
 стр. 3

Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности 
по проектите от Трансевропейската транспортна мрежа
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Вестник „Строител“ е произведен в условията на 
система за управление, сертифицирана от 
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.

Десислава Бакърджиева

„Правителството продължава приори-
тетно с инвестиционната програма в жп 
транспортната инфраструктура. Влакът 
пести енергия, представлява 100 процента 
екологично чист транспорт и ще спести 
трафик от стотици хиляди тонове товари. 
Общо 400 км железопътна инфраструктура 
ще бъде модернизирана“. Това каза пре мие-
рът Бойко Борисов, който инспектира стро-
ителните дейности по проектите по Тран-
севропейската транспортна мрежа заедно с 
вицепремиера Томислав Дончев, министъра на 
транспорта, информационните технологии и 

съобщенията Росен Желязков и министъра на 
финансите Владислав Горанов.

Борисов започна проверките от проек-
та за модернизацията на жп отсечката 
София – Елин Пелин, която е част от лини-
ята София – Пловдив. Той се изпълнява по 
Механизма за свързана Европа и е на обща 
стойност 133 млн. лв., от които 113 млн. лв. 
безвъзмездна помощ от ЕС и 20 млн. лв. на-
ционално съфинансиране. Строителните 
работи на обекта стартираха през април 
2018 г. и е предвидено да приключат в края 
на 2020 г. Изпълнител е ДЗЗД „Келет АБ“, в 
което участват „Келет – УТ“, Унгария, и „АБ“ 
АД, България.

В рамките на проекта ще бъдат рекон-
струирани 6 моста, ще се премахнат преле-
зи и на тяхно място ще се построят 17 нови 
надлеза и подлеза. В 6 гари ще се модерни-
зират пероните за улеснен достъп на граж-
даните и лицата с намалена подвижност. 

Министър Росен Желязков информира 
премиера Борисов, че в реализацията на 
трасето са ангажирани близо 7000 души. 
„След завършването на отсечката влакове-
те по нея ще се движат със 160-200 км/ч. В 
този програмен период се работи по реха-
билитацията на 30 жп гари“, каза още Же-
лязков. 
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Инж. Таня Михайлова, зам.-министър 
на образованието и науката:

Над 1100 ученици 
на година избират       
строителната професия

 стр. 6-7

FIEC и EIC с общ програмен 
манифест за бъдещето на 
строителния сектор
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13 юни

Атанас Кошничаров, член на КС на КСБ 

17 юни

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, 
член на ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, 
член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД

Инж. Венцислав Недялков, зам.-председател на Комисията за 
ЦПРС за втора група строежи, бивш член на СД на „Вестник 
Строител“ ЕАД

Елица Илчева

С 24 млн. лв. ще 
бъде финансирано об-
разованието чрез ра-
бота. Средствата ще 
бъдат отпуснати по 
проект по ОП „Наука и 
образование за инте-
лигентен растеж 2014 
– 2020“, който ще бъде 
продължение на швей-
царския „Домино“. Това обясни 
министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев по вре-
ме на втората национална кон-
ференция „Дуалното образование 
– път на възможностите“, която 
се проведе в София. Събитието 
откри посланикът на Швейцария 
у нас Н.Пр. Мюриел Берсе-Коен. 
Във форума участваха още ръ-
ководителят на „Домино“ Петя  
Евтимова и директорът на ди-
рекция „Икономическа политика“ 
в Министерството на икономи-
ката Желяз Енев. 

„Дуалното образование е 

един от основните фактори за 
икономическия успех и конкурен-
тоспособността на страната 
ми, както и за ниската младежка 
безработица“, посочи Н.Пр. Бер-
се-Коен.

Новият проект ще продъл-
жи две години и половина, като 
ще стартира през есента. Той 
ще се различава от настоящия, 
обясни министър Вълчев. „Нови-
ят проект ще бъде насочен към 
това да се подготвят наставни-
ци, да се организира обучението, 
а не толкова да се изплащат 
стипендии“, уточни Красимир 

Снимка Румен Добрев

Емил Христов

Строителството на сгради 
у нас отбелязва двуцифрен рас-
теж на годишна основа за тре-
ти пореден месец, сочат данни 
на Националния статистически 
институт (НСИ). Според изнесе-
ната информация през април се 
регистрира повишение от 10,8% 
спрямо същия месец на 2018 г., 
което е най-големият ръст на 
годишна база през четвъртия 
месец от 2008 г. насам. 

Сградното строителство 
отбеляза двуцифрено повишение 
и през февруари и март, съответ-
но с 13,3% и 13,5%. Силният ръст 

на отрасъла е основният фактор 
за увеличаването на продукцията 
в сектор „Строителство“ през 
април с 5,8% на годишна основа, 
показват календарно изгладени-
те данни на НСИ. Значително 
по-скромен ръст от 0,9% е отбе-
лязан при гражданското и инже-
нерното строителство.

Спрямо март сградното 
строителство нараства с 0,6%, 
а при гражданското и инженер-
ното е отчетено повишение от 
0,1%. Произведената строител-
на продукция през април се пови-
шава с 0,4%  спрямо март, сочат 
сезонно изгладените данни на 
НСИ.

Десислава Бакърджиева 

На публично заседание в сгра-
дата на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
бяха отворени постъпилите 
оферти в обществената поръч-
ка с предмет „Инвестиционно 
проектиране, доставка на необ-
ходимите материали и оборудва-
не, изграждане и въвеждане в екс-
плоатация на етап „КС „Расово“ 
и етап „КС „Нова Провадия“ към 
обект „Разширение на газопре-
носната инфраструктура на „Бул-
гартрансгаз“ ЕАД, паралелно на 
северния (магистрален) газопро-
вод до българо-сръбска граница“. 
Прогнозната стойност на търга 
е 351 635 657,46 лв. без ДДС. 

В процедурата документи 
са подали две обединения. Те са: 
Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ с 

участници „Климатроник“ ЕООД, 
ЗАО „Алвора“, ТОВ „Полтаваспец-
монтаж“ и „ТЕК – Куатро“ АД; и 
ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“, 
съставено от „Ферощал Индус-
трианлаген“ ГмбХ, „Главболгар-
строй“ АД и „Главболгарстрой 
Интернешънал“ АД.

От „Булгартрансгаз“ ЕАД 
съобщиха, че назначената ко-
мисия ще извърши преглед на 
документите в едномесечен 
срок. Икономически най-изгодна-
та оферта ще се определя въз 
основа на избрания критерий за 
възлагане „оптимално съотно-
шение качество/цена“, съгласно 
обективни показатели, включва-
щи срокове за изпълнение, пока-
зател, свързан с работата на га-
зотурбинните двигатели, ценови 
параметри и др.

Вълчев. Той припомни, че запла-
щането на учениците от тази 
година ще бъде от държавния 
бюджет. 

Ръководителят на „Домино“ 
Петя  Евтимова информира, че по 
проекта се обучават 1600 учени-
ци от 32 професионални гимна-
зии. В 11-и клас те прекарват два 
дни във фирмите, а в 12-и - три. 
Първоначално са получавали въз-
награждение в размер на 90% от 
минималната заплата спрямо за-
работеното време. Сега вземат 
по 120 лв. в 11-и клас и по 180 лв. 
в 12-и. От всички обучаващи се 
200 вече са завършили, а 70% от 
тях са останали на работа в 
предприятията, в които са били 
на стаж.

По време на дискусията про-
светният министър заяви още, 
че „дуалното обучение набира 
популярност, но голяма част от 
фирмите се въздържат все още 
от него“. 

Желяз Енев посочи, че с обу-
чението чрез работа не само 
страната ни ще задържи повече 
млади хора, но и ще постигне по-
голям икономически растеж. 

Проектът „Домино“ започна 
през 2015 г. Бюджетът му бе 3 
530 000 швейцарски франка, като 
15% е съфинансирането от МОН. 
Използван бе основно опитът на 
Швейцария, но и на други стра-
ни, както и добрите традиции 
на българското професионално 
обучение.

Повече по темата за дуално-
то обучение четете  в интервю-
то със зам.-министъра на обра-
зованието и науката инж. Таня 
Михайлова на стр. 6-7 
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

С изпълнението на мо-
дернизацията на София – 
Елин Пелин ще се създаде 
възможност придвижване-
то на хората от крайград-
ските зони към столицата 
и обратно да се поеме от 
жп транспорта в тясна 
връзка с градския, основ-
но метрото. Това ще даде 
удобна алтернатива на 
над 3000 човека от Елин 
Пелин, с. Казичене и др., 
които ежедневно пътуват 
с автомобилите си към 
столицата. С изгражда-
нето на всички участъци 
между София и Пловдив ще 
се постигне намаляване на 
времето за пътуване до 
1 час и 10 мин.

Министър-председате-
лят направи и оглед на при-
емното здание на гара Па-
зарджик. Тя беше цялостно 
обновена по Оперативна 
програма „Транспорт 2007 
– 2013“ („ОПТ 2007 – 2013“). 
Инвестицията в нея е 
за 3,63 млн. лв., от които 
3,085 млн. лв. са осигурени 
от ЕС. Дейностите са из-
пълнени за 9 месеца в пе-
риода януари – септември 
2014 г. Преди началото на 
проекта през обекта са 
минавали 231 000 пътници 
годишно. След модерниза-
цията на гарата и на жп 
отсечката Септември 
– Пловдив броят на па-
сажерите е нараснал на 

260 000.
От приемното здание 

на Пазарджик премиерът 
Бойко Борисов се качи на 
влак, с който премина по 
високоскоростната от-
сечка Пазарджик – Тодор 
Каблешков, изградена по 
европейски стандарти. 
Областният управител на 
Пловдив Здравко Димитров 
посрещна премиера и мини-
стрите на гара Тодор Каб-
лешков и заедно разгледаха 
Интермодален терминал 
Пловдив (ИМТ Пловдив), 
който е финансиран от 
„ОПТ 2007 – 2013“ и е из-
граден върху 71 450 кв. м. 
Общата стойност на 
проекта е 11,9 млн. лв., 
от които 2,1 млн. лв. без-
възмездна помощ от ЕС. 
Построен е в периода май 
2015 - март 2017 г., а през 
декември 2017 г. е отдаден 
на концесия. ИМТ Плов-
див е даван за пример за 
най-успешното публично-
частно партньорство в 
България, като обемът на 

товарите през последната 
година е надвишил трафик 
прогнозите по проекта. 
Към момента се обработ-
ват около 40 000 товарни 
контейнера годишно, а пъ-
лен капацитет на работа 
се очаква да бъде достиг-
нат през 2020 г. Дневно се 
обработват 1,5-2 влака в 
посока от и към Турция.

Последва оглед в райо-
на на гара Белозем, където 
министър-председателят 
се запозна с извършени-
те строителни дейнос-
ти в отсечката Скутаре 
– Оризово. Тя е част от 
проекта „Рехабилитация 
на железопътната линия 
Пловдив – Бургас, фаза 2“. 
В този участък са напълно 
подновени 28 км жп линия. 
Изградени са шумозащит-
ни и предпазни стени в 
гара Маноле и Белозем и 
едно пешеходно пресичане 
с осигурен достъп за лица 
с намалена подвижност. 
Контактната мрежа е из-
цяло нова.

 от стр. 1

Уважаеми г-н министър-председател, от все сърце Ви пожелаваме здраве, 
вдъхновение и успехи във високоотговорната Ви и обществено значима работа, 
лично щастие и много поводи за радост! 

Хубав празник!
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

До момента по Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕР-
РЕГ V-A „Румъния – Бълга-
рия“ са сключени 164 дого-
вора за субсидия на обща 
стойност 254,1 млн. eвро, 
като 58 проекта вече са 
завършени. Напредъкът й 
за 2018 г. е отчетен на 
единадесетото заседание 
на Комитета за наблюде-
ние на ИНТЕРРЕГ V-A „Ру-
мъния – България“, ръково-
дено от зам.-министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Деница Николова. Тя е 
акцентирала на добрите 
темпове на изпълнение, 
високата разпознавае-
мост на програмата сред 
бенефициентите и реали-
зираните успешни проек-
ти в полза на граждани-
те в региона. Николова е 
определила 2019 г. като 
ключова, тъй като сега се 
анализира текущото със-
тояние и се оформя визия-
та за бъдещия програмен 
период 2021 – 2027 г.

След заседанието се 
е провела първа среща 
на Съвместната работ-
на група за разработване 

на бъдещата програма за 
трансгранично сътрудни-
чество Румъния – Бълга-
рия. Дейността й е стар-
тирала с отчитане на 
развитието и ползите от 
установеното сътруд-
ничество в граничния 
регион. По време на дис-
кусиите зам.-министър 
Николова е подчертала, че 
членовете на работната 
група трябва да използ-
ват научените уроци от 
настоящия период 2014 – 
2020. 

„Реализирането на 
интегрирани проекти е 
възможност за преодоля-
ване на небалансираното 
развитие на регионите, 
което продължава да се 
наблюдава независимо от 
направените до момента 
инвестиции. Прилагането 
на стратегически подход 
за програмен период 2021 
– 2027 г., който отчита 

специфичните нужди и 
потенциал на регионите, 
ще осигури по-ясното фо-
кусиране на вложенията и 
видимост на постигнати-
те резултати“, е посочила 
Деница Николова. 

Очаква се бъдещата 
програма отново да под-
крепя дейности, доприна-
сящи пряко за постигане 
целите на Стратегията 
на Европейския съюз за 
Дунавския регион. „Малки 
и средни предприятия биха 
могли да се финансират 
чрез фонд за малки проек-
ти, с което ще се осигури 
по-целенасочена подкрепа 
за икономическото разви-
тие с реален ефект върху 
бизнеса“, е споделила още 
Николова. 

Повече за изпълнение-
то на програмите за тран-
сгранично сътрудничество 
през настоящия период на 
стр. 16 -17 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) определи изпълнителя за допълни-
телното проектиране и строителство 
на 13,4 км от път I-1 (E-79) Мездра – Бо-
тевград, лот 2 от км. 161+367 до км. 
174+800. На първо място в обществена-
та поръчка е класирано „ДЗЗД „МБ ЛОТ 2 
– 2019“ с участници „Европейски пътища“ 
АД, „Водно строителство - Благоевград“ 
АД, „ВахостаВ-СК“ а.с. От решението на 
АПИ, публикувано в официалната интер-
нет страница на Агенцията, става ясно, 
че обединението е спечелило с комплекс-
на оценка 89,93 т. Предложената цена от 
ДЗЗД „МБ ЛОТ 2 – 2019“ е 222 479 922,40 лв. 
без ДДС. 

Срокът на изпълнение на обществе-
ната поръчка е 1096 дни, от които 180 за 
проектиране и 916 за строителство.

Отсечката между Мездра и Ботев-
град, част от направлението Видин – Бо-
тевград, ще бъде с две платна с по две 
ленти за движение в посока, с габарит 
20 м. Трасето ще следва съществуващия 
път, който ще бъде разширен до новия га-
барит. Настоящото трасе ще бъде основ-
но ремонтирано и реконструирано, където 
е необходимо. По нов терен бъдещият ско-
ростен път ще се развива в участъците, 
обхождащи селата Люти дол, Типченица, 
Новачене и Скравена. На обхода на с. Люти 
дол ще бъдат построени два тунела, с 
дължини съответно 490 м и 340 м. Ще 
бъдат изградени и ремонтирани редица 
съоръжения – над жп линията Мездра – Со-
фия, мостове над р. Искър, Малата река, 
р. Калница, р. Бебреш, р. Рударка, както и 
пътен възел при с. Новачене.

По случай първата го-
дина от прилагането на 
Общия регламент на ЕС 
относно защитата на 
личните данни Европей-
ската комисия публикува 
резултатите от специ-
ално проучване на Евроба-
рометър. В него са вклю-
чени мненията на 27 хил. 
европейци. Резултатите 
сочат, че гражданите на 
ЕС са относително добре 
запознати с новите пра-
вила за защита на дан-
ните, с правата си и със 
съществуването на съ-
ответните национални 
органи, към които могат 

да се обърнат за помощ. 
73% от респондентите са 
чували за най-малко едно 
от шестте тествани 
права, гарантирани от 
Общия регламент относ-
но защитата на данните. 
Най-високите нива на ос-
ведоменост сред граж-
даните са регистрирани 
за правото на: достъп до 
собствените данни (65%); 
коригиране на данни, ако 
те са погрешни (61%); 
възражение срещу получа-
ването на директен мар-
кетинг (59%); изтриване 
на собствените данни 
(57%).

В допълнение 67% от 
респондентите знаят за 
Общия регламент относ-
но защитата на личните 
данни, а 57% са наясно за 
своите национални орга-
ни за защита на данните. 
Резултатите показват 
също, че защитата на 
данните е проблем, тъй 
като 62% от респонден-
тите изразяват опасения, 
че нямат пълен контрол 
върху личните си данни, 
предоставени онлайн.

Още по темата чете-
те в интервюто с доц. 
д.н.  Цвета Маркова на 
стр. 10-11

Залагане на непра-
вомерни  критерии  за 
подбор,  методика или 
показатели за възлагане 
са най-често констати-
раните нарушения при 
подготовка и провеждане 
на процедури за избор на 
изпълнители по общест-
вени поръчки по проекти, 
финансирани със сред-
ства от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Пропуските 
са основно при админи-
стративната подготов-
ка на тръжната докумен-
тация.  Това съобщиха 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ). 

По данни на ведом-
ството до момента са 

установени пропуски и 
са регистрирани общо 
863 нередности, като 
текущо приспаднатите 
суми по програмата към 
10.06.2019 г. са в размер 
на 22,6 млн. лв. По наложе-
ните корекции от страна 
на бенефициентите са 
инициирани 559 съдебни 
административни произ-
водства. С влязло в сила 
решение на съда в полза 
на МРРБ са завършили 131 
от тях. 7 дела са спече-
лени от жалбоподателя.

„Основна функция по 
контрол на Управляващия 
орган (УО) на ОП „Региони 
в растеж“ е да следи за 
правилното разходване 
на средствата от евро-
пейската солидарност, 
за които е отговорен. В 

изпълнение на задължени-
ята си за гарантиране на 
прозрачното, законосъо-
бразно и равнопоставено 
прилагане на правилата и 
нормите при усвояването 
на европейски средства 
УО извършва проверки на 
възлаганите от бенефи-
циентите обществени 
поръчки. Чрез механизма 
за налагане на финансови 
корекции в резултат от 
установени нарушения 
се цели да не се допусне 
извършването на разход, 
който е незаконосъобра-
зен. Финансовите коре-
кции са и инструментът, 
с който може да се от-
страни пропуск в бюдже-
та, причинен от допусна-
та грешка“, посочват от 
МРРБ.

Снимка в. „Строител“

Поводът е една година от влизането в сила на Регламента на ЕС
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„Над 3 млрд. лв., или близо 84% 

от финансовия ресурс по Опе-
ративна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструкту-
ра 2014 – 2020“ ( „ОПТТИ 2014 – 
2020“), са договорени. 33% от 
бюджета са разплатени.“ Това е 
съобщила инж. Галина Василева, 
ръководител на Управляващия 
орган (УО) на ОПТТИ, по време 
на заседанието на Комитета 
за наблюдение на програмата. 
Тя е подчертала, че „ОПТТИ 2014 
– 2020“ се намира в решителен 
етап, в който е необходима ре-
ална преценка за сроковете на 
реализация и завършване на го-
лемите проекти. „Настоящата 
година поставя предизвикател-
ство за осигуряване на по-дина-
мично и ускорено изпълнение на 
проектите, за да се гарантира 
тяхното максимално ефективно 
реализиране“, е отбелязала още 
инж. Василева.

Към момента изцяло са при-
ключени 24 км нова магистрална 
отсечка от АМ „Струма” между 

Кресна и Сандански, рехабили-
тацията на 28 км железен път 
в участъците Стралджа – Цер-
ковски и Скутаре – Белозем 
по протежение на жп линията 
Пловдив – Бургас и метродепо 
„Земляне“, което ще обслужва 
приоритетно третата линия 
на Софийското метро. В екс-
плоатация са въведени и четири 
пътни надлеза за безконфликтно 
преминаване на две нива по жп 
трасето Септември – Пловдив, 

което свежда до минимум риска 
от инциденти при пресичането 
на железопътния и автомобил-
ния транспорт.

По думите на ръководителя 
на УО забавянето на проекти-
те за модернизация на жп ли-
нията Елин Пелин – Костенец и 
за строителството на лот 3.2 
от АМ „Струма“ подлага на риск 
реализацията на целите и усво-
яването на бюджета на приори-
тетни оси (ПО) 1 и 2 на „ОПТТИ 

2014 – 2020“. „В тази връзка се 
предприемат мерки за изготвя-
не на консервативна преценка 
относно това, какво може да 
бъде изпълнено в настоящия 
програмен период, и да се вземе 
решение за бъдещото изпълне-
ние на засегнатите проекти“, е 
посочила инж. Галина Василева. 
Тя е допълнила, че се отчитат 
закъснения и в изпълнението на 
проектите в областта на ино-
вациите от ПО 4, което също 
оказва неблагоприятно влияние 
върху програмата. „Ситуацията 
налага да се извърши основна 
промяна на „ОПТТИ 2014 – 2020“, 
препрограмиране на съответ-
ните оси, както и пренасочване 
на резерва за изпълнение към 
приоритети от оперативната 
програма, които имат по-добро 
постигане на междинните цели“, 
е коментирала инж. Василева. 
Според нея възможните мерки, 
които се обсъждат от всички 
заинтересовани страни в про-
цеса на работа, са включването 
на алтернативни проекти в об-
хвата на ПО за пътната и же-
лезопътната инфраструктура.

В рамките на заседанието е 
станало ясно, че вече е в процес 
на изготвяне вариант на бъде-
щата програма „Транспортна 
свързаност 2021 – 2027“. Ръко-
водителят на УО е обяснила, че 
проектите, които ще попаднат 
в обхвата на новата програма, 
ще бъдат определени въз ос-
нова на задълбочен цялостен 
анализ и оценка на тяхната 
готовност и на приноса им за 
развитие на транспортната 
инфраструктура на страната, 
в синхрон и с общоевропейски-
те насоки. „При определяне на 
приоритетите ще трябва да 
се съобрази и необходимостта 
от завършване на инвестиции-
те през настоящия период 2014 
– 2020 г., доколкото част от 
тях няма да бъдат приключени 
до края на 2023 г. Предвидена е 
техническа помощ от инициа-
тивата JASPERS във връзка с 
изпълнението на т.нар. отключ-
ващи условия, което е пред-
поставка за финансиране през 
следващия програмен период“, 
е информирала още инж. Галина 
Василева.

„Завършени са 90% от 
8-километровия центра-
лен участък на третата 
линия на метрото“, съоб-
щи кметът на Столична-
та община (СО) Йорданка 
Фандъкова. Това е тра-
сето, което се изгражда 
от бул. „Владимир Вазов” 
през Орлов мост – „Одеон” 
– НДК – бул. „България” до 
„Красно село”. Най-напред-
нало е строителството 
на станциите „България”, 
„Медицински универси-
тет”, „Театрална” и „Крас-
но село”. На 80% са готови 
спирките „Патриарх Евти-
мий”, „НДК“, „Орлов мост“. 
Станция „Хаджи Димитър” 
е достигнала изпълнение 
от 70%, тъй като нейно-
то изграждане започна 

по-късно.
Тунелът е завършен на 

100%. Тунелопробивната 
машина „Витоша“ започ-
на работа през февруари 
2017 г. и за 2 години е про-
копала 6 км под центъра 
на София. В отсечката 

между станциите „Хаджи 
Димитър” и „Театрална” 
вече е изграден тунел от 
650 м по Нов австрийски 
метод. Монтажните ра-
боти по оборудването и 
системите за управление 
на линията са изпълнени 

5 са отворените оферти в общест-
вената поръчка за избор на строителен 
надзор при изграждането на АМ „Хемус“ в 
участъка от п.в. „Боаза“ до пресичането с 
път I-5 Русе – Велико Търново. Търгът е в 
две обособени позиции (ОП), като първата 
включва три участъка от общо шест, кои-
то ще се изграждат. Участък 1 е от км. 
87+800 до км. 94+980 и от км. 96+600 до 
км. 103+060, включително п.в. „Дерманци“. 
Вторият е от края на п.в. „Дерманци“ (пре-
сичане с III-307) до пресичането с III-3005, 
вкл. п.в. „Каленик“, от км. 103+060 до км. 
122+260. Третият участък е от края на 
п.в. „Каленик“ (пресичане с III-3005) до пре-
сичането с II-35, вкл. п.в. „Плевен“, от км. 
122+260 до км. 126+780 и от км. 127+100 
до км. 139+340. Индикативната стойност 
на обособена позиция 1 е 9 281 089 лв. без 
ДДС. От Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ съобщиха, че отворените оферти за 
ОП 1 са на: Обединение „АМ Хемус Тиайси 
2019“, в което са „Тест Консултинг“ ООД, 
„Ипсилон Консулт“ ЕООД и „Айси Консулен-
тен Цивилтехникер“ ООД, Австрия; „Хе-
мусстройконсулт“ ДЗЗД с участници „Т7 
Консулт“ ЕООД, „Пловдивинвест“ АД, „Ае 
Дозоринг s.r.o.“, „НТСС – Консултинжене-
ринг“ ЕООД и „Тотема – проект“ ЕООД; и 

ДЗЗД „Хемус консулт“, съставено от „Ру-
текс“ ООД, „Път инвест – инженеринг“ АД, 
„Логистика – 21“ ЕООД, „Пътконсулт 2000“ 
ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД.

В обособена позиция 2 влизат учас-
тъци 4, 5 и 6. Четвъртият е от края на 
п.в. „Плевен“ (пресичане с II-35) до III-301, 
вкл. п.в. „Летница“, от км. 139+340 до 
км. 166+144.09. Участък 5 е от края на 
п.в. „Летница“ (пресичане с III-301) до III-
303, вкл. пътен възел, от км. 166+144,09 
до км. 189+344. Шестият е от края на 
пътен възел на III-303 до I-5, вкл. п.в., от 
км. 189+344 до км. 222+000. Индикатив-
ната стойност е 13 146 511 лв. без ДДС. 
Отворените оферти са на: ДЗЗД „Хемус 
Контрол“ с участници „Три – Ес“ ЕООД, 
„Пи Ес Консулт“ ЕООД, „Трафик Холдинг“ 
ЕООД, „Ен Ар Консулт“ ЕООД, „План Ин-
вест“ Пловдив ЕООД, „Контпас“ ЕООД, 
„Арнаудов Консулт“ ЕООД, „Бул Инвест 
Контрол“ ЕООД, „Строй Тех Надзор“ ЕООД 
и „Трансконсулт - БГ ООД“; и ДЗЗД „ИДЕИ“, 
в което са „Интконс“ ООД, „Инфрам а.с.“ и 
„Експерт Дисижънс“ ООД.

От АПИ посочват, че на участъците, в 
които в момента се извършват строител-
ни работи, надзорът е възложен по реда на 
чл. 20, ал. 2 от ЗОП.

над 76%. Плановете на 
СО са движението в 8-ки-
лометровата отсечка да 
бъде пуснато до края на 
годината.

Вторият участък от 
третата линия – 4 км 
от „Красно село“ през 
„Овча купел“ до Около-
връстния път при кв. 

„Горна баня“, е завършен 
над 60%. Най-напредна-
ло е строителството на 
станция „Овча купел 2”  
(74%).
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Работодателите все по-често осъзнават, че имат ангажимент към        

Инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: 

Елица Илчева

Г-жо Михайлова, вие 

сте зам.-министър на 

образованието и нау-

ката, но и инженер по 

професия. Бихте ли се 

представили с няколко 

думи пред читателите 

на в. „Строител“.

По-важното за мен 
е, че съм свързана с про-
фесионалното образова-
ние, а не с поста ми във 
ведомството. И бих ка-
зала, че съм инженер по 
образование, но учител по 
призвание. Специалност-
та, която съм завършила 
в Технически универси-
тет – София, е „Автома-
тизирано оборудване на 
машиностроенето“ към 
катедра „Автоматизация 
на дискретното производ-
ство“. Наред с това имам 
диплом за „Професионална 
педагогика“ и допълни-
телни квалификации по 
мениджмънт и маркетинг 
и по оптична и медицин-
ска техника. Притежавам 
трета професионално-
квалификационна степен. 
Всичко това ми позволява 
добре да се ориентирам 
както в дебрите на елек-
трониката, така и в авто-
матизацията. 

Радвам се, че вече спе-
циалността „Мехатро-
ника“ е много търсена в 
средното училище, защо-
то тя дава възможност 
да се сложи край на спора, 
който съществува в на-
шите среди – машинен или 
електроинженер. Факт е, 
че днес няма чист сектор 
или наука, и това предиз-
викателство на времето 
стои и пред професионал-
ното образование. Не при-
емем ли предизвикател-
ствата, в които новите 
технологии ни поставят, 
не можем да сме в крак с 
времето. А това означава, 
че и методите на препо-
даване, и оборудването 
в класните стаи трябва 
да бъдат на ниво. Така 
че пътят на промяната в 
обществото няма как да 
премине без тази в обра-
зованието. 

Вие присъствахте на 

срещата между ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) и министър Кра-

симир Вълчев, където 

бяхте запознати с един 

от сериозните пробле-

ми, с които се сблъсква 

браншът през последни-

те години - недостига на 

квалифицирана работна 

ръка. Стана ясно, че ве-

домството прави проме-

ни, какви са те и кои са 

реализирани вече?

Във Враца беше създа-
дена първата дуална па-

ралелка, свързана със сек-
тор „Строителство“. Това 
стана с много желание, 
емоция и големи очаквания, 
защото всички осъзна ват, 
че има сериозна необходи-
мост от кадри за региона. 
При въвеждането й обаче 
възникна едно недора-
зумение, заради което в 
министерството спешно 
събрахме всички заинте-
ресовани страни, и пробле-
мът се разреши за мину-
ти. Давам Ви този пример, 
защото в края на май бях 
във Враца и колегите там 
ми припомниха как заедно 
с бранша успяхме да се 
справим. Сега всички са 
доволни от начина, по кой-
то вървят нещата. 

Факт е, че в момента 
недостиг на квалифицира-
на работна ръка същест-
вува в много направления 
и сектори. Причините по 
принцип не са една и две, 
те са комплексни и изхо-
дът от тази ситуация 
може да мине само през 
образователната систе-
ма, която трябва да наме-
ри част от отговорите и 
да създаде условия и пред-
поставки за решаването 
на проблемите. В същото 
време това е важно да 
стане в режим на общо 
сътрудничество на всич-
ки заинтересовани страни 
– имам предвид министер-
ствата, агенциите, рабо-
тодателите, общините. 

За да подготвим наисти-
на добри специалисти, ни 
е необходимо пълноценно 
партньорство с изброени-
те организации и инсти-
туции.

Конкретно обаче ще 
спомена, че през 2018 г. 
бяха направени промени 
в Закона за професио-
налното образование и 
обучение (ЗПОО). Целта 
беше да се прецизират и 
конкретизират условията 
за развитие на дуалната 
система. Регламентирах-
ме изискванията към рабо-
тодателите, определихме 
тези към подготовката 
на учители и наставници. 
Идеята беше да се уста-
нови качествен процес на 
обучение и в училищата, и 
на територията на съот-
ветните предприятия. 

Със законодателните 
изменения се направи ясно 
разграничаване на защи-
тените професии и тези 
с очакван недостиг на па-
зара на труда. Предложи-
хме и промени на Постано-
вления 111 и 352, те бяха 
приети от Министерския 
съвет и с това увеличихме 
всъщност броя на защи-
тените специалности. В 
момента те са 43 защи-
тени и 57 с очакван не-
достиг. Вече подготвяме 
трети списък за следва-
щата учебна година, като 
има много специалности, 
които касаят и строител-

ния бранш. 

Кои от строителни-

те професии влязоха в 

списъка на защитените 

специалности? 

В списъка на защи-
тените  професии  за 
настоящата година са 
„строителен техник“ , 
„транспортно строител-
ство“, „строител-монта-
жник – дограма и стък-
лопоставяне“ и „пътно 
строителство“.

В този за очакван не-
достиг на пазара и с иден-
тифицирана най-остра 
нужда за професия „стро-
ител“ са специалностите 
„армировки“, „бетон“, „зи-
дария“, „мазилки“, „шпак-
ловки, външни настилки 
и бояджийски работи“, 
„строител-монтажник“ и 
„монтажник на ВиК“.

Кое е специфичното 

при тези паралелки?

Те се финансират по 
различен начин – не е не-
обходимо да постигнат 
задължителния минимум 
ученици, за да съществу-
ват. Средствата са ва-
жен елемент, за да стиму-
лираме по-голям интерес, 
който позволява да има 
сигурност, че започналите 
в VIII клас ще завършат XII 
на същото място. Дуални-
те паралелки не се делят в 
зависимост от това дали 
са в професионална гим-

назия или средно училище. 
Осъществихме промени, 
които правят възможно 
и в средни училища да се 
реализират професионал-
ни паралелки, което е пре-
димство за самите тях. 

Във връзка с всичко, 
което сме постигнали, 
искам да спомена и това, 
че подпомогнахме Минис-
терството на икономика-
та при изработването на 
проект на наредба за съз-
даване на информационна 
база данни на фирмите, 
които отговарят на из-
искванията за прием на 
ученици от дуалната сис-
тема. Това се прави с цел 
да се осигури необходи-
мостта от квалифицирани 
кадри на регионално ниво. 
Съответно имаме акту-
ализация и в наредбата 
за обучение чрез работа, 
чрез която се даде въз-
можност на младежите, 
които са в дуална форма 
или защитени паралелки, 
да получават стипендии 
извън тези, които са за 
успех или социални. Това 
е факт от втория срок на 
настоящата учебна годи-
на. 

Имате ли данни какъв 

е резултатът от всички 

тези промени?

Да, мога да кажа, че за 
периода 2016 – 2018 г. бро-
ят на учениците в дуална 
форма от 353-ма нарасна 

на 3800, което означава, 
че посоката, в която вър-
вим, е правилна. Нещо по-
вече - само заявеният за 
новата година план-при-
ем е почти съизмерими с 
броя на учениците от VIII 
до XI клас в момента. Това 
показва, че в действител-
ност се създават условия. 

  
И все пак непрекъсна-

то се говори за това, че 

интересът към профе-

сионалното образование 

е слаб?

Може би това впечат-
ление се създава, защото 
недостигът на пазара на 
труда е голям. Паралелки-
те, които в годините се 
реализират, почти винаги 
са 50% от всички, а в по-
следните поне 4 г. процен-
тът е 52. Факт е обаче, 
че в едни региони те дос-
тигат до 70%, а на други 
места са 30 - 38%. Имаме 
и демографски проблем – 
децата намаляват. 

Важно е да се знае, че 
когато говорим за инте-
рес към професионалното 
образование при ученици, 
които смятат да канди-
датстват след VII клас, 
основен фактор са роди-
телите. Моето мнение е, 
че може би недостатъчно 
сме показали предимства-
та на това образование, 
въпреки че в гимназиите 
има дни на отворените 
врати. Трябва повече да 

Снимка Румен Добрев



сам за себе си, важно е не 
колко се учат, а колко се 
реализират. И мисля, че 
това също е направление, 
в което трябва да развием 
повече политики.

Колко училища у нас 

вече предлагат дуално 

обучение и какъв е ефек-

тът от проекта „Доми-

но”? Предвиждате ли да 

го надграждате и как? 

Паралелките с дуална 
система на обучение за 
2017 – 2018 г. са 177 в 89 
училища. За предстояща-
та е планиран прием в още 
над 100. Колкото до ефек-
та – при всички случаи 
част от промените, които 
бяха направени, станаха в 
резултат на опита, съ-
бран от реализирането на 
проекта „Домино”. Главно-
то е да се запази резулта-
тът, защото той е много 
позитивен за системата. 

Най-важното, което се 
получи от този проект, е 
партньорството между 
бизнеса и училищата. И 
това, което стана ясно, е, 
че този, който осъщест-
вява връзката, трябва 
да бъде много търпелив 
и постоянен. И винаги да 
търси балансираните ре-
шения, защото подобно 
сътрудничество трябва 
да бъде полезно и за две-
те страни.

Специално за направ-
ление „строителство” за 
първи път тази учебна 
година в VIII клас в дуална 
форма за обучение има 84 
ученици в 4 професионални 
гимназии – това е основа-
та, която трябва да се 
надгради в този сектор.

Лесно ли успявате да 

убедите фирмите, които 

се оплакват постоянно 

от недостиг на работни-

ци, да предоставят въз-

можности за обучение на 

подрастващите?

Този процес не може да 
е ефективен, ако идва от 
ниво институция. Много е 
важно и представители-
те на бизнеса, и тези от 
училищата да работят за-
едно. Един пример от моя 

опит – търсех фирми, кои-
то да приемат ученици за 
производствена практи-
ка, и при разговорите ми 
с един от собствениците 
той ми каза - обърнете се 
към Министерството на 
образоването и науката 
те да Ви намерят пред-
приятия. И аз го попитах: 
„Ако от МОН Ви кажат 
„сключете договор с това 
училище” – ще го направи-
те ли“. Отговорът беше – 
„Не!“ От което става ясно, 
че ведомството е ключов 
фактор за създаване на ус-
ловия, на политики, за из-
чистване на процеси и ре-
шаване на проблеми, но ако 
я няма инициативността 
към бизнеса и обратно, 
никой не може да помогне. 

Добрата новина е, че 
отношенията в послед-
ните години определено 

се променят. Вие знаете, 
че към МОН работи Кон-
султативен съвет по про-
фесионално образование 
и обучение, който също 
дойде като идея от „До-
мино“. В него се срещат 
представители на учили-
ща, министерства, фирми. 
Резултатите са, че учеб-
ните заведения придобиха 
самочувствие, създадоха 
партньорства, работо-
дателите все по-често 
и лесно се съгласяват с 
това, че и те имат анга-
жимент за повишаване на 
квалификацията. Учители-
те вече са напълно наясно, 
че ако искат да препода-
ват съвременните техно-
логии, и самите те трябва 
да черпят опит директно 
от местата, където се 
работи реално. Дадох Ви 
за пример Враца с пара-
лелката „строителство“, 
там партньорството 
дава резултат. Не знам 
дали бизнесът се убежда-
ва лесно. Със сигурност е 
необходимо постоянство. 

Каква е ролята на цен-

тровете за преквалифи-

кация? 

Това всъщност са цен-
тровете за професионал-
но обучение, които са ре-

гламентирани в ЗППО. Те 
се лицензират от Нацио-
налната агенция за обра-
зование и обучение, неин 
ангажимент е да регулира 
дейността им. Тези звена 
са важни особено с оглед 
развитие на политиката 
„учене през целия живот“, 
защото имат своето мяс-
то за хора, които в опре-
делен период от живота 
си са решили да се обър-
нат към друго поприще. 

Важно е да се дава 
качество, което да отго-
варя на изискванията на 
работодателите, а не да 
се смята, че там се ходи 
само за документа за ква-
лификация, който се изда-
ва. 

В началото на го-

дината МОН обяви, че 

през 2019-а общините 

ще получат средства по 

Националната програма 

„Осигуряване на съвре-

менна образователна 

среда“ и част от тях са 

за модернизиране на сис-

темата на професионал-

ното образование. Какво 

конкретно предстои в 

това направление и с как-

ва част от заложените 

средства?

Тази програма е един 
от инструментите за 
модернизиране на систе-
мата на професионалното 
образование и за това са 
предвидени 1,5 млн. лв. Те 
са разделени в три пера – 
за ремонти и оборудване, 
за разработване съвмест-
но с бизнеса на учебни 
планове и програми и за 
създаване на учебни пома-
гала. Последното е много 
важно, защото професио-
налното образование не 
разполага с традиционни-
те учебници. Тематиката 
е много специфична и е за 
ограничен брой учащи. А и 
при това бурно развитие 
на технологиите препода-
ваният материал остаря-
ва буквално за 2 - 3 г. 

Факт е, че през по-

следните години се на-

прави  изключително 

много за подобряване на 

условията в училища и 

детски градини. Колко са 

проектите за образова-

телната инфраструкту-

ра по ОП „Региони в рас-

теж“ (ОПРР) и как върви 

изпълнението им?

Когато говорим за 
съвременни средства и 
методи за преподаване, е 
много важно да има и мо-
дерна среда. С изпълнение-
то на проектите по ОПРР 
се очаква 102 професио-
нални гимназии да бъдат 
обновени в зависимост 
от нуждите им. Общата 
стойност на СМР и дос-
тавката на специализира-
но оборудване е в размер 
на над 110 млн. лв., в които 
влизат и ремонти на учеб-
ни корпуси, работилници, 
спортни площадки, двор-
ни пространства и други. 

Към този момент са склю-
чени договори на инжене-
ринг с 10 професионални 
гимназии, но се очаква 
през втората половина на 
2019 г. да тръгнат проек-
тите и в останалите учи-
лища, което действител-
но е една изключителна 
възможност.

КСБ изрази притес-

нение пред Вас, че при 

избора на изпълнители 

за строителните дей-

ности критерият „най-

ниска цена” често води 

до трудности за качест-

вена реализация на про-

ектите. Споделяте ли 

мнението на бранша, че 

това трябва да се про-

мени?

Подготвяла съм доку-
менти за обществени по-
ръчки, споделям мнението, 
че най-ниската цена наис-
тина не е удачен вариант 
за ремонти и реконструк-
ции. Какво означава най-
ниска цена? Качество ли? 
Не! Какви материали мо-
гат да се включат в нея? 
Приемам „икономически 
най-изгодна оферта“, кое-
то включва и други пока-
затели, съм съгласна със 
строителите и предлагам 
да им се доверим.
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      създаването на кадри

се обяснява, че професио-
налното обучение днес 
стъпва на модерните тех-
нологии. Тези, които изби-
рат машиностроенето, 
не работят на старите 
стругове и фрези. Техници-
те пишат програми, които 
въвеждат в управлението 
на машините, и само кон-
тролират процесите. Раз-
бира се, това не означава, 
че не трябва да се позна-
ват основните начини на 
работа, за да може да се 
предвиди крайният резул-
тат. 

Как бихте обяснили, 

че е добре да се завърши 

училище с професионален 

ценз?

Всяка получена про-
фесия дава допълнителна 
възможност за реализация 
на младия човек. Днес в 
професионалните гимна-
зии има отлично чуждое-
зиково обучение, умения-
та, които се придобиват 
там, са универсални и 
това позволява реализа-
ция на много места. Дори 
да се избере на по-късен 
етап ново поприще, създа-
дените навици винаги са 
от полза. 

Трябва да развием по-
сериозно политиката за 
ранното кариерно ориен-
тиране – интересът към 
определени професии е 
важно да се създаде много 
преди VII клас. Най-малко 

защото така детето ще 
знае дали му харесва опре-
делена професия и няма да 
има изненади за него, кога-
то вече е в горния курс. 

Имате ли информа-

ция колко са учениците, 

които към настоящия 

момент са в строителни 

паралелки?

В по-широкото направ-
ление – строителство и 
архитектура, урбанизъм 
и геодезия, се обучават 
5936 деца от VIII до XII 
клас. Това означава, че на 
година се реализира прием 
от около 1100 - 1200 уче-
ници в 29 професионални 
гимназии. 3 средни и 2 
обединени училища също 
имат паралелки. И хуба-
вата новина е, че по-голя-
мата част завършват с 
III степен – техник, която 
им позволява добра реали-
зация. 

Като процент спрямо 

други професии и нужди-

те на пазара – това мал-

ко или много е?

Ако питаме строите-
лите, малко е, ако сравним 
с всички други направле-
ния, е съвсем нормално. 
Защото има и такива с 
много по-слаб интерес, а 
най-голям той е към инфор-
мационните технологии и 
в момента това е секто-
рът, в който безработица 
няма. Но всеки бранш е 

В рамките на заключителна конференция по проекта „Целенасочено изграждане на капацитет 

за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно 

модернизиране на системите за професионално образование и обучение  „Учене чрез практика“, 

реализиран от РУО – Враца, и Търговско-промишлената палата, Таня Михайлова подписва 

документ за поемане на Ангажимент за политики за модернизация на професионалното 

образование и обучение чрез базирано на работа учене

Зам.-министър Михайлова открива 12-ото издание на 

международното състезание по сухо строителство Knauf 

Junior Trophy за младежи от 16 до 21 години

На посещение в Разград 
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Документът представя визията за новата политическа рамка до 2050 г.
Милена Желязковa,
Брюксел

На 6 и 7 юни Евро-
пейската федерация на 
строителната индус-
трия (FIEC) проведе за-
седание на Управител-
ния съвет (УС), редовно 
Общо събрание (ОС) и 
конференция. Форумите 
се състояха в Брюксел, 
Белгия, и в тях участва-
ха делегати от 30 нацио-
нални федерации членки 
в 26 държави (23 от ЕС 
& ЕАСТ и Турция). Кама-
рата на строителите 
в България (КСБ) беше 
представена от инж. Лю-
бомир Качамаков, член на 
ИБ и на УС на КСБ, пред-
седател на ОП на КСБ – 
София, който е вицепре-
зидент на FIEC.

Събити ята започ -
наха със заседание на 
УС на FIEC в сградата 
на белгийската Строи-
телна конфедерация. В 
качеството си на вице-
президент инж. Качама-
ков представлява в УС на 
FIEC общите интереси 
на строителните феде-
рации от страните от 
Централна и Източна 
Европа - България, Хър-
ватска, Унгария, Латвия, 
Литва, Естония, Румъ-
ния, Словакия и Словения. 

След УС беше органи-
зирана работна вечеря на 
всички участници в съби-
тията. На нея беше от-
белязана 30-годишната 
работа на ген. директор 
на FIEC Улрих Петцолд и 
оттеглянето му от за-
еманата позиция поради 
пенсиониране. Петцолд 
пожела успех  на  своя 
приемник Доменико Кам-
погранде, който досега 
беше директор „Социа-
лен диалог“ на FIEC. По 
време на тържеството 
инж. Любомир Качамаков 
връчи на Улрих Петцолд 
поздравителен адрес от 
УС на КСБ и алманах „10 
години Камара на строи-
телите в България“. 

Преди провеждането 
на ОС на FIEC програма-
та включваше конферен-
ция на тема: „Манифест 
на FIEC и Европейските 
международни контрак-
тори (EIC) към ЕП и ЕК – 
мандат 2019 - 2024 г.“ На 
нея се обсъдиха три ос-
новни теми: „Влиянието 
на европейските избори 
върху институциите на 
ЕС (ЕП и ЕК)“, „Предста-
вяне на манифеста за 
мандатите на ЕП и ЕК 
2019 - 2024“ и „Бъдеще на 
инициативата „Строи-
телство 2020“.

На Общото събрание 
бяха представени докла-

дите за дейностите на 
всички комисии и работ-
ни групи на Европейска-
та федерация. 

Инж. Качамаков док-
ладва, че в неговия ресор 
– МСП, всички докумен-
ти, издадени от FIEC, се 
съгласуват с федераци-
ите членки и са в съот-
ветствие с интересите 
на малките и средните 
предприятия. „Няма оп-
лаквания или сигнали, ад-
ресирани до FIEC относ-
но МСП. Като „федерация 
на федерациите“ ще про-
дължим да наблюдаваме и 
защитаваме интересите 
им. Те заемат най-голям 
дял в структурата на 
отделните федерации“, 
заяви инж. Любомир Ка-
чамаков. 

На заседанието FIEC и 
EIC излязоха със съвмес-
тен програмен документ 
–манифест „Строител-
ство 2050. Да изградим 
днес бъдещата Европа!”. 
Документът представя 
визията за нова полити-
ческа рамка за сектора, 
включваща холистичен 
подход  от страна на 
вземащите политически 
решения. Чрез него се 

Пожелаваме Ви от сърце здраве, много 
нови професионални успехи и лично щастие! 
Хубав празник!

17 юни                Екипът на в. „Строител

Статистическият доклад на FIEC за европейския 

строителен сектор с основни данни за строителната 

индустрия за 2018 г (ЕС 28) показва, че общият обем на 

строителството възлиза на 1,427 млрд. евро, брутното 

фиксиране на формирането на капитала е 43,7%. В секто-

ра има 3,3 млн. компании, от които 95% са малки и средни 

предприятия с под 20 служители, 93% са с по-малко от 

10 служители. Строителството формира 9% от БВП на 

Европейския съюз, 14,8 млн. са заетите в сектора като 

документът отбелязва и мултиплициращия ефект: 1 слу-

жител в строителния сектор = 2 лица, работещи в друг 

сектор. И още: 29% са заетите в индустрията, което 

представлява 6,4% от всички работещи в Европа.

Повече информация от статистическия доклад на FIEC 
очаквайте в следващия брой

цели единна и баланси-
рана политика със сил-
но партньорство между 
европейските институ-
ции, държавите членки, 
европейските социални 
партньори и заинтере-
сованите страни. 

ОС на Европейската 
федерация избра едино-
душно за президент на 
FIEC (2021 - 2023) проф. 
Томас Бауер, настоящ 
вицепрезидент. Бауер е 
с дългогодишен професи-
онален опит на управлен-
ски позиции в бранша. В 
периода 2011 – 2016 г. е 
бил председател на УС на 
Централния съюз на нем-
ската строителна индус-
трия (HDB - Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie 
e.V.). В момента е пред-
седател на Надзорния 
съвет на  BAUER  AG , 
Schrobenhausen, Герма-
ния. 

На ОС се приеха до-
кладът на вътрешния 
одитор,  отчетът за 
приходите и разходите 
на FIEC за 2018 г. и бю-
джетът за 2019 г. След 
това бяха представе-
ни годишният доклад за 
дейността на Федераци-
ята и статистическият 
доклад за европейския 
строителен сектор с 
основни данни за стро-
ителната индустрия. 
В края на заседанието 
бе решено следващото 
Общо събрание на FIEC 
да се проведе през ноем-
ври. 

Снимки авторът
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Георги Сотиров

В  навечерието  на 
кандидатстудентската 
кампания и на успешното 
приключване на поредната 
изпитна сесия на Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ) бе учредена нова 
стипендия в катедра „Ге-
отехника“. Тя е на името 
на проф. д.т.н. инж. Весе-
лин Венков, дългогодишен 
преподавател към кате-
драта, заслужил деятел 
на българското образо-
вание, наука и култура. 
Стипендията се дава на 
студенти със задълбочени 
интереси и отличен успех 
по дисциплината „Земна 
механика и фундиране“, 
номинация на катедра 
„Геотехника“. Това стана 
ясно на тържествена це-
ремония в УАСГ, която се 
проведе на 10 юни – точ-
но на 95-ия рожден ден на 
проф. Венков. Домакин на 
събитието беше проф. 
д-р инж. Владимир Костов, 
ръководител на катедра 
„Геотехника“, а официален 
гост бе изп. директор на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) инж. 
Мирослав Мазнев. На него 
присъства и инж. Виктор 
Шарков, първи зам.-пред-
седател на Националния 
клуб на строителите ве-
терани. 

Решението на катед-
рения съвет за стипен-
дия, дарена от проф. Ве-
селин Венков, обяви проф. 
Владимир Костов. „В края 
на миналата година проф. 
Венков лично дойде в УАСГ 
и предложи отпускане на 
стипендия на студент, 
който ще прави диплом-
на работа, свързана с 
геотехниката. Тази идея 
беше докладвана на Акаде-
мичния съвет. Тя се прие и 
така в катедрата ще се 
дава още една стипендия 
– на името на проф. Ве-
селин Венков в размер на 
1200 лв.“, информира проф. 
Костов. Той припомни, че 

в катедра „Геотехника“ има 

стипендии и на името на 

проф. Балуш Балушев, и на 

проф. Пейо Бербенлиев,

също финансово осигу-
рени от проф. Венков. Те 
се връчват на студенти, 
завършили III курс, и не са 
обвързани с изработване 
на дипломна работа в об-
ластта на геотехниката.

„Без добро образова-
ние и висока квалификация 
нищо не може да се случи. 
Строителството е много 
сложна материя и ако ня-
кой си мисли, че 1000 кв. м 
РЗП може да се изпълни от 
всеки – нещо, което зако-
нът доскоро позволяваше, 
е в пълна заблуда. Това е 
изключително сложен и 

всеобхватен процес. Ние, 
строителите, влизаме в 
природата там, където 
майката земя работи по 
един особен начин. Трябва 
да се съобразим с нея и да 
градим всякакви типове 
съоръжения. Дали ще бъде 
сложна мостова конструк-
ция или високо здание, 
всичко е свързано

с изключителен труд, 

строги правила и умения“, 

каза инж. Мирослав Мазнев 

и допълни, че фунда-
ментите са тези, които 
провалят обекта в годи-
ните. 

„Контактът със зе-
мята – това е първото, 
което добре трябва да 
се разбере и осъзнае. 
Продължаваме да чуваме 
фразата: „Копаеш два ме-
тра и почваш да строиш 
нагоре“. Този елемента-
ризъм ние, строителите, 
отдавна сме го отхвърли-
ли. Надявам се, че има кой 
да продължи отговорното 
и благородно дело на име-
на като проф. д.т.н. инж. 

Веселин Венков, както и 
на неговите последовате-
ли проф. д-р инж. Владимир 
Костов и цялата катедра 
„Геотехника“ с нейните 
млади кадри. Нека бъдем 
достатъчно отговорни и 
критични при работата на 
обектите, които изграж-
даме и предстои да стро-
им“, заяви изп. директор на 
КСБ.

Той сподели още, че за 
него 

проф. Венков е едно от 

светилата в образовател-

ната система на България. 

Инж. Мазнев подчерта, 
че независимо че проф. Ве-
селин Венков е пенсионер, 
той успява да осигури 
средства за няколко го-
дишни стипендии. „Този 
жест има не само финан-
сови измерения. По-скоро 
това е голяма доза дове-
рие към Вашите успешни 
студенти, за да могат те 
още по-добре да развиват 
своите амбиции в науката 
и практиката“, коментира 
инж. Мирослав Мазнев. 

Изп. директор на КСБ 
подчерта, че има периоди, 
в които браншът преживя-
ва катарзис. Като пример 
той даде, че в момента 
има елементи на дискреди-
тиране на труда на стро-
ителите. „Благодарение 
на Вас, преподавателите 
и учените, доказваме, че 
нашата работа, делото 
ни е в основата на всеки 
един икономически прос-
перитет. Без значение 
дали чрез сгради или съо-
ръжения осигуряваме дос-
тъпност – всички ползва-
ме офиси, жилища или се 
придвижваме по пътища. 
Строителите сме тези, 
които градим“, заяви инж. 
Мазнев.

Той посочи, че 

фирмите от сектора мно-

го разчитат на висшите 

училища за подготовката 

кадри за бранша. 

„Сформираните секции 
в КСБ работят в основни-
те направления на стро-
ителството и общото 
ни виждане е към всяка 
една от тях да имаме на-
учен консултант. Ние се 
обърнахме към висшите 
училища, където се обу-
чават кадри за сектора, 
за сътрудничество. Заед-
но трябва да начертаем 
правилните перспективи 
за развитие на сектора и 
взаимно да преценим как 
да подобрим образование-
то. Все още имаме разми-
навания между нуждите 
на строителите и кадри-
те, които излизат от уни-
верситетите“, каза инж. 
Мирослав Мазнев. В тази 
връзка той съобщи, че КСБ 

ще обсъди с ректора на 
УАСГ проф. д-р инж. Иван 
Марков няколко идеи за по-
добро прилагане на наука-
та в практиката. 

„Очакванията на КСБ 
към Университета по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия са много голе-
ми. Практиката на проф. 
Веселин Венков – и като 
проектант, и като консул-
тант на много сложни кон-
струкции, е дала живот на 
сградите преди нас и те 
остават след нас, далеч 
напред във времето. Те 
са прокарали сериозната 
пътека за навлизане на 
науката в строителните 
обекти“, завърши изп. ди-
ректор на КСБ.   

След това бе 

връчена първата стипендия 

на името на проф. Венков.

Ръководителят на ка-
тедра „Геотехника“ проф. 
Владимир Костов съобщи 
кой е избраният студент. 
„След като обсъдихме ра-
ботата в областта на 
геотехниката от три фа-
култета на УАСГ – стро-
ителния, по транспортно 
строителство и хидро-
техническия, се спряхме на 
дипломанта Матей Илиев. 
Той следва специалност 
„Транспортно строител-
ство“, специализация „Же-
лезопътно строителство“. 
Колегата прави дипломна 
работа в катедра „Желез-
ници“ съвместно с нашата 
катедра“, съобщи проф. 
Костов и поясни, че той е 
ръководител на неговата 
дипломна работа от стра-
на на геотехниката. 

Средната оценка на 
Матей е над 5,5. Той спо-
дели пред вестник „Строи-
тел“, че е особено горд от 
признанието на автори-
тетните преподаватели 
от катедра „Геотехника“ и 
от академичото ръковод-
ство на УАСГ. „Без сериоз-
но геоложко проучване не 
може да се строи каквото 
и да е – метрополитенът, 
който е най-актуален за 
нашата специалност, 
големите мостови кон-
струкции и магистралите, 
жилищното строител-
ство“, допълни бъдещият 
инженер. 

КСБ и вестник „Стро-
ител“ изпратиха поздра-
вителни адреси по повод 
95-годишния юбилей на 
проф. Веселин Венков, кой-
то нямаше възможност да 
присъства на събитието, 
за да му бъдат връчени 
лично. 

Снимки авторът
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Разширяват се случаите, в които администраторът може да откаже да         

Доц. д.н. Цвета Маркова, адвокат, бивш председател на Държавната комисия         

Ренета Николова

Г-жо Маркова, какви 

са новите моменти, ка-

саещи защитата на лич-

ните данни, след като 

вече са факт приетите 

промени в българския 

закон, уреждащ тази 

материя?

Н о в и т е  м о м е н т и 
всъщност са изключи-
телно мащабна промяна 
на Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД). 
Когато човек анализира 
какъв е процентът на 
разпоредбите, които не 
са променени или отме-
нени, спрямо тези, които 
са променени, остава с 
впечатление, че имаме 
един изцяло нов закон. 
Даже се чудех защо не 
е приет нов закон. Без 
да претендирам за ста-
тистическа точност на 
променените и изменени 
членове, си мисля, че е 
над 90%. 

Сменя се изцяло кон-
цепцията. Законът се 
прилага само доколкото 
не е уреден от Регламен-
та съответният кръг от 
обществени отношения. 
Приемаме, и това трябва 
да стане ясно на всички 
работодатели, на някои 
администратори на лич-
ни данни, функциониращи 
в конкретни области, ка-
квато е журналистиче-
ската, че Регламентът 
има пряко приложение на 
територията на Бълга-
рия. По отношение на 
всички субекти, българ-
ски юридически и физиче-
ски лица, не е необходимо 
някакво посредничество 
на връзката между ад-
министраторите и су-
бектите на данни. Не е 
необходима намесата на 
Комисията за защита на 
личните данни (КЗЛД), 
освен при нарушаване на 
Закона, при издаване на 
задължителни указания 
или методическа помощ, 
изобщо в случаи, в които 
е сезирана КЗЛД. Тоест 
имаме съвсем концепту-
ално нова парадигма на 
този кръг обществени 
отношения. Всъщност 
относително нова, защо-
то още от 2016 г. знаех-
ме какво ще се случи, а 
преди 1 година на 25 май 
влезе в сила Регламен-
тът. Но до отмяната 
на съответните разпо-
редби за личните данни 
в нашия Закон като че 
ли имаше някакво поле 
за дискусия - кой от нор-
мативните актове има 
по-силно действие, раз-

говорно казано, пред дру-
гия. Категорично ясно е, 
че Регламентът се при-
лага на територията на 
целия Европейски съюз. 
За определени разпоред-
би отделните държави 
могат да си запазят 
правото да прилагат 
някои ограничения, но 
това трябва да е регла-
ментирано в Закона. На-
пример когато говорим 
за журналистическата 
професия и начина, по 
който тя комуникира със 
сферата на личните дан-
ни, с приемането на про-
мените в ЗЗЛД отпадат 
голяма част от забрани-
те - тогава, когато е в 
обществен интерес, то-
гава, когато е в интерес 
на националната сигур-
ност, за разкриване на 
факти и обстоятелства, 
които са от голямо об-
ществено значение, то-
гава правото на лицата, 
субектите на данни, да 
поискат закрила и за-
щита на техните данни 
отстъпва пред общест-
вения интерес. Обще-
ството трябва да бъде 
информирано и съответ-

ните органи да могат да 
осъществят техните 
функции. Законът въз-
лага нови функции по 
отношение на личните 
данни на Инспектора-
та към Висшия съдебен 
съвет. До този момент 
той не е имал подобни 
правомощия в областта 
на защитата на личните 
данни. Законодателят е 
преценил, че това е един 
изключително специфи-
чен сегмент от общест-
вени отношения, касаещ 
лична информация, и пра-
вилно и редно е органът, 
който осъществява кон-
трол върху съдебните 
органи, да осъществява 
контрол и по отношение 
на начина, по който съ-
дебните органи работят 
с лични данни. Интерес-
на ще е практиката, коя-
то ще се развие. Мисля, 
че тя би могла да служи 
като източник на някои 
от тълкуванията на раз-
поредбите на закона и на 
Регламента, също така 
и при приложението им в 
рамките на българската 
среда и обществено-по-
литическа обстановка. 

Мисля, че е нормално и 
естествено всяка дър-
жава да  има някаква 
специфика, която е под-
ходяща за нея. Така тя 
спомага приложението 
на Регламента да пости-
гане оптималните цели 
на законодателя в даде-
ната страна.

 
Промените в Закона, 

които касаят медиите, 

ще ограничат ли въз-

можностите на журна-

листите за събиране и 

оповестяване на инфор-

мация?

Напротив. Мисля, че 
сега Законът дава по-го-
ляма свобода. Той абсо-
лютно директно казва в 
чл. 25з: „Обработването 
на лични данни за жур-
налистически цели ... е 
законосъобразно, когато 
се извършва за осъщест-
вяване на свободата на 
изразяване и правото на 
информация, при зачита-
не на неприкосновеност-
та на личния живот.“ 
Ако субектът на данни е 
лице, което заема длъж-
ност по чл. 6 от Закона 
за противодействие на 

корупцията и за отне-
мане на незаконно при-
добитото имущество, 
посочен е списък от 50 
позиции на лица, заемащи 
висши публични длъжнос-
ти, те са изцяло изклю-
чени от приложението на 
Закона. Тоест блендата 
се отваря за по-голяма 
прозрачност и осветя-
ване на случаи, когато 
има допускане, догадки, 
предположения, факти 
относно корупционни 
практики. Мисля, че това 
ще даде по-голяма сво-
бода на журналистите. 
Тази преценка се прави 
в контекста на естест-
вото на личните данни 
и влиянието, което раз-
криването или тяхното 
оповестяване пред об-
ществото биха оказали 
върху неприкосновеност-
та на личния живот на 
субекта. Има известна 
преценка на обстоятел-
ствата, но аз не мисля, 
че това би могло да е 
проблем за опитната 
журналистика. За профе-
сионалната журналисти-
ка има морално-етични 
норми в това отношение, 

има и чисто правни, на-
казателно-правни или ад-
министративно-правни, 
с които качествената 
журналистика и досега 
се съобразяваше. Добре 
е, че е артикулирано из-
рично отчитане дали су-
бектът на данни е лице, 
което заема длъжност по 
чл. 6 от Закона за про-
тиводействие на коруп-
цията и за отнемане на 
незаконно придобитото 
имущество. По този на-
чин законодателят съв-
сем директно отправя 
към журналистическа-
та гилдия послание, че 
няма да се прави чадър 
над никого. Журналисти-
те могат да си вършат 
работата и доколкото 
разследването е задъл-
бочено и обосновано - 
то тогава Законът е на 
тяхна страна.

 
Това е добра нови-

на, защото с влизането 

в сила на Регламента 

имаше доста притес-

нения в тази насока.

Това е характерно за 
начина, по който са фор-
мулирани европейските 

Снимки Калоян Станчев



11СПЕЦИАЛЕН ГОСТпетък, 14 юни 2019 Ñòðîèòåë

        предостави дадена информация, ако тя се съдържа в официални бази данни

         по сигурността на информацията 

документи, защото те 
искат нормативно-регу-
латорната рамка на ЕС 
да е по-обща. Имплицит-
ната характеристика на 
начина, по който се спи-
сва европейското зако-
нодателство, произтича 
от генезиса на англосак-
сонската правна култу-
ра. Тоест държи сметка 
за всички нюанси и хи-
потези на прецедента 
като източник на право-
то и много условно дава 
възможности за прило-
жение на практика в 28-
те държави. Не е така 
дефинитивно и импе-
ративно, забранително 
или разрешително, как-
то може би на нас ни се 
иска или както ние сме 
свикнали като гражда-
ни на държава, за която 
прецедентното право не 
е източник на правото, а 
Законът. Аз пък считам 
това за едно богатство. 
Тоест допускането на 
по-голяма свобода на 
прилагащите органи - 
Комисията за защита на 
личните данни, Инспек-
торатът на Висшия съ-
дебен съвет и съда, дава 
богатство при прилага-
нето на Закона. 

Както знаем, живо-
тът винаги е по-мъдър 
от нас и трябва да не се 
отнема на прилагащите 
органи възможността да 
четат и най-малките ню-
анси на всеки конкретен 
случай, за да преценят 
точно баланса между на-
рушените права и тези, 
които следва да бъдат 
възстановени. Когато 
говорим за журналисти-
ка, точно думата „ба-
ланс“ е ключовата между 
свободата на изразява-
не и правото на защита 
на личните данни. Ние 
имаме един триъгълник 
от права, всяко едно от 
трите трябва да бъде 
защитено в максимална 
степен, без да нарушава 
правата на носителите 
на другите права. Сво-
бодата на гражданите, 
правото им да бъдат ин-
формирани и защитата 
на личните данни трябва 
да кореспондират с пра-
вото им на информация.

 
Кои други промени в 

ЗЗЛД бихте отбелязали 

като най-съществени?

Българското нацио-
нално законодателство 
въвежда едни ограни-
чения в ползването на 
данни на администра-
торите и на обработва-
щите данните, касаещи 

правото на лицето да 
получи информация какви 
лични данни има админи-
страторът, как точно 
се обработват, за какви 
цели се използват. Пред-
видени са отделни хипо-
тези на особени случаи, 
какъвто е Националният 
архивен фонд. Законът 
ограничава правомощи-
ята на администратора 
на данни да направи пре-
ценка дали и колко време 
да съхранява определен 
тип информация и въ-
вежда една конкретика. 
Например регламентира, 
че за явилите се на кон-
курс за работа този срок 
в общия случай е 6 месе-
ца, като със съгласие на 
лицето би могъл да бъде 
и по-дълъг, както и че до-
кументите трябва да се 
върнат на кандидатите, 
които не са преминали 
процедурата. 

Другата голяма про-
мяна едва ли би могла 
да заинтересова широк 
кръг от хора извън тези, 
които работят в сфера-
та. Тя е по отношение на 
правилата за сертифи-
циране и акредитиране. 
Съществена е за големи 
консултантски и одитор-
ски компании, също така 
за работодатели с голям 
брой служители и обем 
от лични данни. Това е и 
пазарна ниша от гледна 
точка на предоставяне 
на консултантски услуги.

 Законът разширява 
случаите, в които адми-
нистраторът може да 
откаже да предоста-
вя дадена информация, 
особено ако тя се съ-
държа в официални бази 
данни - например било 
ли е дадено лице служи-

тел в определен период. 
Тези данни трябва да ги 
има в НОИ, знаете до 3 
дни там се регистрира 
всеки трудов договор. 
Регламентират се  и 
сроковете за унищожа-
ване. Миналата година 
проблем създаваше това 
след колко време една ин-
формация може да бъде 
унищожена. По преценка 
на администратора на 
данни тази информация 
може да бъде съхраня-
вана толкова, колкото е 
необходимо в случаите, в 
които администраторът 
допуска, че тя ще бъде 
поискана от орган на съ-
дебната власт или във 
връзка с извършване на 
разследване, било то по 
Закона за обществени-
те поръчки или по пред-
варително производство 
за някакви документни 
престъпления, изготвя-
не на документ с невярно 
съдържание, примерно по 
отношение на подписа, и 
др. 

До края на годината 
трябва да са готови и 
Правилникът за приложе-
ние на Закона и още три 
наредби към него. Според 
мен това ще даде въз-
можност на всички нас и 
като администратори на 
лични данни, и като су-
бекти на лични данни да 
намерим точното прило-
жение на Закона. Ще има 
един период на адапта-
ция на Закона от поря-
дъка на 6 месеца до края 
на годината, когато ще 
излязат тези документи 
и очакваме те да внесат 
яснота. Може би изчаква-
нето е от значение, за да 
се намери точният ба-
ланс. Аз лично смятам, че 

това е в полза на админи-
страторите и субекти-
те на данни. Конкретна-
та сфера точно в този 
вид, в който се регулира, 
е съвсем нова. Тъй като 
Регламентът предста-
влява, дори само по ха-
рактера на нормативния 
акт, по-голямо навлизане 
в суверенитета на дър-
жавата при уреждането 
на този кръг обществе-
ни отношения. Явно е не-
обходим по-дълъг период, 
за да се направи правил-
ната преценка. 

Законът говори за 
приложението на Регла-

мента в зависимост от 
технологичния капаци-
тет. Това за България 
е много важно като уго-
ворка и детайл, защото 
повечето от държавите 
членки в ЕС са на дос-
та по-напреднал етап в 
своето електронно пра-
вителство, управление и 
правораздаване. Голяма 
част от нещата, които 
ние четем, почти не мо-
гат да се случат в Бълга-
рия по начина, по който е 
написано. С известно съ-
жаление можем да кажем, 
че ще имаме малко до-
гонваща функция, и този 
период на адаптация 
трябва да използваме, за 
да си дадем сметка, че 
Регламентът е писан за 
друг вид взаимодействие, 
произтичащо от разви-
тието на технологиите, 
за етап който ние все 
още не сме достигнали. 
Затова считам, че е по-
добре да не се прибързва. 
Наредбите и правилни-
кът дават детайлите. А 
в случая точно в детайла 
се крие рискът. Важно е 
да не блокираме Закона 
и Регламента. Това не 
трябва да се случи.

Периодът от прие-

мането на Регламента 

до днес даде ли вече ня-

каква съдебна практи-

ка? 

Няма новина.  Няма 
дела. Доста внимател-

но се стъпва. Самата 
Комисия също има тази 
нагласа. Няма някакви 
бомбастични  казуси, 
които да илюстрират 
действието на Регла-
мента, както например 
в други държави. Там има 
вече наложени глоби по 
милиони евро. У нас няма 
такива случаи.

Ако трябва да оцени-

те ЗЗЛД след промени-

те с няколко думи, как 

бихте го характеризи-

рали?

Той  представлява 
доста зрял професиона-
лен поглед върху Регла-
мента. Отчита йерархи-
ята на европейския акт 
като пряко действащ 
в целия ЕС. Не изпада в 
инфантилната конку-
ренция да се опитва да 
запазва суверенитет 
там, където със самото 
членство и с характе-
ра на документа това е 
съвсем точно регламен-
тирано. Струва ми се, че 
Законът е съвсем нор-
мална зряла национална 
реакция, която признава 
и приема приложното 
поле на Регламента и 
отчита някои ограниче-
ния, каквито той допус-
ка. Изчакването, почти 
година след влизането в 
сила на Регламента, на 
приемането на проме-
ните в Закона е добро и 
полезно. 

Чл. 25и. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) 
(1) Работодател или орган по назна-
чаването, в качеството си на админи-
стратор на лични данни, приема прави-
ла и процедури при:

1. използване на система за докла-
дване на нарушения;

2. ограничения при използване на 
вътрешнофирмени ресурси;

3. въвеждане на системи за кон-
трол на достъпа, работното време и 
трудовата дисциплина.

(2) Правилата и процедурите по ал. 
1 съдържат информация относно об-
хвата, задълженията и методите за 
прилагането им на практика. С тях се 
отчитат предметът на дейност на 
работодателя или органа по назнача-
ването и свързаното с него естество 
на работата и не може да се огранича-
ват правата на субектите на данните 
по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този 
закон.

(3) Работниците и служителите се 
уведомяват за правилата и процедури-
те по ал. 1.

Чл. 25к. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 
г.) (1) Работодател или орган по на-

значаването, в качеството си на ад-
министратор на лични данни, опреде-
ля срок за съхранение на лични данни 
на участници в процедури по наби-
ране и подбор на персонала, който 
не може да е по-дълъг от 6 месеца, 
освен ако кандидатът е дал своето 
съгласие за съхранение за по-дълъг 
срок. След изтичането на този срок 
работодателят или органът по на-
значаването изтрива или унищожа-
ва съхраняваните документи с лич-
ни данни, освен ако специален закон 
предвижда друго.

(2) Когато в процедура по ал. 1 ра-
ботодателят или органът по назна-
чаването е изискал да се представят 
оригинали или нотариално заверени 
копия на документи, които удостове-
ряват физическа и психическа годност 
на кандидата, необходимата квалифи-
кационна степен и стаж за заеманата 
длъжност, той връща тези докумен-
ти на субекта на данни, който не е 
одобрен за назначаване, в 6-месечен 
срок от окончателното приключване 
на процедурата, освен ако специален 
закон предвижда друго.
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Тихомир Станев

Защо бонд гаранция-

та е толкова апетитен 

продукт за гарантиране 

на обществените по-

ръчки (ОП) по Закона за 

обществените поръчки 

(ЗОП)?

Кои специфики го пра-

вят предпочитан метод 

за грантиране пред бан-

ковата гаранция?

Защо се създава модел 

на тройна полза Win – Win 

– Win? 

Никога няма да забравя 
още на първите ми срещи 
през 2014 г. със строи-
телните компании, които 
ползваха гаранции, какво 
недоверие беше. На една 
от тях в прав текст ми 
казаха: „Забрави! Това в 
България не може да ста-
не! Няма как да го допус-
нат! Искаш да ми кажеш, 
че с тази бонд гаранция 
ще мога да изпълнявам 
обект, без да ми искат 
обезпечения?“ И аз казвах: 
„Да! Точно така! Това го 
ползват в чужбина отдав-
на.“ И обратната реакция 
беше: „Ха-ха, в чужбина е 
друго, тук в България няма 
как да стане, прекалено 
добре звучи...“ 

Фокус на днешната ни 
тема са ползите от из-
ползването на бонд гаран-
циите спрямо банковите 
гаранции. Тази нова въз-
можност да се гарантира 
чрез застраховка по ЗОП в 
чл. 111, ал. 5, т. 3 отвори 
цял нов диапазон за стро-
ителите компании, които 
изпълняват обществени 
поръчки в България. Чрез 
използването на бонда 
изпълнителите имат въз-
можност да увеличат своя 
капацитет за участие и 
изпълнение на обществени 
поръчки по ЗОП. 

Защо се получава така?

Защото преди да влезе 
новият ЗОП, всички изпъл-
нители на ОП гаранти-
раха чрез банкова гаран-
ция. Първата банковата 
гаранция е от далечната 

1994 г., издадена по об-
ществена поръчка в път-
ното строителство. Това 
беше единственият спо-
соб за гарантиране в про-
дължение на над 25 г. За 
този период участниците, 
динамиката, проектите, 
обемите, нормативната 
рамка в строителството 
коренно се промениха.

При банковата гаран-
ция компаниите от сек-
тора, изпълняващи ОП, 
стигат до своя таван на 
блокиране на активи и 
средства към банките, за 
да могат да си гаранти-
рат участие и изпълнение 
на спечелените общест-
вени поръчки. Те трябва и 
да поддържат тези линии 
на блокирани средства в 
много дългосрочен план.

В момента, в който се 
прие този нов метод на 
гарантиране чрез бонд за-

страховка, се дадоха нови 
възможности за развитие 
на строителния бранш.

Нека да разгледаме 
тези възможности по-под-
робно и какви конкретни 
предимства дава използва-
нето на бонд гаранциите 
за всеки изпълнител на ОП. 
Бонд гаранциите имат 12 
ползи, които наистина ги 
правят хит пред банкови-
те:

1. На първо място 
фирмата изпълнител не 
обезпечава с активи стой-
ността на гаранцията. 
Това е важно, защото ак-
тивите остават свободни 
за ползване за други цели. 
В дългосрочен план при 
наличието на бонд компа-
нията се капитализира, 
развива се и подобрява 
структурата на своите 
активи. Тя има свобода да 
оперира с тях, тъй като 

те не са блокирани за бан-
кови гаранции, и то за го-
дини напред.

2. Не се учредяват 
особени залози на движи-
мо имущество. Самият 
метод за гарантиране не 
изисква такава процедура. 
Гарантирането към възло-
жителя, че изпълнителят 
ще осъществи проекта, 
става по коренно различен 
принцип – използват се ак-
тивите на застраховате-
ля, който става гарант.

3. Не се правят разхо-
ди за вписване в Централ-
ния регистър за особени 
залози. Напълно излишна 
стъпка.

4. Не се правят раз-
ходи за нотариални такси 
при залози на недвижимо 
имущество. 

5. Не се изисква залог 
на други активи като имо-
ти, с които да имаш по-го-
леми лимити за участие в 
даден търг.

6. Не се изисква пла-
щане на периодични такси 
за откриването и обслуж-
ването на банкови сметки.

7. Нe  се  блокират 
пари в банката. 

8. Издаването на бонд 
гаранция от застрахова-
теля става бързо.

9. При  холди нгова 
структура и новите фир-
ми, които нямат история 
от последните 2 - 3 годи-
ни, също могат да ползват 
бонд гаранции. За техния 
лимит пред застрахова-
теля може да се ползва 
оценката на активите на 
компанията „майка”. При-
мерно това са фирми, съз-
дадени с тесен профил за 
изпълнение по определени 
дейности, като ВиК, елек-
тро, дизайн и др.

10. С бонд гаранции-
те се участва в повече 
на брой търгове. Защото 
това е допълнителен ли-

мит, гарантиран от нов 
участник – застрахова-
тел. При по-голям брой 
участия респективно ид-
ват и повече спечелени 
поръчки. 

11. С бонд гаранция 
може да се участва и да 
се изпълняват проекти и в 
чужбина. Да, това е така, 
защото бонд гаранциите 
идват точно от чужбина. 
Там те се ползват от го-
дини. Родината на бонда 
е Италия. Всички страни, 
като Германия, Франция, 
Испания, Холандия, Англия 
и много други, отдавна из-
ползват бонд гаранциите.

12. При изплатена пре-
тенция по бонд гаранция 
към възложител застрахо-
вателят не начислява лих-
ви, комисионни и такси по 
сумите за възстановяване 
от изпълнителя. Обсъжда 
се създалата се ситуация, 
съставя се погасителен 
план, който да е в удоб-
ство на фирмите. Целта 
е бизнесът да може да се 
възстанови максимално 
бързо, без да изпада в край-
ности, при които да бъде 
принуден да спре работа.

Често, при претенция 
по банковите гаранции, 
финансовата институция 
вменява на изпълнителя 
кредит или овърдрафт ли-
ния, в която си има всички 
реквизити на банковите 
продукти – такси, коми-
сионни, лихви и всичко ти-
пично за кредитирането. 

От практиката 

Ще споделя нещо от 
практиката. Беше точно 
при прехода между стария 
и новия ЗОП. Имах над 10-
ина запитвания от изпъл-
нители и всички ми зада-
ваха един и същ въпрос: 
„Мога ли да ползвам бонд 
гаранция за изпълнение на 
ОП, спечелена по стария 
закон?“ На всички им казах: 
„Попитайте възложителя, 
ако той одобри в писмена 
форма новата форма за 
гарантиране, тогава може 
да се ползва бондът!“

Фирмите направиха 
своите запитвания към 
възложителите дали мо-
гат да използват бонд 
застраховката при поло-
жение, че в сила е влязъл 
новият ЗОП, и катего-
рично им беше отказано. 
Щом ОП е възложена и 
спечелена по процедура 
на стария ЗОП, трябва да 
се изпълнява по неговите 
условия. Няма значение, че 
действаше нов закон. Това 
означаваше, че трябва да 
се гарантира с банкова га-
ранция. Бяха принудени да 
блокират допълнителни 
средства и да направят 
всички разходи за издава-
нето на необходимите им 
банкови гаранции.

Още тогава фирми-
те видяха всички тези 
12 предимства в полза на 
бонд гаранцията спрямо 
банковата. Тези ползи поз-
воляват на изпълнителя 
да разполага с оборотен 
капитал и по този начин 
да участва в много пове-

че проекти, отколкото 
иначе би могъл. Това важи 
както за малки и средни 
фирми, така и за по-го-
лемите компании. Много 
често след поемането на 
един по-голям обект или 
няколко в повече гаранти-
рани с банковата гаран-
ция тотално се блокират 
възможностите за други 
обекти.

Важно! 

При издаването на 
бонд гаранция застрахо-
вателят става един вид 
партньор на изпълнителя. 
Той е сериозно ангажиран 
като страна по договора. 
Той застава зад гърба на 
изпълнителя, като гаран-
тира осъществяването на 
проекта пред възложителя 
със собствените си акти-
ви. В ролята си на гарант 
той е силно заинтересо-
ван от изпълнението на 
проекта съгласно условия-
та на договора. Застрахо-
вателят може да наблюда-
ва процеса на реализация, 
текущо да бъде информи-
ран за неговото изпълне-
ние. Може да участва в на-
временното разрешаване 
на текущи спорове между 
възложителя и изпълните-
ля, а при необходимост да 
прави инспекции на обекта 
на място. При по-сложни 
казуси може да помага с 
консултации и контакти 
на експерти от съответ-
ната област.

За възложителя е ва-
жно реалното изпълне-
ние на договора, това е 
крайната цел, а не евен-
туалното обезпечаване с 
финансови средства или 
запорирани активи, което 
банковата гаранция може 
да предложи. 

Това важи най-вече за 
изпълнението на еврофон-
довете. По тях абсолют-
но задължително условие 
е договореният проект да 
бъде завършен на 100%. В 
противен случай усвоени-
те вече средства трябва 
да се върнат.

Механизмът на бонда 
е конструиран между три 
лица – възложител, изпъл-
нител и застраховател. 
Идеята е изпълнителят 
да има свобода на ресурс и 
активи, за да работи мак-
симално ефективно. През 
това време застрахова-
телят носи риска, а въз-
ложителят остава гаран-
тиран. Основната функция 
на бонда е да насърчава из-
пълнителите да работят 
и да се развиват, а не да 
блокира. Това създава най-
добрия модел Win – Win – 
Win за всички по веригата, 
в който печели изпълните-
лят, печели възложителят, 
печели и обществото от 
реализирания проект.

В заключение искам да 
обобщя в едно изречение 
ползите на бонд гаранци-
ите: Най-големите пре-
димства на бонд гаран-
циите са, че не блокират 
пари и не налагат запори 
върху активите на изпъл-
нителя.

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

Снимка Румен Добрев
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Предстои обявяването на поръчка за избор на изпълнител

Страницата подготви 
Росица Георгиева

Разработва се технически 
проект за Подробен устрой-
ствен план (ПУП) на първия кам-
пус на територията на „Сту-
дентски град“. Той ще включва 
4 блока – 3 на Техническия уни-
верситет и 1 на МГУ „Св. Иван 
Рилски“. Това съобщи кметът на 
София Йорданка Фандъкова при 
посещението си на ДГ12 „Лилия“ 
в кв. „Мусагеница”, където се 
изгражда пристройка към съ-
ществуващото детско заве-
дение. Тя беше придружена от 
кмета на район „Студентски“ 
Димитър Дилчев.

Фандъкова припомни,  че 
през 2008 г. е приет нов ПУП 

на „Студентски град“, с който 
се спасяват над 220 дка зелени 
площи, включително и в двора 
на Националната спортна ака-
демия, както и се обособяват 
над 10 кампуса за общежития-
та. „Първият проект за кампус 
е направен с участието на Ми-
нистерството на образование-
то и науката (МОН) и универ-
ситетите“, поясни столичният 
кмет и допълни, че идеята ще 
се реализира с финансиране от 
МОН. 

Кампусът ще с площ от 
27 дка и в него освен 4-те об-
щежития ще се обособят алеи, 
детски и спортни площадки, 
паркинг за 140 автомобила, тър-
говски обекти, ново озеленяване 
и осветление. Предвижда се ра-

йонът на комплекса да бъде със 
специален режим за достъп. 

След приключване на разра-
ботването на техническата 

документация предстои обявя-
ването на обществена поръч-
ка за избор на изпълнител. Ра-
йонният кмет Димитър Дилчев 
обясни, че на територията на 
целия „Студентски град” може 
да се изградят 10 кампуса. „На 
повечето места, където пред-
виждаме да се обособят кампу-
си, има и частни терени. Раз-
глеждаме имот по имот и за 
всяко едно място има препоръки 
как да се процедира. „Студент-
ски град” е единственият квар-
тал, за който няма действаща 
кадастрална карта, и това 
спира общината, държавата 
и собствениците да предпри-
емат каквито и да е действия 
за спорните терени”, каза още 
той.

„Четири храма ще бъдат обно-
вени със средства от общинския 
бюджет през 2019 г.“ Това каза 
кметът на София Йорданка Фан-
дъкова, която присъства на осве-
щаването и полагането на първия 
камък на храм „Св. Пимен Зограф-
ски” в р-н „Изгрев”. На събитието 
бяха още кметът на района Цве-
томир Жеков, зам.-председателят 
на Столичния общински съвет Ни-
колай Стойнев, много граждани. 

Тя подчерта, че „Изгрев“ е 
единственият в София, който 
няма църква. „Подкрепяме ремон-
та и изграждането на църкви и 

храмове в София. За мен вярата 
и духовното възпитание са много 
важни“, заяви Фандъкова. „Тази го-
дина изпълняваме реставрацион-
ните работи на ротондата „Св. 
вмчк Георги Победоносец”, на „Ус-
пение Богородично” в кв. „Курило“, 
Нови Искър, на храма „Св. Благове-
щение“ в жк „Дружба 2“ и довърш-
ването на Арменската апостоли-
ческа православна църква „Света 
Богородица”. 

От думите й стана ясно, че 
предстои да започне строител-
ството на нов храм и в район „На-
дежда“.

Столичната община обяви търг за изграждане 
на нова детска градина в район „Овча купел”. Пред-
вижда се заведението да е за 4 градински и 2 ясле-
ни групи. Индикативната стойност на проекта е 
4,3 млн. лв. Предложените технически показатели 
са с тежест 50 т., цената също е 50 т. Оферти се 
подават до 27 юни. 

Столичната община обяви обществена по-
ръчка за текуща поддръжка на уличната мрежа и 
съоръжения на територията на район „Връбница“. 
Стойността е 400 хил. лв. без ДДС. Предвидените 
дейности са ремонт на пътните подлези, пасарел-
ски, канавки, банкети, тротоари и асфалтовите на-
стилки. При определяне на крайната оценка нивото 
на изпълнение, като измерител на качеството, ще 
носи 50 т., предложената цена – също 50 т. Оферти 
се подават до 25 юни.

Обявиха обществе-
на поръчка за извърш-
ване на СМР в обекти 
от образователната 
инфраструктура на те-
риторията на район 
„Младост” .  Общата 
стойност на търга е 
503 296 лв. без ДДС. Той 
е разделен на пет обосо-
бени позиции. За всички 
тях при формиране на 
крайната оценка срокът 
на изпълнение ще носи 
тежест 30 т., а предло-
жената цена – 70 т. 

Позиция 1 е за укре-
пителни и възстанови-
телни работи на сгра-
дата на 131-во СУ „Акад. 
Климент А. Тимирязев“ в 
„Младост 4”. За СМР са 
предвидени 225 003 лв. 
без ДДС, а продължи-
телността им е 60 дни. 
Втората обособена по-
зиция е за подмяна на 
отоплителната инста-
лация на 82-ро ОУ „Ва-
сил Априлов“, кв. „Горуб-
ляне“. Индикативната 

стойност е 138 334 лв. 
без ДДС, а срокът е 60 
дни. 

В третата позиция 
е включен ремонт на 
покрива, отводняване 
и подновяване на тро-
тоара около построй-
ката на ДГ №17 „Мечо 
Пух”, жк „Младост 1“. 
За дейностите се от-
делят 80 хил. лв. без 
ДДС, като те трябва 
да се осъществят за 
45 дни. Позиция 4 е за 
СМР на покрива на 10-о 
СУ „Теодор Траянов“ в жк 
„Младост 1“. За целта 
са предвидени 39 083 лв. 
без ДДС. Срокът за из-
пълнение е 45 дни.

Обособена позиция 
5 е за частично обновя-
ване на покрива на 189-а 
ДГ „Сто усмивки“ в жк 
„Младост 1“. Стойност-
та на СМР е 20 876 лв. 
без ДДС, а продължи-
телността – 45 дни. 

Оферти могат да се 
подават до 24 юни.

Кметът на Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова е възложила на 
всички районни администрации да тър-
сят начини за изграждане на паркинги, 
за да се преодолее проблемът с липсата 
на места за паркиране. „Бих подкрепила 
всяка възможност за публично-част-
но партньорство за реализирането на 
строителството на такива съоръжения, 
или пък финансово бихме оказали помощ 
на районите кметове, където те преце-
нят, че това е приоритет”, каза тя пред 
журналисти. Според Фандъкова един от 
два-три района вече има предложения в 
тази посока, а в жк „Надежда” вече се 
работи за изпълнението на паркинг.

Анна Радева

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова посе-
ти ДГ 37 „Вълшебство“ в 
кв. „Павлово“, за да провери 
как тече ремонтът и ново-
то строителство, поверен 
на „Булстрой Груп“ ООД. Тя 
бе посрещната от кмета 
на район „Витоша“ инж. 
Теодор Петков и директо-
ра на забавачката Гергана 
Петрова. 

Проектът, на стой-
ност 1,2 млн. лв., е изцяло 
финансиран със средства 
на Столичната община 
(СО). Предоставен е об-

щински терен, върху който 
са изградени две разшире-

ния на детската градина 
по 10 кв. м и физкултурен 

„Тази година инвестираме в из-
граждането на над 120 нови дет-
ски и спортни площадки в паркове 
и в междублокови пространства 
във всички райони на Столичната 
община. Продължава и програма-
та ни за изпълнение на фитнес 
зони на открито.“ Това каза кме-
тът на София Йорданка Фандъко-
ва, която заедно с кмета на район 
„Искър” Ивайло Цеков присъства 
на откриването на спортна пло-
щадка до бл. 411 в „Дружба 2“. Тя е 
за минифутбол, баскетбол и ханд-
бал. Оборудвана е с две врати и 
два коша, с разчертани полета за 

игра. 
„През 2018 г. Столичната об-

щина инвестира в 7 детски пло-
щадки в район „Искър“, а сега се 
изграждат седем съоръжения за 
спорт”, посочи кметът. 

салон. Отделно се извърш-
ва и ремонт на старата 
сграда на ДГ 37 и всички 
детски площадки в двора.

Кметът Фандъкова по-
сети и обновената сграда 
на Народното читалище 
„Витоша“, създадено през 
1951 г. Стойността на 
проекта, също напълно 
финансиран от СО, е 123 
хил. лв. Извършено е укреп-
ване със специални метал-
ни конструкции и е отво-
рен вход към откритата 
сцена. Читалище „Витоша“ 
може да се похвали и с об-
новени зала за класически 
балет, обособен кабинет 
за пеене, тренировъчна 
зала за карате и дори уче-
ническа занималня за най-
малките.

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът

Снимка авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Антон е една от съставните общини на Со-
фийска област. Разположена е в северната част 
на Златишко-Пирдопската котловина. На север е 
обградена от Стара планина, на юг е в близост 
до Средна гора, на запад – от праговете Гълъбец, 

а на изток е ридът Козница. От всяка точка на 
населеното място в далечината се вижда приказна 
природа. 

Антон привлича и с интересната си история. Тя 
датира от тракийската епоха. В околностите на 
общината са локализирани доста могилни некропо-
ли, а случайно открита златна монета от времето 

Инж. Цветелина Костова, секретар на община Антон:

Инж. Костова, видно 

е, че Антон се облагоро-

дява – прекрасно ситу-

ираният център корес-

пондира с нови къщи, с 

реновирани общински 

сгради. Какво включва 

Общинският план за раз-

витие до 2020 г.?

Наистина строител-
ството в с. Антон прави 
впечатление. Подземната 
инфраструктура, улична-
та мрежа, благоустрой-
ствените мероприятия 
– всичко това става със 
средства от европейски-
те програми. Идвайки към 
сградата на кметството, 
няма как да не забележи-
те отличния главен път, 
който преминава през об-
щината, както и шестте 
улици, които направихме 
с финансиране от ЕС. Но 
това не е достатъчно за 
една амбициозна админи-
страция, която разполага 
с ограничени капитало-
ви средства – те са към 
70 000 лв. годишно.

Кандидатствахме по 
Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) с проект, който 
обхваща голяма част от 
инфраструктурата на об-
щинския център. Той не 
беше одобрен от Държа-
вен фонд „Земеделие“ зара-
ди показатели като ниво 
на безработица, брой на 
население и т.н. Все пак 
се надяваме в края на про-
грамния период това да се 
случи, защото проектът е 
мащабен и с изпълнението 
му обликът на Антон ще 
се промени коренно. Както 
изглежда нашият център, 

така искаме да изглеждат 
и покрайнините на селото.

Със средства от дър-
жавния бюджет асфалти-
рахме части от две от ос-
новните улици, а цялостно 
успяхме да ремонтираме 
ул. „Лиска“ и ул. „Шипка“. 
Добре е да се знае, че ва-
лирахме и пътя до паракли-
са „Св. Георги“, както и ня-
кои вътрешни отсечки до 
с. Душанци, до Петролната 
база на Държавния резерв, 
до жп гара Антон. Това е 
и идеята на нашия кмет 
инж. Стоян Гарчев – всяка 
година да успяваме да ре-
новираме по няколко пътни 
обекта в общината. 

Имаме основание да 
асфалтираме улиците, за-
щото още през годините 
на предприсъединителните 
фондове подменихме почти 
цялата водопроводна мре-
жа на селото и няма нужда 
да разкопаваме след обно-
вяване на пътната мрежа. 
Това се случи чрез проекта 
„Изграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на во-
доснабдителните системи 
и съоръжения на община 
Антон“, който е съобразен 
с водещия стратегически 
документ на страната 
„Национална програма за 
развитие: България 2020“ и 
отговаря на Плана за упра-
вление на речните басейни в 

Източнобеломорския район. 
Наред с подземната ин-

фраструктура за нас е ва-
жно да осъвременим и до-
веждащите водопроводи и 
каптажите горе в Балкана.

Трябва да кажа няколко 
думи и за канализационна-
та мрежа на Антон. Имаме 
такава, независимо че сме 
малка община. Над 80% от 
къщите на хората са свър-
зани с канализацията. Това 
е показателно за опазване-
то и на природата, макар 
нашите амбиции да са 
много по-големи. 

Предполагам, че те са 

свързани с изграждане на 

пречиствателни съоръ-

жения – и за отпадна, а и 

за питейна вода.

Да, така е. Това, че 
имаме канализация, все 
още не е достатъчно, за-
щото тя не е свързана 
чрез колектори до пречис-
твателна станция и вода-
та се оттича в реките. 
Добре е, че през нашето 
землище преминават 14 
реки, а през селото ни - 7. 
Релефът на населеното 
място е наклонен и водите 
бързо се оттичат. Имаме 
проучен терен в ниската 
част на селото за изграж-
дане на пречиствателно 
съоръжение, но това засе-
га е в бъдеще време.

За нас е много важно 

да имаме ПСПВ. Изготви-
ли сме проект и за това 
сериозно строително на-
чинание. Той е съгласуван 
и одобрен и сега сме в 
процес на търсене на фи-
нансиране. Такова можем 
да получим по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на ПРСР. 
Нашият проект предвижда 
доизграждане на водоснаб-
дителните системи и съо-
ръжения и строителство 
на ПСПВ, реконструкция 
на довеждащ водопровод и 
вътрешна мрежа по шест 
улици.

Водата ни е много ху-
бава, идва от Балкана и от 
там частично тя захран-

ва Пирдоп, Копривщица и 
с. Душанци. При дъждове 
или други сложни метео-
рологични условия – снего-
топене, бури в планината и 
прочие, се създават много 
неприятни проблеми. Во-
дохващанията са откри-
ти, в тях попадат листа, 
клони и т.н., понякога има 
замътняване. По-важно-
то е, че Антон не остава 
без вода и в най-големите 
жеги. Защото преди десет 
години, когато не беше ре-
конструирана водопровод-
ната мрежа, имаше чести 
аварии.

С какви други европро-

екти може да се похвали 

община Антон?

Ще започна с рекон-
струкцията и модерниза-
цията на Народно читали-
ще „Христо Ботев 1925“, 
с които не само постиг-
нахме подобряване на об-
щия естетически вид на 
сградата, но и енергийна 
ефективност. Активната 
дейност на нашето чита-
лище допринася за повиша-
ването на качеството на 
живот на населението, на 
възможностите за разви-
тие на духовното общува-
не между хората, както и 
за привлекателността на 
района, което съответно 
се отразява на миграция-
та. 

Усилията на админи-
страцията са насочени 
към подобряването на ус-
ловията за младите – да 
има къде да спортуват, да 
отглеждат, възпитават и 
учат децата си. Аз чета 
редовно вестник „Строи-
тел“ и добре знам, че един 
от акцентите в него е 
именно развитието на 
образователната инфра-
структура, спортните 
обекти и т.н. - т.е. всич-
ко онова, което ще върне 
и задържи младите хора по 
родните им места. 

Отдалече се вижда 
изпипаната работа на 
строителите на детска-
та градина и основното 
училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ и на красивата 
ни църква „Свети пророк 
Илия“. За този храм успях-
ме да издействаме пари 
от Междуведомствената 
комисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет, с които 
реализирахме сериозен 
ремонт на сградата, из-
градихме дренажна систе-
ма и други. Желанието ни 
е да осигурим средства и 
за вътрешното реновира-
не. Това е сериозна, скъпа 
и високоспециализирана 
дейност и не се наемам да 
прогнозирам кога и как ще 
стане. Само ще спомена, 
че църквата „Свети про-

Цветелина Костова е завършила средното си образование в Сопот, специалност „Радио и 

телевизионна техника“. Висше образование получава в Химикотехнологичен и металургичен 

университет в София, където взима магистратура по специалността „Екология и опазване 

на околната среда“. Тя има и втора магистратура от СУ „Св. Климент Охридски“ - „Публична 

администрация“ с профил „Административни практики“.

Работила е в администрациите на общините Мирково и Антон като експерт по управление на 

проекти. От 2016 г. е секретар на община Антон. Омъжена. С две деца и трето в очакване.

Общината

Жп гара Антон

Еленската базилика
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на император Лъв I (457 - 474 г.) е доказателство за 
археолозите, че животът тук е продължил и през ранно-
византийската епоха. В края на V в. и през първата по-
ловина на VI в. в района се изгражда известната Еленска 
базилика, която красноречиво говори и за строителните 
умения на нашите предци.

В с. Антон е развито селското стопанство, но по-го-

ляма част от местните жители намират препитание в 
гигантите на цветната ни металургия – предприятията 
в Челопеч, Златица и Пирдоп. За всичко това, а и за много 
други интересни неща, свързани с днешния ден на Антон, 
този път се допитахме до човек с различна гледна точка, 
който е еднакво близо и до управлението на населеното 
място, и до ежедневните проблеми на хората.

рок Илия“ е построена през 
1895 г. Стенописите са 
дело на дебърския зограф 
Христо Благоев. А паракли-
са „Св. Георги“ над селото, 
който вече споменах, го 
изградихме със собствени 
средства и на дарители. 
По-късно по европейски 
проект там направихме и 
необходимите навеси, за 
да има къде хората да при-
готвят своите курбани, 
чествания и т.н.

Центърът на Антон 
също беше преустроен 
с европейски субсидии. 
Сега всеки, който спре 
на площада да пие вода 
от чешмата пред общи-
ната, се удивлява на това 
как може да изглежда едно 
българско село. Възможно 
е да се случи навсякъде, 
ако кметската админи-
страция е грамотна, ква-
лифицирана и милее за 
родния край.

По отношение на учили-
щето изпълняваме проект, 
който включва строител-
ство на физкултурен салон 
с топла връзка със сграда-
та на учебното заведение. 
Ще изградим съблекални с 
душове, фитнес зала, кан-
целария и необходимите 
технически помещения. 
Функционалното решение 
на салона предоставя въз-
можност уредите и игри-
щата да се използват и в 
извънучебно време. 

Със собствени сред-
ства ремонтирахме по-
крива на ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“. Позволете да 
допълня, че нашата гри-
жа има и други измерения 
– освен стопанисването 
на сградата, училището 
ни е защитено, за което 
получава субсидия от Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката. И още 
нещо – за децата функцио-
нира добре развит стол, 
който отделно приготвя 
и храна за нашия социален 
патронаж. По ПРСР сани-
рахме детската градина 
– покрив, инсталации, обо-
рудване и т.н. И сега тя 
е един истински дворец 

за нашите най-малки жи-
тели. 

За да завърша за ев-
ропейските проекти, ще 
спомена още и реконструк-
цията на реките Гушева и 
Селска. Там изградихме 
подпорни стени, защото 
водите им преминават в 
непосредствена близост 
до къщите на хората. Ва-
жни дейности с оглед на 
обилните дъждове, какви-
то имаме и тази година. 
Когато през 2018 г. про-
летните валежи се комби-
нираха с бързото топене 
на снеговете в планината, 
се създаде известно на-
прежение, но с общи усилия 
предотвратихме възмож-
ните бедствия от тежки 
преливания на реките и 
деретата. Тук е мястото 
да изкажа нашите благо-
дарности на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“, която 
изгради съоръжения, за да 
обезопаси жп прелеза на 
пътя от Антон до с. Ду-
шанци, който е доста на-
товарен.

Антон е облагодетел-

ствана от това, че в ре-

гиона има много големи 

предприятия – „Аурубис 

България“ АД, „Дънди 

Прешъс Металс Челопеч“ 

ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, 

които освен че създават 

много добре платени ра-

ботни места, спонсори-

рат и различни начинания 

в населените места.

 Безспорно наличието 
на такива структуроопре-
делящи компании е голям 
плюс за Средногорието. 
Много от моите съграж-
дани работят в тези фир-
ми, печелят добре и това 
се вижда – ремонтират 
бащините си домове или 

строят нови еднофамилни 
жилища. Изграждат се и 
къщи за гости, имаме нови 
вили и въобще общината 
се развива. Живо село - 
това е Антон.

И още нещо – млади-

те хора се задържат тук, 
защото намират всичко, 
което им трябва. Добра 
професия с осигурена ра-
бота в знакова фирма, се-
мейство, условия да отгле-
дат и изучат децата си. А 
при нас освен това има 
и чист въздух, планинска 
вода и плодородна земя, 
която ни храни. Без замър-

сители. В този смисъл и 
безработицата ни е мал-
ка, и миграцията към по-
големите населени места 
е относително ниска. За-
щото освен миннодобив-
ната и преработващата 
промишленост в района 
е добре развито и расте-
ниевъдството, и живот-
новъдството. Земята ни 
се обработва от сериозни 
арендатори, те дават до-
бра рента на собствени-
ците й. 

Трябва да спомена, 
че вече имаме учредена 
Местна инициативна гру-
па Пирдоп – Антон - Коп-
ривщица, която ще работи 
за развитието на трите 
общини.

Няколко пъти спо-

менахте природата и 

опазването й. Как се 

справяте със сметосъ-

бирането?

Ние извозваме битови-
те отпадъци на Регионал-
ното сметище в Златица. 
Засега не можем да разви-
ем разделното събиране, 
въпреки че хората насто-
яват за това. Причините 
са финансови и те са при 
дружествата, с които сме 
сключили договори за тази 
дейност. 

В едно красиво сели-

ще с прекрасни подходи и 

към Стара планина, и към 

Средна гора няма как да 

не се развиват различни 

видове туризъм?

Абсолютно вярно. Поз-
волете ми първо да кажа 
няколко думи за нашата 
гордост – Еленската бази-
лика, която е датирана към 
IV век, след утвърждаване-
то на християнството. По 
архитектурни данни тя е 
от типа укрепени храмове. 
Като начин на най-късния 
градеж напомня на тези в 
Преспанското езеро, на ба-
зиликата „Света София“ в 
Охрид и Голямата укрепена 
базилика-манастир в Плис-
ка, и на Цар-Симеоновата 
Златна църква в Преслав. 
Руините край Антон поз-
воляват ясно да се разгра-
ничат поне два периода на 
строителството й, което 
е от особен интерес за ар-
хеолозите.

Нашето населено мяс-
то почти изцяло попада в 
защитената територия 

на Национален парк „Цен-
трален Балкан“, където 
правилата са строго ре-
гламентирани по отно-
шение на развитието на 
поклонническия и на ви-
сокопланинския туризъм. 
Важното е друго – от 
миналата година няколко 
общини около „Централен 
Балкан“ кандидатствахме 
и бяхме включени в защи-
тена зона на ЮНЕСКО. 
Става дума за участие 
в световната мрежа на 
биосферни паркове. Поне-
же паркът е включен към 
тази мрежа, на нашите 
общини беше признат 
статут за защитена пе-
риферна зона около „Цен-
трален Балкан“. Минуси-
те от това са свързани 
с ограниченията в ползва-
нията на горите. За вли-
зане в парка има пропуска-
телен режим... Но вярваме, 
че в близко бъдеще плюсо-
вете ще бъдат повече. 
Практиката показва, че 
в другите държави тези 
биосферни паркове и пе-
риферните зони около тях 
получават някои изключи-
телни преференции – сер-
тификати за биологично 
производство в земедели-
ето и животновъдството, 
което ще предостави на 
местните хора уникални 
възможности да излязат 
на пазара с неповтори-
мата продукция на сред-
ногорските майстори на 
млечни, месни и пчелни 
продукти.

Вие сте местен чо-

век,  който отглежда 

децата си под Балкана и 

има самочувствието на 

реализирал се човек – и в 

житейски, и в професио-

нален план…

Човек добре „тежи“ на 
родна земя и затова правя 
и невъзможното младите 
хора да се задържат в об-
щината. Иска ми се всички 
да са образовани, с добра и 
високоплатена работа, да 
милеят за детската гра-
дина, училището и църк-
вата.

Антон все още не е 
добре открит за света. 
Светите места наоколо - 
съседната Копривщица, гор-
дият Балкан над нас - всичко 
това е предпоставка за до-
бри настоящи и бъдещи дни 
на общината.

Ново жилищно строителство

Реновираният храм „Св. пророк Илия“

С грижа за най-малките

Снимки авторът

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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През 2019 г. стартира подготовката за следващия период 2021 – 2027 г.

Десислава 
Бакърджиева 

Програмите за тран-
сгранично сътрудничест-
во (ТГС) за периода 2014 
– 2020 г., които се финан-
сират от Европейския 
съюз (ЕС) със средства 
по Инструмента за пред-
присъединителна помощ 
(ИПП II), навлизат в реши-
телния си етап на изпълне-
ние. В тази връзка вестник 
„Строител“ изпрати запит-
ване до Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) за информация за 
постигнатото до момен-
та по петте програми, 
които България реализира 
с партниращи държави. 
Ведомството предоста-
ви на изданието не само 
справка за напредъка им, 
но и добри примери от ус-
пешно изпълнени проекти 
и какво предстои през на-
стоящата година. В ми-
налия брой публикувахме 
официалните данни за про-
грамите за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
V-A „Румъния – България“ и 
 ИНТЕРРЕГ – ИПП „България 
– Турция“. В това издание 
на в. „Строител“ ще Ви 
запознаем с актуалното 
състояние на ИНТЕРРЕГ 
V-A „Гърция – България“, 
 ИНТЕРРЕГ – ИПП „Бълга-
рия – Сърбия“ и ИНТЕРРЕГ 
– ИПП „България – Македо-
ния“.

Припомняме, че общо 
петте програми за ТГС 
финансират проекти за 
над 416 млн. евро. До мо-
мента по ИНТЕРРЕГ V-A 
„Румъния – България“ са 
обявени три покани за про-
ектни предложения, в рам-
ките на които са одобрени 
за финансиране и сключени 
164 договора за субсидия на 
обща стойност 254,1 млн. 
eвро. Равносметката за 
ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – 
Турция“ е – стартиране на 
две покани за набиране на 
предложения, 43 сключени 
договора и още 42 одобре-
ни проекта с общ бюджет 
22,8 млн. евро. 

ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – 

България“ 

Общият бюджет на 
програмата за  ТГС е 
130 262 833 евро. Тя об-
хваща областите от ниво 
NUTS III по протежение на 
границата, като от бъл-
гарска страна допустими 
са Благоевград, Смолян, 
Kърджали и Хасково, а от 
гръцка – Еврос, Kавала, 
Ксанти, Родопи, Драма, 
Солун и Серес.

По ИНТЕРРЕГ V-A „Гър-
ция – България“ се фи-
нансират проекти по че-
тири приоритетни оси: 
„Конкурентен и иновати-
вен трансграничен регион“ 
(подкрепа на съвместни 
бизнес услуги на предпри-

емачи от двете страни 
на границите), „Устойчив 
и приспособим към клима-
та трансграничен регион“ 
(опазване на околната сре-
да, насърчаване на сътруд-
ничеството за справяне 
с наводнения, както и на 
ефективното използване 
на ресурсите, в т.ч. кон-
сервация, реставрация и 
опазване на природното 
и културно наследство), 
„Трансграничен регион с 
подобрена взаимосвърза-
ност“ (повишаване на мо-
билността и достъпност-
та на регионално равнище 
посредством свързването 
на второстепенни и тре-
тостепенни възли с инфра-
структурата на TEN-T и 
разкриване на нови гранич-
ни преходи), „Трансграничен 
регион с висока степен 
на социално приобщаване“ 
(инвестиране в здравна ин-
фраструктура и социално 
приобщаване).

Финансов напредък

До настоящия момент 
по четири от обявените 
покани са подписани 52 
договора за субсидия на 
стойност 96,8 млн. евро. 
Проектите са в процес 
на изпълнение и трябва 
да приключат до края на 
2022 г. До днес, 14 юни 
2019 г., е отворена за кан-
дидатстване петата по-
кана за набиране на пред-
ложения по Приоритетна 
ос „Конкурентен и инова-
тивен трансграничен ре-
гион“. Предстои оценка и 
сключване на договори за 
национално съфинансиране 
с български партньори в 
одобрени проекти. Отво-
рена бе и шеста покана по 
същата приоритетна ос 
с краен срок за кандидат-
стване до 6 септември 
2019. Други 

предстоящи дейности през 

2019 г. 

са извършване на аван-
сови плащания по договори 

за национално съфинанси-
ране. Сред главните задачи 
до края на годината ще е и 
стартиране на процеса на 
програмиране за периода 
2021 – 2027 г. От МРРБ 
обясниха, че подготовката 
ще бъде тясно обвързана 
с прилагане на стратеги-
чески подход, насочен към 
специфичните нужди и осо-
бености на регионите, при 
засилено участие на Реги-
оналните съвети за разви-
тие на Република България 
в стратегическото плани-
ране, подготовката и из-
пълнението на програмите 
за сътрудничество, в т.ч. 
предварително съгласува-
не/подкрепа на проектни 
идеи за финансиране преди 
етапа на кандидатстване.

Проекти

✓В рамките на ПО 3 

„Трансграничен регион с 

подобрена взаимосвър-

заност“ се изпълнява 

стратегически проект 

CrossBo

Водещ партньор от 
гръцка страна е „Егнатия 
Одос“, а от българска - 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ и Областна 
администрация Смолян. 
Той е на обща стойност 
38 802 558 евро и обхваща 
следните подобекти:

• Изграждане на нов 
трансграничен преход Ру-
дозем – Ксанти;

• Строителство на 
пътна отсечка Демарио 
(Гърция) – границата с Бъл-

гария с обща дължина 3,3 км 
(от 12+820 км до 16+147 км);

• Реконструкция на II-
86 Средногорци – Рудозем 
и обходен път на Рудозем с 
обща дължина 9,653 км (от 
125+727,46 км до 129+660 
км;  от 129+660 км до 
132+920 км и от 132+920 км 

до 135+530 км);
• Реконструкция на път 

II-59 Момчилград – Ивай-
ловград с обща дължина 
32,133 км (от 24+548 км до 
56+681,68 км), допринасящ 
за осигуряване на връзката 
между Транспортен коридор 
9 и граничния преход при 
Ивайловград.

✓В рамките на тре-

тата покана се изпълнява 

стратегически проект 

FLOOD PROTECTION

Партньори от българ-
ска страна са областните 
администрации на Смо-
лян, Благоевград, Кърджа-

ли и Хасково, а от гръцка 
– регион на Централна 
Македония, регион на Из-
точна Македония и Тракия 
и децентрализирана адми-
нистрация на Македония 
и Тракия. Проектът е на 
обща стойност 11 499 960 
евро. Той е насочен към 

справяне с риска от навод-
нения в трансграничния ре-
гион и включва структурни 
мерки (изграждане на нови, 
поддръжка и преустрой-
ство на съществуващи и 
компрометирани защитни 
съоръжения) и неструктур-
ни мерки (премахване на 
паднали и с опасност да 
паднат дървета и натрупа-
ни наноси) по реките Стру-

ма, Места, Арда и Марица. 

ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – 

Сърбия“ 

Общият бюджет на 

програмата е 34 102 256 
евро, от които 85%, или 
28 986 914 евро, са от Ев-
ропейския съюз, а 15% са 
национално съфинансира-
не от двете партниращи 
държави, възлизащи на 
5 115 342 евро. Допусти-
мата трансгранична об-
ласт обхваща региони на 
административно ниво 
NUTS III. В България това 
са областите Видин, Мон-
тана, Враца, София, Пер-
ник и Кюстендил, а в Сър-
бия – Бор, Зайчар, Нишава, 
Топлица, Пирот, Ябланица 
и Пчиня. Програмата фи-
нансира проектни предло-
жения по три приоритетни 
оси – ПО 1 „Устойчив тури-
зъм“, ПО 2 „Младежи“, ПО 3 
„Околна среда“. 

Проектни предложения 
са набирани в две покани, 

одобрени са 75 проекта за 

29,3 млн. евро.

По първата покана в 
рамките на установения 
срок – от 17 август 2015 г. 
до 18 януари 2016 г., са по-
лучени 388 предложения. 
Сключени са 39 договора 
за субсидия на обща стой-
ност 18 499 166 евро, от 
които 31 проекта са ин-
вестиционни и 8 – от типа 
„меки мерки“. 

От финансираните ин-
вестиционни проекти най-
много са за изграждане на 

инфраструктура за окол-
на среда – 11 проекта на 
стойност над 6 млн. евро.

По приоритетни оси 
39-те договора се разпре-
делят:

• ПО 1 „Устойчив тури-
зъм“ – 15 проекта на обща 
стойност 7 435 620 евро, 
от които 13 инвестиционни 
и 2 от типа „меки мерки“;

• ПО 2 „Младежи“ – 12 
проекта за 4 559 854 евро 
– 7 инвестиционни и 5 от 
типа „меки мерки“;

• ПО 3 „Околна среда“ – 
12 проекта на обща стой-
ност 6 503 691 евро, от 
които 11 инвестиционни и 
1 от типа „меки мерки“.

Информация за средствата по ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Македония“ към 12.06.2019 г. в евро

Приоритетна ос Общ бюджет Сключени 
договори

Обща стойност 
на договорите

Общо плащания % на плащанията 
спрямо бюджета 
на програмата

Сертифицирани 
средства от ЕК

ПО 1 6 811 696 14 3 864 890 3 550 872 52% 2 909 026

ПО 2 7 784 795 17 4 707 700 3 789 194 49% 2 807 566

ПО 3 2 919 297 17 1 763 014 1 763 040 58% 1 703 253

Обновеното читалище в с. Рибново

Изпълнени обекти в Струмица, Северна Македония
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Към края на 2018 г. 34 
от одобрените проекти по 
първа покана са приключе-
ни успешно.

Общо 235 проектни 
предложения са подадени в 
рамките на втората пока-
на за набиране на проектни 
предложения (22 януари – 23 
април 2018 г.). Одобрени 
за финансиране са 36 про-
екта на обща стойност 
10 801 801 евро. 

Те са разпределени по 
приоритетните оси, както 
следва:

- ПО 1 „Устойчив ту-
ризъм“  –  14 проектни 
предложения на стойност 
3 279 992 евро;

- ПО 2 „Младежи“ – 8 
проекта за 1 072 624 евро;

- ПО 3 „Околна среда“ – 
14 проектни предложения 
за общо 6 449 183 евро.

Проектите са със срок 
на изпълнение между 12 и 
24 месеца, а бенефициен-
ти от двете партниращи 
държави са общини, непра-
вителствени организации, 
асоциации, туристически 
дружества, училища, уни-
верситети, читалища, 
културни центрове, ад-
министрации на природни 

паркове и др. Към момента 
са подписани 23 договора, 
като в близките седмици 
предстои да бъдат сключе-
ни още 8 договора. Общата 
сума на тези 31 договора е 
7 897 647 евро. Останали-
те 5 проектни предложе-
ния на стойност 2 904 154 
евро ще бъдат финансира-
ни след изменение на про-
грамата и прехвърляне на 
средства към ПО 3, по коя-
то са одобрени. 

Финансираните проек-

ти по втората покана из-
черпват финансовия ресурс 
на  ИНТЕРРЕГ-ИПП „Бълга-
рия – Сърбия“ и следващи 
покани не се предвиждат.

Какво предстои

До края на 2019 г. ще 
приключат своето изпъл-
нение всички оставащи 
6 проекта в рамките на 
първата покана. От Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и благо-

устройството посочиха, 
че за пълното усвояване на 
парите е необходимо стар-
тиране на процедура за 
изменение на  програмата 
ИНТЕРРЕГ-ИПП „България 
– Сърбия“, свързана с пре-
насочването на средства 
към ПО 3. „Това изменение 
ще осигури най-висока 
степен на постигане на 
заложените в програмата 
цели и индикатори за из-
пълнение при пълно дого-
варяне на наличния финан-
сов ресурс“, поясниха от 
ведомството и допълниха, 
че към момента не са иден-
тифицирани рискове по от-
ношение на реализирането 
на бюджета на ИНТЕРРЕГ-
ИПП „България – Сърбия“. 

През 2019 г. ще стартира 
процесът на подготовката 
на бъдещата програма за 
трансгранично сътрудни-
чество. 

Пример за успешен проект

Проект CB007.1.11.143 
„Рекреативните и спортни 
обекти като туристиче-
ски потенциал на региона“ 
по Приоритетна ос 1 

Стойността на до-
говора е 588 460,10 евро. 
Проектът е приключил на 
22.05.2018 г. С изпълнение-
то му е повишена туристи-
ческата привлекателност 
на Пирот и Вършец чрез 
изграждане на нови турис-
тически обекти в двата 
града и подобряване на 
трансграничното предла-
гане на активен туризъм. 
Построени са атракционен 
обект „Въжен парк“ и рекре-
ативни и спортни площад-
ки във Вършец, както и уве-
селителен парк „Адреналин“ 
в Пирот. Дейностите са 
включили още разработва-
не на стратегически план 
за подобряване на спорт-
ното и туристическото 
предлагане в трансгранич-
ния регион Вършец – Пи-
рот. В рамките на проекта 

е организиран партньорски 
форум и обмен на опит на 
заинтересованите страни, 
работни срещи и укрепване 
на капацитета.

ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – 

Македония“ 

Програмата за ТГС е 
с общ бюджет 19 461 687 
евро, от които 85%, или 
16 542 434 евро, са от ЕС и 
15% национално съфинанси-
ране от двете партниращи 
държави – 2 919 256 евро. 
Допустимата трансгра-
нична област обхваща ре-
гиони на административно 
ниво NUTS III или региони, 
еквивалент на админи-
стративно ниво NUTS III, 
намиращи се на границата 
между двете партниращи 
си страни и покриващи в 
България областите Бла-
гоевград и Кюстендил, а в 
Република Северна Маке-
дония – Североизточен ре-
гион, Югоизточен регион и 
Източен регион.

Програмата финансира 
проекти по три приори-
тетни оси: ПО 1 „Околна 
среда“, ПО 2 „Туризъм“ и 
ПО 3 „Конкурентоспо соб-
ност“.

Напредък 

Отворените покани са 
две, а одобрените проек-
ти – 65, на обща стойност 
15,4 млн. евро.

По първата покана 
за набиране на проектни 
предложения в рамките 
на установения срок – от 
23 септември 2015 г. до 
25 януари 2016 г., са полу-
чени 213 проекта. От тях 
одобрени за финансиране 
са 48 на обща стойност 
10 335 473 евро. 

Те са разпределени по 
приоритетни оси, както 
следва:

• ПО 1 „Околна сре-
да“ – 14 договора на обща 
стойност 3 864 831 евро, 
от които 9 инвестиционни 
проекта и 5 от типа „меки 
мерки“; 

• ПО 2 „Туризъм“ – 17 
проекта за 4 707 628 евро, 
от които 10 инвестиционни 
и 7 от типа „меки мерки“;

• ПО 3 „Конкурентоспо-
собност“ – 17 договора от 
типа „меки мерки“ на обща 
стойност 1 763 014 евро.

Към края на 2018 г. по 
първата покана успешно 
са приключили своето из-
пълнение 46 от финансира-
ните проекти.

Втората покана за 
набиране на предложения 
е обявена на 9.02.2018 г., 
като крайният й срок е 
бил 11.05.2018 г. Тя е с общ 
бюджет 6 917 631 евро. По-

лучени са 162 проекта, от 
които одобрени за финан-
сиране са 17 за 5 110 606 
евро. Проектите са със 
срок на изпълнение между 
12 и 24 месеца, а бенефи-
циенти са общини, непра-
вителствени организации, 
асоциации, туристически 
дружества, училища, уни-
верситети, читалища, 
културни центрове, ад-
министрации на природни 
паркове и др. от двете пар-
тниращи държави.

Предстоящо

Договорите по втора-
та покана са в процес на 
подготовка и се очаква да 
бъдат подписани до края 
на юни 2019 г. До края на 
настоящата календарна 
година предстои да бъдат 
изпълнени два договора по 
първата покана. 

Заложено е и старти-
ране на процеса на про-
грамиране за периода 2021 
– 2027 г.

Успешно реализирани 

проекти

Проект CB006.1.21.001 

„Развитие на туризма в 

трансграничния регион 

Босилово – Гърмен, чрез 

запазване на местните 

културни традиции“

Общата му стойност е 
412 111,62 евро. Целта на 
проекта е повишаване на 
туристическия потенциал 
в трансграничния регион 
чрез реновиране на общин-
ските читалища и опазва-
не на местните културни 
традиции. Той е завършил 
на 16.10.2018 г., като е 
включил рехабилитация на 
сградите на читалищата 
в с. Секирник и в с. Рибно-
во. След изпълнението на 
дейностите двата обек-
та са с повишена енергий-
на ефективност (ЕЕ), а 
читалището в с. Рибново 
е получило и оборудване за 
създаване на изложба на 
местната културна тра-
диция в трансграничния 
регион - обичаят „Сватба 
в Рибново“.

Проект CB006.1.11.079 

„Еко детски градини за 

устойчиво бъдеще (Зеле-

ни детски градини)“

Неговата обща стой-
ност е 398 574,35 евро. 
Проектът е приключил 
на 16.04.2018 г .  Той е 
включил: дребномащабни 
инвестиции в ЕЕ и възоб-
новяеми енергийни източ-
ници в сградите на дет-
ски градини, намиращи се 
в Струмица и Кюстендил 
(реконструкция и оборуд-
ване на „зелени“ класни 
стаи, изграждане на „зе-
лени“ детски площадки); 
прилагане на програма за 
изграждане на капацитет 
за учители; обучение на 
служителите в детски-
те градини и родителите 
за опазване на околната 
среда и устойчивото из-
ползване на природните 
ресурси и др.

Приоритетна ос Общ бюджет Сключени дого-
вори

Обща стойност 
на договорите

Общо плащания % на плащанията 
спрямо бюджета на 

програмата

Сертифицирани сред-
ства от ЕК

ПО 1 11 935 973  24 9 200 062 4 687 345 39% 3 517 630

ПО 2 8 525 692 19 5 493 367 3 738 153 44% 3 138 776

ПО 3 10 230 832 19 9 267 518 4 490 975 44% 3 613 742

Информация за средствата по ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“ към 12.06.2019 г. в евро

„Зелена“ детска площадка в Кюстендил

Въжен парк и фитнес площадка във Вършец
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На 19 юни ще се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен заем
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На 18 юни ще се про-
веде обществено обсъж-
дане на намерението на 
община Перник за поемане 
на нов дългосрочен заем 
в размер на 500 000 лв., 
съобщиха от пресцентъ-
ра на местната админи-
страция. Кредитът е не-
обходим за осигуряване на 
част от съфинансирането 
на проекта за интегриран 
градски транспорт, из-
пълняван по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“. Стой-
ността му е 9 524 495 лв., 
от които 6 556 680 лв. е 
безвъзмездната европей-
ска помощ, а 2 967 815 лв. 
са собствени средства 
на общината. Крайният 
срок за реализацията му е 
15 май 2020 г.

Строителната част 
от проекта включва из-
граждане на газозарядна 
станция и ремонт на бив-
шето тролейбусно депо. 
На автоспирките ще се 

монтират съвременни 
електронни табла, ще се 
въведе модерна система 
за таксуване. 

Междувременно от 
общината съобщиха, че 

стартират дейности по 
отстраняване на еколо-
гични щети и техническа 
ликвидация на нарушени 
терени вследствие на 
водените дългогодишни 

минни работи от рудни-
ците „Седми септември“ и 
„Христо Ботев“ при „Мини 
– Перник“ ЕАД.

„Подобно озеленяване 
на разкопани за мината 
площи се прави за първи 
път в Перник. Несъмнено 
проектът ще се отрази 
изключително благопри-
ятно на града“, е заяви-
ла кметът на общината 
Вяра Церовска на среща 
с представители на дър-
жавните фирми – „Еко 
Антрацит“ ЕАД (възло-
жител) и „Монтажи“ ЕАД 
(изпълнител). 

В рамките на проекта 
ще бъдат рекултивирани 
също мина „Максим та-
бан“ и табанът на бивша-
та Брикетна фабрика. Об-
щата площ на терените е 
1262,5 дка. Ликвидирането 
на двата табана включва 
изгребване на натрупания 
минен отпадък и транс-

портирането му за депо-
ниране в котлован на от-
крит рудник, след което 
районът ще бъде рекулти-
виран.  Ще бъде направено 
затревяване на площите 
и ще се изгради залесите-
лен пояс с ширина от 10 м 
успоредно на асфалтовия 
път. 

В момента тече и про-
цедура за съгласуване на 
друг проект за запълване 
на минните галерии вслед-
ствие на експлоатацията 
на подземните изработки 
за територията на квар-
талите „Драгановец“ , 
„Клепало“ и „Рудничар“, 
за да не пропадат къщи-
те. Освен това, където е 
необходимо, ако има кон-
структивни нарушения на 
жилищните сгради, те ще 
бъдат укрепени. Общата 
стойност на инвестиции-
те по първоначални данни 
е около 135 млн. лв.

В ход е цялостното 
преасфалтиране на учас-
тъци от четвъртокласни 
пътища край Велико Тър-
ново, съобщиха от прес-
центъра на местната ад-
министрация. Кметът на 
града инж. Даниел Панов, 
който е и председател на 
УС на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България, провери 
ремонтните дейности по 
отсечката между староп-
рестолния град и с. Леде-
ник. СМР се реализират в 
няколко зони: от центъра 
на селото до края му в 
посока старата столица, 
край депото за строител-
ни отпадъци, при разклона 
с главния път за София. 

Предстои полагане на 
нова асфалтова настилка и 
на участъци от четвърто-
класното трасе от Велико 
Търново до с. Шемшево, как-

то и ремонт на пътя след 
с. Ресен към с. Паскалевец 
и с. Дъскот – в частта, 
която спада към терито-
рията на Великотърновска 
община. Финансирането за 
подобряването на експло-
атационното състояние на 
предвидените отсечки от 
четвъртокласната мрежа 
е осигурено от правител-

ството.
От местната админи-

страция съобщават още, 
че със средства от об-
щинския бюджет са пре-
асфалтирани и други две 
натоварени трасета – от 
с. Арбанаси до разклона 
за Петропавловския мана-
стир и от Килифарево до 
с. Плаково.

Община Стара Загора 
подготвя обществена по-
ръчка за проектиране на 
т.нар. охранителни канали, 
които да улавят скатните 
води, за да не се стичат по 
улиците на града и да не 
увреждат инфраструкту-
рата. За целта е разрабо-
тен идеен проект, който 
беше представен на прес-
конференция от автора 
му арх. Трайчо Николов. В 
нея участваха и зам.-кме-
тът на Стара Загора Янчо 
Калоянов, секретарят на 
общината Делян Иванов и 

главният архитект Викто-
рия Грозева.

„Настоящата канализа-
ционна система на града не 
е пригодна да обхване води-
те при върхови стойности 
на валежи. Охранителните 
канали, с които Стара За-
гора е разполагала, са уни-
щожени през 70-те години 
на миналия век и всички 
дъждовни води от кв. „Ло-
зенец“, който се намира в 
северозападната част на 
Стара Загора, се изсипват 
по скатовете към центъра. 
Освен това 800-метровият 

охранителен канал в квар-
тала, който също не функ-
ционира, трябва да бъде 
изчистен и възстановен. 

Новият проект пред-
вижда дъждовните води да 
не влизат в канализацион-
ната мрежа, а да се от-
веждат в две посоки – на 
юг към р. Берекетска (на-
стоящия градски канал), и 
на изток – към р. Бедечка. 

Община Стара Загора 
ще търси за реализация-
та външно финансиране, 
съобщи зам.-кметът Янчо 
Калоянов. 

Белла Сиракова, ОП на КСБ – Враца

Община Козлодуй обяви обществена поръчка за реха-
билитация на улична мрежа. За дейностите са предви-
дени 1 016 460 лв. Финансирането е осигурено с Поста-
новление на Министерския съвет от 7 август 2018 г. и 
със средства от местния бюджет. 

Търгът включва реконструкция и разбиване на съ-
ществуващи настилки и бордюри, изкоп за пътни лег-
ла, полагане на основи от трошен камък, фрезоване на 
асфалт с транспорт на 3 км, монтаж на нови бордюри, 
направа на битумизиран трошен камък 8 см и 4 см не-
плътен асфалтобетон, изграждане на улични оттоци и 
отводнителни решетки, и др. 

Започва рехабилитацията на моста 
над река Неволя край град Баня, съобщиха 
от пресцентъра на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ). Съоръжението ще 
се ремонтира, без да се спира движение-
то, като трафикът се пренасочва в една 
лента и ще се регулира със светофарна 

уредба. 
Очаква се работата да продължи до 

края на юни. Предстои и ремонт на жп 
надлез на същия път в началото на Кар-
лово.

Инвестицията е от бюджета на АПИ 
и възлиза на 390 000 лв. с ДДС.

Община Търговище инвестира 70 000 лв. в ремонти 
и благоустрояване в селата. Сумата е с 10 000 лв. по-
вече в сравнение с предходната година и се отпуска от 
местния бюджет на база подадени заявки от кметовете 
и кметските наместници, съобщиха от пресцентъра. 

В 31 села и квартал „Въбел“ ще се правят вътрешни 
ремонти. В с. Буховци, с. Здравец, с. Кралево и с. Моми-
но ще се обновяват покривите на общинските сгради, 
а в с. Братово – ритуалната зала. В с. Голямо Ново ще 
бъдат закупени охранителни камери, а в с. Давидово ще 
бъде възстановена оградата на парка.

„Община Монтана за-
почна изграждане на вто-
ри технопарк и вече има 
интерес от наши и чужди 
фирми“, съобщи кметът 
Златко Живков. Обектът 
ще се намира на изхода 
към Враца.

„Причината за създа-
ването му е изчерпване-
то на капацитета на пър-
вия, изграден през 2008 г. 
Там върху площ от 85 дка 

се развива активна тър-
говска и производствена 
дейност. Терени прите-
жават фирми от Швей-
цария, Австрия, Холандия 
и България, които имат 
заводи и агроцентрове 
за продажба и обслужва-
не на селскостопанска 
техника. Откритите до 
момента работни места 
са над 200“, допълни кме-
тът.

Община Гу-
лянци ще ремон-
тира площадите 
в три населени 
места – селата 
Гиген, Брест и 
Долни Вит, по 
проект, финан-
сиран от Програ-
мата за разви-
тие на селските 
райони (ПРСР). 
Той включва и обновяване на част от парка в общинския 
център. Кметът на Гулянци Лъчезар Яков е подписал до-
говор с Държавен фонд „Земеделие” и предстои местна-
та администрация да стартира процедурите за избор 
на изпълнител. Проектът е на стойност 758 141 лв.

Централните пространства на останалите насе-
лени места в общината са ремонтирани през 2012 г. по 
мярка 322 на ПРСР. Тогава с 1 455 490 лв. е извършено 
благоустрояване в селата Милковица, Дъбован, Крета, 
Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково.



19РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕпетък, 14 юни 2019 Ñòðîèòåë

ВРАЦА

Страницата подготви 
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Започна изпълнението на 
втората фаза от интегри-
рания проект за воден ци-
къл на Ямбол по Оператив-
на програма „Околна среда 
2014 – 2020“. От общинския 
пресцентър съобщиха, че 
етапът включва изграждане 
на пречиствателна станция 
за отпадни води и довеждащ 
колектор, разширение и ре-
конструкция на канализа-
ционната и водопроводна 
мрежа. 

Срокът за строително-
монтажните дейности е 
300 календарни дни, след което има пе-
риод от близо година на пробна експло-
атация на съоръжението. Изпълнител 
на тази част от проекта е „Елит ПСОВ 
Ямбол“ ДЗЗД, който се състои от фирми-
те „Елит Строителна Компания“ ЕООД 
– София, „Пътно строителство“ АД – До-
брич, и „Аква Конструкшън“ ЕООД – Со-
фия. Договорът е за малко над 24 млн. лв. 
без ДДС при обща стойност на проекта 

36,7 млн. лв. 
В първата фаза е изградена и рехаби-

литирана над 42,5 км ВиК мрежа, в това 
число липсващата допреди това кана-
лизация в най-стария квартал на града 
– „Каргон“. В допълнение е направена ин-
фраструктура за довеждане на водите 
от целия град, включително и от индус-
триалната зона, към бъдещото пречис-
твателно съоръжение. 

Срокът за строително-монтажните дейности 
е 300 календарни дни

Министърът на околна-
та среда и водите Нено Ди-
мов направи първата копка 
на проект за изграждане на 
компостираща инсталация 
в Пазарджик. На събити-
ето присъства и кметът 
на града Тодор Попов. Съо-
ръжението ще преработва 
разделно събрани зелени  
и/или биоразградими отпа-
дъци в общините Батак, 
Белово, Брацигово, Леси-
чово, Пещера, Пазарджик и 
Септември.

„С тази инсталация зе-
леният отпадък се превръ-
ща в суровина, която може да се използва, 
и това е елемент от кръговата иконо-
мика. Всичко, което е отпадък, може да 
е ресурс, който да се вложи в производ-
ство“, каза министър Димов по време на 
церемонията.

„След много усилия направихме реги-
оналното депо за отпадъци, сега започ-
ваме компостираща инсталация, а след 
това ще пристъпим към рекултивация на 
старото сметище. В късната есен ще 
имаме работен проект за довършване на 
последния етап от азотно-фосфорното 
пречистване на отпадните води и така 
ще завърши пълният цикъл за решаване 

на екологичните проблеми на региона“, 
заяви Тодор Попов. 

Компостиращата инсталация и тази 
за предварително третиране на битови 
отпадъци, както и съпътстваща инфра-
структура на площадката за Регионален 
център за рециклиране ще бъдат изграде-
ни в местността Баира, в землището на с. 
Алеко Константиново. Проектът се изпъл-
нява по Оперативна програма „Околна сре-
да 2014 – 2020“. Той е на обща стойност 
19,694 млн. лв., от които 11,840 млн. лв. са 
от Европейския фонд за регионално разви-
тие, останалите средства са от държав-
ния бюджет и общината. 

„ЧЕЗ Разпределение България” взе участие в меж-
дународен семинар на тема обезопасяване на елек-
троразпределителната мрежа с цел опазване живо-
та и местообитанието на птиците. Събитието се 
състоя в Острава, Чехия, в присъствието на пред-
ставители на международни организации, електро-
разпределителни дружества и държавни експерти, 
които споделиха опит и обсъдиха добрите практики 
за технологични решения по мрежите. 

Регистрираното у нас дружество представи по-
литиката си за опазване на биологичното разноо-
бразие, техническите мерки, които прилага, както 
и реализирането на дейностите по проекта „Живот 
за птиците“, който е с бюджет 2,65 млн. евро. ЧЕЗ 
инвестира в него над 800 хил. евро, както и значите-
лен човешки ресурс. Финансиране от 1,85 млн. евро е 
осигурено от Европейската комисия по програма Life 
на ЕС. Дейностите по намаляване на конфликта диви 
птици - електропроводи, изпълнявани в партньорство 
с БДПЗ, ще продължат до края на 2022 г.

Ще бъдат обезопасени около 4000 железобетонни 
и 1200 железорешетъчни стълба, около 120 км въз-
душни електропровода и рискът за птиците ще бъде 
намален с 90%. Дружеството ще обезопаси и 900 
гнезда на белия щъркел на територията на Западна 
България.

Ръководството на ЧЕЗ 
Разпределение предста-
ви реализираните инвес-
тиционни проекти през 
2018 г. в Кюстендил, пла-
новете и приоритетите 
на компанията за 2019 г. 
по време на среща с об-
ластния управител Виктор 
Янев и кметове на общини. 

В дупнишките села Де-
лян и Тополница са изгра-
дени нови трафопостове, 
145 хил. лв. са вложени в 
реконструкции и монти-
ране на автоматизирани 
устройства на три елек-
тропровода за по-бързо 
локализиране на аварии и 
подобряване на електро-
захранването в общините 
Сапарева баня, Трекляно 
и Кюстендил. Направени 
са реконструкции на ка-
белни линии на стойност 
250 хил. лв. в Кюстендил, 

Дупница  и  Бо -
бов дол .  Други 
777 хил. лв. са вло-
жени във въздуш-
ни мрежи ниско 
напрежение, като 
нова мрежа е по-
ставена в селата 
Коняво, Доброво и 
Пиперков чифлик. 

През минала-
та година ЧЕЗ 
Разпределение е 
стартирала про-
ект за монтиране 
на дистанционно 
обслужвани елек-
тромери в Дуп-
ница. Поставени 
са 21 625 броя 
н а  с т о й н о с т 
1,9 млн. лв.

През 2019 г. 
д р у же с т в о т о 
ще  инвестира 
2,1  млн. лв. за 

подобряване на електро-
захранването. Планирано 
е строителство на нови 
трафопостове в с. Полска 
Скакавица и с. Богослов. 
1100 м кабели ще бъдат 
подменени в Сапарева 
баня. 7 автоматизирани 
съоръжения за по-бързо 
локализиране на аварии ще 
монтира дружеството на 
електропроводите Яхино-
во и Сапарева баня. Кабели 
ще се сменят и в Дупница, 
Кюстендил и Рила. 

Компанията ще осигу-
ри по-стабилно електро-
захранване и на селата 
Гюешево, Чудинци, Кърша-
лево, Черна река в община 
Кюстендил чрез рехабили-
тация на електропровода, 
който ги захранва. Ще из-
върши и реконструкции на 
мрежа ниско напрежение в 
областта за 910 000 лв. 

Започна активна рехабилитация на по-малките 
улици във Варна, съобщиха от общината. Възложени 
за изпълнение са ремонти във всичките пет района 
в града, където има проблемни участъци.

В „Приморски“ са планирани дейности по над 80 
отсечки, в „Одесос“ – около 11 000 кв. м, в „Младост“ 
предстоят поправки на над 30 улици, а във „Владислав 
Варненчик“ - на 5775 кв. м. Нов асфалт ще се полага 
и на компрометирани отсечки в пет села – Констан-
тиново, Звездица, Каменар, Тополи и Казашко. 

Белла Сиракова, ОП на КСБ – Враца

Общественият транспорт във Враца 
ще има нови 15 електробуса и 10 тролей-
буса, които ще бъдат закупени с близо 23 
млн. лв. от Оперативна програма „Околна 
среда“ (ОПОС), съобщи кметът Калин Ка-
менов. Той уточни, че Враца е сред 11-те 
общини в страната, които ще бъдат фи-
нансирани от ОПОС за обновяване на град-
ския транспорт, за което по програмата са 
предвидени 390 млн. лв.

„С новите превозни средства общинско-
то дружество „Тролейбусен транспорт“ ще 
може да покрие напълно актуализираната 
транспортна схема, която обхваща както 
града и кварталите, така и селата”, допъл-
ни Каменов.

Проектът предвижда и изграждането на 
зарядни станции.

Белла Сиракова, ОП на КСБ – Враца

Община Враца обяви търг за проектиране и изграждане на дет-
ски площадки. Поръчката е за изпълнение на 5 нови места за игра и 
отдих в кварталите „Металург“, „Река Лева“, „Дъбника“ и „Кулата“. 
Общата стойност без ДДС е 108 333 лв. От тях за изготвянето на 
инвестиционния проект са предвидени 7000 лв., за авторски надзор 
- 3000 лв., за сертифициране - 5000 лв., и останалите 93 333 лв. са 
за строително-монтажните работи. 

Всички дейности следва да бъдат изпълнени за срок не по-дълъг 
от 90 дни.
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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 юни

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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www.vestnikstroitel.bg
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/ 

?През 2019 г. изданието на КСБ – вестник „Строител“, отбелязва 10 години от създаването си. Основна цел на 
вестника е да бъде максимално полезен на строителния бранш – да информира обективно и професионално Вас, както и 
всички институции на държавната власт – министерства, агенции, комисии в НС, общини, браншови, бизнес и синдикални 
организации, всички участници в строително-инвестиционния процес, за работата и дейностите, реализирани от ръко-
водството на КСБ, за проблемите и предизвикателствата пред бранша, за постиженията и успехите на българските 
строители, както и за държавната политика в сектора, изпълнението на оперативните програми, обявени обществени 
поръчки, стартиращи или реализирани проекти.

За екипа на изданието от основно значение е доколко успяваме да сме полезни и дали съответстваме на очакванията 
и нуждите Ви. Затова ще Ви бъдем много благодарни, ако отговорите на няколко въпроса в нашата анкета. Тя е изпрате-
на на всички 5200 регистрирани в ЦПРС фирми, както и до всички общини, институции и организации, с които работим. 
Получените резултати ще бъдат обобщени и представени на страниците на изданието.

Анкетата е качена и на уебсайта на медията 

www.vestnikstroitel.bg 

и на Фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/ 

и може да бъде попълнена онлайн

Очакваме отговорите Ви до 19 юни 2019 г. Вашето мнение е ценно за нас! 

В интернет платформите на в. „Строител” може да следите и най-важните новини от страната и всички водещи 
международни теми. В сайта на изданието ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обяв-
ления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи 
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, еко-
логията, информация за българските общини, както и преглед на печата. 

www.vestnikstroitel.bg има и функция за излъчване на видео „На живо“ в реално време. Чрез интернет изданието си 
в. „Строител“ много често пръв от всички български медии съобщава новини от света и у нас. Публикациите от уебсайта 
се качват и на Фейсбук страницата на медията, където събитията от деня също се излъчват на живо.

ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

И ВЪВ ФЕЙСБУК
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Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Завърш-
ва средното си образование със златен медал, а през 
1970 г. се дипломира като строителен инженер-кон-
структор във Висшия институт по архитектура и 
строителство (сега УАСГ) и започва работа в Инсти-
тута по строителна кибернетика. През 1972 г. постъп-
ва в следдипломната програма на Строителния факул-
тет на Колумбийския университет в Ню Йорк, а четири 

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

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

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

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

Високият мост (Хай 
бридж) е по-точно акве-
дукт над Харлем ривър 
(Harlem River), която е 
проток между Манхатън и 
Бронкс. През 1848 г. мос-
тът се състои от 15 ка-
менни арки, които носят 
водопровод със сервизна 
пътека отгоре, подобно 
на римски акведукт. При-
знат е за най-стар в Ню 
Йорк. През 1928 г. 3-став-
на стоманена арка заменя 
5 от каменните и отваря 
протока за навигация. 

На север от Хай бридж 
уличното движение преси-
ча Харлем ривър по моста 
„Вашингтон” (Washington 
Bridge, 1888 г.). Той няма 
размерите на „Големия 
Джордж” (Big George) над 
Хъдзън, но с две 156-мет-
рови 2-ставни стоманени 
арки не е малък. Тъй като 
Хай бридж не носи превоз-
ни средства, „Вашингтон” 
се брои за най-стар град-
ски мост. Но той не може 
да поеме колосалния тра-
фик на „Големия Джордж”. 
Тази функция изпълнява 
щатският мост „Алекзан-
дър Хамилтън”, който се 
намира между двата. Така 
над Харлем ривър 3-став-
ната арка на Хай бридж, 
2-ставната – на „Вашинг-
тон”, и запънатата – на 
„Хамилтън”, „ред поредом“ 
демонстрират 100-годиш-
ната еволюция на стома-
нените арки.

„Алекс” е най-нато-
вареният градски мост 
в Ню Йорк ( „Големият 
Джордж” е междущат-
ски). Реконструкцията му 
с минимално прекъсване 
на движението е един от 
най-отговорните проекти 
на щата Ню Йорк през по-
следните години. 

Наложи се да се рес-
таврира първо пътното 
платно на стария „Ва-
шингтон”, за да поеме 
част от трафика на „Ха-
милтън”. За пешеходци-
те се стигна пак до Хай 
бридж. 

През втората полови-
на на ХХ век водопроводът 
на Хай бридж е затворен, 
кварталите около него за-
падат, парковете, към кои-
то той води, запустяват. 
Зачестяват хвърляния на 
предмети от моста върху 
минаващи по канала плава-

телни съдове. През 70-те 
години град Ню Йорк флир-
тува с фалит и няма поли-
цаи за денонощна охрана 
на пътеката. Отделът по 
паркове я затваря, трева я 
обрасва, железните пара-
пети започват да се тро-
шат, съдбата на римския 
Ponte rotto наближава. 

В началото на ХХI век 
икономиката е във възход, 
жилищната индустрия 
бумти, кварталите около 
Хай бридж се възраждат. 
Пешеходният мост би бил 
идеален за спортните ам-
биции на млади финансис-
ти. Отделът по паркове 
получава субсидии, за да 
го отвори. Отделът по 
мостове трябва да помог-
не при формулирането на 
контракта за рехабили-
тацията. Той е съгласен, 
при условие че с това се 
изчерпва неговата отго-
ворност. В писмена форма 
такова споразумение обе-
щава резултат „печеля/пе-
челиш“ (win/win). Като уст-
на уговорка то гарантира 
„губя/губиш“ (lose/lose). 

За да се оразмерят ре-
хабилитационните нужди, 
мостът трябва да се ин-
спектира – шанс за някои, 
риск за други. От втората 
група са предприемачите, 
които ще се конкурират 
за контрактите. Трябва 
да им осигурим безопасен 
достъп в старата водо-
проводна тръба. Освет-
ление е прокарано, има 
естествена вентилация. 

Следва временна пътека 
с парапети. Усъмних се в 
нуждата от нея. Намерих 
интериора на цилиндъра 
чист, осветен, проветрен 
и гладък по цялото си про-
тежение. Докладвах на съ-
вещание, че безопасност-
та е пълна, други разходи 
са излишни. След пауза:

– За кого е пълна?
– За Янев.
– А за нормални хора?
Построиха излишната 

платформа в тръбата и 
посетителите успяха да 
се спъват по нея, защото 
не беше идеална. След 5 
години усилен строеж Хай 
бридж се откри на 9 юни 
2015 г. Парковият отдел 
държи Транспортния от-
говорен за поддръжката. 
Транспортният не е поел 
такава отговорност. 
Няма договор, устните 
уговорки не са обвързва-
щи. Правистите прегова-
рят.

Докато грациозният 
Висок мост между Манха-
тън и Бронкс рискува да 
загуби, невзрачната Висо-
ка линия (High Line) на „Кон-
рейл“ (Conrail) в долния За-
паден Манхатън спечели. 
Изводите са поучителни.

За разлика от френския 
жаргон, където Con пред-
полага други работи, по 
американски това е съкра-
щение или от затворник 
(convict), или от измама 

чрез спечелване на довери-
ето (confidence game). За 
разлика от тях „Конрейл“ е 
консолидирана железопът-
на компания в Ню Йорк. И 
тя като повечето амери-
кански железници е била 
могъща в началото на ХХ 
век и изчезва към края му. 
Високата линия е стома-
нен железопътен мост, 
завършен през 1934 г. 
Минава по югозападната 
страна на Манхатън, от 
10-а до 34-та улица, през 
промишлени сгради, над 
кварталите Адска кухня, 
Челси и Опаковането на 
месо. От 1980 г. линията 
служи само като опора на 
рекламни табла и убежище 
на бездомни. Макар и висо-
ко над земята, конструк-
цията става част от 
мистериите на Ню Йорк. 
Повърхността й обраства 
с непроходима джунгла. 
Фрагменти от бетонната 
облицовка започват да се 
ронят по цялото й проте-
жение върху уличното дви-
жение. На ултиматуми от 
градската администрация 
„Конрейл“ възразява, че на 
моста нищо му няма и все 
още би могъл да носи вла-
кове. Това не предстои, но 
рекламните табла по него 
носят отличен доход и са 
добре поддържани. Пада-
щата облицовка е аксесо-
арна за собствениците, 
критична за града. 

Имах начин да се кач-
вам на моста 10 м над ули-
цата и да се разхождам 
из джунглата. Знаех къде 
облицовката е най-неста-
билна. Спонтанната ка-
тастрофа беше въпрос на 
дни. Инсталирах киноопе-
ратор под моста, затво-
рих западния край на 12-а 
улица и с първия удар на 
чука срутих лавина от бе-
тонна облицовка. На база-
та на филмираната сцена 
градът заплаши „Конрейл“ 
със съд. Последва разго-
вор на високо равнище 
в подземието на кмет-
ството. Транспортният 
юрисконсулт ме покани да 
присъствам с условие да 
мълча. Представители на 
„Конрейл“ тържествено ни 
предложиха „сделката на 
века“: получаваме Висока-
та линия за 1 долар (1993). 
Подскочих скандализиран, 
но юристът ме спря с бе-
лежка: „Колко да искаме за 
обезопасяването на мо-
ста?“

Бях мислил по тема-
та и написах на същото 
листче: „50 милиона + 
ежегодната поддръжка“. 
Юрисконсултът проче-
те, кимна одобрително 
и отговори, че приемаме 
подаръка при моите усло-
вия. Представителите на 

„Конрейл“ попитаха снизхо-
дително кой измисли този 
виц. 

– Д-р Янев.
Млъкнаха и напуснаха. 
– Мълчанието ти беше 

златно – намигна моят ад-
вокат.

Транспортният отдел 
обезопаси моста по спеш-
ност на цена в предвиде-
ните размери и предста-
ви сметката на „Конрейл“, 
вече инкорпорирана като 
CSX. През 2001 г. админи-
страцията на кмета Джу-
лиани постигна съдебно 
решение за разрушаване 
на линията. Но новият 
градоначалник Майкъл 
Блумбърг експертно гово-
реше тясно специализира-
ния език на финансистите, 
които искаха да инвести-
рат в района. През 2002 г. 
ново споразумение презо-
нира моста като „градска 
пътека“. Получих втори 
също неофициален въпрос 

за това колко би струва-
ла поддръжката на моста, 
реконструиран като парк. 
Отговорих малко по-уклон-
чиво, че в зависимост от 
парка би могла да струва 
между 2 и 10 млн. долара 
годишно. Приведох техни-
ческа аргументация. Да-
дох за пример парижката 
Promenade Plantie върху 
стар мост между Басти-
лията и Гар де Лион. Пове-
че не ме потърсиха.

За разлика от Високия 
мост, Високата линия е 
в потенциално доходен 
район и не беше предос-
тавена нито на Парковия 
отдел, нито на Транс-
портния. В отговор на 
протеста, че „парите не 
растат по дърветата на 
Високата линия, се основа 
фондация на „Приятелите 
на Линията“. Тя обяви кон-
курс за парк по примера на 
парижкия и изложи проек-
тите в Музея на модер-
ното изкуство (МОМА). 
Интернационален колек-
тив спечели с икономич-
но и ефектно използване 
на всички конструктивни 
детайли. 13 години по-
късно паркът на Висока-
та линия е по-популярен 
от парижката Promenade 
Plantie. Кварталът, по-ра-
но известен като склад за 

замразено месо (и отбра-
ни клиенти на мафията), 
се преименува Хай лайн, с 
оттенък на хайлайф. Архи-
текти звезди (starchitects) 
като Франк Гери (Frank 
Gehry), Жан Нувел (Jean 
Nouvel) и Бярке Ингелс 
(Bjarke Ingels) проектират 
за района. Музеят за аме-
риканско изкуство „Уитни” 
(Whitney) напусна велико-
лепната си сграда, проек-
тирана от Марсел Брюйер 
(Marcel Breuer) на Мадисън 
авеню и се пресели в по-
голяма, на Ренцо Пиано 
(Renzo Piano) в южния 
край на „Линията“. Някои 
намират, че новият „Уит-
ни” напомня кула на само-
летоносач, но всички оце-
няват терасите с изгледи 
към Хъдзън и Хай лайн. По 
икономическия принцип на 
оттичането (trickle down) 
Високата линия печели – 
много за някои, по-малко 
за всички.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Основен ремонт на улици и тротоари на Община 
Трън по 2 (две) обособени позиции

Наименование: Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 
000105, землището на с. Радловци, м. Гладни рид, Община Кюстендил

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на 
проект на Община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на 
сгради на територията на Община Девин” съгласно Административен 
договор...

Наименование: Изграждане на подпорни стени по две обособени 
позиции...

Наименование: Проект., авт. надз. и изп. СМР на обект: „Осн. 
ремонт, реконстр., преустр. и пром. предн. на част от съществ. сграда 
за „общ. обсл.“ в УПИXIII „за търгов. и общ. хран.“, кв. 49 по пл. на с. Л. 
Каравелово

Наименование: Възстановяване на износена хоризонтална марки-
ровка, изпълнена с термопластична боя на ПИК–машинно на подходите 
за кацане и част от страничните линии, както и ръчно изп. хор. маркир. 
на стрелки и цифри

Възложител: Община Трън
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 130 558.46 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 24/06/2019  Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Трън, площад 
„Владо Тричков” №1, сградата на общинската 

администрация на Община Трън
Дата: 25/06/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: инж. Евгения Такова
Факс: +359 77787315
Адрес: пл. „Владо Тричков” №1
Адрес на възложителя: http://tran.bg/
Телефон: +359 77319616
E-mail: obshtina_tran@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=914077&mode=view

Възложител: Община Кюстендил
Oсн. предмет: 45112350
Прогнозна стойност: 1 695 042.72 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 41
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/07/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.  „Велбъжд“ 
№1, етаж 2, заседателна зала на Община 

Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, ет. 2
Дата: 02/07/2019  Местно време: 10:00 
За контакти: Десислава Алайкова-Стоева
Факс: +359 78550875
Адрес: пл. „Велбъжд“ №1
Адрес на възложителя: www.kustendil.bg
Телефон: +359 78550815
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=915428&mode=viewВъзложител: Община Девин

Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 707 397.39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/06/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Общинска администрация - Девин, гр. Де-

вин, ул. „Дружба“ №1, ет. 3
Дата: 01/07/2019    Местно време: 11:00
За контакти: арх. Мариана Перфанова
Факс: +359 30412661
Адрес: ул. „Дружба“ №1
Адрес на възложителя: www.devin.bg
Телефон: +359 30412174
E-mail: obshtina@devin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=915392&mode=view

Възложител: Община Сандански
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 601 921 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/07/2019    Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: град Сандански, 
бул. „Свобода“ №14, етаж 2, ст. 209

Дата: 03/07/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: Кирилка Стойчева
Факс: +359 74689055
Адрес: бул. „Свобода“ №14
Адрес на възложителя: www.sandanskibg.com
Телефон: +359 74689099
E-mail: oba_sandanski@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=915496&mode=view

Възложител: Община Аксаково
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 333 330 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/06/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Аксаково, заседателна зала, ет. 2, ад-

рес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев” №58б
Дата: 01/07/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Ирина Добрева
Факс: +359 52762157
Адрес: ул. „Г. Петлешев“ №58б
Адрес на възложителя: www.aksakovo.net
Телефон: +359 52762157
E-mail: d_pravna@aksakovo.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=915537&mode=view

Възложител: Летище София ЕАД
Oсн. предмет: 45235000
Прогнозна стойност: 180 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/07/2019   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. 
„Христофор Колумб” №1, Терминал 1 - Зами-

наващи пътници, административен етаж 2
Дата: 04/07/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Иван Станчев; Милка Ми-
хайлова
Факс: +359 29372010
Адрес: бул. „Христофор Колумб“ №1
Адрес на възложителя: www.sofia-airport.bg
Телефон: бул. Христофор Колумб №1
E-mail: public@sofia-airport.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=915503&mode=view

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

Наименование: Проектиране, авторски надзор, строителство 
и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/
биоразградими отпадъци

Наименование: Ремонт и реконструкция на пътен надлез на ул. 
„Иван Вазов“, гр. Перник, над републикански I-6 /София - Радомир/ и жп 
линия София - Радомир

Наименование: Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кър-
пежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното 
поддържане на улична мрежа, общински и местни пътища на терито-
рията на Община Созопол

Възложител: Община Чипровци
Oсн. предмет: 45213280
Прогнозна стойност: 1 761 063.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28/06/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щинска администрация гр. Чипровци, бул. 
„Петър Парчевич” №45, ет. 2, заседателна 
зала 203

Дата: 01/07/2019    Местно време: 13:00 
За контакти: Елена Йорданова Кръстева - 
главен експерт Обществени поръчки и ип-
роекти
Факс: +359 095549613
Адрес: бул. „Петър Парчевич“ №45
Адрес на възложителя: http://www.chiprovtsi.bg/
Телефон: +359 095542828
E-mail: chiprovci@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=913747&mode=view

Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45233144
Прогнозна стойност: 1 375 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/06/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Перник, пл. „Св. 
Иван Рилски“ №1А

Дата: 18/06/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Габриела Тупанкова
Факс: +359 076684273
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 76684220/ +359 76684275
E-mail: poop@pernik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=913756&mode=view

Възложител: Община Созопол
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 670 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 18/06/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Созопол, пл. „Хан 
Крум“ №2

Дата: 19/06/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Галина Георгиева - юрискон-
султ
Факс: +359 55025773
Адрес: пл. „Хан Крум“ №2
Адрес на възложителя: http://www.sozopol.bg/
Телефон: +359 55025773
E-mail: otdel_pnous@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=913720&mode=view

Наименование: Рехабилитация на общински пътища и улици в 
Община Рудозем по две обособени позиции

Наименование: Изграждане на система за централна климатиза-
ция и вентилационни инсталации в сградата на Факултет по фармация 
при Медицински университет – Плевен

Възложител: Община Рудозем
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 439 019.60 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/06/2019  Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Рудозем, бул. 
„Българя“ №15, заседателната зала на Об-
щина Рудозем, ет. 3

Дата: 21/06/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Красимира Кубинска - дирек-
тор на дирекция ПНООПОКЗ и СД
Факс: +359 30699141
Адрес: бул. „България“ №15
Адрес на възложителя: http://www.rudozem.
bg/bg
Телефон: +359 30699191
E-mail: ob.rudozem@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=914075&mode=view

Възложител: Медицински университет - 
Плевен
Oсн. предмет: 45331000
Прогнозна стойност: 298 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
30/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/06/2019    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: зала 106, Ректорат 
1 при МУ - Плевен, ул. „Кл. Охридски” №1

Дата: 26/06/2019     Местно време: 09:30 
За контакти: арх. Дим. Георгиев; Ваня Пан-
чева
Факс: +359 64827008
Адрес: ул. „Кл. Охридски“ №1
Адрес на възложителя: 
Телефон: +359 889950877/ +359 64884264
E-mail: zop@mu-pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=913989&mode=view

Наименование: Изпълнение на инженеринг за реконструкция на 
водопроводи по участък от ул. „Братя Маврикови/Никола Вапцаров” в 
гр. Велинград

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 473 600 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2023 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/06/2019    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 

Аспарух“ №35
Дата: 20/06/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=914147&mode=view

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 с посл. изм. и доп.) 

„ТИРЛИН“ АД 

има инвестиционното предложение 

за изграждане на „Многоетажен гараж“ в поземлен имот  

с идентификатор 56784.506.1458, гр. Пловдив

За контакти: инж. Иво Гарабедян, GSM 0896601890, office@tirlin.com



за развитие на селските 
райони 2007 – 2013“ и по-
строяват къща за гости с 
девет стаи. 

Архитектите реша-
ват, че разположението 
на обекта трябва да е по 
хълма над винарната, на 
края на селото или сво-
бодно в природата. Про-
ектират постройката на 
три стъпаловидни нива, 
които следват терена и 
се вписват максимално в 
съществуващия наклон, 
без да доминират над 
околното застрояване. 
Това дори създава усеща-
нето, че къщата е вкопа-
на в земята. Модерното 
решение е с прави линии 
и правоъгълни обеми. При 
избора на материали и 
конструкция е направена 
препратка към винарска-
та изба. Всички основни 
стени са от видим бетон. 

Външните са облицовани 
с каменна зидария. Ос-
тъкленията са широки, 
а прозорците всъщност 
са подвижни врати, кои-
то заемат целите лицеви 
обеми. Зданието е с пло-
ски терасовидни покриви. 
Бетонните козирки изтъ-
няват към контура.

Етажите са последова-
телно свързани с надлъжен 
централен коридор и стъл-
би. Той е решен в цвета на 
бетона, като най-високо 
са ситуирани рецепцията, 
голям хол, трапезария и 
кухня за общо ползване. На 
средното ниво има дегус-

тационна, енотека, фит-
нес зала, две големи стаи, 
технически и обслужващи 
помещения. 

Интериорните решения

Обзавеждането в хола 
е с отворени секции и съ-
четание на модерна и кла-
сическа мека мебел. Подо-
вете са от дърво, за да 
подсилват усещането за 
връзка с природата, която 
е на една крачка разстоя-
ние. Седем са спалните 
на първия етаж, където 
стените и подовете са в 
преобладаващо сиво, ос-
ветлението е странично 
и ненатрапчиво. Баните 
са отворени, с прозрачни 
преградни стени, дървена 
мебел и бяла керамика, кое-
то е модна тенденция при 
съвременните жилища.

По предложение на ар-
хитектите всяка стая 
е обзаведена по индиви-
дуален интериорен про-
ект, като идеята е да се 
предложат разнообразни 
преживявания на посети-
телите. Мебелировката е 
модерна и минималистич-
на. Леглата са големи, а 
останалите елементи от 
вътрешното оформление 
присъстват само като ак-
центи – те са миниатюр-
ни, но в ярки цветове и с 
функционалност, подходя-
ща за времето, отделено 
за релакс. От всички жи-
лищни помещения се изли-
за директно навън, което е 
съществено предимство. 

Гостите влизат в къ-
щата на най-горното ниво 
през рецепцията и днев-
ната с широка панорамна 
гледка. Слизането надолу 
по стълбите към залата 
за дегустации и стаите 
предлага контрастно из-
живяване, наподобяващо 
подход във винарна. Дъл-
гият коридор е осветен 
над стълбите с възмож-
ност за гледка към дале-
чината.

Бъдещо намерение е да 
се построи втора подобна 
къща в близост от запад, 
като двете сгради да бъ-
дат свързани с подземен 
тунел, басейн и СПА зона 
между тях.
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ZOOM studio & арх. Тодор Обрешков спечели голямата 
архитектурна награда на КАБ за 2019-а

Елица Илчева

Третото издание на 
международния  форум 
SHARE Sofia събра в Кон-
гресния център на НДК 
над 350 архитекти, инже-
нери и урбанисти от 10 
държави. SHARE Architects 
е платформа за конферен-
ции, която обединява ня-
кои от най-добрите про-
фесионалисти в сферата 
от Централна и Източна 
Европа. Събитието в Со-
фия бе част от 11-те меж-
дународни архитектурни 
конференции на платфор-
мата за тази година и се 
организира от PROEVENT 
Cultural Association и Кама-
рата на архитектите в 
България (КАБ).

По време на форума се 
направиха презентации, 
водиха се дискусии и се 
обсъждаха новости и тен-
денции в архитектурата и 
строителството. Минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова 
откри събитието, като 
отбеляза, че „днес евро-
пейците се вълнуваме все 
повече в каква среда жи-
веем.“

Наградите на КАБ

Денят приключи  с 
официална церемония в 
Зала 8 на НДК, на която 
бяха връчени Българските 
архитектурни награди от 
КАБ. Това беше второто 
издание на конкурса, в кое-

то участваха 46 проекта, 
от които 15 бяха номини-
рани за финално журиране. 
Cпopeд peглaмeнтa нямa 
категории, клacиpaнeтo 
e по оригиналност и зна-
чимост на архитектурни-

те идеи. Учacтницитe ca 
нoвopeaлизиpaни сгради 
без ограничения в площ, 
обем и функция, рекон-
струкции, модернизации 
и адаптации, интериори, 
градски пространства. 
Cpeд кpитepиитe са при-
нос за подобряване на 
качеството на живот, 
отношение към околната 
среда, иновации и матери-
али, роля на светлината, 
eкoлoгичeн подход, разход 
на енергия, отношение на 
потребителите и местни-
те общности и др.

Г o л ямaтa  нa гpaдa 
получи Kъщa зa гocти 
„Kacтpa Pyбpa“ на ZOOM 
studio & арх. Тодор Об-
решков, който проект Ви 
представяме с архите-
ктурните и интериорни 
достойнства.

Модерната къща на село

През 2011 г. в обезлю-
деното с. Коларово, близо 
до Харманли, е построена 
винарна „Кастра Рубра“. 
Там живеят само 15 души 
и има множество изоста-
вени къщи. В избата рабо-
тят хора от съседните 
села и градове, а с орга-
низираните винени туро-
ве и дегустации на място 
започват да идват доста 
външни посетители. Все 
по-често гостите желаят 
да останат и да пренощу-
ват. През 2012 г. стопани-
те кандидатстват за фи-
нансиране по „Програмата 
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В Бангалор, Индия, ще 
бъде изграден иновативен 
град градина с устойчиви 
характеристики и здра-
вословна среда, от който 
ще се открива живопис-
на гледка към езерото 
Нагавара. Мястото за 
реализиране на проекта 
Karle Town Center (KTC) 
не е случайно. Бангалор е 
известен със силно раз-
витата си хай-тек ин-
дустрия. Всички сгради в 
KTC ще бъдат снежнобели, 
като за изпълнението им 
ще се прилагат пасивни 
техники на проектира-

не. В зданията ще се ин-
тегрират различни сен-
зорни технологии. Те ще 
събират потребителски 
данни, на базата на които 
ще се създаде и развива 
комфортна и адаптивна 
среда за работещите и 
живеещите в KTC. Очаква 
се градът градина да бъде 
завършен до 2028 г.

Karle Town Center ще 
е разположен в непосред-
ствена близост до утвър-
дения хай-тек парк „Мана-
тата“ и ще има директен 
достъп до магистралите 
на околовръстния път на 
Бангалор и разширяващи-
те се линии на метрото. 
В рамките на проекта ще 
бъдат построени жилищни 

и офис сгради, театър, ня-
колко площада за събития, 
пазар и стълбища с амфи-
театрална структура, на 
които да се организират 
локални събития. В него 
ще има много растител-
ност по улиците, буле-
вардите и крайбрежната 
алея. Ще има и големи 
зони за задържане на вода 
под земята, която ще се 
използва за напояване на 
озеленяването.

Планът за KTC е при-
дружен от „Ръководство 
за брандиране на града“ 
– специален документ, 
разработен от проектан-
тите UNStudio. Предписа-
нието е съсредоточено 
върху три идеи - градина, 

здраве и култура. „Трите 
стълба имат за цел да 
вдъхновят цяла Индия да 

дава пример на света, ко-
гато се проектират бъ-
дещи градски простран-

ства“, са обяснили от 
UNStudio в изявление за 
проекта.

Karle Town Center ще бъде завършен до 2028 г.

MAD Architects пред-
ставиха дизайн на летище 
във формата на снежин-
ка. Предвидено е обектът 
да изпълнява функцията 
на трети терминал на 
международното летище 
в Харбин, Китай, което 
е един от най-големите 
транспортни центрове в 
Североизточна Азия. Нови-
ят терминал ще разшири 
значително капацитета 
на аеропорта и ще обхване 
площ от 3300 хектара.

Вдъхновението за фор-
мата е дошло от снежния 
пейзаж в региона. Обектът 
ще се състои от спомага-
телни летищни съоръже-
ния, включително наземни 
транспортни центрове, 
хотел, търговски обекти 

и паркинги. Съоръжения 
на покрива ще имитират 
снежните могили и леките 
склонове на северните рав-
нини на Китай и ще служат 
като капандури, които ще 
осигуряват естествена 
светлина и топлина в зда-
нието. Различните нива на 
сградата ще бъдат свър-
зани от градини, които ще 
очертават основните зони 
в терминала.

„Зданието снежинка 
изглежда така, все едно 
е леко паднало на земята. 
Така се създава архите-
ктурна поезия, като съще-
временно се изразява като 
сюрреалистично междуз-
вездно пространство на 
бъдещото въздушно пъ-
туване“, обясняват архи-

тектите. По думите им 
схематичните коридори, 
които също са с форма 
на снежинка, значително 
ще съкращават времето, 
необходимо на пътниците 
да стигнат до даден гейт, 
като ще свеждат до мини-
мум задръстванията и ще 
подобряват цялостната 
ефективност на летище-
то.

След като Терминал 
3 бъде завършен, той ще 
бъде свързан с центъра на 
Харбин с високоскоростна 
железопътна линия, метро, 
летищни автобуси и други 
градски транзитни линии. 
Очаква се съоръжението 
да обслужва 43 млн. път-
ници и 320 000 изходящи 
полета годишно.

Асфалт, произведен от 
рециклирани автомобилни 
гуми, може да намали от-
падъците и да ускори раз-
витието на кръгова ико-
номика. Производител на 
новото решение е Tarmac. 
Иновативният продукт е 
създаден от строителни 
материали и раздробени 
автомобилни гуми. Фирма-
та е убедена, че скоро ще 
е възможно да се рецикли-
рат и използват повтор-

но 750 автогуми за всеки 
километър път, покрит с 
новия микс. Това ще даде 
нов живот на отпадъчния 
материал.

„Автомобилните гуми 
са пренебрегван матери-
ал“, казва Брайън Кент, 
технически директор на 
Tarmac. 

Новият материал вече 
е тестван в Ковънтри, 
Великобритания. Tarmac 
е доставила на общината 

смес с рециклиран асфалт. 
След като продуктът е 
приложен, от градския 
съвет на Ковънтри са за-
явили, че в бъдеще той би 
могъл да се използва по-
широко в населените мес-
та. Внедряването му ще 
подпомогне намаляването 
на отпадъците от гуми, 
депонирането и изгаряне-
то им, което съответно 
ще се отрази положително 
на околната среда.

НАСА ще изпрати обо-
рудване на Луната през 
2020 г. и 2021 г. за първи 
път, след като за послед-
но това беше сторено 
през 70-те години на ми-
налия век. Космическата 
агенция избра три апара-
та, разработени от аме-
риканските дружества 

„Астроботик“, „Интюитив 
машинс“ и „Орбит бийонд“, 
с които да бъдат прилуне-
ни инструменти и научно 
оборудване преди плани-
раното завръщане на ас-
тронавти през 2024 г. в 
рамките на програмата 
„Артемида“. 

Апаратите ще са с 

различен размер и форма 
– един ще е много висок, 
а други два тумбести, на 
четири крака. Те ще са 
предназначени да спуснат 
на лунната повърхност 
двайсетина полезни това-
ра, които ще бъдат осигу-
рени от НАСА. Очаква се 
през лятото НАСА да из-
бере какво научно оборуд-
ване да бъде изпратено. 
Засега е ясно, че първи на 
Луната ще кацне апара-
тът на „Орбит бийонд“ - 
през септември 2020 г. 

Американците нямат 
никакво присъствие на 
спътника на Земята от 
последната мисия „Аполо“ 
през 1972 г., макар и да из-
пращат апарати на лунна 
орбита. 

Местните власти в 
столицата на Индонезия 
Джакарта стартираха 
пилотна програма за заме-
няне на старите общест-
вени автобуси с електри-
чески превозни средства. 
Системата на градския 
транспорт в мегаполиса 
е най-голямата в света и 
обслужва над 200 милиона 
пътници, като всяка годи-
на се добавят нови марш-
рути. 

С осигуряването на по-
чисти превозни средства 
се очаква да се окаже 
значително въздействие 
върху токсичните нива на 
замърсяване на въздуха. 
Губернаторът Анис Басу-
едан е решен да направи 
Джакарта един от най-зе-
лените градове на Земя-
та. По думите му по-чис-
тият транспорт е голяма 
крачка към тази цел.

От април в мегаполиса 

са стартирали тестове 
с електрически автобуси, 
произведени от китайски 
и индонезийски компании. 
Очаква се резултатите 
от тях да дадат доста-
тъчно информация за мер-
ките и действията, които 
трябва да се предприе-
мат, за да стане възмож-
но цялостното обновяване 
на автомобилния парк на 
Джакарта с електрически 
превозни средства.
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След  едногодишна 
пауза мултижанровият 
фестивал „НОЩ/Пловдив“ 
обяви своето завръща-
не. 14-ото издание ще 
се проведе между 13 и 15 
септември под мотото 
„Общо място“. В рамки-
те на тези дни ще бъдат 
представени 130 специал-
ни събития в 75 простран-
ства със знакови курато-
ри от България и чужбина. 
Ще бъдат включени спе-
циално създадени проекти 
на автори от Германия, 
Швеция, Австрия, Турция, 
Франция, Израел, САЩ и 
др., както и множество 
инициативи, разработени 
с културните институти 
в страната.

Коя и каква е нашата 
идентичност, пазим ли 
и как семейната памет, 
смеем ли да преминаваме 
личните си граници и кога 
- това са основните въ-
проси, които програмата 
на фестивала ще изследва 
през 2019 г. 

„НОЩ/Пловдив“ е но-
сител на множество от-

личия и изиграва важна 
роля за това Пловдив да 
стане „Европейска сто-
лица на културата 2019”. 
Основните акценти в 
тазгодишната програма 

са създадени от курато-
ра Владия Михайлова (га-
лерия „Васка Емануилова” 
при СГХГ). Част от съби-
тията ще се проведат 
при „задния вход” на Ста-

рия град, разкривайки една 
по-малко популярна част 
около Източната порта, 
а други ще запознаят 
жадните за съвременно 
изкуство посетители с 
работата на обещаващи 
артисти от Австрия и 
България. Детмаг „Сне-
жанка” отново ще отво-
ри врати за посетители, 
които ще могат да видят 
изложбата Open Art Files, 
посветена на историята 
на съвременното българ-
ско изкуство.

Традиционно в „НОЩ/
Пловдив“ ще се включат 
музеи, галерии и ателие-
та, както и много читали-
ща, библиотеки, религиоз-
ни храмове и общностни 
центрове. Споделените 
пространства на Пловдив 
- улици, площади и гради-
ни, също ще бъдат артис-
тично трансформирани.

В „Клуб и Музика“ кул-
турата ще се пренесе в 
неформална, но не по-мал-
ко вълнуваща атмосфера, 
а детската програма ще 
съдържа специални ме-
роприятия и много при-
ключения за най-малките 
посетители на 3-дневния 
фестивал.

52 живописни маршрута край повече от 100 ин-
тересни забележителности в 11 планински реги-
она и най-голямата равнина у нас – Дунавската, 
са публикувани на страниците на най-новия пъте-
водител за България. Чрез „52 екопътеки за всеки” 
авторката Ели Иванова ни подканва да променим 
застоялия си начин на живот и да се отдадем на 
активна почивка сред невероятната природа по 
нашите земи.

Следвайки маршрутите в „52 екопътеки за все-
ки“, ще се натъкнете на спиращи дъха забележи-
телности и на малко известни свидетелства за 
вековната ни история. Ще видите водопади, езера, 
пещери, останки от древни светилища, долмени, 
каньони и скални образувания, а също и църкви, ма-
настири, крепости.

Сред дестинациите, които Ели Иванова е под-
брала в книгата, срещаме както по-популярни 
маршрути като Вазовата екопътека до водопад 
Скакля в Искърското дефиле и Дяволската в Ро-
допите, така и по-малко известни като Древен 
тракийски град на мъртвите в местност Пропада 
близо до Малко Търново и трасето до крепост Ка-
лето до село Кошница в Родопите.

Всяка от екопътеките е с различна дължина и 
степен на трудност – от такива с леки и кратки 
маршрути до по-дълги, изискващи по-добра подго-
товка и повече време за изминаване. Затова „52 
екопътеки за всеки“ е подходящ пътеводител как-
то за по-авантюристично настроените, които 
обичат да посещават нови места и водят по-ак-
тивен начин на живот, така и за тези, които не са 
свикнали да са в движение постоянно, но проявяват 
интерес към разходките из природата.

За улеснение на читателя Ели Иванова класифи-
цира пътеките по тяхната трудност, както и спо-
ред състоянието, в което се намират съоръжени-
ята по тях. Някои са добре запазени и поддържани, 
а по други маркировката е трудна за проследяване.

14-ото издание ще се проведе между 13 и 15 септември

Сценаристът и ре-
жисьор Саймън Кинбърг 
представя най-дръзкия 
филм за Х-Мен, правен 
някога. „Х-Мен: Тъмни-
ят феникс“ разказва 
епичната история за 
трансформацията на 
Джийн Грей от даровит 
мутант в най-мощна-
та сила във вселената. 
Кулминацията на су-
пергеройската сага от 
последните 20 години е 
истинско зрелище, кое-
то ще постави редица 
интригуващи въпроси 
относно идентичност-
та и съдбата. 

По време на опасна мисия в Кос-
моса Джийн Грей едва не загива, ко-
гато в нея се вселява сила, която 
й дава способности, по-мощни от 

всички притежавани от нея или от 
някой друг мутант. При завръща-
нето си у дома тя се опитва да се 
изправи срещу тази почти богопо-

добна сила, но тя се 
оказва твърде могъща, 
за да бъде овладяна. 
Джийн губи контрол и 
наранява най-близки-
те си хора. Нейните 
действия заплашват 
да разрушат Х-Мен, а 
героите ще трябват 
да се изправят срещу 
най-опасния си враг – 
един от тях. 

В емоционалната 
история за разделе-
нието на един свят и 
едно семейство участ-
ва звезден актьорски 
състав в лицето на 
Джеймс Макавой, Май-

къл Фасбендър, Дженифър Лорънс, 
Никълъс Холт, Софи Търнър, Тай Ше-
ридън, Александра Шип и Джесика 
Частейн.

• През 2016 г. световноизвестният композитор 
Ханс Цимер обяви, че спира с писането на музика за 
филми за супер герои, но Саймън Кинбърг успява да го 
убеди да работи с него по „Х-Мен: Тъмният феникс“.

• Това е четвъртият филм, за който Джеймс Ма-
кавой трябва да си обръсне главата. Предишните 
три бяха „Х-Мен: Апокалипсис“, „На парчета“ и „Стък-
ления“.

• За да се подготви за ролята си на Тъмния фе-
никс, Софи Търнър е чела много за различните пси-
хични заболявания. 

• За Джесика Частейн това е първият филм по 
комикс на Marvel, въпреки че е имала предложения за 
роли и преди.

Елтън Джон похва-
ли Тарън Еджертън за 
изпълнението  му  във 
филма „Рокетмен“, като 
призна, че то направо 
го е отвяло. Лентата е 
една неподправена и от-
кровена рокендрол музи-
кална фантазия, която 
разказва житейската 
история на звездата в 
годините, когато той 
прави големия си пробив 
на сцената. Заглавието 
й е вдъхновено от едно-
именния хит на Елтън 
Джон и прави аналогия с 

кариерата и шеметното 
му издигане към звездния 
небосклон. Филмът про-
следява фантастичния 
път и трансформацията 
на Реджиналд Дуайт от 
срамежливо, свирещо на 
пиано дете чудо в Крал-
ската музикална акаде-
мия, до международната 
екстравагантна супер 
звезда Елтън Джон. 

Певецът е признал, че 
му е било трудно да гледа 
„Рокетмен“, тъй като е 
трябвало да се върне към 
някои от най-мрачните 

моменти в своя живот. 
„Слава на Бог, че успях да 

се измъкна от това поло-
жение“, споделил той.
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Светослав Загорски

Едно от най-интерес-
ните кътчета в Европа, 
което си заслужава да 
бъде посетено, е столи-
цата на Южна Бохемия 
– Ческе Будейовице, из-
вестна на любителите 
на бирата с немското име 
„Будвайс“. Това не е слу-
чайно, тъй като именно 
тук се произвежда обича-
ното по цял свят меко зла-
тисто пиво „Будвайзер“. 
Градът е изключително 
живописен и притежава 
собствена атмосфера. 
Разположен е там, където 
се вливат реките Малше 
и Вълтава - недалеч от 
австрийската граница, и 
населението му наброява 
едва около 90 000 души.

Ческе Будейовице е бил 
пивоварна на Свещения 
римски император и крал 
на Бохемия Фердинанд I. С 
течение на времето мар-
ките „Будвайзер“ заедно с 
„Пилзнер“ стават най-из-
вестните представители 
на лагер бирата, която е 
мека и задължително се 
сервира силно изстудена.

Най-голямата пивовар-
на в столицата на Южна 
Бохемия 

Pivovar Bud jovický Budvar е 

отворила врати в далечна-

та 1895 г. 

Американската компа-
ния „Анхойзер Буш“ също 
произвежда бира „Будвай-
зер“, която се продава с 
голям успех, но познавачи 
твърдят, че е много по-
различна по вкус с ориги-
налната чешка рецепта. 

Малко известни факти за 
пивоварната с традиции 
в Ческе Будейовице са, че 
всеки ден оттам излизат 
за продажба 877 000 поло-
винлитрови бутилки „Буд-
вайзер“, а оборудването в 
сградата пълни по 22 ши-
шета в секунда. 

В с я к а  г о д и н а  н а д 
51 000 туристи посеща-
ват атрактивното мяс-
то, но не само заради пи-
вото. Градът има и 

богата история, и инте-

ресни забележителности.

Ческе Будейовице е 
създаден през 1265 г. от 
крал Пршемисъл Отокар II. 
Давайки му кралски и цър-
ковен статут, той го пре-
връща в достоен съперник 
на мощния двор на рода 
Розенберг, а след 1611 г. 
и на Хабсбургите. От XIII 
век просперитетът на на-
селеното място е свързан 
с пивоварството, солта и 
среброто, което се доби-
ва и от което са сечени 
монети за хазната на бо-
хемските крале.

Градът е изцяло като-
лически, но това не спи-
ра Хуситските войни на 
територията му. Все пак 
Ческе Будейовице си спе-
челва покровителството 
на Хабсбургите по време 
на Тридесетгодишната 
война. През 1641 г. пре-
живява опустошителен 
пожар, който разрушава 
голяма част от сградите. 
Докато достигне благо-
състоянието, познато от 
XVI в., минават десетиле-
тия. 

Интересен факт е, 

че през 1847 г. 
продукцията на 
известните мо-
ливи Koh-i-Noor 
с е  ме с т и  от 
Виена в Ческе 
Будейовице. До 
1890 г. градът 
остава немско-
говорящ анклав 
и се облагоде-
т е л с т в а  о т 
дългите години 
на величие. Ин-
дустриализаци-
ята през 90-те 
години на XIX в. 
дава нов тла-
сък на красивия 
бивш кралски 
град и го издига 
до сегашното 
му  положение 
на политическа, 
икономическа и 
културна столи-
ца на Южна Бо-
хемия.

Ческе Буде-
йовице е типи-
чен чешки град. 
Неговият исторически 
център е изпълнен със 
сгради в стил бел епок и 
с богати образци на ар-
хитектурата от Сред-
новековието, Ренесанса, 
ранния и късния барок. 
Интересна забележител-
ност е издигащата се на 
72 м височина Черна кула. 
От нея се открива чудес-
на гледка към лабиринта 
от стари улици и към реч-
ните брегове, находчиво 
използвани за свързване 

на новата част с истори-
ческия център. 

В Чехия няма град с по-
голям площад от този на 
Ческе Будейовице. Това е 

величественият  

„Намнести Пршемисла  

Отакара II”. 

Площадът е възхи-
тителен урбанистичен 
ансамбъл от аркади и 
стойностни сгради. Той е 
оформен като гигантска 

шахматна дъска, в сърце-
то на която е разположен 
грандиозният фонтан с 
балюстради от 1727 г., 
отразяващ майсторско-
то дело на Йозеф Дитрих. 
Около него се извисяват 
бароковите кули на из-
ящната сграда на кмет-
ството. Удивително еле-
гантната, тя е издигната 
през 1730 г. и се отличава 
със стенописи и фронто-
ни с фантастични брон-
зови фигури. От нея улица 
„Бискупска” отвежда до 
някогашния епископски 
дворец в бяло и праскове-
но, където са запазени и 
руините на средновеков-
ните укрепления. 

Любопитен обект е 
и катедралата на Ческе 
Будейовице, която през 
40-те години на XVII век 
е реставрирана в баро-
ков стил. Но най-ценната 
историческа постройка в 
града е 

Доминиканският ма-

настир с готическата 

църква от XIII в., 

който се намира на 
П и ар и с т к и я  п ло щ ад. 
Обителта е известна 
с ценните си среднове-
ковни стенописи. В про-

дължение на 200 години 
до 1785 г. манастирът е 
използван като кралска 
монетарница, но после 
е предаден обратно на 
монасите. В близост се 
намира „Складът за сол” с 
фронтон от 1513 г. – един 
прекрасен архитектурен 
образец на хранилище, 
отнасящ се към стила на 
Ренесанса.

Покрай река Малше 
е разположен Музеят на 
Южна Бохемия. В него мо-
гат да бъдат разгледани 
интересни колекции от 
исторически книги, моне-
ти и оръжия. Една от тях 
е свързана с развитието 
на железниците в региона. 
Ческе Будейовице е първи-
ят град в Континентална 
Европа, който е бил свър-
зан с друг чрез конска же-
лезница. Линията между 
Ческе Будейовице и Линц 
е строена между 1824 - 
1832 г. и останки от нея 
могат да се видят и до 
днес. Музеят известно 
време е бил затворен за 
ремонт, след което от-
ново е отворил врати за 
туристите. 

Сред красивите сгра-
ди на Ческе Будейовице се 
нареждат и 

Австро-унгарската гара, 

и бившият дворец „Вчела” 

(Пчела).

И двете здания са в 
стил бел епок и се отли-
чават със своята красо-
та. Дворецът е доста 
по-екстравагантен - боя-
дисана в златно сграда в 
стил бел епок, зад чиито 
големи прозорци на първия 
етаж и интересно офор-
мените мансардни про-
зорчета днес се помещава 
банка.

Важно е да се знае и че 
само на 10 км от града мо-
гат да се видят руините 
на замъка на чешкия нацио-
нален герой Ян Жижка.

Величественият централен площад с прочутия фонтан

Един от интересните скулптурни ансамбли в града

Доминиканският манастир

Прочутата 

Австро-унгарска гара

Черната кула и 

катедралата до нея

Исторически бирени 

вани в пивоварната в Ческе Будейовице
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A total of 400 km of national railway 
infrastructure will be modernized

Eng. Tanya Mihaylova, Deputy 
Minister of Education and Science:

The Prime Minister Boyko Borissov has carried out an inspection of the construction works 
on Trans-European transport network projects

ACCENTS friday, 14 june 2019

Превод Радостина Иванова

„The government con-
tinues with the investment 
program in the railway trans-
port infrastructure as one 
of its priorities. Trains save 
energy and are nearly 100% 
eco-friendly transport and 
will reduce the freight traffic 
by hundreds of thousands 
of tones. „A total of 400 km 
railway infrastructure will be 
modernised“.  That said the 
Prime Minister Boyko Bo-
rissov who carried out an in-
spection of the construction 
works under the projects on 
the Trans-European trans-

port network together with 
the Vice Premier Tomislav 
Donchev, the Minister of 
Transport, Information Tech-
nology and Communication 
Rossen Jeliazkov and the 
Minister of Finance Vladislav 
Goranov.

Borissov commenced 
the inspections at the site of 
the modernisation of railway 
section Sofia – Elin Pelin, 
which is a part of the Sofia 
- Plovdiv railway line. The im-
plementation of the project is 
financed under Connecting 
Europe Facility and its total 

amount includes EC grant of 
BGN 113 Million and BGN 20 
Million co-funding provided 
by the national budget. The 
construction works at the site 
were commenced in April 
2018  and their completion is 
foreseen for the end of 2020. 
The contractor is Consortium 
„Kelet AB“ DZZD, involving  
„Kelet – UT“, Hungary and  
„AB“ AD, Bulgaria.

Within the scope of the 
works under the project, 6 
bridges will be reconstructed, 
the level-crossings will be re-
moved and 17 new overpass-

es and underpasses will be 
constructed to replace them. 

Six railway stations will be 
upgraded and the platforms 

there will be modernized with 
an easier access for all pas-
sengers and in particular for 
the people with reduced mo-
bility.

Minister Rossen Jeliaz-
kov informed the Prime Min-
ister Borissov that the num-
ber of people involved in the 
works on the track is nearly 
7000. „After the  completion 
of this section the speed of 
trains could reach 160-200 
km/h.  In this programming 
period works are carried out 
for rehabilitation of 30 railway 
stations“, added Jeliazkov.

Joint FIEC-EIC program manifesto on 
the future of the construction sector
The document presents the vision on the new political framework up to 2050

On 6th and 7th June 
the European Construction 
Industry Federation (FIEC) 
held a summit of the Steer-
ing Committee (SC), a regu-
lar General Assembly (GA) 
and a conference. The fo-
rums took place in Brussels, 
Belgium and delegates of 
30 national member federa-
tions from 26 countries (23 
from the EU and EFTA and 
Turkey) took part. Bulgar-
ian Construction Chamber 
(BCC) was represented by 
Eng. Lyubomir Kachamakov, 
member of the EB and the 
MB of BCC, Chairman of the 
RO of BCC - Sofia, who is 
also Vice-President of FIEC.

T h e  e v e n t s  w e r e 
launched with a meeting of 
the SC of FIEC in the building 
of the Belgium Construction 
Confederation. In his capac-
ity of Vice-President, in the 
MB of FIEC Eng. Kachama-
kov represents common in-
terests of the construction 
federations from Central and 
East-European countries - 
Bulgaria, Croatia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Estonia, 
Romania, Slovakia and Slo-
venia. 

After the SC meeting, a 
work dinner was organised 
for all participants in the 
events, and during it was 
celebrated the 30-years-long 
work of the FIEC's Director 
General Ulrich Paetzold and 
his retirement from the posi-
tion. Paetzold wished suc-

cess to his successor Do-
menico Campogrande, who 
so far was Social Dialogue 
Director at FIEC. During the 
celebration Eng. Lyubomir 
Kachamakov handed over a 
congratulatory address to Ul-
rich Paetzold on behalf of the 
BCC's MB, together with the 
almanac „10 years Bulgarian 
Construction Chamber“. 

As  pa r t  o f  t he  p ro -
gramme, prior to the FIEC's 
Steering Committee meeting, 
a conference was held enti-
tled: „FIEC and EIC (Europe-
an International Contractors) 
Manifesto for the EP and EC 
-mandates 2019 - 2024“. 
Three main topics were 
discussed: „The European 
Elections impact on the EU 
institutions (EP and EC)“, „ 
Presentation of the Manifesto 
on the EP and EC mandates 
2019 - 2024“ and „Future of 
„Construction 2020“ Initia-
tive“.

During the General As-
sembly reports on the activi-

ties of all commissions and 
workgroups within the Euro-
pean Federation were pre-
sented. 

Eng. Kachamakov re-
ported that in his sector - 
SME, all documents issued 
by FIEC are coordinated with 
the member federations and 
are in conformity with the 
interests of the small and 
medium-size enterprises. 
„No complaints or signals, 
addressed to FIEC in respect 
to SME have been registered. 
As „federation of federations“ 
we are going to monitor and 
protect their interests. They 
represent the biggest share 
within the structure of the 
separate federations“, stated 
Eng. Kachamakov. 

At their meeting, FIEC 
and EIC came out with a 
common programme docu-
ment - Manifesto „Construc-
tion 2050. Building today the 
future Europe!”. The docu-
ment presents the vision of 
a new political framework for 

the sector, including a holis-
tic approach on behalf of the 
policy makers. Its goal is an 
unified and balanced policy, 
involving strong partnership 
between the European insti-
tutions, the member-states, 
the European social partners 
and all the stakeholders. 

The General Assembly 
of the European Federation 
unanimously elected  Prof. 
Thomas Bauer as a president 
of FIEC (2021 - 2023), who 
is currently Vice-president. 
Bauer obtains professional 
management experience of 
many years within the sec-
tor. During the period 2011 
- 2016 he used to be Chair-
man of the MB of the Ger-
man Construction Industry 
Central Union (HDB - Haupt-
verband der  Deutschen 
Bauindustrie e.V.). Currently 
he is Chairman of the Super-
visory Board of BAUER AG, 
Schrobenhausen, Germany. 

The GA approved the 
report of the internal audi-
tor, the FIEC's income and 
expenditure report per 2018, 
and the 2019 budget. After 
that the annual report on the 
Federation's activities was 
presented and the Statis-
tics report on the European 
construction sector, com-
prising basic data about the 
construction industry. At the 
end of the meeting it was de-
cided the next FIEC General 
Assembly would be held in 
November.

FIEC statistical report on the European Construction sector, including basic data 
about the construction industry in 2018 (EU 28) indicates, that the total volume of 
construction amounts to EURO 1,427 Billion, and the value of the gross fixed capital 
formation is 43,7%. There are 3,3 million companies in the sector, 95% of which 
are small and medium-size enterprises with less than 20 employees, and 93% are 
with less than 10 employees. Construction's share in the GDP of the European 
Union is 9%, the total number of people involved in the sector is 14,8 million, and 
the document notes the multiplying effect: 1 employee in construction sector = 2 
persons, working in another sector. Furthermore: 29% is the share of all employed 
in the industry, which represents 6,4% of the total number of employees in Europe.

Additional information about the FIEC statistical report will be available in the 
next issue of the newspaper

Yearly more than 1100 
students choose a profession 

Mrs. Mihaylova, you are 

a Deputy Minister of Educa-

tion and Science, but also 

an engineer by profession. 

Would you, please introduce 

yourself in a few words to 

the readers of the „Stroitel“ 

Newspaper.

The more important thing 
to me is my involvement in 
vocational education, and not 
the position I occupy in the in-
stitution. And what I would say 
is that my education is in the 
field of engineering, but I am 
a teacher by vocation. The 
subject I graduated from the 
Technical University of Sofia 
is „Automated equipment in 
machine building“, at the Auto-
mation of Discrete Production 
Department. In addition, I have 
a Diploma in „Professional 
Pedagogy“ and additional 
qualifications in management 
and marketing, and optical 
and medical equipment. I have 
acquired a third professional-
qualification degree. All this 
allows me to orient myself well 
both in the labyrinth of elec-
tronics and automation.

I am glad that the Me-
chatronics specialty is very 
much desired in the second-
ary school because it gives an 
opportunity to put an end to 
the dispute that exists in our 
circles about the proper enti-
tling - machine engineer or an 
electrical engineer. The fact is 
that nowadays there is noth-

ing like a pure sector or sci-
ence, and it is a contemporary 
challenge for the vocational 
education as well. If we do not 
accept the challenges related 
to the new technologies in the 
present, we will not be able to 
keep in step with the times. All 
this means that the methods 
of teaching, and the equip-
ment in classrooms should 
also correspond to modern re-
quirements. So the conclusion 
is that the path of change in 
society can not go without an 
upgrade of education.

Is there available infor-

mation about the number of 

students currently attending 

construction related class-

es?

In a broader aspect, involv-
ing construction and architec-
ture, urbanism and geodesy, 
the number of the children 
being trained there from 8th 
to 12th grade is 5936. This 
means that the yearly admis-
sion covers about 1100 -1200 
students in 29 vocational high 
schools. There are such class-
es in 3 secondary and 2 inte-
grated schools as well. And 
the good news is that most of 
the students graduate with a 
third degree - technician level, 
which allows for their good re-
alization.
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Футбол

Тенис

Инж. Борис Недялков

ФИНАЛНА ФАЗА

Останаха само 3 кръга до края на Висша лига 
от Българската строителна футболна лига (БСФЛ) 
след изиграването на поредния тази седмица. Шам-
пионът във Висша лига за този сезон е ясен на 90%, 
докато в Първа дивизия титлата все още не е раз-
пределена и интригата ще се запази до финала на 
първенството.

ВИСША ЛИГА

„Марибор строй“ записа категорична победа със 
7:0 над „Каммартон България“ с 5 гола на Борислав 
Беширов и по един на Николай Зайков и Кирил Донев. 
С този успех „Марибор“ почти си осигури титлата 
за настоящия сезон, след като прекият му конкурент 
„Инфра Холдинг“ допусна неочаквана загуба от „Кор-
дел България“ с 5:7. Точни изстрели за по-добрите 
реализираха Милен Кръстев (4), Александър Топузов 
(2) и Данаил Матеев (1), а за „холдинга“ се отчетоха 
Димитър Димитров (2), Иво Велчев (1), Георги Асенов 
(1) и Валентин Маринов (1). Разликата между лиде-
рите в класирането е 7 точки.

„Булстрой груп“ - другият преследвач на водача, 
спечели благодарение на 6-те гола във вратата на 
G.P.Group, изпълнени от Юлиан Младенов (2) и Руси 
Шутев (1), Станимир Стаменов (1), Петко Петков 
(1) и Фикрет Калфа (1), а допусна три в собствената 
си врата, дело на Бончо Смилков (2) и Теодор Сърбев. 
„Булстрой груп“ е 
на 12 т. от „Ма-
рибор“, но е с два 
мача по-малко.

С р е щ а т а 
между „Контракт 
сити“ и „Монтаж 
Строителни Кон-
струкции“ преми-
на с интересни 
о б р ат и .  Пр е з 
първата част „Контракт“ беше пълен господар на 
терена и поведе в резултата с 3:1 чрез попадения на 
Милен Кикарин и Мохамед Сила (2), а за „монтажни-
ците“ отбеляза Ивайло Курдоманов. През втората 
половина с два гола на Калин Митов „Монтаж Стро-
ителни Конструкции“ стигна до точката в мача с 
оформеното 3:3.

По същия сценарий се разви и срещата между 
„Бокал“ и „Пайп систем“. В края на полувремето ре-
зултатът беше 3:1 за „Бокал“ след хеттрик на Расим 
Рашид и гол на Денис Борисов за „Пайп“. Във втората 
част последваха две попадения на Ивайло Стойчев 
за „Пайп“ и срещата приключи 3:3.

ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Нови 7 гола в актива на Дилян Василев и победа 
за „Ромстал Хес“. Такава е равносметката след сблъ-
съка на тима с Old Boys, който завърши 12:4. Точни за 
ромсталци бяха и Кристиян Тодоров (4), и Владислав 
Славов, а за „старите момчета“ се разписаха Михаил 
Димов (1), Иван Тошев (1) и Стилян Йоцов (2).

„Агенция Пътна Инфраструктура“ не срещна го-
ляма съпротива и с лекота преодоля селекцията на 
„Кондекс“ с 5:2. Четири попадения за АПИ реализира 
Константин Желязков, а едно беше на Темелко Терзи-
ев. За „Кондекс“ се отчетоха Ивайло Русев и Здравко 
Стойчев.

В дербито на кръга „Онлайн Машини“ пречупи „Вива-
ком“ с 5:4 след доста единоборства пред двете врати 
и по-точен мерник 
на онлайн тър-
говците Николай 
Йотков (2), Емил 
Иванов (2) и Влади-
мир Петров (1). За 
„телекома“ отбе-
лязаха по два пъти 
Симеон Митрев и 
Стоян Янев.

Ле
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т
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т
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а 

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Габриела Петрова за-
почна летния сезон по от-
личен начин. Българската 
състезателка в тройния 
скок стана третата родна 
атлетка, която се класира 
за Световното първенство 

в Доха през есента след Ра-
дослава Мавродиева и Ивет 
Лалова-Колио. Петрова спе-
чели силния международен 
турнир „Пааво Нурми” в Тур-
ку (Финландия) с резултат 
от 14.29 м (+2.6 м/сек). С 
най-силния си опит с вятър 
в рамките на допустимите 
стойности - 14.22 м (+1.6 
м/сек), възпитаничката на 

Атанас Атанасов покри нор-
матива за планетарния фо-
рум, който е 14.20 м. 

Второто място в Турку 
зае представителката на 

домакините Кристина Мя-
кела с 13.97 м (+1.4 м/сек), а 
трета се нареди Теа Лафорд 
от Доминикана с 13.91 м 
(+1.4 м/сек).

Футболните ни нацио-
нали все още имат реален 
шанс да участват на Евро 
2020 въпреки лошите си ре-
зултати до момента. Това 
е възможно заради едно от 
най-сложните правила на 
Лигата на нациите. Там 
България завърши втора в 
своята група, но благода-
рение на горните дивизии 
„А“ и „Б“ може да стигне до 
заветните баражи. Въпрос-
ното правило гласи, че ако 
даден отбор, класирал се 
за баражите, вече си е оси-
гурил участие за Евро 2020 
посредством квалификаци-
ите, то друг тим от съща-
та дивизия или по-долната 
заема неговото място. Така 
от 24-те състава в тези ди-
визии: Португалия, Холандия, 

Англия, Швейцария, Белгия, 
Франция, Испания, Италия, 
Хърватия, Полша, Германия, 
Исландия, Босна и Херцего-
вина, Украйна, Дания, Шве-
ция, Русия, Австрия, Уелс, 
Чехия, Словакия, Турция, Ир-
ландия и Северна Ирландия, 
17 от тях е достатъчно 
да си осигурят участие на 

предстоящото Европейско 
първенство чрез протича-
щите в момента квалифика-
ции, за да заемем мястото 
на някой от тях.

Голямо предимство е 
фактът, че сме най-добри-
ят втори отбор в Дивизия 
„C”. Румъния събра повече 
точки от България, но тъй 
като една група беше само 
с 3 отбора, резултатите 

срещу последния в групата 
не се броят. Така национа-
лите ни изпреварват се-
верните ни съседи, защото 
равенството ни 1:1 със Сло-
вения на „Васил Левски” не 
се счита.

Трябва да се има предвид, 
че пред България са Шот-
ландия, Норвегия, Сърбия и 

Финландия, като победите-
ли в групите си в Дивизия 
„С”. Те със сигурност ще иг-
раят за баражите в Дивизия 
„С”, т.е. ако България заеме 
нечие място на баражите, 
то ще бъде в Дивизия „А” или 
„Б”. Националите ни могат 
да участват в баражите на 
нашата дивизия единствено 
ако някой от отборите в нея 
се класира през квалифика-
циите.

Досега са минали едва 
4 от общо 10 кръга на ква-
лификациите, но нещата в 
повечето групи започват 
да придобиват ясна карти-
на. Испания, Италия, Полша, 
Белгия единствени изглеж-
дат на 90% класирали се, 
тъй като те имат пълен 
актив от 12 точки и всички 
отбори в техните групи са 
изиграли по 4 срещи. Сигур-
ни изглеждат още и Англия, 
Португалия, Германия, Русия, 
Украйна и Ирландия. „Море-
плавателите“ спечелиха 
трофея в Лигата на нации-
те, но това не им гаранти-
ра място на Евро 2020. Има 
сценарий, при който Порту-
галия, Англия, Швейцария, 
Холандия ще играят на ба-
раж и през март догодина.

Най-добрият ни тенисист Григор 
Димитров участва в специален проект 
на лайфстайл списанието Gio. Заедно 
със свои колеги той засне фотосесия 
и отговори на пет въпроса, които бяха 
зададени към всеки от останалите 21 
тенисисти. Сред тях личаха имената 
на Стан Вавринка, Диего Шмарцман, 
Миша Зверев и други, а проектът беше 
наречен „Лицата на тениса“. Ето какво 
е споделил Гришо:

Какво най-много обичате в тени-

са? 

Състезанието. Обичам всекиднев-
ното предизвикателство, което той 
предлага, и пречките, които трябва да 
се преодоляват. Също така, гледайки 
себе си, откривате в кои битки искате 

да се победите и кои трябва да пропус-
нете. За мен тенисът е един от най-
комплексните спортове.

Ако можете да се върнете назад 

във времето и да играете срещу те-

нисист, който вече се е оттеглил, то 

кой би бил той? 

Определено бих искал да играя сре-
щу Бьорн Борг и Джон Макенроу. Два-
мата са пълни противоположности, но 
има толкова много да се уча от тях. 
Всеки има съвсем различна игра. Всеки 
път, когато са играли един срещу друг, 
можете да видите различията, но мо-
жете и да научите много.

От всички най-добри жени тени-

систки, минали и настоящи, с кого 

мислите, че ще бъде най-голямото 

предизвикателство да играете?

С Щефи Граф заради начина, по 
който тя прави всичко на корта. Този 
слайс, който може да те откаже, движе-
нието по корта и този удар от форхенд.

Кое е Вашето оръжие на корта?

Не знам. Бих искал да кажа, че това 
са някои от ударите, но мисля, че основ-
ното е как използваш тялото си - дви-
жението и ловкостта. Да преследваш 
различни топки, да вземаш правилните 
решения. Тялото ми е най-голямото ми 
предимство, защото когато излезеш 
на корта, въпреки че тенисът е много 
умствен спорт, трябва да използваш 
физическото си състояние.

Какво искате да си спомнят за 

Вас хората след 50 години?

Определено искам да съм оставил 
някаква следа в спорта. Не от гледна 
точка на рекордите… това не е било 
моя цел. Едно от основните неща за 
мен е хората да видят, че спортисти-
те са като всички останали.

Просто сме добри в това, което 
правим, но всички ние също трябва да 
се справяме с проблемите си извън 
корта. Имам своите демони, очаква-
ния и т.н. Със сигурност бих искал да 
бъда запомнен и с добри резултати, и 
като шампион от турнира от Големия 
шлем.

Българката стана третата родна атлетка 
с покрит норматив за Световното
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В следващия брой очаквайте

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

АНАЛИЗИ ТЕМА МАРШРУТИ

Статистически доклад 
на FIEC за европейския 
строителен сектор

Шалон-ан-Шампан – 
история и 
романтичен дух
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ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
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Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
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съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Adidas пуска маратонки за почитателите на „Игра на тронове“

Елица Илчева

Посетителите на Wine 
Fest Burgas 2019 ще могат 
да опитат любимата на-
питка на Тирион Ланистър 
от „Игра на тронове”, а 
именно вино от Дорн. То е 
създадено от французина 
Тибо Барде, който е голям 
почитател на сериала. 
След 3-годишни експери-
менти и задълбочен анализ 
и проучване на географ-
ските карти на фикцио-
налния свят на сериала в 
избата му са бутилирани 
30 хил. шишета с имена 
„Вино от Дорн“ и „Наслада-
та на дяволчето“. И макар 
че от HBO са помолили ви-
нарят да преустанови про-
изводството, той може да 
продаде всичко направено 
досега и част от него ще 
стигне до Wine Fest Burgas 
2019.

Събитието  е  пла -
нирано за 26 - 28 юли в 
Експозиционен център 
„Флора” и се подготвя със 
съдействието на общи-
на Бургас. То идва точно 
в разгара на лятото, за 
да представи най-новото 
от български и световни 
изби. За да разчупят об-
становката, организато-
рите за първа година ще 
презентират и селекция 
от екзотични спиртни на-
питки - една от които е 

китайската Маотай, 

направена от 

ферментирало сорго.

Премиера за България 
ще бъдат и дюлевата и 
крушова ракия с шафран 
от Меларуж. Фокус ще 

има и върху малиновото 
вино, което ще предста-
вят три различни фирми. 
Жители и гости на града 
ще могат да опитат и 
козе сирене с трюфели от 
Du Chef Radichev и други 
месни и млечни деликате-
си.

Всеки посетител ще 
получи стъклена бранди-
рана дегустационна чаша 
и възможността да гла-
сува за най-доброто вино 
на фестивала. От щан-
довете на изложителите 
ще може да се пазарува 
на цени на производите-
лите, които са от Бълга-
рия, Италия, Аржентина, 
Франция, Нова Зеландия и 
страни от Балканския по-
луостров.

Междувременно за по-
читателите на „Игра на 
тронове“, който следва 
историята на фентъзи 
епос поредицата „Песен за 
огън и лед“, Adidas и HBO 
предложиха нещо, което 
да запълни празнотата 
от края на вълнуващата 
поредица. Става дума за... 
маратонки.

Спортните обувки 

са в тъмен цвят и украсени 

с изображение, което 

напомня Железния трон.

Отстрани се забеляз-

ва надпис For the Throne. 
Моделът, който е създа-
ден по технология без ле-
пило, е получил названието 
Game of Thrones x adidas 
SPEEDFACTORY AM 4 For 
The Throne. Един чифт ще 
се продава за 150 долара. 

Припомняме, че герман-
ската компания за спорт-
на екипировка планира да 

използва само рециклиран 
полиестер за своите обув-
ки и дрехи от 2024 г. Това 
ще стане след плавен пре-
ход на влаганите матери-
али, заложен за идните 6 
години.

Столичната община инвестира 
5 млн. лв. за обновяване на 
лечебни заведения
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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

- Ало, скъпи,  
в карбуратора има вода!
- Кажи вярно... Ти въобще 
знаеш ли къде се намира 
карбураторът?
- Дааа, в колата.
- А къде е колата?
- В реката.

Влагат  
близо 20 млн. лв. във 
възстановяването 
на белени площи
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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

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


