 
observed period. The growth of the segment compared 
to 2017 is by 11%.

The volume of construction production in the Civil 
engineering infrastructure per 2018 amounts to BGN 
6468 million, that represents a share of 43,6% of the total 
construction production. Compared to 2017 the produced 
production in the segment increases by 9,2%.

Civil engineering 
infrastructure; 

43,6% 
Building 

construction; 
56,4% 

Share of total production, % 
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Футбол Тенис

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА
Дербито на кръга беше между отборите на „Бул-

строй груп“ и „Инфра Холдинг“. Двубоят завърши без 
победител - 1:1. До равенството се стигна, след като в 
първата част Младен Русков („Булстрой“) даде преднина 
за своя тим, а точката за „Холдинга“ донесе Иво Велчев.

В друг завързан мач един срещу друг се изправиха 
селекциите на „Бокал“ и „Каммартон България“. Двата 
отбора си разделиха по полувреме, като през първото 
„Бокал“ успя да поведе с три гола, дело на Расим Рашид 
(2) и Борислав Дамянов, а през второто „Каммартон“ съ-
умя да върне трите попадения чрез Адриан Димитров (2) 
и Славчо Теодосиев, с което се стигна до крайното 3:3. 

Не по-малко интересен сблъсък изиграха тимовете 
на „Контракт сити“ и „Пайп Систем“. Интрига имаше до 
последния съдийски сигнал и двата отбора си поделиха 
по една точка при краен резултат 2:2. Голмайстори за 
„Пайпа“ станаха Стефан Манджуков и Димитър Кралев, 
а за „Контракт“ с две попадения се отличи Мохамед 
Сила.

Единственият тим, който спечели своя мач от кръ-
га, беше репрезентацията на „Монтаж Строителни 
Конструкции“, които съумяха да направят обрат в мача 
срещу „Кордел България“ от 1:4 до 7:6 в тяхна полза. 
Това беше първа победа за „монтажниците“ във Висша-
та лига. До нея се стигна след два хеттрика на Петър 
Койчев и Калин Митов и едно попадение на Тодор Талков, 
а за корделци с 4 гола се отличи Милен Кръстев и по 
един отбелязаха Ник Денков и Александър Топузов.

ПЪРВА ДИВИЗИЯ
След изиграването на кръга във временното класи-

ране в Първа дивизия има три отбора с равен брой точки 
- по 22, които ще водят борбата за челните позиции. 
Това са „Онлайн Машини“, „Виваком“ и „Ромстал ХЕС“.

Водачът „Ергодом“ стигна до лесна победа, прео-
долявайки „Артекс“ с 5:1. В началото на мача „Артекс“ 
излезе напред в резултата чрез попадение на Павлин 
Дешев. След това ергодомци взеха нещата в свои ръце 
и реализираха 5 безответни гола чрез Светослав Ди-
митров и Георги Рашев (по 2) и един на Райко Глухарски. 

Преследвачите от „Хоум Комфорт“ записаха нова ка-
тегорична победа в дивизията, този път с 8:3 над тима 
на „Агенция Пътна Инфраструктура“. Отново над всички 
за „Хоум Комфорт“ с 5 попадения беше Стефан Терзиев, 
две добави Иван Иванов и едно Петър Симеонов, а за 
„АПИ“ се разписаха Данаил Златаров (2) и Васил Котков.

С резултат от 7:5 отборът на „Онлайн Машини“ съ-
умя да пречупи момчетата от „Главболгарстрой“ след 
голове на Николай Йотков (3), Борислав Рударски (2) и 
по един на Явор Янков и Николай Генов, а за „ГБС“ безком-
промисни бяха Емил Маринов (2), Динко Копаранов, Георги 
Политов и Мирослав Филипов.

„Ромстал ХЕС“ не срещна трудности срещу „Кон-
декс“ и се наложи с категоричното 9:4 след точни из-
стрели на Кристиян Тодоров с хеттрик и по два гола на 
Дилян Василев, Христо Христозов и Румен Цанов. Ивайло 
Русев вкара хеттрик, а Здравко Стойчев се отчете с 
един гол за „Кондекс“.

Дербито на дебютантите - „Кастело Прикаст“ и 
„Дени Строй“, беше спечелено с категоричното 10:3 от 
„Кастело“ след попадения на Христо Сакънтиев (3), Ге-
орги Панчев (2) и Ангел Ангелов (2), Симеон Мотев (1) 
и Иван Пампулов (1) и автогол на Григор Чолаков, а за 
„Дени Строй“ точни бяха Гюлхан Беков, Атанас Вълканов 
и Денислав Хаджиев.

В последния мач от кръга се разигра истинска дра-
ма, в която големият късметлия - отборът на „Вива-
ком“, успя да реализира две попадения в последната ми-
нута на мача срещу Old Boys и да стигне крайното 6:6 
благодарение на Михаил Димов (4) и Петър Ванков (2) 
за „старчетата“, 
а за „телекома“ се 
разписаха Симоен 
Митрев (2) и Кос-
тадин Трифонов 
(2) и по един гол 
на Сашо Динев и 
Стоян Янев. Така 
двата тима си 
разделиха по една 
точка. 

К
ем

по

Мирослав Еленков

Националите ни по кемпо за-
воюваха 14 златни медала на 
16-ото Световно първенство в 
Гуадалахара, Испания. По време 
на посрещането на отбора на ле-
тище София президентът на „На-
ционалната Федерация Българско 
Кемпо – Булкемпо“ Велин Хаджолов 
сподели пред в. „Строител”: „За 
нас това е много голямо пости-
жение, защото освен златните 
отличия успяхме да спечелим по 
един сребърен и бронзов медал. 
Състезанието беше трудно, но 
съумяхме да се справим. Успехите 
са очевидни“. 

За отличия от Световно пър-
венство се пребориха:   

- Деляна Костова (дивизия 
10 - 12 години) - 3 златни меда-
ла в дисциплините „Форма”, Self-
defense и Mixt Self-defense.

- Цветан Попов (дивизия 10 - 
12 години) - 3 златни медала на „Фор-
ма”, Self-defense и Mixt Self-defense.

- Светослав Глосов (дивизия 10 - 12 

години) - златен медал на Self-defense 
и сребърен на „Форма”.

- Деница Костова (дивизия 12 - 14 
години) - 2 златни медала на Self-

defense и Mixt Self-defense.
- Димитър Димов (дивизия 12 - 14 

години) - златен медал в дисциплина-
та Mixt Self-defense.

Велин Хаджолов, президент на 

„Национална Федерация Българско Кемпо – Булкемпо“: 

Светослав Глосов:

На Световното първенство участ-
вахме с всички възрастови формации. За 
наша голяма радост успяхме да спечелим 
14 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал. 
Те бяха завоювани от 9 състезатели. За 
някои от децата това беше първо подоб-
но състезание. В Испания е трудно да се играе по простата причина, 
че страната е сред фаворитите. В крайна сметка се справихме пре-
красно и показахме, че сме с класа над останалите. От тук нататък 
ни предстои летен лагер в Гърция, като това ще е подготовка за 
предстоящото в края на август първенство в Южна Корея, за което 
имаме покана и се надявам да се представим успешно.

Много съм щастлив от 
спечелените отличия. От 
4 години тренирам кемпо. 
Мотивацията ми да започ-
на беше да мога да се от-
бранявам, а и да спорту-
вам, тъй като спортът е 
полезен за здравето и учи 
на дисциплина. Благодаря 
на моите родители, които 
ме насочиха към това да 
тренирам точно кемпо.

Теодор Николов

„Барселона“ за-
писа категоричен 
успех с 3:0 срещу 
„Ливърпул“ в първия 
сблъсък от 1/2-фина-
лите в Шампионска-
та лига. Възпитани-
ците на Юрген Клоп 
дадоха всичко от 
себе си, натискайки 
каталунците с мощна преса, но „лос кулес” устояха на напора 
и демонстрираха чудовищна успеваемост, възползвайки се от 
почти всичките си положения. 

В 26-ата „блаугранас” откриха резултата след първия гол на 
Луис Суарес в тазгодишното издание на турнира. Артуро Видал 
потърси Коутиньо отляво, той продължи към Алба, а каталун-
ският бек насочи остро топката в наказателното поле. Суарес 
се отскубна между двама бранители на съперника, изпреварвай-
ки и вратаря Алисон с шпагат, за да промуши коженото кълбо 
в мрежата на англичаните за 1:0. Последваха силни минути 
за гостите, но Мо Салах и компания не успяваха да завършат 
с гол добрите атаки на тима си. Така се стигна до 75-ата 
минута, когато „Барса“ отново нанесе удар по амбициите на 
опонента си. Испанците се възползваха от една от малкото си 
възможности, за да реализират второ попадение. Меси подаде 
към Сержи Роберо, той към Луис Суарес, а „деветката” насочи 
топката с коляно към гредата. Отбитото кълбо обаче попадна 
отново в Меси, който се оказа най-съобразителен. Аржентине-
цът овладя на гърди и шутира направо в мрежата. В 82-рата 
Меси си изработи нарушение на около 29 м от голлинията на 
„Ливърпул“. Самият той се зае с изпълнението на прекия сво-
боден удар и реализира превъзходно, оформяйки класическото 
3:0. Това бе юбилейно попадение номер 600 на Бълхата за ка-
талунския тим и в същото време, реализирано от най-далечно 
разстояние.

В крайна сметка „Барса“ показа хладнокръвие и макар че не 
убеди през цялата среща с играта си, постигна отличен резул-
тат преди реванша в Англия.

Теодор
Николов

П ъ р в а т а 
ни ракета при 
мъжете  Гри -
гор Димитров 
ще участва на 
втори турнир 
от сериите АТР 
250 през тази година. Шампионът от Финали-
те на АТР 2017 ще се включи в надпреварата в 
предградието на холандския град Хертогенбош 
- Росмален, между 10 и 16 юни. Димитров се яви 
с „уайлд кард” в събитието през 2008 г., като 
загуби двубоя си срещу руснака Игор Андреев с 
1:6, 3:6. Сега той се присъединява към другите 
звезди в основната схема - Давид Гофен, Сте-
фанос Циципас, Ришар Гаске и Франсис Тиафо.

„Димитров винаги е бил в челото на списъка 
с участници, които сме искали да привлечем 
в турнира. В последно време обаче не ни се 
получаваше. Естествено, той просто е пред-
почитал да не играе в седмицата преди „Уим-
бълдън”. Сега обаче турнирът ни е изместен в 
седмицата след „Ролан Гарос” и това спомогна 
в преговорите с него. Ранкингът на Григор в 
момента не ме притеснява. Той е от играчите, 
които са вълнуващи, независимо от позиция-
та им”, обясни турнирният директор Марсел 
Хунце.

Именно в Хертогенбош се дава началото на 
сезона на трева, като паралелно с него се про-
вежда и турнирът в Щутгарт, който също е от 
категория АТР 250. Наскоро Григор Димитров 
бе потвърден за участие и на следващото със-
тезание в календара на зелени кортове (17 юни) 
в „Куинс клъб”, Лондон, от сериите АТР 500.

Снимки Румен Добрев
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

КСБ ЕВРОПРОЕКТИ МАРШРУТИ

Четвърта среща на 
професионалните гимназии по 
строителство и архитектура 
„Достойни  наследници  на  
майстор Кольо Фичето“

Общо договорените 
средства по ПРСР 
са в размер на 
1 698 135 849 евро

Крефелд – 
град на 
коприната 
и кадифето

Елица Илчева

Голфът се счита за 
един от най-престижни-
те и скъпи спортове. По 
света абонаментът за 
ползване на елитни голф 
игрища достига десетки 
хиляди долари, въпреки че 
има приблизително 32 000 
голф терена. Част от 
страстта в тази игра 
обаче е оборудването. 
Всеки уважаващ себе си 
голфър се стреми да се 
сдобие с най-доброто, да 
притежава най-новото. И 
докато бодливите обувки, 
ризите и пурите са сино-
ним на този спорт, всич-
ко, от което наистина 
се нуждаете на терена, 
е стик. Припомняме, че в 
зората на играта - някъ-
де в Шотландия през XIII 
- XIV в., се използвали дър-
вени топки. Около 1600 г. 
е изработена Featherie, 
която е общоприета до 
създаването на guttie през 
1848 г. Стиковете също 
първо са били изцяло от 

дърво, впоследствие за-
почват да се правят от 
метал, като през 1938 г. 
се фиксира и броят, нужен 
за игра – 14. Ето и някои 
от най-скъпите и ценени 
опции в света с днешна 
дата.

Honma Golf's Five Star Set

Трудно е да се наме-
ри по-добро от 5-звезд-
ния комплект Honma Golf. 
Японската компания на 
повече от половин век из-
ползва най-добрите мате-
риали и занаятчии, като 
всяка отделна пръчка се 
прави по поръчка в Стра-
ната на изгряващото 
слънце, което обяснява 
двумесечното изчакване 
за доставка. Но то веро-
ятно си струва. 5-звезден 
Honma означава, че той е 
бил произведен от ръцете 
на най-старшите светов-
ни майстори - Такуми. Това 
са над 100 изкусни ювели-
ри, повечето с уникални 
умения в полирането, кои-

то влагат стотици ра-
ботни часове. Творенията 
им са създадени специално 
за да ускоряват движеща-
та сила, така че топката 
да бъде изпратена въз-
можно най-далеч. Украса-
та е от Pt1000 платина и 
24-каратово злато, които 
са наслагвани по специал-
на технология. Компания-
та с гордост съобщава, че 
сред клиентите й са зна-
менитости като Доналд 
Тръмп, Джак Никълсън и 
Марк Антъни. Стиковете 
се правят по мярка след 
специална поръчка.

Maumanum Golf Majesty 

Prestigio Super7 Driver

Maumanum Golf Majesty 
Prestigio Super7 Driver също 
е японски. Той се отлича-
ва с най-чистия титаниев 
връх, с дизайн от лицева-
та страна, предназначен 
да намали центъра на те-
жестта на удара. Лазер-
ното гравиране не само 
добавя елемент на визу-
ална привлекателност, но 
и помага да се регулира 
скоростта на топката 
при контакт в дъждовни 
условия. Леки и с дълги ва-
лове, стиковете Majesty 
Prestigio Super7 се предла-
гат и в дамски модели.

Barth & Sons Golden Putter 

Нарича  се  „Златен 
стик“, ръчно изработен 
от немската компания 
Barth & Sons. Плъзгащата 
глава, валът и персонали-
зираните инкрустации са 
или с покритие с твърдо 
злато, или платинирани. 
Стикът може да бъде гра-
виран и индивидуализиран 
и със скъпоценни камъни. 
Той е с доста нестан-
дартна форма, като раз-

витието на дизайна 
е отнело близо чети-
ри години. Barth & Sons се 
концентрира върху това 
да се увери, че външният 
вид на стика е на първо 
място, без от това да 
страда ударът. 

И така, сигурно се до-
сещате, че за всеки от 
горепосочените са Ви 
нужни хиляди долари. Но 
ако това Ви се струва го-
ляма инвестиция, имайте 

пред-
вид, че голфът е 
спорт, в който рек-
визитите са също 
толкова важни, кол-
кото и уменията 
на играча. И всеки 
прави каквото е не-
обходимо, за да се 
добере до най-до-
брото от най-доб-
рите. 

Honma Golf's Five Star Set

Barth & Sons Golden Putter 
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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

Лекарят:

- Имате вода, камъни  
и пясък...

Пациентът:

- Сега остава да получа  
и линия за строеж...

Обявяването 
на транспортната 
инфраструктура е 

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

          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. 

  

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.

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

Пълноцветно лого до 8 кв. см  5850 лв.
(Цената е с включена отстъпка 50% за 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


