
Идеята e мястото да се превърне в символ на българската духовна 
идентичност и държавност

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

®

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Брой 27, година XI, 5 юли 2019

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

Екип в. „Строител“

В зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска-
та академия на науките (БАН) бе учредено 
сдружение с нестопанска цел „Национален 
инициативен комитет за възстановяване 
на Голямата базилика в Плиска“. Предметът 
на дейност на Сдружението е консервация, 
възстановяване, експониране, социализира-
не и популяризиране на християнски храм – 
Голямата базилика в Плиска, Манастирския 
комплекс и церемониалния път до храма. 
Проектът предвижда изграждане на Алея на 
владетелите по протежение на старинния 
път до Голямата базилика, както и рестав-
рация на Източната порта на каменната 
крепостна стена. Идеята на инициативния 
комитет е мястото да се превърне в сим-
вол на българската духовна идентичност и 
държавност.

За председател на Управителния съ-
вет на „Национален инициативен комитет 
за възстановяване на Голямата базилика в 
Плиска“ с пълно мнозинство беше избран 
акад. Стефан Воденичаров, бивш председа-
тел на БАН и бивш министър на образова-
нието, младежта и науката в първото пра-
вителство на премиера Бойко Борисов. За 
зам.-председатели бяха избрани инж. Симеон 
Пешов, почетен председател на Камарата 
на строителите в България, и проф. д-р Бони 
Петрунова, директор на Националния исто-
рически музей. В Управителния съвет влизат 
още акад. Пламен Карталов, директор на Со-
фийската опера и балет, арх. Георги Бакалов, 
бивш председател на УС на Съюза на архи-
тектите в България, арх. Лидия Станкова, 
директор дирекция в КСБ, и изп. директор 
на Камарата инж. Мирослав Мазнев, който 
ще бъде и изп. директор на Сдружението.

„Искам да Ви благодаря за тази висока 
чест да бъда председател на Сдружение-
то. Радвам се, че учредяването се случва в 
голямата зала на БАН, защото Академията 
е тази, която служи за запазването на духо-
вността“, бяха първите думи на акад. Сте-
фан Воденичаров след избора му за предсе-
дател на УС на Сдружението. Той подчерта, 
че живеем във времена, в които се усеща 
липса на национален идеал и цели и млади-
те хора губят своите корени. „Наскоро бях 
в Плиска и попитах дали има посетители. 
Отговориха ми, че за съжаление са малко. 
Всички ние знаем, че приносът на България 
към европейската цивилизация е започнал 
оттам. Нека заедно да направим инициа-
тивата реалност, за да имат младите хора 
символ, пример и да се гордеят, че България 
е дала толкова много на Европа“, сподели 
той.  стр. 12-13
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Необходима е 
регулация чрез 
закон на индустриалните 
зони  стр. 6-7

 стр. 8-9

Антоанета Барес, изп. директор на 
„Национална компания индустриални 
зони“ ЕАД: 

Проведе се заседание  
на Разширения управителен 
съвет на КСБ



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 5 юли 2019

ПРЕДСТОИ  ВИ  ПРОЕКТ 
В  ГРАДСКА  СРЕДА?

КОЛЕСНИ  БАГЕРИ  KOMATSU

  euromarket.bg     construction@euromarket.bg     0888 811 537

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Станаха ясни и комисиите, в които българските евродепутати ще участват
Емил Христов

Новият Европейски парламент 
(ЕП) проведе първата си пленарна 
сесия. На нея с 345 гласа от 667 
валидни бюлетини за председа-
тел на ЕП бе избран Давид Сасо-
ли (С&Д, Италия). Той е роден във 
Флоренция на 30 май 1956. През 
май 2019 г. е получил вот като ев-
родепутат от листата на Демо-
кратичната партия в Централна 
Италия за трети мандат. Сасоли 
ще ръководи Парламента до януари 
2022 г. 

В обръщение към ЕП непосред-
ствено след гласуването Давид 
Сасоли благодари на колегите си 
за оказаното му доверие. „През по-
следните месеци прекалено мно-

го хора подклаждаха разделение 
и конфликти, които считахме за 
тъжен спомен от миналото ни. 
Вместо това гражданите показа-
ха, че още вярват в този невероя-
тен проект - единствения, който 
предлага решения на глобалните 

предизвикателства пред нас“, 
подчерта той. По думите му в ЕП 
трябва да се възобнови процесът 
на интеграция, така че да се от-
говори на нуждите на гражданите 
на ЕС. 

Давид Сасоли начерта и при-
оритетите на Парламента през 
следващите няколко години. „Сви-
детели сме на важни трансформа-
ции – младежката безработица, 
миграцията, климатичните изме-
нения, дигиталната революция, 
новият световен баланс са само 
някои от тях, които се нуждаят 
от нови идеи и смелост“, каза 
председателят на ЕП.

В Страсбург бе гласуван и чис-
леният състав на 20-те парламен-
тарни комисии и 2-те подкомисии, 

които самостоятелно предстои 
да определят свои председатели. 
17-те български евродепутати ще 
бъдат членове в 11 постоянни ко-
мисии и в една подкомисия на ЕП. 
Александър Йорданов (ГЕРБ/ЕНП), 
Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) и Сергей 
Станишев (БСП/СД) влизат в Ко-
мисията по външни работи. В тази 
по култура и образование са Асим 
Адемов (ГЕРБ/ЕНП) и Андрей Сла-
баков (ВМРО/ЕКР). Атидже Али-
ева-Вели (ДПС/ОЕ) и Радан Кънев 
(ДСБ/ЕНП) са членове на Комиси-
ята по заетост и социални въ-
проси, а Ангел Джамбазки (ВМРО/
ЕКР) - в тази по правни въпроси. 
Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) е член 
на Комисията по вътрешния па-
зар и защита на потребителите. 

В състава на тази по регионално 
развитие ще са Андрей Новаков 
(ГЕРБ/ЕНП) и Цветелина Пенкова 
(БСП/СД). В Комисията по промиш-
леност, изследвания и енергетика 
са Иво Христов (БСП/СД), Искра 
Михайлова (ДПС/ОЕ) и Ева Майдел 
(ГЕРБ/ЕНП), а в тази по граждан-
ски свободи, правосъдие и вътреш-
ни работи - Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) 
и Елена Йончева (БСП/СД), която 
е и в подкомисия, отговаряща за 
сигурността и отбраната. Петър 
Витанов (БСП/СД) влиза в Комиси-
ята по транспорт и туризъм, а в 
тази по бюджетен контрол – Цве-
телина Пенкова (БСП/СД). Евроде-
путатът ни Емил Радев ще бъде 
в Комисията по петиции заедно с 
Радан Кънев. 

Започна вторият етап 
на бетонирането на релсов 
път между изграждащите 
се Метростанция 6 (при 
Малък градски театър „Зад 
канала“) и Метростанция 8 
(Орлов мост). Работите 
се изпълняват от „Трейс 
Груп Холд“ АД и са част от 
„Проект за разширение на 
метрото в София: трета 
метролиния депо „Ботевг-
радско шосе” – бул. „Вл. 
Вазов” – централна град-
ска част – жк „Овча купел”, 
Обособена позиция 3: Учас-
тък от км. 6+561.05 (край 
на МС 8) до км. 4+950.00 с 
2 броя метростанции и ту-

нелен участък по НАТМ.
От „Трейс Груп Холд“ 

съобщиха, че отсечката, в 
която извършват бетонира-
нето, е с два коловоза, всеки 
с дължина 1620 м. Конструк-
цията на релсовия път се 
състои от обемно закалени 
релси тип 49 и двублокови 
траверси по спецификация 
на „Метрополитен“ ЕАД, 
скреплението е еластично 
SKL 14. Релсовият път е 
безбаластов и безнаставов. 
В участъка има две съоръ-
жения (S-връзки): първото 
- преди МС 6, и второто - 
преди МС 8. 

„При първия етап са 

монтирани и бетонирани 
двата коловоза от начало 
на проекта до края на блок 2 
на МС 6. В този участък е 
монтирана и бетонирана 
S-връзката преди Метро-
станция 6. Релсовият път 
е монтиран на поза и тра-
версите са обути с т.нар. 
ботуши, в които има поста-
вена двойнорифелова под-
ложка. В деня преди бето-
нирането релсовият път се 
повдига на проектно ниво, 
извършва се нивелация, 
укрепва се, след което се 
изпълнява кофраж за отво-
днителна канавка в между-
релсието на всеки коловоз. 

В настоящия втори етап 
се извършва бетониране 
по десен коловоз, обратно 
на километража от ВУ 6-8 
към изходна шахта на ТПМ“, 
обясниха от дружеството.

От компанията инфор-
мираха още, че успоредно се 
изпълняват и допълнителни 
дейности по метростан-
циите 5, 6, 8 – монтиране 
на контактна мрежа, елек-
трически системи и инста-
лации, телекомуникационни 
работи, ОВиК и ВиК, както 
и интериорни оформления на 
станциите и прилежащите 
им входове.

Понастоящем „Трейс 

Груп Холд“ АД работи по 
строителството на пет 
метростанции, включени в 

различни обособени позиции 
от изграждането на тре-
тия метродиаметър.

Снимка Добрин Кашавелов
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Отсечката Драгоман – Сливница от автомагистралата се изпълнява с добри темпове
Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Довеждащият път за 
Индустриална зона „София 
– Божурище“ трябва да 
бъде направен възможно 
най-бързо и ускорено. Това 
разпореди министър-пред-
седателят Бойко Борисов 
по време на инспекция на 
строителните дейности 
по изграждането на АМ 
„Европа“ в участъка Драго-
ман – Сливница. Той беше 
придружен от вицепре-
миера Томислав Дончев, 
министъра на финансите 
Владислав Горанов и зам.-
министъра на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Николай 
Нанков. Непосредствено 
преди това премиерът по-
сети и Индустриална зона 
„София – Божурище“.

„Трябва да се стартира 
незабавно довеждащият 
път. Чухте какво казват 

от немските заводи – раз-
продадени са всички пар-
цели на индустриалната 
зона. Не само че инвести-
торите не си отиват, но 
идват и още повече. Като 
дойдат и още по-големите 
заводи, и тази магистрала 
ще отеснее, още преди да 
я построят“, каза преми-
ерът Борисов, след като 
разгледа производствени 
и логистични площи в ИЗ 
„София – Божурище“. Той 
отбеляза колко добре и 

качествено е изградена 
инфраструктурата там. 
(Повече за развитието 
на индустриалните зони в 
България четете в интер-
вюто с Антоанета Барес, 
изп. директор на „Нацио-
нална компания индустри-
ални зони“ ЕАД на стр. 6-7)

По време на обикол-
ката на отсечката Дра-
гоман – Сливница от АМ 
„Европа“ Николай Нанков 
запозна Борисов с постиг-
натия напредък до мо-

мента. Зам.-министърът 
припомни, че строител-
ните дейности по нея са 
стартирали в средата на 
май тази година и тя ще 
бъде завършена до 2021 г. 
В участъка с дължина 
17 км ще бъде изградено 
второ платно, а старо-
то ще се реконструира. 
Инвестицията е за 117,3 
млн. лв. Обектът се из-
пълнява със средства от 
републиканския бюджет 
по програма „Ново стро-

ителство“ на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
По думите на Нанков дей-
ностите вървят с много 
добри темпове – само 
за месец всички 17 км са 
трасирани, над 30% от 
хумусния слой са премах-
нати, 8% от насипа вече 
са положени и основата 
на пътя е готова на 2 км 
от отсечката. От про-
верката стана ясно още, 
че през есента се очаква 
да стартира изграждане-

то и на друг участък от 
автомагистралата – от 
ГКПП „Калотина“ до Дра-
гоман.

Строителството на 
АМ „Европа“ – между ГКПП 
„Калотина“ и Софийския 
околовръстен път, с дъл-
жина 48 км е разделено 
на три части. За две от 
отсечките е предвидена 
модернизация на същест-
вуващия първокласен път 
I-8 между Калотина и Сли-
вница. Първата е от ГКПП 
„Калотина“ до Драгоман с 
дължина 14,5 км, която ще 
бъде финансирана от Ме-
ханизма за свързана Евро-
па и националния бюджет. 
Вторият участък е вече 
изпълняващият се Драго-
ман – Сливница. Третият е 
от Сливница до връзката 
със Северната скоростна 
тангента. Той е с дължина 
16 км и ще преминава по 
ново трасе. В момента за 
тази отсечка се изготвя 
технически проект.

Проектът ,,Модернизация на железопът-
ния участък Септември – Пловдив и изграж-
дане на 4 бр. пътни надлези“ по Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) 
беше отличен в конкурс на ЕК по инициати-
вата „Европа в моя регион“ (#EUinmyRegion). 
Той е сред 20-те избрани от целия ЕС, които 
представят успешно решен проблем с евро-
пейско финансиране. Наградата е изработ-
ването на професионално едноминутно ви-
део. То се разпространява по всички онлайн 
канали на ЕК и на инициативата „Европа в 
моя регион“.

Проектът е на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“. Той е на 
обща стойност 20 млн. лв. и решава един 
от най-важните въпроси при подобряване 
качеството на жп транспорта в страната 

– как да бъде постигната значително по-ви-
сока скорост на движение на влаковете (до 
160 км/ ч) при свеждане до минимум на риска 
от инциденти и жертви при пресичане на жп 
линиите от други превозни средства.

„За България партньорството с Евро-
пейската служба за борба с измамите е от 
изключително значение.“ Това е отбелязал 
министър-председателят Бойко Борисов 
по време на срещата си в Министерския 
съвет с ген. директор на ОЛАФ Виле Ита-
ла. Тя се състоя в рамките на първото 
официално работно посещение на Итала 
у нас от началото на мандата му, който 
започна през август миналата година. Ген. 
директор на ОЛАФ е споделил пред преми-
ера, че е впечатлен от постиженията на 
българското правителство в борбата сре-
щу контрабандата, и е поздравил Борисов 
за това. Виле Итала е изразил надежда, 
че отличното партньорство между бъл-
гарските служби и ОЛАФ ще продължи и 
занапред.

„Разбира се, и в най-доброто сътруд-
ничество винаги има потенциал за над-
граждане и по-добри резултати“, е посо-
чил Бойко Борисов и е допълнил, че могат 
да се търсят възможности и конкретни 
действия в тази посока. Министър-пред-
седателят е обърнал специално внимание 
на значението на активния обмен на опе-
ративна информация.

Премиерът Борисов е акцентирал и 
върху новата Стратегия за борба с изма-
мите, която Европейската комисия прие в 

края на април. Той е казал, че се надява тя 
да има сериозен принос за усъвършенст-
ването на съществуващата система за 
превенция, разкриване и санкциониране на 
измами, засягащи бюджета на ЕС. Преми-
ерът е добавил, че основните аспекти на 
осъвременената стратегия ще бъдат от-
четени и на национално ниво.

Бойко Борисов е коментирал още, че 
страната ни е приела Национална страте-
гия за превенция и борба с нередностите и 
измамите за периода 2014 – 2020 г., като 
предстои да се разработи нов документ 
за 2021 - 2027 г. Той е информирал още ген. 
директор на ОЛАФ, че България изпълнява 
в пълен обем задълженията си за докладва-

не на нередности по европейските фондо-
ве и програми. Създадена е нормативна 
база, която гарантира, че се проверява и 
се взема отношение по всяка информация, 
представляваща съмнение за извършена 
нередност.

В рамките на разговора Бойко Борисов 

е посочил още, че България последовател-
но подкрепя предложенията за укрепване 
на капацитета на ОЛАФ и създаването на 
нормативна рамка за ефективно сътрудни-
чество между Европейската прокуратура 
и Европейската служба за борба с изма-
мите.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ЦЕНАТА НА ЕДИН НОВ ВЕРИЖЕН БАГЕР Е МАКСИМУМ 18% 
ОТ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МУ ЖИВОТ,

А РАЗХОДИТЕ ЗА ГОРИВО НАДХВЪРЛЯТ 50%? 
ПОМИСЛЕТЕ ЗА ТОВА.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

По-високата производителност на хибридния багер Komatsu HB365LC-3,
в съчетание с по-ниските му разходи за гориво 

в сравнение с конвенционални модели, води до повече от 
170 000 ЛЕВА ПРЕКИ ИКОНОМИИ ЗА 10 000 МОТОЧАСА, 

без да се броят значителните икономии от ремонт и поддръжка.

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ТОВА.

Анна Радева

Фонд на фондовете 
подписа договори за из-
пълнение на финансов ин-
струмент „Микрокреди-
тиране със споделен риск“ 
с трима избрани финансо-
ви посредници – Първа ин-
вестиционна банка (ПИБ), 
„Микрофонд“ и СиС Кредит. 
На събитието присъства 
зам.-министърът на тру-
да и социалната политика 
Зорница Русинова. Общите 
средства от публичния и 
частния ресурс, които се 
насочват към бизнеса, са 
на стойност 25,4 млн. лв. 
Благодарение на тях 850 
стартиращи и социални 
предприятия ще получат 
нисколихвено кредитира-
не. Парите са осигурени 
от Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси 2014 – 2020“. „Ми-

крокредитиране със споде-
лен риск“ цели да подпомог-
не дейности, свързани с 
придобиване на материал-
ни и нематериални активи, 
работен капитал във връз-

ка с развитие на предпри-
ятието или самонаетото 
лице и повишаването на 
уменията на работниците 
и служителите.

Зорница Русинова под-

черта, че темата за пре-
дприемачеството винаги 
е била в полезрението на 
Министерството на тру-
да и социалната политика. 
Тя припомни, че въпреки 

рекордно ниската безра-
ботица, все още същест-
вува проблем с липсата на 
кадри с необходимите зна-
ния и умения. „Вярваме, че 
възможностите за микро-
кредитиране на предприе-
мачи, които в рамките на 
собственото си населено 
място могат да направят 
малка семейна фирма, е 
добър начин за създаване 
на заетост и подкрепа на 
иновативно мислещи хора, 
които искат да развиват 
свой бизнес“, коментира 
тя.

Средствата, които 
Фонд на фондовете пре-
доставя, са при нулева 
лихва. Финансовите по-
средници прилагат пазар-
на лихва върху частното 
съфинансиране. По този 
начин крайните получате-
ли ще заплащат средно-
претеглена лихва, която 

е значително по-благо-
приятна от пазарната за 
сходни кредити. Размерът 
на микрокредитите е от 
5000 лв. до 48 895 лв., като 
заемите могат да са със 
срок на погасяване до 10 г. 
и до 2 г. гратисен период 
за главницата по кредита.

ПИБ ще управлява пуб-
личен ресурс от 15 млн. лв. 
и ще осигури и допълни-
телни 4,8 млн. лв. от час-
тен капитал. Общата 
сума, която ще достигне 
до крайните получатели, 
ще е 19,3 млн. лв. „Микро-
фонд“ ще отговаря за 
3 млн. лв. от Фонда, като 
се очаква с допълнителния 
частен ресурс до пред-
приятията да достигнат 
3,23 млн. лв. СиС Кредит 
ще управлява 2,5 млн. лв., 
като чрез частно съфи-
нансиране общата сума 
ще възлезе на 2,84 млн. лв.

Анна Радева

Кметът на  Софи я 
Йорданка Фандъкова про-
вери изпълнението на ре-
монта на бул. „Линкълн“ в 
кв. „Овча купел“. Отпусна-
тите от Столичната об-
щина средства са 4,8 млн. 
лв. Реконструкцията за-

почна на 28 май от пресеч-
ката при ул. „Карл Трънка“ 
и ще продължи до ул. „Зе-
леника“ до метростанци-
ята, която в момента се 
изгражда. Срокът за реа-
лизация е 168 дни. Изпъл-
нител е „ГБС-Инфраструк-
турно строителство“ АД. 

Дейностите включват 

подмяна на асфалтовата 
настилка на пътните 
платна, там където липс-
ват тротоари, се изграж-
дат, а съществуващите 
се обновяват. В рамките 
на проекта се извършва 
още подмяна на бордюри-
те и ремонт на уличното 
осветление. Ще бъдат по-

Елица Илчева

„Инфра Роудс“ ЕООД 
започна изпълнението на 
проект за цялостно обно-
вление на 113 СУ „Сава Фи-
ларетов” в столицата. То 
се извършва по проект, „Из-
граждане, основен ремонт/
реконструкция на 26 учи-
лища и детски градини на 
територията на Столич-
на община“, финансиран по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“. Общата 
му стойност е 63 млн. лв., 
от които 2 341 815 лв. са за 
този обект. 

Изп. директор на фир-
мата Антон Арнаудов заяви 
по време на първата копка, 
че е създадена стриктна 
организация вътрешните 
ремонтни дейности, рабо-
тата по покрива и фасада-
та да приключат до сеп-
тември. Всички дейности 
ще бъдат завършени през 
2020 г. 

Визията на фасадите 
на училищната сграда ще 
бъде изцяло модернизирана 
чрез полагане на топло-

изолация и нови цветови 
решения. Ще бъдат вло-
жени материали, които да 
запазят архитектурния 
облик на сградата, която 
е открита през 1960 г. В 
рамките на проекта пред-
стои да бъдат подменени 
изцяло компрометираните 
инсталации, сред които са 
пожароизвестителната и 
оповестителната. Пред-
видено е изграждането на 
асансьор и рампа за осигу-
ряване на достъпна среда. 
Помещенията ще се ре-
монтират основно, като 
предстои оформяне на нови 

санитарни възли, полагане 
на нови настилки от дъбов 
паркет в класните стаи, 
кабинетите, библиотека-
та, складови и други поме-
щения. Във физкултурните 
салони ще бъдат обновени 
съществуващата мозаеч-
на настилка на коридорите 
и стълбищата и положени 
нови облицовки. Проектът 
включва и внедряването на 
мерки за енергийна ефек-
тивност – топлоизолация 
на покрива и външните 
стени, монтаж на енерго-
спестяващи осветителни 
тела и др.

ставени и нови антипар-
кинг колчета по цялата 
дължина на тротоарите. 
Всички пешеходни преси-
чания ще са с понижени 
бордюри и тактилни плочи 
в помощ на хората с увре-
дено зрение. Трите регули-
рани кръстовища ще са с 
нови светофарни уредби.

„Всичко се изпълнява в 
срок и се надявам до края 
на ноември бул. „Линкълн“ 
да е готов“, съобщи кме-
тът Фандъкова. Тя комен-
тира и ремонтните дей-
ности на бул. „България“. 
Проектът е на стойност 
2,7 млн. лв., с които е 
предвидено да се обновят 
1,5 км. Строителните ра-
боти започнаха в отсеч-

ката от бул. „Черни връх“ 
до бул. „Акад. Иван Евста-
тиев Гешов“. „Основно ще 
бъдат подменени настил-
ките, които не са ремон-
тирани от много години, 
и тротоарите, а освет-

лението вече е направе-
но. Надявам се до 10 сеп-
тември, преди началото 
на новата учебна година 
всичко да е приключило“, 
заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова.

Снимка авторът

Снимка в. „Строител“

Снимка в. „Строител“
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Експерти обсъдиха мерки за адаптация към климатичните 
промени и влиянието им върху ВиК услугите

Семинар по темата за промените в климата и влиянието им върху ВиК ус-
лугите събра в София представители на асоциации по ВиК, ВиК дружества и 
експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Събитието се проведе в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, 
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, който има за цел да повиши 
качеството на предоставяните ВиК услуги. 

В първата част на форума участниците бяха запознати със същността на 
националната стратегия и плана за действие за адаптация към изменението на 
климата. Темите бяха детайлно разискани от експерти на Министерството на 
околната среда и водите. Коментиран беше въпросът за необходимите и прило-
жими мерки за адаптиране на ВиК отрасъла към измененията в климата, в т.ч. 
необходимост от проектиране и изграждане на устойчива ВиК инфраструктура, 
създаване на капацитет за адаптация към промените, готовност на потребите-
лите за последствията от измененията и необходимо финансиране за смекчаване 
на последствията от измененията в климата. 

Във втората част на събитието бяха представени различни сценарии за на-
тис ка на климатичните промени върху осигуреността с водни ресурси на те-
риторията на Република България. Пред аудиторията беше изложен анализ за 
оценка на риска от наводнения в урбанизираните територии и показани при-
мери за мерки за отвеждане на водите. По време на дискусията бяха очертани 
следните групи проблеми: липса на систематизирана информация за промените 
във валежите и температурите за целите на инвестиционното проектиране, 
прог нозиране и изготвяне на мерки за адаптация; необходимост от осъвреме-
няване на нормите за проектиране на канализационните системи; актуализи-
ране на информацията, свързана с измененията в климата; необходимост от 
по-задълбочени екологични оценки за потенциалното въздействие на отделни 
инвестиционни проекти към околната среда.

Това е петият от 6-те семинара за надграждане капацитета на служители-
те в отрасъл ВиК, организирани по проект „Подпомагане на ефективността, 
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“. Събитията са 
насочени към повишаване на компетенциите на служителите за прилагане на 
изискванията на европейските директиви в областта на водите, финансовите 
инструменти за развитие на ВиК инфраструктурата и управлението и експлоа-
тацията на ВиК активите. 

 www.eufunds.bg 
Тази статия е изготвена в рамките на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет 
в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-11/16.03.2016 г., 
с бенефициент МРРБ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Воден обучителен център и не може 
да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

„Безопасността на 
транспортната система 
е задача пред всички – и 
изпълнителна, и местна 
власт,  и  неправител-
ствени организации, и 
браншови организации, и 
обществото като цяло“. 
Това заяви министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова по време на 
международната кръгла 
маса на тема „Ефективни 
модели и инструменти за 
повишаване на безопас-
ността на транспортна-
та система“. Събитието 
се проведе по повод Деня 

на безопасността на дви-
жение по пътищата. В 
него участваха и минис-
търът на вътрешните 
работи Младен Маринов, 
председателят на Дър-
жавна агенция „Безопас-
ност на движението по 
пътищата“ Малина Кру-
мова, зам.-министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Ангел Попов 
и експерти от водещи 
международни организа-
ции в областта на пътна-
та безопасност.

Министър Аврамова 
подчерта, че пътната 
безопасност е топ прио-
ритет, по който работа-
та не спира. В изпълнение 
са 119 км стратегически 
инфраструктурни проекти 

– автомагистралите „Хе-
мус“, „Струма“ и „Европа“ и 
скоростният път „Видин – 
Ботевград“. Със средства 
от ОП „Региони в растеж“ 
и от програмите за тери-
ториално сътрудничество 
се рехабилитират основ-
ни участъци от републи-
канската мрежа с дъл-
жина около 824 км за над 
500 млн. лв. Ремонтират 
се ограничителни систе-
ми за 18,6 млн. лв. Полага 
се пътна маркировка за 
5,5 млн. лв. По магистра-
лите са ремонтирани над 
1000 м предпазни оградни 
мрежи. 

Петя Аврамова съоб-
щи още, че експерти от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ са направили 
обследване на участъ-

В Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ бяха отво-
рени постъпилите оферти 
в обществената поръчка 
за изработването на раз-
ширен идеен проект за над 
46 км от АМ „Хемус“ след 
връзката с пътя Русе – 
Велико Търново в посока 
Търговище. Бъдещите из-
пълнители ще трябва да 
направят и пълни инженер-
но-геоложки проучвания, и 
ПУП – Парцеларен план за 
участъка след връзката с 
I-5 Русе – Велико Търново до 
пресичането с II-51 Бяла – 
Търговище. Търгът е разде-
лен в две обособени позиции 
(ОП), по които са подадени 
общо 14 предложения.

Първата включва от-
сечка с дължина 22,2 км – 
от км. 222+000 (след пре-
сичането с I-5 Русе - Велико 
Търново) до км. 244+200 
(след п.в. „Горски Сеновец“, 
пресичане с III-407 Полски 
Тръмбеш – Царевец). Про-
гнозната стойност за из-

работването на проекта 
е 3 308 000 лв. без ДДС. 
По ОП 1 са отворени 7 
оферти. Те са на: „Трафик 
Холдинг“ ЕООД; Обедине-
ние ППМ – Ий Кей Джей, в 
което са „Проджект Пла-
нинг енд Мениджмънт“ 
ООД и „Йи Кей Джей Бъл-
гария Кънсълтинг Енджи-
ниърс“ ЕООД; „Виа План“ 
ЕООД; „Илия Бурда“ ЕООД; 
„Пътпроект – 2000“ ООД; 
„АЛВЕ Консулт“ ЕООД; и 
Обединение „АМ Хемус 
Трип 2019“ с участни-
ци „Пътпроект“ ЕООД, 
„Трансконсулт-22“ ООД, 
„Рутекс“ ООД и „Инжкон-
султпроект“ ООД.

В обособена позиция 2 
влиза трасе от 24 км – от 
км. 244+200 (след п.в. „Гор-
ски Сеновец“, пресичане с 
III-407) до км. 268+209,46 
(след п.в.  „Ковачевско 
Кале“, пресичане с II-51 
Бяла-Търговище)“. Инди-
кативната стойност на 
ОП 2 е 3 361 400 лв. без 

ДДС, а отворените офер-
ти - 7. Те са на: „Инжкон-
султпроект“ ООД; ДЗЗД 
„АМ Хемус-2016“ с парт-
ньори „Рутекс“ ООД и 
„Контролс“ ООД; Обеди-
нение „Автомагистрала 
Хемус 2019“, в което са 
„Виа План“ ЕООД, „АЛВЕ 
Консулт“ ЕООД, „Пътпро-
ект – 2000“ ООД, „Трафик 
Холдинг“ ЕООД и „Илия Бур-
да“ ЕООД; Обединение „Ий 
Кей Джей-Гег-Хемус“, със-
тавено от „Йи Кей Джей 
България Кънсълтинг Ен-
джиниърс“ ЕООД и „Гег 
Габинете де Естретурас 
е Жеотекние“; „Транскон-
султ-22“ ООД; Обединение 
„Сивен Трети Дизайн“, с 
участници „Сивен Дизайн 
Сървисис“ ООД и „ТРЕТИ 
(3ТИ) Проджети Италия - 
Инженерия Интегра“ С.п.а; 
и „Пътпроект“ ЕООД.

Времето за изработва-
не на разширените идейни 
проекти е 150 календарни 
дни.

Дирекцията за нацио-
нален строителен кон-
трол (ДНСК) ще изисква 
по служебен път инфор-
мация за наличие или лип-
са на данъчни задължения 
на фирмите, заявяващи 
желание за издаване на 
удостоверение за впис-
ване в регистъра на кон-
султантите, упражнява-
щи строителен надзор. 
Това предвиждат част 
от промените в проекта 
на Наредба №РД-02-20-25 
от 3 декември 2012 г. за 
условията и реда за изда-
ване на удостоверение за 
вписване в регистъра на 
консултантите за оценя-

ване на съответствието 
на инвестиционните про-
екти и/или упражняване на 
строителен надзор.

От Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството съ-
общиха, че проектът има 
за цел да приведе разпо-
редбите на наредбата в 
съответствие с послед-
ните изменения и допъл-
нения в Закона за устрой-
ство на територията. 

Н ови т е  т е кс т ов е 
предвиждат още за изда-
ване на удостоверение за 
извършване на дейности, 
свързани със строителен 
надзор, ДНСК да изисква 

по служебен път и доку-
мента за признаване на 
придобито висше обра-
зование в чуждестранни 
висши училища, издаван 
от Националния център 
за информация и докумен-
тация. Обстоятелства-
та относно съдимостта 
на българските граждани 
също ще се установяват 
служебно от ДНСК.

Целият проект и мо-
тивите към документа са 
публикувани за обществе-
но обсъждане на интернет 
страниците на МРРБ и на 
ДНСК, както и в Портала 
за обществени консулта-
ции www.strategy.bg.

ците с концентрация на 
ПТП, данните от което се 
обработват, и предстои 
съвместно с Държавна 
агенция „Безопасност на 
движението по пътища-
та“ да бъдат набелязани 
още мерки за обезопася-
ването им. От думите на 
министър Аврамова ста-
на ясно, че се предвижда 
изграждането на инте-

лигентни транспортни 
системи за управление на 
трафика, които ще дават 
информация за пътната 
обстановка в реално вре-
ме за водачите.

Тя подчерта още, че 
темата за безопасност-
та на транспортната 
система трябва да се 
разглежда в нейната ця-
лост и всички елементи 

да се анализират заедно 
– шофьори, превозни сред-
ства, инфраструктура. 
Петя Аврамова припомни, 
че по данни на МВР за ми-
налата година 96,73% от 
ПТП в страната са ста-
нали поради нарушения 
на водачите на превозни 
средства. Само 0,39% от 
катастрофите са заради 
пътните условия.
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Чрез инициативата Fast Tracking Success се стремим да дадем бърза писта 
за развитието на младите кадри 

Антоанета Барес, изп. директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД: 

Мирослав Еленков

Г-жо Барес, как се раз-

виват индустриалните 

зони у нас и има ли необ-

ходимост от тяхното 

разширяване?

Зоните на „Национал-
на компания индустриални 
зони“ (НКИЗ) са ефективен 
и работещ механизъм за 
привличане на инвестиции. 
Те се развиват интензивно 
и това се отразява много 
положително на бизнеса в 
България. Ние предлагаме 
на инвеститорите ка-
чествена и удобна инфра-
структура, както и помощ 
при намирането на работ-
на ръка. 

Факт е, че индустри-
алните зони в последните 
две години вървят наис-
тина много добре. През 
2018 г. сме на печалба от 
дейността си. Досега ком-
панията е имала такава 
само в първите години от 
създаването си – от лихви 
от апортираните парични 
средства, държани в бан-
ки. НКИЗ има доста нови 
инвестиции, работни мес-
та и проекти.

Към кои зони има най-

голям интерес от страна 

на инвеститорите?

Приоритетен проект 
на НКИЗ е Икономическа 
зона „София – Божурище“. 
До момента договорените 
инвестиции за нея са близо 
500 млн. лв. Преките нови 
работни места – над 1500. 
Преди няколко седмици под-
писахме предварителен 
договор с високотехноло-
гична швейцарска компа-
ния. Тя произвежда прото-
типи и детайли от силикон 
и пластмаса. Досега въ-
просната фирма беше на-
емател в зоната, но реши-
ха да купуват, защото им 
хареса там. Чувстват се 
добре в България, намират, 
че страната ни е стабил-
на, и вече са решили да 
построят свое собствено 
предприятие. 

Освен това преди ня-
колко седмици пак в „София 
– Божурище“ приключихме 
сделка с друга компания, 
която е българска. Тя е 
поддоставчик на голямо 
немско предприятие, кое-
то също е базирано в зона-
та. То произвежда модули 
за автомобилния сектор. 
Равносметката досега за 
„София – Божурище“ е 30 
подписани договора, от 
които 27 окончателни и 
три предварителни, и сме 
в процес на преговори с 
над 10. 

По отношение на ин-
дустриалните зони бих 
казала, че на нашия пазар 
влизат не само нови про-
изводители, но наблюда-
ваме и разрастване на 

бизнеса на инвеститори, 
които вече работят при 
нас. Такъв пример в „София 
- Божурище“ е „Бер-Хел-
ла Термоконтрол“, които 
произвеждат климатични 
системи за автомобили. Те 
разширяват дейността си, 
като дори бих казала, че я 
утрояват. А това няма как 
да не ни радва.

Засилен интерес има 
и към Индустриален и ло-
гистичен парк Бургас. На 
28 февруари 2019 г. Ми-
нистерският съвет взе 
решение за апортиране на 
седем имота частна дър-
жавна собственост от 
Южна промишлена зона в 
нашето дружество. Става 
дума за над 500 дка. Апор-
тирането на терени се 
наложи, тъй като същест-
вуващите са изчерпани за-
ради голямото търсене от 
страна на инвеститори. 

В Бургас имаме успешен 
проект с общината и в ин-
дустриалната зона се ре-
ализират 35 инвестицион-
ни проекта, като общият 
размер на гарантираните 
вложения е 73 млн. лв., а 
броят на гарантираните 
новооткрити работни 
места е 726. Най-големият 
инвеститор там е „Сигма-
тек“, който ще реализира 
проект за над 50 млн. лв. 
за изграждането на Науч-
ноизследователски и про-
изводствен комплекс за 
ремонт и рециклиране на 
части и компоненти за са-
молетни двигатели. 

Съществен интерес 
отчитаме и към региона 
на Варна, където освен 
предлаганите 400 дка ра-
ботим по възможността 
за осигуряване на подходя-
щи терени за осъществя-
ване на проекти в област-

та на производството и 
логистиката. 

Усилията ни са насоче-
ни и към реализацията на 
Индустриална зона „Заго-
ре“ в Стара Загора съв-
местно с общината. Към 
нея има заявен интерес 
от няколко български фир-
ми. На 27 декември 2018 г. 
НКИЗ придоби 50% дял от 
акциите на дружество 
Индустриална зона „За-
горе“. В момента правим 
предпроектни проучвания, 
след което предстои из-
граждането на вътрешна 
инфраструктура. 

Друг нов проект, по 
който работи НКИЗ, е Ин-
дустриалната зона - Кър-
джали. На 23 март 2018 г. 
придобихме терен, който 
е около 100 дка, който смя-
там, че е изключително 
подходящ. Предимството 
на област Кърджали е, че 

това е регионът с най-
младото население в Бъл-
гария, което е добре по 
отношение на привличане-
то на работна ръка. Към 
Кърджали имаме интерес 
от турски, китайски и дру-
ги инвеститори. 

Правим всичко възмож-
но да развиваме и зоната 
си в Телиш. Там вече има-
ме предварителен дого-
вор с австрийска фирма 
в машиностроителния 
сектор. Тя се занимава с 
производство на системи 
за сепариране на отпадъ-
ци. С оглед на това ще се 
наложи НКИЗ да ремонти-
ра и модернизира част от 
съществуващата инфра-
структура в някои час-
ти от зоната. Районът 
в Телиш е изключително 
подходящ за логистичен 
център и ние се надява-
ме, че с изграждането на 
пътните връзки, които 
са планирани на държавно 
ниво, местоположението 
му ще се окаже ключово за 
инвеститорите. 

Във Враца сме в парт-
ньорство с общината, коя-
то разполага с подходящи 
терени за индустриални 
цели. Те имат готова до-
веждаща инфраструктура 
и при заявен интерес от 
компании можем да реаги-
раме. Същото се отнася 
и за Видин. Последните 
месеци и там наблюдава-
ме засилено търсене от 
фирма, която се занимава 
с производство на оборуд-
ване за камиони, както и 
от турска компания, която 
изработва гуми. Тук е мяс-
тото да отбележа, че спо-
ред данни на автомобил-
ния клъстър този сектор 
вече дава 11% от брутния 
БВП на страната. И прог-
нозите за следващите 10 
години са процентите да 
нараснат на 25. 

В Русе зоната ни е 
силно активна и често 
получаваме запитвания. 
Наскоро проведохме сре-
ща с фирма, която иска да 
изгражда предприятие в 
Русе съвместно с корей-
ски предприемачи. Инте-
рес има и към Свиленград.

 
Какви проблеми виж-

дате пред индустриални-

те зони и какво трябва 

да се направи, за да се 

решат?

Смятам, че е необхо-
дима регулация чрез закон 
на индустриалните зони. В 
момента в България така-
ва съществува откъслеч-
но в различни нормативни 
актове. Цялостна картина 
обаче няма – какво пред-
ставлява точно индус-
триална зона, как е урегу-
лирана собствеността на 
инфраструктурата, как се 
ръководи, как се разпреде-

лят разходите… 
Има определение в За-

кона за насърчаване на 
инвестициите какво е 
индустриална зона, кое-
то е доста семпло. От 
друга страна в Закона за 
устройство на терито-
рията има определения кои 
имоти са с параметри на 
индустриални и производ-
ствени зони. Затова реши-
хме, че е истински необхо-
димо да се работи по закон 
за индустриалните зони. И 
бяхме подкрепени от ми-
нистъра на икономиката 
Емил Караниколов. Идеята 
за този закон отдавна се 
дискутира в Министер-
ството на икономиката.

Възникването на индус-
триалните зони днес не е 
моментен тренд, а ико-
номическа необходимост 
както за областните гра-
дове, така и за по-малките 
населени места. И следва 
да има регулация. Сега за 
първи път се подема сери-
озно инициатива за създа-
ване на работна група под 
председателството на ви-
цепремиера Томислав Дон-
чев и министъра на иконо-
миката Емил Караниколов. 
Аз също ще участвам в нея 
заедно с колеги експерти 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, 
от Министерството на 
околната среда и води-
те, от Министерството 
на финансите, от Минис-
терския съвет. Целта на 
проектозакона, който ра-
ботната група трябва да 
изготви, е инвеститорите 
да получат по-сериозна по-
мощ и повече облекчения. 
А от друга страна да се 
урегулира работата на 
оператора на индустри-
алната зона, какъвто се 
явяваме и ние. 

Правителството на-
прави много за намаляване 
на административната 
тежест. Но доста от за-
дълженията, свързани с 
реализирането на такъв 
тип проекти и предприя-
тия, са с дълъг период на 
съгласувателни процедури. 
Идеята е чрез този нов за-
кон да се намери компро-
мис как могат да се облек-
чат тези процедури, като 
нямам предвид те да от-
паднат напълно. Но когато 
операторът, т.е. ние, вече 
сме минали през процеду-
рите за зоната, логично би 
било инвеститорите, ид-
вайки да правят вложения, 
да бъдат на по-лек режим. 
Тоест да не трябва да из-
вървяват например всички 
стъпки по ОВОС, които 
може да продължат и го-
дина. Ако е преодолян най-
тежкият пакет от опера-
тора, инвеститорът със 
спецификата на неговата 



7ИНТЕРВЮпетък, 5 юли 2019 Ñòðîèòåë

дейност да бъде при мно-
го по-лек уведомителен 
режим. И доста по-бързо 
да получава необходимите 
документи. Мисля, че това 
би било едно голямо облек-
чение за инвеститора и е 
добре за бизнес климата в 
страната.

 
Какво  според  Вас 

трябва да се направи, за 

да се привлекат повече 

чуждестранни инвести-

ции в индустриалните 

зони?

Ние привличаме пред-
приемачи по много канали. 
В последно време забеляз-
ваме, че представители-
те на бизнеса, които се 
позиционират в зоните, се 
клъстеризират. Събират 
се на едно място произво-
дители, техни поддостав-
чици и логистиката им. 
Когато дойде един голям 
инвеститор, неговите 
поддоставчици съвсем ло-
гично искат да се позицио-
нират в близост до него. 
Тоест създава се обща 
работна среда на бизнеса 
на едно място – споделена 
инфраструктура и разходи. 

При всички случаи това 
е доста по-добрият вари-
ант, отколкото всеки да 
се бори сам, да реализира 
инвестиция на поляна и да 
се справя с всичките ре-
гулаторни режими, които 
съществуват. Клъсте-
ризацията е една добра 
практика, което улеснява 
изключително много биз-
неса, и ние я адмирираме. 
От друга страна инвес-
титорите идват в зоните 
на НКИЗ, тъй като ние им 
предлагаме много добра 
локация и изградена инфра-
структура. Тоест когато 
дадена компания дойде, то 
тя може да стартира из-
граждането на своя завод 
или база и да започне бър-
зо работа. А не тепърва 
да строи инфраструкту-
ра. И не на последно мяс-
то – осъществяваме дос-
та активна маркетингова 
дейност. Говорим за това 

какво правим и какво пред-
лагаме.

Парламентът прие 

промени в Закона за дър-

жавната собственост, 

според които земи за 

техпаркове и индустри-

ални зони ще се отчуж-

дават експресно. Какъв е 

Вашият коментар?

Обжалването на голе-
ми проекти на стратеги-
чески инвеститори винаги 
е представлявало проблем. 
Понякога тези процедури 
продължават с години и 
така ние губим шанса да 
привлечем съответния 
представител на крупен 
бизнес. Той се отказва и 
прави вложения в друга 
страна, в която няма та-
кива забавяния. От тази 
гледна точка приемането 
на въпросните промени в 
Закона за държавната соб-
ственост е много добра и 
необходима мярка.

Окончателно гласува-
ните текстове предвиж-
дат при изграждането на 
индустриални зони и тех-
нологични паркове земите 
да могат да се отчужда-
ват, без жалбите да спи-
рат строителството. И 
тук много важно е услови-
ето те да бъдат обявени 
от Министерския съвет 
за национален обект по 
предложение на министъ-
ра на икономиката. Тоест 
държавата гарантира, че 
това е обект от страте-
гическо значение. Когато 
има забавяне, когато няма 
бърза писта, големите 
компании се пренасочват 
към други дестинации.

При нас сме имали та-
кива случаи – имаше заба-
вяне на строителството 
на инфраструктурата 
заради обжалвания и бав-
ните срокове за разглеж-
дането им. Това е една 
от най-големите спънки в 
развитието на индустри-
алните зони.

Всички инвеститори, 
които са на етап закупу-
ване на терени на зелено, 

очакват своята инфра-
структура. НКИЗ от своя 
страна трябва да я изгра-
ди съобразно сроковете и 
проектите на съответни-
те предприемачи. Компа-
нията ни е държавно дру-
жество, затова спазваме 
определени процедури и 
правила, едно от които е 
Законът за обществени-
те поръчки. С прилагане-
то му обаче има големи 
предизвикателства, най-
сериозното от които са 
обжалванията. Говоря за 
обжалвания, които даже 
нямат елементарна ико-
номическа логика. Преди 
известно време обявихме 
процедура за проектиране 
на част от уличната ин-
фраструктура в ИЗ „Со-
фия - Божурище“. Нейната 
цел бе да обезпечи обек-
тите на настоящите ин-
веститори там. Нямаше 
отстранени участници, 
всички отговаряха на из-
искванията. Единствени-
ят критерий за избор на 

изпълнител бе най-ниска-
та цена. Обжалването на 
процедурата забави стро-
ежа на инфраструктура-
та и създаде опасност 
компаниите да не спазят 
сроковете по техните 
проекти. Най-абсурдното 
в цялата ситуация бе, че 
се обжалваше процедура 
за под 50 хил. лв., което 
на практика блокира реа-
лизирането на проекти за 
над 234 млн. лв. в зоната 
край София. Хубавото е, 
че този проблем беше ре-
шен и инвеститорът не 
се отказа. 

Марката НКИЗ вече 

е с европейска защита. 

Какви предимства дава 

това?

Основното предим-
ство е, че 10 години на-
шето име ще бъде защи-
тено и недобросъвестни 
компании няма да могат 
да използват добрия ни 
имидж, за да промотират 
свои дейности. Доста чес-

то в бизнеса има нелоялни 
практики. И ние сме се 
сблъсквали с тях. Не спря-
мо нашата компания, но 
това, което сме виждали, 
ни накара да предприемем 
тази стъпка.

 
Една от инициативи-

те на НКИЗ е Fast Tracking 

Success. Какви възмож-

ности предоставя про-

ектът?

Чрез него се стремим 
да дадем бърза писта за 
развитието на младите 
кадри .  Същевременно 
подпомагаме и бизнеса 
да намери квалифицира-
на работна ръка. Една от 
конкретните и основни 
стъпки в тази посока е 
създаване на майстор-
ски и професионално на-
сочени класове. В тях 
мениджъри от водещи 
компании в нашите зони 
ще изнасят лекции в уни-
верситетите и профе-
сионалните училища. А 
за обучаващите се сту-
денти могат да бъдат 
организирани и съответ-
ните стажове и работа 
на терен в заводите на 
инвеститорите. 

Това ще е изключи-
телно полезно за младите 
хора, защото те ще могат 
да специализират и да на-
правят своя избор към вече 
по-тясна специалност, с 
която да се занимават. 
Самият проект допринася 
за изпълнението на стра-
тегическите цели на НКИЗ 
– насърчаване на инвес-
тициите в нови сектори. 
Когато един предприемач 
дойде при нас, той се ин-
тересува от това какви 
кадри предлага съответ-
ният регион, където иска 
да се позиционира. В по-
следно време забелязвам, 
че инвеститорите освен 
сериозните технически и 

правни анализи, които пра-
вят, преди да ситуират 
своята инвестиция, искат 
и сериозни справки, вклю-
чително и срещи с HR фир-
ми, за да могат да изберат 
кадри за реализирането на 
своя бизнес. 

Чрез  Fast  Track ing 
Success се опитваме да 
преодолеем и проблема с 
младежката безработи-
ца. Децата ни трябва да 
разберат, че в България е 
добре да се работи. И да 
останат в родината си, 
да не бягат от тук. От 
друга страна учебните 
заведения са доста гъвка-
ви и са готови да правят 
нови програми, които да 
са адаптирани в съответ-
ствие с нуждите на биз-
неса. Нашата програма 
дава възможност за пряка 
връзка между бизнеса и об-
разованието.

Разширяването на ин-

фраструктурата е един 

от ключовите моменти 

за развитието на индус-

триалните зони. В тази 

връзка бихте ли си взаи-

модействали с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия?

За нас е много важно 
да имаме добре изградена 
инфраструктура, защото 
това е от изключително 
значение за нашите ин-
веститори. Така те мо-
гат да стартират своя 
бизнес по-бързо. Колкото 
до това дали бихме си вза-
имодействали с Камарата 
на строителите, моят 
отговор е „да“. „Национал-
на компания индустриални 
зони“ е отворена за та-
кова сътрудничество по 
теми от взаимен интерес. 
Можем да обменяме добри 
практики, както и възмож-
ности за полезни инициа-
тиви. 

Индустриална зона Видин

Индустриална зона „София - Божурище“
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Емил Христов
Ренета Николова

В Кюстендил се прове-
де заседание на Разшире-
ния управителен съвет на 
Камарата на строители-
те в България (УС на КСБ). 
Символичен домакин на 
събитието бе инж. Све-
тослав Борисов, председа-
тел на Областното пред-
ставителство (ОП) на 
КСБ – Кюстендил. На него 
присъстваха инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ, инж. Николай Ни-
колов, зам.-председател 
на УС и председател на 
Областното предста-
вителство (ОП) на КСБ 
– Бургас, инж. Христо Ди-
митров, зам.-председател 
на УС и председател на 
ОП на КСБ – Варна, инж. 
Любомир Качамаков, член 
на УС на КСБ и председа-
тел на ОП на КСБ – София, 
инж. Благой Козарев, член 
на УС на КСБ и председа-
тел на секция „Хидротех-
ническо строителство, 

ВиК мрежи и съоръжения“ 
към КСБ, изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев, доц. д-р инж. Геор-
ги Линков, председател на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползва-
нето на Централния про-
фесионален регистър на 
строителя (ЦПРС), почет-
ните председатели на КСБ 
инж. Симеон Пешов и инж. 
Светослав Глосов, инж. 
Розета Маринова, член на 
ИБ и УС и председател на 
Комисията по професио-
нална етика, членове на 
ИБ и УС, председатели на 
ОП на КСБ и на секциите 
към Камарата. 

Традиционно в начало-
то на срещата председа-
телят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев поздрави 
своите колеги и подчерта, 
че през настоящата годи-
на Камарата си е набеля-
зала за изпълнение важни 
задачи.

Информацията за ак-
туалното състояние и 
проблемите пред стро-
ителния сектор в реги-
она бе представена под 
формата на специално 
изготвено видео от пред-
седателя на ОП на КСБ 
– Кюстендил, инж. Све-
тослав Борисов. От пре-

зентацията стана ясно, 
че усилията на Област-
ното представителство 
в Кюстендил са насочени 
към защитата на правата 
и интересите на членове-
те на организацията и на 

потребителите на стро-
ителни услуги в района. 
Според данните структу-
рата на КСБ осъществява 
добри професионални кон-
такти с местната власт 
и с представителствата 
на другите браншови ор-
ганизации в града. В ОП 
Кюстендил в момента 
членуват 37 строителни 
фирми, а вписани в ЦПРС 
са 56 компании. 

Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020” (ОПРР) е гръбнакът 
на строителството в ця-
лата област. Завършват 

се няколко големи инфра-
структурни обекта, като 
Център за работа с деца 
на улицата за 661 979 лв. и 
преходно жилище за деца 
от 15 до 18 г. за 360 099 лв. 
В Кюстендил по програ-

мата предстои да бъдат 
изградени Дневен център 
за подкрепа на лица с раз-
лични форми на деменция 
и техните семейства за 
1 776 529 лв., благоустро-
яването и рехабилитация-
та на площи за обществе-
но ползване за 1 529 520 лв. 
и конструктивно укрепва-
не сградата на ДГ „Първи 
юни“ за 409 429 лв.

В доклада на инж. Бо-
рисов, предоставен на 
в. „Строител”, се посочва 
още, че основен ремонт 
със средства по ОПРР 
е бил извършен и в днев-

ния център за деца с ув-
реждания в град Кюстен-
дил, като отпуснатите 
средства са 133 145 лв. 
Изграден е бил и външен 
пътнически асансьор в 
Парк-хотел „Кюстендил” 

за 74 050 лв. и е направен 
ремонт на помещенията 
на детска ясла „Радост“ 
за 26 665 лв.

В момента местни 
фирми работят по реха-
билитацията на част от 
уличната мрежа на Кюс-
тендил за около 270 000 лв.

Разширеният УС се 
запозна с данни за извър-
шените строителни дей-
ности по програмата и в 
Дупница, където са изгра-
дени физкултурен салон за 
207 250 лв., ново преходно 
жилище за деца от 15 до 
18 г. за 524 722 лв. и цен-

тър за настаняване от 
семеен тип за 292 000 лв. 
Над 10 млн. лв са били ин-
вестирани в ремонта и 
подобряването на образо-
вателната база в града. 
В Дупница по ОП „Околна 

среда 2014 - 2020“ пред-
стои да бъде построена 
и компостираща инстала-
ция за разделно събрани и 
биоразградими отпадъци 
и инсталация за предвари-
телно третиране на бито-
ви отпадъци, като общата 
стойност на обектите 
ще е 7 640 800 лв.

Сред значимите инфра-
структурни проекти в ра-
йона, които предстоят, са 
реконструкция на водопро-
водна мрежа на селата Са-
мораново, Бистрица и Яхи-
ново за около 5 075 103 лв., 
рехабилитация и текущ 
ремонт на улична мрежа 
на територията на об-
щина Дупница за около 
2 803 832 лв., преустрой-
ство на търговска сграда 

в града за 55 833 лв., бла-
гоустрояване на площада в 
с. Джерман за 123 402 лв., 
като средствата ще са 
от общинско финансиране. 
В Сапарева баня предстои 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност за 
сградата на поликлиника-
та за 149 742 лв. За близо 
2 млн. лв. ще бъде изцяло 
подновена и улична мрежа 
и кръстовище в града.

По Националната про-
грама за енергийна ефек-
тивност на многофамил-
ните жилищни сгради са 
санирани 57 блока в об-
ласт Кюстендил.

Сред основните про-
блеми в региона се посоч-
ва недостигът на работна 
ръка. Специално внимание 
председателят на ОП на 
КСБ – Кюстендил, обърна 
и на нуждата от борба със 
сивия сектор.

В следваща точка Раз-
ширеният управителен 
съвет на КСБ обсъди и 
получено писмо от страна 
на ОП - Смолян. В писмото 
се посочва, че 24 фирми 
членове на Областното 
представителство на 
Камарата на строители-
те в България в Смолян са 
подали колективна жалба 
в Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
срещу Решение  №РД-
ЗА-199/22.04.19 на „Водо-
снабдяване и канализация“ 
ЕООД – Смолян, с което 
е открита процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Изпъл-
нение на строително-мон-
тажни работи на обект: 
„Интегриран воден проект 

на агломерация град Смо-
лян“ съгласно договорните 
условия на ФИДИК – чер-
вена книга“. В колектив-
ната жалба е посочено, 
че компаниите считат, 
че „при стартирането 
на оспорваната открита 
процедура секторният 
възложител е допуснал 
съществени нарушения на 
материалния закон и са на-
рушени основните принци-
пи, залегнали в ЗОП“.

След проведените раз-
исквания по сигнала беше 
взето решение, че УС 
подкрепя строителните 
фирми от област Смолян 
относно обжалването на 
процедурата пред КЗК. 
„Управителният съвет 
на КСБ е притеснен от 

Обсъдени бяха предложения и инициативи на Камарата за законови промени
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прилагането на подобни 
условия, ограничаващи 
възможностите за учас-
тие на местните фирми 
в обществени поръчки и 
водещи до обезлюдяване-
то на по-слабо развитите 
райони в страната“, се 
посочва в позицията на 
браншовата организация.

По време на разиск-
ването по темата беше 
гласувано предложение на 
КСБ при бъдещи разработ-
вания на условията и при 
оценка на обществените 
поръчки възложителят да 
е задължен в комисията да 
има член – експерт от Ка-
марата на строителите в 
България.

Прие се и идеята при 
сигнали за нередности в 
обществени поръчки, по-
стъпили в Областните 
представителства, да се 
възлага на НКСВ от съот-
ветното ОП изготвянето 
на становища, които ще 
могат да бъдат публику-
вани във в. „Строител“. 

УС реши и да се създа-
де страница в изданието 
„Хайд парк – „Строител”, в 
която членовете на бран-
шовата организация да 
могат да изразяват свои 
виждания по проблеми в 
строителния бранш. 

В следващата точка 
от дневния ред инж. Ми-
рослав Мазнев направи 
отчет на изразходвани-
те средства от приетия 
бюджет на КСБ към април 
2019 г. за Областните 
представителства и цен-
тралата.

Приет беше и годиш-
ният финансов отчет 
(ГФО) и доклад на незави-
симия одитор на „Вестник 

Строител“ ЕАД. Точката 
беше представена от 
инж. Пламен Пергелов, 
председател на Съвета на 
директорите на издание-
то. „Продължава тенден-
цията за утвърждаване на 
в. „Строител“ като водещ 
медиен партньор на стро-
ителния бранш. Чрез него 
информацията достига до 
членовете на Камарата на 
строителите и до всички 
вписани в ЦПРС фирми, ми-
нистерствата и органите 
на властта“, сподели инж. 
Пергелов. Той добави, че 
чрез изданието могат да 
се изпращат послания, да 
се формират политики и 
да се отстоява решава-
нето на реални проблеми 
на бранша и фирмите чле-

нове. „Той е мощно сред-
ство в ръцете на КСБ за 
постигането на поставе-
ните от организацията 
приоритети в реализация 
на комуникационната й 
политика“, каза още пред-
седателят на СД на в. 
„Строител“. Инж. Перге-
лов допълни, че екипът на 
вестника изпълнява отго-
ворно всички възложени му 
мероприятия. „Изданието 
на Камарата разполага с 
богат организационен и 
доказан във времето опит, 
сертифициран с два меж-
дународни сертификата 
– за качество и устойчи-
во организиране на съби-
тия. Този опит трябва да 
се използва пълноценно“, 
каза още председателят 
на СД. От думите на инж. 
Пергелов стана ясно, че 
ще се засилва ролята на 
електронното издание 
на вестника, паралелно с 
оптимизиране на обема и 
структурата на издание-
то на хартиен носител. 
„Според нас противопос-
тавянето и подценяване-
то на всеки един от тях 
е дълбоко погрешно. Това 

са две страни на едно цяло 
и целта е те да се допъл-
ват“, каза той и подчерта, 
че приоритет на екипа е 
да засили присъствието 
си на терен в Областни-
те представителства. УС 
на КСБ прие с пълно еди-
нодушие ГФО и доклада за 
дейността на дружество-
то, както и предложение-
то за освобождаване от 
отговорност на членове-
те на СД на вестника за 
дейността им през 2018 г. 
Избран беше и одитор за 
2019 г.

Руен Панчев, предсе-
дател на СД на „Строи-
телна квалификация“ ЕАД, 
запозна присъстващите 
с доклад за дейността 
на дружеството. „Рабо-

тим активно и коректно 
изпълняваме поетите ан-
гажименти към строите-
лите в България. Изклю-
чително положителният 
резултат, който мога да 
споделя с Вас, е, че за ми-
налата година ние успяхме 
да обучим 5600 курсисти”, 
каза Панчев. Той подчерта, 
че дружеството работи в 
тясно сътрудничество с 
Министерството на тру-
да и социалната полити-
ка и Министерството на 
образованието и науката. 
„От началото на година-
та сме обучили около 1300 
души по Закона за здраво-
словни и безопасни условия 
на труд“, каза председа-
телят на СД на „Строи-
телна квалификация“ ЕАД. 
Разширеният УС на КСБ 
прие ГФО, годишен доклад 
за дейността и доклад на 
регистрирания одитор на 
дружеството за 2018 г., 
както и освободи от от-
говорност членовете на 
СД на „Строителна квали-
фикация“ ЕАД за дейност-
та им през 2018 г. Беше 
избран и одитор за 2019 г.

Членовете на Управи-

телния съвет гласуваха и 
консолидирания отчет на 
КСБ за 2018 г., който им 
беше представен от изп. 
директор на Камарата 
инж. Мирослав Мазнев.

Приеха се и документи 
за организация и провеж-
дане на Общи събрания на 
Областните представи-
телства. „В тази връзка 
ръководството на КСБ ще 
проведе редица срещи в 
страната с ОП, за да бъ-
дат дискутирани важни за 
строителния бранш теми, 
както и да се обсъдят про-
блемите пред колегите по 
региони“, заяви инж. Илиян 
Терзиев.

Инж. Благой Козарев 
представи за обсъждане 
предложената Комуни-

кационна стратегия на 
КСБ, като приемането на 
точката беше отложено 
за следващ Управителен 
съвет.

Разширеният управи-
телен съвет на Камара-
та гласува и приемане и 
изключване на членове на 
КСБ.

Заседанието продъл-
жи с обсъждане и избор на 
представители на КСБ в 
Българо-руската между-
правителствена комисия 
по икономическо и науч-
но-техническо сътрудни-
чество. Комисията има за 
цел да развие двустран-
ните връзки с Русия в 
областта на строител-

ството и регионалното 
сътрудничество, както и 
обмяната на опит в проек-
ти на базата на концесии 
и публично-частно парт-
ньорство и други. УС реши 
КСБ да бъде представена 
от Любомир Пейновски, 
член на УС на КСБ и член 
на СД на „Строителна 
квалификация“ ЕАД, Камен 
Пешов, председател на 
Надзорния съвет на „Гла-
вболгарстрой Холдинг“ 
АД,  Николай Станков, 
главен експерт в „Глав-
болгарстрой Холдинг“ АД, 
и инж. Росен Колелиев, 
член на УС на КСБ. 

Разгледано и обсъде-
но беше и предложението 
на секция „Метални кон-
струкции“ от страна на 

нейния председател инж. 
Евгени Борисов. „Искам да 
Ви запозная с една иници-
атива на секцията, която 
цели подобряване на ка-
чеството на металните 
конструкции в България 
чрез създаването на про-
ект на наредба, касаеща 
производството и изпъл-
нението при монтаж на 
металните конструкции“, 
сподели той. По думите му 
трябва да се изготви един 
нов документ, който да се 
разпространи до всички 
заинтересовани страни. 
„Желанието ни е предло-
женият от нас документ 
да има силата на наредба, 
която да бъде приета от 

Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството. Чрез нея 
всички ще могат да спаз-
ват едни и същи правила“, 
завърши инж. Борисов.

В следваща точка от 
дневния ред изп. директор 
на Камарата инж. Мазнев 
представи икономически 
отчет за строителния 
сектор за 2018 г. и мони-
торинг на сключените до-
говори по обявени общест-
вени поръчки. „За 2018 г. 
строителната продукция 
е над 14 млрд. лв., което е 
10,2% ръст спрямо 2017 г.“, 
подчерта той. По думите 
му се запазва тенденция-
та сградното строител-
ство да изпреварва по 
ръст инженерното. „Кон-

статира се увеличение 
на обявените обществе-
ни поръчки, като тяхната 
стойност е 9,7 млрд. лв.“, 
сподели инж. Мазнев.

Представена беше и 
информация относно под-
писване на договор между 
Камарата на строители-
те в България и Българския 
институт за стандарти-
зация (БИС). „Ние станах-
ме членове на БИС, което 
ни дава възможност да 
участваме в 11 комисии за 
формиране и разработване 
на стандарти. Сключени-
ят договор с организация-
та е за предоставяне на 
информация относно над 
400 стандарта, касаещи 
отрасъл „Строителство“, 
като достъпът до тях ще 
е безплатен за членове на 
КСБ“, каза инж. Мирослав 
Мазнев. Той сподели също 
така, че това е една добра 
възможност строителни-
те фирми в България да 
бъдат информирани за 
всеки един стандарт, ка-
саещ работата им. 

Заседанието продъл-
жи с презентация на но-
вия сайт на Камарата на 
строителите в България.

В точка „Разни“ инж. 
Николай Николов споде-

ли какво е свършено от 
страна на КСБ относно 
започнатата позитивна 
кампания по Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищ-
ни сгради. „Публикувани 
бяха няколко интервюта 
в редица медии в страна-
та. Ще продължаваме да 
разпространяваме пози-
тивната страна на сани-
рането“, посочи още той. 
Инж. Николов информира 
присъстващите, че е била 
създадена съвместна ан-
кетна карта заедно с На-
ционалното сдружение 
на общините в Република 
България, която има за цел 
да покаже позитивите от 
програмата.

Снимки в. „Строител“
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Емил Христов
Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите в 
България (КСБ) и Област-
ното представителство в 
Кюстендил проведоха ра-
ботна среща с местните 
власти в града. От страна 
на КСБ участие взеха инж. 
Илиян Терзиев, председател 
на УС на КСБ, инж. Миро-
слав Мазнев, изп. директор 
на Камарата, арх. Лидия 
Станкова, директор на Ди-
рекция „Анализи, строител-
ство, професионална ква-
лификация и мониторинг“, 
Димитър Копаров, директор 
„Организационна политика“, 
и Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор на 
в. „Строител” и ПР на КСБ. 
Домакин на срещата бе 
инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на КСБ 
– Кюстендил. Местната 
власт беше представена 
от Райчо Цветин, зам. об-
ластен управител на Кюс-
тендил, инж. Росица Пла-

чкова, зам.-кмет с ресор 
„Инвестиционна политика“, 
общинския съветник Огнян 
Атанасов и арх. Стояна Ча-
вдарова, главен архитект 
на Кюстендил.

„Приветствам най-сър-
дечно всички участници в 
работната среща. Целта 
да се съберем е, за да споде-
лим своя опит и мисли като 
експерти в областта“, каза 
в началото инж. Борисов. По 
думите му единствено чрез 
диалог между всички заин-
тересовани страни може да 
се отговори на предизвика-
телствата пред строител-
ния сектор.„Под формата 
на дискусия ние можем да 
засилим сътрудничеството 
между строителните фир-
ми и местната власт с цел 
решаване на проблемите на 
бранша в региона“, завърши 
той.

След него думата взе 
председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев, 
който отправи привет-
ствие към присъстващите. 
Той очерта и няколко общи 
проблема пред строител-
ния сектор, сред които са 
липсата на работна ръка и 
недостатъчната ангажира-

ност по проекти на мест-
ните фирми. „За съжаление 
през последните години се 
появиха едни и същи пробле-
ми в цялата страна. Поради 
тази причина ние трябва да 
засилим комуникацията си 
с общините и браншовите 
организации по места и да 
търсим начини за решава-
нето им. Една от възмож-
ностите това да се случи е 
чрез промяна на законовата 
база“, допълни инж. Терзиев.

„Едно от нещата, кои-
то ми направиха впечат-
ление във Вашия град, е, 
че в общината може да не 
се работи по много големи 
инфраструктурни проекти, 
но чрез това, което се из-
гражда в момента, се съз-
дава една особена настрой-
ка за уют и чувството, че 
се случват красиви неща, 
насочени към хората“, каза 

на свой ред инж. Мирослав 
Мазнев.

Той посочи още, че вза-
имоотношенията между 
отделните участници в 
инвестиционния процес се 
явяват основата на успе-
ха на реализираните дей-
ности в сектора. „Заради 
това КСБ през последната 
година обърна внимание 
върху тези възлови момен-
ти, даващи възможност-
та взаимоотношенията 
възложител – проектант 
- надзорник и строител да 
минат във фаза, която да 

създаде условия за това 
всички фирми да работят 
по-добре“, акцентира изп. 
директор на Камарата.

По думите му един от 
приоритетите пред ръко-
водството на КСБ е про-
мяната в основните за 
строителния бранш зако-
ни - Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) и 
Закона за обществени-
те поръчки (ЗОП). „Те са 
изключително важни и за 
общините. Можем заедно 
да обсъждаме и намираме 
най-точните формулиров-
ки, които да са от полза 
за местните власти, за 

строителите и за граж-
даните. Ние постигнахме 
успех, макар и частичен, с 
последните промени в ЗУТ, 
с които се промени и чл. 14, 
ал. 2 от ЗКС, и вече фирми, 
изпълняващи дейности над 
100 кв. м, трябва да имат 
регистрация в Централния 
професионален регистър 
на строителя“, посочи инж. 
Мазнев. 

„Друга законова поправ-
ка, за която настоявахме и 
постигнахме, беше в ЗОП 
и касаеше обявяването на 
подизпълнителите. Целта 

е фирмите, които имат не-
голям обем и по-малки фи-
нансови възможности и не 
могат да са главен изпълни-
тел, да работят и да тру-
пат опит като подизпълни-
тели“, каза изп. директор на 
КСБ и допълни, че по този 
начин се дава възможност 
на малките и средните 
фирми да бъдат легитимно 
включени в строителния 
процес и да получат свои-
те референции, с които да 
доказват възможностите 
си. „Ние считаме, че тези 
промени са важни за по-
малките области, където 
строителството не е с го-

лям обхват. Така местни-
те фирми ще могат да се 
включат и да се развиват“, 
заяви инж. Мазнев.

„По отношение на зако-
новите промени ние имаме 
още цели. Едно от желани-
ята ни е свързано с т.нар. 
девизни цени. Ще работим 
съвместно с нашите сек-
ции, за да създадем условия, 
при които цените на стро-
ителните дейности да бъ-
дат обективно формирани“, 
посочи още той.

„Подкрепям нуждата от 
промяна на ценообразува-
нето при обществените 
поръчки. Вярвам, че с един 
добър диалог между всич-
ки заинтересовани страни 
ние ще решим въпросите 
пред строителите в райо-
на“, сподели инж. Росица 
Плачкова, зам.-кмет с ресор 
„Инвестиционна политика“. 
Според нея един от пробле-
мите, свързани с общест-
вените поръчки в региона, 
е именно формирането на 
цената на строителния 
продукт. „Общината може 
да си направи бюджета 
въз основа на количест-
вено-стойностна сметка, 
която се изготвя в общия 
случай при наличие на ин-
вестиционен проект, но 
остойностяването става 
единствено на цени, които 
са включени в специално 
изготвен Справочник за це-
ните в строителството“, 
каза Плачкова. По думите 
й посочените там стойно-
сти са нереални. „Вие сте 
заинтересовани от цена-
та, по която се строи, а 
ние сме заинтересовани да 

провеждаме обществени-
те поръчки, така че при из-
пълнението им да получим 
качествен продукт. Трябва 
да се направи нещо по този 
въпрос“, подчерта още тя 
и допълни, че са чести слу-
чаите, когато Управлява-
щият орган на дадената 
оперативна програма пра-
ви забележка за определе-
ни цени за дадена позиция, 
като оттам поясняват, че 
в Справочника пише други. 
„Така на следващ етап това 
е повод да ни се налагат 
финансови корекции. Цени-
те в този Справочник са на 
база средни за страната, 
които са неточни и често 
сумите нямат нищо общо 
с действителността. Же-
ланието ми е КСБ да по-
могне в това направление 
и нещата да се променят“, 
заяви инж. Росица Плачкова. 
Тя благодари за отличната 
комуникация с ОП на КСБ – 
Кюстендил.

Инж. Терзиев обясни, че 
този проблем се среща и в 
други общини и ще е сред 
темите, по които КСБ ще 
работи активно. 

Сред другите проблеми, 
които бяха дискутирани по 
време на работната среща, 
бе този с ненавременното 
разплащане. „По отношение 
на разплащането ние водим 
доста разговори и сме раз-
работили предложения, с 
които искаме да включим и 
банковия сектор, за да може 
да се гарантира извършва-
нето на разплащанията по 
проекти“, информира инж. 
Мазнев. 

Дискусията продължи 
с обсъждане на напредъка 
по усвояването на европей-
ските фондове. Ръковод-
ството на КСБ изрази при-
теснение, че е много малък 
процентът на усвоените 
средства от началото на 
този програмен период. 
„Притеснително е, че ос-
тават 2 години до крайния 
срок, през които ще трябва 
да бъдат усвоени 80%. Ка-
тегорично това създава го-
лям риск да не бъдат усвое-
ни всички средства. Освен 
да доведе до санкция, това 
може да намали бюджета 
за следващия програмен 
период. Трябват ни много 
съвместни усилия с всички 
администрации“, завърши 
инж. Мазнев.

Снимки Емил Христов

Инж. Венетка Витанова, 
ОП на КСБ – Варна

На 1 юли във Варна се със-
тоя регионална среща между 
ръководствата на Камарата на 
строителите в България (КСБ) 
и на Областни представител-
ства (ОП) на организацията. 
Тя е първата от серията, коя-
то ръководството на КСБ ще 
проведе в страната с ОП-та. 
На нея присъстваха председа-
телят на Управителния съвет 
(УС) на Камарата инж. Илиян 

Терзиев, зам.-председателят 
на УС на КСБ и председател на 

ОП на КСБ – Варна, инж. Христо 
Димитров, инж. Росен Колелиев, 

член на УС на КСБ, 
инж .  Ва лентин 
Зеленченко, пред-
седател  на  ОП 
на КСБ – Добрич, 
инж. Тошко Райчев, 
председател на 
ОП на КСБ – Търго-
вище, и инж. Динко 
Добрев, председа-
тел на ОП на КСБ 
– Шумен, и членове 
на ОблС на ОП на 

КСБ – Варна, и на ОП на КСБ - 
Добрич.

Основният повод за провеж-
дане на серията от срещи е да 
бъдат споделени проблемите 
на строителите, характерни 
за съответния регион, както и 
да се обсъдят приоритетите в 
работата на ръководството на 
Камарата. Във Варна бяха раз-
гледани трудностите, с които 
се сблъскват членовете на КСБ 
от района, като участниците 
отправиха и конкретни пред-
ложения за решаването им към 
председателя на УС инж. Илиян 
Терзиев.

Снимки авторът



Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взети-
те решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването 
на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата 
на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

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

ЦПРС
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Протокол № 1237/30.05.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Ком. 
реш.

205621155 Юванна ПВп

203537420 СМ ФОРМ ПВп

205558139 Хидрострой груп ПВп

204746501 АИС БИЛДИНГ ПВп

205599449 АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ПВп

203261954 ДДКК ПВп

201950712 Ю ЕС БИЛДЕРС ПВп

201137954 Ню Трейс ПВп

115751064 ТНТ ГРУП ПВп

205461284 Форм строй 2019 ПВп

205582396 Стройкомплект-ДМ ПВп

205112592 ЛБ 02 ПВп

107063552 Севлиевогаз-2000 ПВп

202933331 Стратбилд ПВп

202959618 ЗАР ПРОПЪТИС ПВп

110531712 КЮЧУКОВИ ПВп

200924383 Вивекс строй ПВп

101729129 МИД ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203853735 ФЕНИКС 1983 ПВп

204366666 Вем-Строй 86 ЕООД ПВп

200036856 ВАЛДИ 2008 ПВп

204763283 Импера Форм ПВп

102831496 ПРОТЕКТ ТЕХНОЛОДЖИ ПВп

205620402 ТИМ Хидроизолации ПВп

205103305 АЛБОБИЛД ПВп

202161285 КОЦИНИ  77 ПВп

203661044 ДАН СТРОЙ 19 ПВп

205656310 ЗАПРЯНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

201828516 БИ ЕН ЕЛ СЪРВИС ПВп

205481917 БГ ИНВЕСТ 2019 ПВп

204749426 БЛУ СКАЙ ИНВЕСТ ПВп

203686179 МАРБЪЛ СТРОЙ ПВп

205264251 ЕКРЕА ПВп

200042460 Евро Инженеринг Груп МК ПВп

205391829 ПРОСТОР ИНВЕСТ ПВп

201716741 Никол Н 09 ПВп

204681391 ПРОБИЛД - 2017 ПВп

200214515 Йони-ХМ ПВп

203729431 СПАСИ СТРОЙ ПВп

204912161 ТИАА КОНСУЛТ ПВп

205650438 Мони Естейт 2 ПВп

204103633 ДАНОВИ КОМЕРС ПВп

204120166 Радулов Строй ПВп

203500870 СИТИ БИЛД 82 ПВп

130543412 Транстрой 2001 ПВп

205110495 ВидРад Груп ПВп

175254896 ОКОЛСКИ ПВп

202211286 КЕЙ ЕС ДИ КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПВп

ЕИК Строител Ком. 
реш.

148000979 Алиот МД ПВп

203007087 АВИНЕРА ПВп

203296179 МЕГА БИЛДИНГ МК ПВп

201682456 МАКСАУТО ВАРНА ПВп

115862506 ИВАТ 72 ПВп

205151990 Г БИЛД ПВп

200569366 НИКОСТРОЙ ГРУП ПВп

205040303 БАРС ТИЙМ ПВп

200854141 БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ БВ ПВп

203053939 КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС ПВп

204297355 Равдаинвест 2016 ПВп

204874052 АМГ БИЛДИНГ ПВп

175329612 ВЕВИТО СМР ПВп

203553517 ТЕД ХАУС ПВп

205365332 Трим Строй ПВп

205506669 УМУТСТРОЙ-16 ПВп

200958115 Ес Еф Дизайн ПВп

103861026 МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ПВп

205597601 Специфик груп ПВп

202514881 Фирма Вамекс ПВп

205673045 А Б 2019 ПВп

205401320 АП БИЛД ПВп

204785689 БДС 2000 ПВп

200353949 ИВ - ЕЛС ПВп

204934389 Г ПАШОВ-2018 ПВп

205674154 ВЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

205418742 КГ И КО ПВп

203884061 Ривиера Инвест Инженеринг ПВп

200868881 Бел Комерс  1 ПВп

205310492 Балканстрой КК ПВп

202604713 Ай Ви Джи Билдинг ПВп

204180898 Александра Гиздас ПВп

201472746 Мега Електроникс АП ПВп

108690472 ЕРГО-К-2007 ПВп

202940443 ЕОС КОРП ПВп

202162424 ХЕК СОЛАР ПВп

204814849 М - СТРОЙ - 0110 ПВп

204009995 СТРОНГ  СГ ПВп

204654775 ТСТ СТРОЙ ПВп

200405602 СЕВСЕМ ПВп

131452702 ПГ ПРОПЪРТИ ПВп

200591249 НОВИ КАРИЕРИ ПВп

175293041 ДИ ЕНД АЙ КОРЕКТ 34 ПВп

160131005 УЗУНОВ СТРОЙ ПВп

205689311 Екодом 2007 ПВп

205036739 Фарм Ланд Груп ПВп

127504456 БАТО - 99 ПВп

200921273 Дендро Протект ПВп

203227667 СТРОНГ Ж & Ж ООД ПВп

205342718 СААВ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

205020763 СТРОЙ ХИЛС 1 ПВп

205631886 Техноинжект ПВп

124621276 Стройперфект ПВп

202222681 Инвест- Билд 2003 ПВп

205660654 МЕКОСА ПВп

123658348 РЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

200562468 Вера Строй РОб

204032969 Г. ГЕТОВ РОб

103760568 Шимел РОб

201635474 СЪБЛАЙМ РОб

204743897 Калитера РОб

205486750 ВАНП инженеринг РОб

203783127 Калвърт РОб

831043694 Фестстрой РОб

201505356 ВН ИНЖЕНЕРИНГ РОб

113583123 БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ РОб

204768017 ПОЛИМЕТАЛПРОЕКТСТРОЙ РОб

204728407 Електроинсталации РОб

203419009 МИХС-ГРУП РОб

205378963 МГ СТРОЙ 18 РОб

202746520 БОНА ФИТО РОб

103982280 КБ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

123050038 НИКОН РОб

123517189 ЕЛИТ-ВК-2000 РОб

825085226 РЕМОНТСТРОЙ РОб

202902813 МАРИНОВ-СМ РОб

131555691 ГЕО - МАР 03 РОб

101534531 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - САНДАНСКИ РОб

200421243 АНТОРА РОб

202709721 ЪРБЪН ГРИЙН РОб

200033408 Р-Р-ИНВЕСТ 1 СОб

175447468 Монтаж и системи СОб

203990075 РАЕВ  КЪНСТРЪКШЪН СОб

127075398 ВИЖЕН СОб

827102037 ИНТИС СОб

121801696 Мегатурс-1 СОб

131036230 Строй корект 2003 СОб

115825949 ЕЛВЕКО ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ СОб

175108934 СТРОИТЕЛНА ФИРМА БАЧО СОб

201025923 ТАНТО 2010 СОб

203310860 Инфрастрой Комплекс СОб

148105154 Кар строй СОб

203418640 ФОР ГРУП БГ СОб

175229220 КРИСТАЛ 2007 СОб

123043563 ГЛОБУС СОб

117580103 АБ ГРУП СОб

Георги Сотиров

Секция „Транспортна 
инфраструктура” към Кама-
рата на строителите в Бъл-
гария проведе редовно засе-
дание. На него присъстваха 
представители на научната 
общност от Университета 
по архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ), ВСУ 
„Любен Каравелов” и ВТУ „То-
дор Каблешков”. Председа-
телят на структурата инж. 
Боян Делчев представи гос-
тите и обясни, че идеята е 
преподавателите от висши-
те училища да подпомагат 
със своя експертен потен-
циал работата на секцията. 

В срещата участие взеха и 
зам.-председателите на 
секция „Транспортна инфра-
структура” инж. Живко Не-
дев и инж. Стефан Стоев, 
член на УС на КСБ, които 
бяха включени в новосфор-
мираните експертни групи 
за работа с възложителите 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ и Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“.

Пръв за опита си раз-
каза проф. д-р инж. Стойо 
Тодоров, зам.-ректор по ев-
роинтеграцията и между-
народното сътрудничест-
во на УАСГ. Проф. Тодоров 
е ръководител на катедра 

„Железници“ на Факулте-
та по транспортно стро-
ителство. Председател е 
на Техническия комитет 
„Железопътен транспорт“ 
към Българския институт 
за стандартизация. След 
него говори проф. д-р инж. 
Николай Михайлов, ръково-
дител на катедра „Пътища 
и транспортни съоръжения“ 
към Факултета по транс-
портно строителство 
на УАСГ. Проф. Михайлов е 
председател на Българския 
форум за транспортна ин-
фраструктура. Д-р инж. 
Николай Керенчев, катедра 
„Геотехника“ в УАСГ, пред-
стави компетенциите си, с 

които може да бъде полезен 
като консултант при рабо-
та на секцията в областта 
на земната механика. Доц. 
д-р инж. Димо Кисов, препо-
давател във ВСУ „Л. Кара-
велов”, предложи своя опит 
в сферата на мостовите 
конструкции. Той подчерта, 
че качеството на строежи-
те зависи от концепцията и 
качеството на проектите. 
Проф. д-р инж. Валентин 
Николов, ръководител на ка-
тедра „Транспортно строи-
телство и съоръжения“ във 
ВТУ „Тодор Каблешков“, зая-
ви, че има научни интереси 
в областта на проектира-
нето на пътища и улици и 

може да допринесе при из-
готвяне та технически до-
кументации и спецификации. 
Той е и одитор по пътна без-
опасност. Д-р инж. Евгения 
Богданова сподели своите 
компетенции като препода-
вател в катедра „Технология 

на строителството“ в УАСГ.
На заседанието инж. 

Румен Марков, управител 
на „Ларж Инфрастръкчър 
Проджектс“ ООД, направи 
интересна презентация на 
проект за автомагистрала 
от Дунав до Егейско море.

Снимка авторът

203343675 ДИНЕВ - БГ ПВп

205589241 КИБЕРА ПВп

205554339 Ейгър ПВп

200133700 Кристална вода РОб

112624994 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА РОб

203089329 МЕГАСТРОЙ 2014 РОб

131147273 БУЛМИКС - ВИП РОб

103564135 БУРОВ РОб

131449791 ЛИОНИКС РОб

203567965 ТРЕЙДБИЛД РОб

202485732 Ник-индъстрий РОб

103929922 ВАРНЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ РОб

120557292 ИНФРАСТРОЙГРУП РОб

112128158 ЕМИР-99 СОб

101578136 СТРОИТЕЛ - ИВ СОб

041037486 АС СТИЛ СОб

201000397 Добрев Строй СОб

131098488 СИТИ - ЕВРО СОб

Легенда:  
ПВп - първоначално вписване в 
ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата 

на вписване в ЦПРС 
СОб - свиване на обхвата на 
вписване в ЦПРС 
З - заличаване

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

Протокол № 1245/20.06.2019 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС
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В инициативния коми-
тет за учредяването на 
„Национален инициативен 
комитет за възстановя-
ване на Голямата базили-
ка в Плиска“ са още акад. 
Антон Дончев, проф. д-р 
Любен Тотев, ректор на 
МГУ „Св. Иван Рилски“, 
проф. д-р мат.н. Михаил 
Константинов, акад. Ячко 
Иванов, председател на 
Научно-техническия съюз 
по строителство в Бълга-
рия, акад. Благовест Сен-
дов, проф. д.ф.н. Атанас 
Герджиков, ректор на Со-
фийския университет „Св. 
Климент Охридски“, чл.-
кор. Иван Гранитски, Бра-
нимир Ботев, директор 
на Европейския инсти-
тут за стратегически 
анализи, Вежди Рашидов, 
председател на Комисия-
та по култура и медии в 
Народното събрание, арх. 
Юлий Фърков, арх. Хрис-
то Ганчев, доц. д-р Хрис-
то Смоленов, инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
УС на КСБ, Ренета Нико-
лова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строи-
тел“, видни обществени-
ци и представители на 
научната общност, главни 
редактори на медии, пред-
ставители на творчески и 
браншови сдружения и др. 
На събитието присъства 
и доц. д-р Тодор Чобанов, 
зам.-кмет по направление 
„Култура, образование, 
спорт и превенция на за-
висимости“ в Столичната 
община.

Началото на учреди-
телното събрание даде 
инж. Симеон Пешов, който 
приветства участниците 

и подчерта 

колко е важно да бъде 

реализиран проектът за 

възстановяване на Голяма-

та базилика в Плиска. 

„Не е случайно, че ор-
ганизирахме нашето ме-
роприятие на църковен 
празник – деня, в който 
честната дреха на Пре-
света Богородица е била 
положена във Влахерна“, 
сподели инж. Пешов. Той 
информира присъстващи-
те, че в рамките на подго-
товката за учредяването 
на Сдружението са били 
направени две изследвания 
– едното е за възстановя-
ване на архитектурната 
памет на базиликата, а 
другото анализира моти-
ви, аргументи и концепция 
за нейното реставриране.

След  него  д умата 
взе проф. д-р 
мат.н. Михаил 
Ко н с т а н т и -
нов, бивш зам.-
председател 
на Централна 
избирателна 
комисия .  Той 
благодари на 
инициаторите 
за поканата и 
възможността 
да се присъе-

дини към комитета. „Как-
то знаете, в началото на 
юли се навърши 1 година 
от кончината на проф. 
Божидар Димитров, кой-
то беше инициаторът на 
проекта за възстановява-
не на Голямата базилика 
в Плиска“, сподели проф. 
Константинов. Той допъл-
ни, че проф. Димитров ще 
остане в историята като 
забележителна личност и 
родолюбец, истински бъл-
гарин, който е давал мило 
и драго за страната си. 
Срещата продължи с ми-
нута мълчание в почит на 
проф. Божидар Димитров.

„Тук виждам строители 
на материалното и духов-
ното богатство на съвре-
менна България. Възстано-
вяването на културната 
ни памет е свято дело – 
ключ към безсмъртието 
на нацията и синовен дълг 
към вдъхновените творе-
ния, въжделения и посла-
ния на предците към бъ-
дещите поколения“, заяви 
арх. Юлий Фърков, който 
е един от изследователи-
те на Голямата базилика 
в Плиска. Той изтъкна, че 
инициативният комитет 
има високата чест да въз-
роди едно съдбовно място 
за българската нация и 
държавност – там, къде-

то българите са покръс-
тени и са приели хрис-
тиянския цивилизационен 
модел. Той допълни, че 
руините на укрепения ма-
настир са разположени в 
североизточната част на 
Външния град на Първоп-
рестолна Плиска, на около 
1300 м от Източната пор-
та на белокаменната кре-
пост на Вътрешния град 
и дворците на български-
те владетели от VIII – IX 
в. „Това говори колко зна-
чим за нашата история е 
този обект“, каза още арх. 
Юлий Фърков.

Той направи и кра-
тък исторически очерк, 
като даде сведения за 
два основни строителни 
периода за района на Ба-
зиликата. „Първият етап 
обхваща изграждането на 
жилищен район в рамките 
на Външния град, разпо-
ложен на площ 23 кв. км 
– селище, защитено с ров 
и дървено оградно съоръ-
жение, с голям кладенец 
за питейна вода и кръс-
товидна сграда, характер-
на за ранното църковно 
строителство с мемори-
ални функции, съградена 
по археологически данни 
около средата на IX век“, 
посочи архитектът. Това 
време е свързано с един 

 от стр. 1
Инж. Симеон Пешов, почетен председател 
на КСБ, президент на „Главболгарстрой 
Холдинг” АД и зам.-председател на УС на 
Сдружението с нестопанска цел „Национален 
инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска”:

Днес съм щаст-
лив, защото имаме 
мисия и нейната 
реализация започ-
ва с учредяването 
на Сдружението. 
Ще я изпълняваме с 
тези знатни хора, 
които се включиха 
в инициативния ко-
митет. Още в древността знатни са наричали не 
тези, които са богати, а които са знаещи, можещи, 
умни. И тук присъстваха такива личности, всеки ре-
ализирал се и постигнал много в своята област. 

Двете изследвания, които ни бяха презентирани, 
са наистина едно богатство за нас. Особено впечат-
ление ми направи докладът на арх. Ганчев, който пред-
стави световната практика при възстановяване от 
нулата на такива архитектурни паметници. Това ни 
даде и отговор на въпроса има ли в международната 
практика примери, които да ни дадат право и морал да 
се заемем с възстановяването на Базиликата. Говорим 
до покрив с всички орнаменти и целия манастирски 
комплекс наоколо. Оста „Плиска – Преслав – Мадара“ 
съставя един сакрален триъгълник. Всичко е подчине-
но на сакралната геометрия. Не са случайни местата, 
където са изградени тези обекти. Казах, че ни пред-
стои работа в рамките на поне три години. Ще дам за 
пример „Цари Мали град”, там изпълнихме реставрация 
и консервация на раннохристиянска църква и антична 
крепост. Той обаче е едно мъничко „макетче“ в срав-
нение с това, което ни предстои. „Цари Мали град” 
го направихме в следния порядък - 4 г. археологически 
дейности, 3 г. - подготовка на проект и кандидат-
стване, и 1 г. - реализация. Така че това са 7 години. 
В Плиска дейностите ще отнемат 3 години, защото 
имаме база, на която да стъпим. Има предшествени-
ци, които са оставили своя труд. Арх. Фърков вече е 
работил там. И нашата дейност ще е продължение на 
всичко, направено дотук. Бог да е с нас!

Още нещо важно искам да кажа - в Устава спе-
циално е отразено, че никой от членовете на УС на 
Сдружението не може със своя фирма или на свои 
близки, както и на свързани лица да участва в проек-
та. Т.е. всичко трябва да бъде чисто. Така че „Глав-
болгарстрой Холдинг” АД го очаквайте като спонсор, 
но не и като изпълнител.

Мисля, че наш дълг като бълга-
ри е да се грижим и да възстановим 
това, което са ни завещали дедите 
ни. Голямата базилика олицетворява 
най-славните години от историята 
ни. Там е прието християнството и 
се поставя началото на една нова 
цивилизация.

Всеки българин е длъжен да под-
крепи подобна кауза. Ние като общи-

на можем да помогнем по много начини за възстановяването на Голямата 
базилика, която е част от Националния историко-архитектурен резер-
ват. Но аз чувствам дълг и като физическо лице. Ако всеки един от нас го 
осъзнае и подкрепи каузата, тогава процесът ще се случи много по-бързо.

Милен Минчев, зам.-кмет на община Каспичан: Юлий Фърков, архитект: 

Виждането, че възстановя-
ването на Голямата базилика 
в Плиска може да стане за три 
години, е реалистично, ако има 
една голяма подкрепа от обще-
ството. То трябва да се обедини 
във въздигането на реперите на 
културната памет. А нейното 
възстановяване е ключ към без-
смъртието на нацията. Култур-
ната памет е бъдеще, в което да 
сме единна нация. 

Всеки трябва да даде своя 
принос за възстановяването на 
този обект – индивидуален, реги-
онален, национален, за въздигане 
на началото. Да почете неверо-
ятното усилие на Борис I Пок-
ръстител да успее от един кон-
гломерат да направи държавата 
България, която повече от 1300 г. 
е запазила своето име. Страна с 
огромен авторитет, изграден не 
само от историята, но и която 

има поглед в бъдещето. 
Вестник „Строител” е медия-

та с най-голямо доверие в нашата 
гилдия, защото Вие отразявате 
не само градежа. Със строител-
ството ние сплотяваме народа, 
а Вие градите отношението към 
тези, които създават бъдещето 
на България.

Чрез в „Строител“ градите отношението към тези, които 
създават бъдещето на България

от етапите на христи-
янизация на българското 
общество и оглашението 

на княз Борис. „Разкрити-
те реликви, наличието 
на масивен фундамент 
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Акад. Стефан Воденичаров, бивш председател на БАН, 
председател на УС на Сдружението с нестопанска цел 
„Национален инициативен комитет за възстановяване 
на Голямата базилика в Плиска”:

Акад. Антон Дончев, писател и учредител на Сдружението:

Акад. проф. д-р Ячко Иванов, председател на НТС по строителство в България и 
учредител на Сдружението: 

Идеята за възстановя-
ването на Голямата бази-
лика витае отдавна и днес 
беше отдадено уважение 
към паметта на проф. Бо-
жидар Димитров, който 
беше неин носител. Той 
неведнъж е споделял, че 
Ванга му е казвала, че Бъл-
гария ще тръгне нагоре, 
ако се възстанови Базили-
ката. Тя е била основата, върху която е израствала българската 
държава. 

Днес се каза много ясно – това е мястото, където е създадена 
нашата Църква, дадена е възможност за развитие на азбуката и кул-
турата ни. След като е създадена азбуката, тогава и траки, и сла-
вяни, и прабългари са станали наистина граждани на тази държава. 
Плиска е повлияла на единението на хората, живеещи по тези земи. 

Отново ще подчертая, че е важно да има символ, пример за мла-
дите поколения, че България, която е най-старата държава в Европа, 
е направила толкова много във всички области. С основание да се 
гордеят, че са българи, и да защитават българщината.

Най-големият въпрос в момента е да се осигури финансиране-
то, да се намерят сподвижници, които да отделят достатъчно 
средства и лично време. Много хора отдавна имат желание да се 
направи нещо, което да ни събере всички заедно, но ние разруши-
хме връзките помежду си. Проблемите, които се натрупаха, са в 
резултат на това, че не общуваме помежду си и не мислим заедно 
за бъдещето. 

Обществото трябва да се събуди. Но това ще стане, като по-
чувства, че има нещо, на което да стъпи и в което да вярва.

Голямата базилика в Плиска 
е израз на една цивилизация и 
култура. Това е дърво, израсна-
ло върху други култури. Прие-
майки християнството в Бълга-

рия, проблемите от сблъсъка на 
прабългарската цивилизация с 
предшестващите я се решават 
и това засяга цялата културна 
история на Европа и света.

Плиска е една цивилизация, 
на която не сме отдали почит-
та, която заслужава, не сме на-
сочили достатъчно светлина 
към нея. Не обръщаме внимание 
на Първата българска държа-
ва, на кан Тервел и водената 

от него войска, която спасява 
родината ни и Европа от араб-
ското нашествие. Не отделяме 
достатъчно енергия да осве-
тим тези времена, тази циви-
лизация, която е важна част от 
европейската и световната. 
Ние притежаваме богатства 
и трябва да ги покажем пред 
хората. Защото тези богат-
ства не са само наши, те са на 
всички. 

Много е важно възстановя-
ването на Голямата базилика 
в Плиска да стане факт. Както 
каза моят колега акад. Стефан 
Воденичаров, не виждам много 
идеи, които да обединят целия 
български народ. Всички трябва 
да възстановим самочувствие-
то си, че и ние нещо сме внесли 
в ценностната система на Ев-
ропа. Когато болшинството от 
страните, които сега управляват 

Стария континент, не са имали 
държава и закони, ние сме имали 
такива. 

Ако възстановим тази църк-
ва, младите хора ще имат нещо, 
с което да се гордеят. Бъдещите 
поколения също ще знаят, че Бъл-
гария е била велика, значима за 
Европа. Те ще си спомнят за нас 
и че въпреки трудностите, кои-
то изживява сега страната, сме 
възстановили Голямата базилика. 

Аз лично ще поема инициатива 
членовете на Научно-техническия 
съюз по строителство в България 
да участват в дарителската кам-
пания.

в южното помещение на 
кръстовидната сграда ни 
дават основание да пред-
положим, че храмът е пос-
ветен на Свети Мъченик 
Енравота – Боян (Войн) 
Княз Български – най-въз-
растния син на кан Омур-
таг, обясни арх. Фърков.

Втори ят период  е 
свързан с издигането на 
катедралния храм – Голя-
мата базилика, над мемо-
риалния архитектурен ан-
самбъл. „Архитектурната 
планова и пространстве-
на композиция е трасира-
на съгласно каноните на 
църковното строител-
ство от диоцеза на пап-
ския Рим в годините на 
латинската мисия в Бъл-
гария - между 867 – 869 г., 
начело с епископите Фор-
моза Портуенски и Павел 
Популански“, каза още той. 
Арх. Юлий Фърков сподели 
и няколко катастрофични 
събития, съпътствали 
този период – силна земе-
тръсна активност между 
864 – 869 г., спомената в 
хрониките – особено оп-
устошителен земетръс е 
този през 869 г. „По архе-

ологически данни храмът 
е преизграден от основи 
върху дървени пилоти“, 
заяви архитектът. „Въз-
становяването на тази 
историческа реликва е от 
изключителна важност за 
целия български народ“, за-
върши той. 

„Искам да благодаря за 
предоставената ми въз-
можност да съм част от 
този проект и преди всич-
ко на инж. Симеон Пешов, 
който е основният иници-
атор на събитието“, каза 
на свой ред арх. Христо 
Ганчев. Той представи про-
учване за мотивите, аргу-
ментите и възможните 
подходи за реализиране на 
инициативата на покой-
ния проф. Божидар Дими-
тров за възстановяване 
на обекта. Според него 
това не е просто възста-
новяване на историческа 
сграда, а възможност за 
опазването на държавния 
и духовен символ на бъл-
гарския народ чрез възвръ-
щане на функционалната 
и семантична значимост 
за Българската православ-
на църква и обществото. 

„Целта е да се осигури ви-
сок професионализъм при 
решаването на комплекс-
ната проблематика чрез 
обединяване на усилията 
на всички необходими спе-
циалисти за консервация, 
реставрация, експониране 
и социализация със съвре-
менни методи и средства 
на запазените структури, 
с респект към предиш-
ните реставрационни 
намеси като част от ис-
торията на българската 

археологическа и консер-
вационно-реставрационна 
наука и практика“, посочи 
арх. Ганчев. Той обясни, че 

методическите подходи са 

няколко, 

които са  доказали 
своята целесъобразност 
и са получили висока про-
фесионална и обществе-
на оценка. Първият е чрез 
анастилоза, реставрация 
и реконструкция на база 
на основание на данни, 
подкрепени от археологи-
чески проучвания и исто-
рически документи. Вто-
рият е чрез реконструкция 
по автентични данни с 
интерпретация. Следва-
щият е чрез изграждане 
на защитна сграда с екс-
пониране на оригиналните 
структури и реализирани-
те досега реставрацион-
ни работи. Възможен е и 
вариант чрез интерпре-
тация на архитектонична-
та форма с традиционни 
материали. Друго решение 
може да предложи високо-

технологична защитна 
сграда с експониране на 
оригиналните части и ре-
ализираните до момента 
консервационно-рестав-
рационни работи. Всички 
тези подходи следва да 
респектират резултати-
те от археологическите 
проучвания, принципите 
на Венецианската харта, 
Документа от Нара от-
носно автентичността, 
Закона за културното на-
следство и т.н.

В заключение той об-
общи, че експонирането 
и социализацията на пър-
вата българска столица 
Плиска е неадекватно на 
стойността, която тя 
има за човешката цивили-
зация, европейската кул-
тура и националната ни 
история, и допълни още, 
че значението на духов-
ния път „Плиска – Мадара 
– Преслав“ е неглижирано 
в културната политика 
на страната. „Трите ар-
хеологически резервата 
се нуждаят от интегри-
ран подход във връзка с 
осигуряване на устойчи-
во развитие на региона. 
Най-естествената и ис-
торически аргументира-
на начална точка на един 
бъдещ мащабен проект е 
инициативата за възста-
новяването на Голямата 
базилика в Плиска, която 
има своите комплексни 
основания в духовен, поли-
тически, пространствен, 
архитектурен, методоло-
гически и икономически 
план, както и технически 
възможности за нейната 
реализация“, категоричен 
бе арх. Ганчев.

Учредителното събра-
ние продължи с 

приемане на Устав на 

Сдружението.

„Националният иници-
ативен комитет за въз-
становяване на Голямата 
базилика в Плиска” ще 
осъществява дейност в 
обществена полза, изра-
зяваща се в подкрепа на 
дейности за поетапно до-
вършване на консерватив-
но-реставрационни рабо-
ти и възстановяване на 
комплекса. Управителният 
съвет на Сдружението ще 
трябва да се обърне към 
големите браншови орга-
низации в България и да 
ги покани да подпомогнат 
нашето дело. Благодаря на 
медиите, които също се 
включиха в инициативата, 
тяхната помощ, за да по-
пуляризираме нашата идея 
пред широката обществе-
ност, е изключително ва-
жна“, сподели инж. Пешов.

Организацията ще 
разчита освен на членски 
внос и на дарения. Вече е 
факт първото индивиду-
ално такова от 40 хил. лв. 
„Главболгарстрой Холдинг“ 
АД ще дари 100 хил. лв., 
съобщи президентът на 
холдинга инж. Пешов. Той 
обясни, че голямата идея 
е да бъде подготвен про-
ект, с който Сдружението 
да кандидатства за евро-
пейско финансиране за ре-
ализиране на дейностите, 
обхващащи целия комплекс. 
„Имаме уверение от преми-
ера Бойко Борисов, че бъл-
гарското правителство 
също ще подкрепи иници-
ативата ни. Готовият ни 
проект ще бъде предста-
вен и пред Министерство-
то на културата“, завърши 
инж. Симеон Пешов.

Снимки в. „Строител“
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НСОРБ отчете мандат 2015 – 
2019 г. като успешен

Росица Георгиева

Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСОРБ) 
проведе двудневна заклю-
чителна конференция за 
мандат 2015 – 2019 г. в кк 
Боровец. В нея участваха 
вицепремиерът Томислав 
Дончев, министрите на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова, на земе-
делието, храните и гори-
те Десислава Танева, на 
околната среда и водите 
Нено Димов, на труда и 
социалната политика Би-
сер Петков, на културата 
Боил Банов и на здравео-
пазването Кирил Ананиев, 
както и зам.-министърът 
на образованието и нау-
ката Деница Сачева. До-
макин на събитието беше 
инж. Даниел Панов, пред-
седател на УС на НСОРБ 
и кмет на община Велико 
Търново.

Първият ден включи 
форуми на кметовете, 
председателите на об-
щински съвети, секре-
тарите и експертите в 
общините. Той бе открит 
от инж. Даниел Панов. „Си-
гурен съм, че всеки от нас 
има какво да каже, защото 
кметът не е просто чо-
век, а своеобразен съби-
рателен образ на всички 
институции в държава-
та. Знаем, че хората ни 
отъж дествяват не само 
с общината, но и с ми-
нистерства, ведомства и 
всякакви други структури. 
От нас се очаква да решим 
всички проблеми, и то не-
забавно. Ние сме тези, 
които на терен виждаме 
как взети на национално 
ниво решения понякога се 
разминават с реалните 

потребности на граждани-
те, как добре изглеждащи-
те на хартия регламенти 
понякога не отговарят на 
практиката“, каза предсе-
дателят на УС на НСОРБ. 
След което представите-
лите на местната власт 
дискутираха кои проблеми 
остават открити, къде 
има дефицит на средства 
и как да се преодолее той, 
както и от каква друга 
подкрепа се нуждаят за 
решаване на затруднени-
ята. 

В началото на втория 
ден на конференцията 
Златко Живков, член на УС 
на НСОРБ и кмет на Мон-
тана, определи мандат 
2015 – 2019 г. като изклю-
чителен, а 

равносметката му по от-

ношение на усвояването на 

средствата по европрогра-

мите като положителна. 

„Средствата от ЕС са 
и ще продължат да бъдат 
основен инвестиционен 
ресурс, а за някои общини и 
единствен такъв. Над 1500 
училища, детски градини, 
болници, културни инсти-
туции са обновени. Реа-
лизирани са над 6500 про-
екта на стойност над 17 
млрд. евро“, заяви Живков. 
По думите му най-много 
вложения са направени във 
ВиК и управление на отпа-
дъци – 44% от общия раз-
мер на инвестициите, а 
24% от усвоения ресурс са 
насочени в модернизиране 
на градски транспорт. За 
подобряване на градска-
та среда бяха отчете-
ни 9%, за пътища – 6%, а 
17% са за образователна, 
социална и културна ин-
фраструктура, енергийна 
ефективност и др. Според 
кмета на Монтана един 

от проблемите, които са 
останали нерешени и през 
този мандат, е задържане-
то на кадри в общинската 
администрация. Вицепре-
миерът Томислав Дончев 
обсъди с представите-
лите местните власти 
какви са изгледите за по-
стигане на споразумение 
по бъдещата финансовата 
рамка на програмен период 
2021 – 2027 г. и ще може ли 
да започне реално изпълне-
ние на новите проекти от 
1 януари 2021 г. „През по-
следните години в Бълга-
рия се случиха много неща. 
Променихме изцяло модела 
на мислене – относно къде 
искаме да бъдем след 5 
или 10 г. При неприключили 
преговори мога да кажа, че 
размерът на средствата 
през новия програмен пе-
риод се увеличава“, каза 
той и 

припомни, че се очаква 

парите за България по 

кохезионната политика да 

бъдат увеличени поне с 8%,

като това ще зависи 
от обема на национално-
то съфинансиране. „Не се 
предвижда отпадане на 
сфери, предприема се от-
носително консервативен 
подход и няма да има про-
мяна в програмите, които 
функционират, както и в 
институциите, които от-
говарят за тях“, добави 
Томислав Дончев. 

Вицепремиерът пред-
стави и основните про-
блеми, които трябва да 
се вземат предвид при 
програмирането през но-
вия период. „Първата го-
ляма тема е демографи-
ята. Тя зависи от всички 
сфери – започвайки от 
качеството на въздуха 
през социалната полити-
ка до състоянието на ин-
фраструктурата. Заедно 

с демографията трябва 
да обърнем внимание на 
жилищната политика и 
заетостта”, добави той. 
Дончев констатира, че в 
последните 30 години в 
страната не е провеждана 
целенасочена жилищна по-
литика, като поясни, че не 
говори за кризисно наста-
няване или домове за хора 
в нужда. „Става въпрос за 
възможността при нови 
инвестиции да се привли-
чат и задържат кадри, 
като им се осигуряват 
места за настаняване“, 
обясни вицепремиерът. 
Той подчерта, че мобил-
ността в Европа се увели-
чава и вече има хора, кои-
то работят на 60 - 70 км 
от домовете си. Поради 
това вицепремиерът е на 
мнение, че политиките на 
държавата и на общините 
трябва да са насочени и 
към създаването на моде-
рен транспорт за споделе-
ни пътувания. „Друга голя-
ма тема, по която трябва 
да се работи, е икономи-
ческото развитие“, каза 
Томислав Дончев и препо-
ръча на представителите 
на местните власти да 
полагат усилия за създа-
ване на нови индустри-
ални зони. „Подготвяме 
ново законодателство за 
тези обекти, но не само за 
тяхното регламентиране. 
Целта е да се облекчат 
административните ре-
жими. Нещата трябва да 
се случват бързо, включи-
телно общините да могат 
да издават разрешително 
за строеж в рамките на 
няколко седмици“, посочи 
още Дончев. Според него 
съседните ни страни, 
които не са членове на 
ЕС, като Сърбия и Турция, 
влияят на възможност-
та България да привлича 
инвеститори, тъй като 

не са длъжни да спазват 
ограниченията относно 
държавната помощ, и ре-
ално могат да обещаят 
всичко. „Но пък при нас 
цялата инфраструктура, 
съпътстваща дадена ин-
дустриална зона, може да 
се изгради с европейско 
финансиране“, посочи ви-
цепремиерът и добави, че 

инвестициите не трябва 

да се заключват в адми-

нистративните граници 

само на една община - 

 те трябва да се ко-
оперират. Той обърна вни-
мание и на комуникацията 
с гражданите „Правят се 
чудесни неща, които не по-
лучават нужната общест-
вена подкрепа. Трябва да е 
ясно, че всички форми на 
обществени дискусии вече 
са в пъти по-важни, откол-
кото бяха преди”, каза още 
вицепремиерът.

Дискусията продължи с 
министър Петя Аврамова, 
която заедно с местните 
власти разгледа основни-
те предизвикателства 
пред следващата опера-
тивна програма за регио-
нално развитие и постиг-
натото по настоящата 
ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Аврамова 
коментира, че се работи 
по промяна в провеждана-
та регионална политика. 
„Основна цел през след-
ващия програмен период 
ще бъде балансираното 
териториално развитие. 
Предвиждаме фокусът да 
е върху проекти, които 
отговарят на нуждите 
и спецификите на всяка 
област и регион. Така фи-
нансирането ще стигне 
до всички населени места 
и няма да има бели петна 
по картата на България”, 
каза тя. Министърът ин-

Снимки авторът
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формира, че по ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ се 
изпълняват 455 договора с 
общини на стойност око-
ло 1,5 млрд. лв. „Въпреки 
видимите резултати от 
тях все още има диспро-
порции между „центъра“ и 
„периферията“ в национа-
лен, регионален и локален 
мащаб. Всички виждаме, 
че България е различна на 
север и на юг от Стара 
планина. Една от причини-
те за това е АМ „Тракия”. С 
изграждане на АМ „Хемус“ 
очакваме да се преобрази 
и Северна България, защо-
то добрата инфраструк-
тура е предпоставка за 
икономическото развитие 
на един регион”, каза още 
тя. По отношение на след-
ващия програмен период 
стана ясно, че 

средствата от бъдеща-

та програма ще бъдат 

разделени в два основни 

компонента – градски и 

териториален. 

Предвижданията са 
бюджетът й да е по-голям 
от този на настояща-
та ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Очакванията 
са ресурсът да е около 1,5 
млрд. евро, към които да 
се добави национално съ-
финансиране. Министър 
Аврамова подчерта, че 
сумата е индикативна и 
това е рамката, от която 
стартират преговорите. 
Прогнозно около 339 млн. 
евро се отделят за град-
ско развитие, към които 
също ще се добавят сред-
ства от националния бю-
джет. „За тези пари ще 
могат да кандидатстват 
10 големи града в страна-
та, които отговарят на 
определени критерии“, съ-
общи Аврамова. Тя обясни, 
че при проектите, които 
ще се изпълняват на реги-
онален принцип, ще тряб-
ва да се изградят парт-
ньорства с участието на 
различни заинтересовани 

страни. „Те ще могат да 
предлагат решение на съ-
ществуващ общ проблем 
или да са насочени към 
оползотворяване на по-
тенциала за развитие на 
съответната територия. 
Всеки интегриран проект 
ще съдържа няколко ком-
понента в зависимост от 
необходимите инвестиции 
– например път, болница, 
меки мерки за осигуряване 
на общо здравно обслуж-
ване на няколко общини и 
т.н., и ще е насочен към 
конкретна оперативна 
програма, като такива 
проекти ще бъдат от 
значение за целия район”, 
посочи още тя. Като при-
мер министърът даде иде-
ята за четирилентов път 
между Сливен и Ямбол и за 
икономическа зона, която 
да бъде реализирана в ра-
йона, така че хората от 
двете области да могат 
да работят в нея. 

Аврамова допълни, че 
се предвиждат промени 
в Закона за регионално-
то развитие. „За периода 
след 2021 г. обмисляме да 
въведем промяна в струк-
турата и състава на ре-
гионалните съвети за 
развитие. Ще им бъде да-
дена възможност за реал-
но взимане на решение по 
отношение на избора на 
проекти за съответния 
район. Ще имат и функции 
по изпълнението на про-
грами, съфинансирани от 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове”, 
поясни тя. Според нея на-
лице са предпоставки за 
успешно програмиране на 
новия период 2021 – 2027 г. 

На форума на НСОРБ 
министър Десислава Та-
нева презентира постиг-
натото по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони (ПРСР). „В настоящия 
програмен период интере-
сът към ПРСР е изключи-
телно висок. За общините 
поисканите средства са 
2,5 пъти повече над въз-

можния бюджет”, каза тя. 
Танева обяви, че се уве-
личават средствата за 
обновяване на училища и 
детски градини по подмяр-
ка 7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“. Тя под-
черта, че по този начин ще 
бъдат одобрени всички по-
дадени проекти с включени 
инвестиции за дейности 
по обновяване на общински 
училища и детски градини. 
Министърът допълни, че 
в програмен период 2014 
- 2020 г. общините проя-
вяват най-голям интерес 
по проектите за ренови-
ране на улици и тротоари, 
изграждане на пътища и 
водоснабдителна мрежа, 
както и инвестиции в со-
циалната инфраструктура 
и културния живот. 

Десислава Танева съ-
общи, че до края на декем-
ври предстои финализира-
нето на многогодишната 
финансова рамка на нова-

та Обща селскостопан-
ска политика. Тя уточни, 
че се очаква намаляване 
на бюджета за следваща-
та ПРСР. „Ако до момента 
общините са ползвали 740 
млн. евро, сега трябва да 
извадим 135 млн. евро, за 
да получим новото финан-
сиране. Очакваме нама-
лението при средствата 
за финансиране да бъде 
в рамките на 15%“, каза 
още Танева и допълни, че 
ще бъде извършен анализ 
за нуждите на общините, 
на базата на който ще 
започне подготовка на 
Национален стратегиче-
ски план.

„През новия програмен 
период всяка държава ще 
има по-голяма свобода да 
дефинира своите нужди, 
чрез които да постигне 
целите на Общата сел-
скостопанска политика”, 
каза още тя. Според нея 
трябва да се помисли как 
да бъде компенсирано на-
малението в бюджета на 
ПРСР, като един от начи-
ните е да се въведе таван 
за размера на помощта, 
който може да се получава 
по 1 проект. Друг вариант 
е да има лимит на броя на 
проектите, с които може 
да се кандидатства за 
финансиране, или изисква-
не за съфинансиране от 
страна на общините. 

Министърът на окол-
ната среда и  водите 
Нено Димов представи 
напредъка по ОП „Околна 
среда 2014 – 2020“. „Амби-
циозната ни цел е до края 
на август – началото на 
септември да сключим до-
говори с ВиК операторите 
за изпълнение на обекти 
с финансиране по „ОПОС 
2014 – 2020“. Те са пода-
ли своите заявления и в 
момента тече процедура 
по оценка”. Димов комен-
тира, че 

ВиК секторът ще бъде при-

оритетен и в следващия 

програмен период,

защото изчисленията 
са, че за модернизация на 

ВиК мрежата е необхо-
дим ресурс от 12 млрд. лв., 
а в момента по „ОПОС 
2014 – 2020“ има заложени 
2 млрд. лв.

Другите приоритети 
ще са чистотата на въз-
духа и кръговата иконо-
мика. „Политиката ни за 
финансиране трябва да 
се насочи към ползите за 
местните общности. Из-
ключително важно е така 
да бъдат реализирани про-
ектите, че това да е пряко 
осезаемо за хората, които 
живеят в региона“, допъл-
ни министърът.

При откриването на 
пленарната сесия, която 
беше част от заключи-
телната конференция на 
НСОРБ за мандата, инж. 
Даниел Панов представи 
отчет за дейността на 
местната власт в пе-
риода от 2015 г. до сега. 
Като основни постижения 
за този период бяха посо-
чени успешното европред-
седателство, доброто 
изпълнение на големите 
европейски проекти, как-
то и подготовката за но-
вия програмен период. Той 
определи мандата като 
успешен и подчерта, че 
всички местни админи-
страции са се справили 
с възникналите пред тях 
проблеми. „За това време 
успяхме да постигнем по-
добряване на макрорамка-
та на общинските финан-
си. Макар потребностите 
да остават в пъти по-го-
леми от възможностите, 
от 2016 г. до сега дър-
жавните трансфери към 
нас се увеличиха с над 
1 млрд. лв., а също ежегод-
но има ръст в средствата 
за местната администра-
ция. Ние ще продължим да 
работим за увеличаване 
на парите, които държа-
вата ни превежда, защо-
то няма дейност, която 
да не се нуждае от фи-
нансиране”, посочи инж. 
Панов. „Общините оста-
ват най-мотивираният и 
активен бенефициент. Те 
успяха да подготвят и за-
щитят над 1800 проекта 

за над 4 млрд. лв.“, допъл-
ни председателят на УС 
на НСОРБ. Според него 
без активната работа на 
местните власти Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради би имала много по-
скромни резултати. „Към 
момента решение за ней-
ното бъдеще няма, но до 
края на септември част 
от проектите, които са 
подадени за финансиране, 
ще получат средства за 
обследване”, коментира 
още инж. Панов. 

По думите му трудно-
стите на общините са 
свързани с обществените 
поръчки и налагането на 
финансови корекции, както 
и със състоянието на път-
на инфраструктура. 

По-късно с министъра 
на здравеопазването Ки-
рил Ананиев бяха обсъдени 
начините за подобряване 
на детското и училищното 
здравеопазване. Той обяви, 
че на 15 юли ще се проведе 
втората кръгла маса, на 
която ще представи мо-
дел на здравеопазването, 
след което предстои да 
се планират регионалните 
потребности. 

С министъра на труда 
и социалната политика 
Бисер Петков бе дискути-
рано каква ще бъде под-
крепата към общините 
за стартиране от 1 сеп-
тември на личната помощ 
за заявилите лица и за ре-
алния старт на новия За-
кон за социалните услуги 
от 2020 г. Министърът 
на културата Боил Банов 
и кметовете постави-
ха темата за контролни 
функции на общините по 
спазване на Закона за ав-
торското право и сродни-
те му права. 

Зам.-министър Деница 
Сачева коментира идеи за 
повишаване на контрола 
върху системата на деле-
гираните бюджети в обра-
зованието и дефинирането 
на по-широк спектър от 
местни приоритети, които 
да бъдат финансирани.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Община Златарица се намира на 
25 км от Велико Търново. Тя се състои 
от 24 населени места – 1 град и 23 села. 
Чрез пътната си мрежа се свързва със 
старопрестолния град и с Горна Оряхо-
вица. Територията на общината обхва-
ща полите на Предбалкана, а северната 

й част има равнинен характер. Регион-
ът е прорязан от четири реки - Злата-
ришка, Бебровска, Стара и Веселина. В 
горното течение на последната е из-
граден язовир „Йовковци“. 

Произходът на името на града идва 
от добива на златоносен пясък от ре-
ките в миналото. Природните забеле-
жителности и паметници на култура-

та в района са многобройни. Символ 
на Златарица е църквата „Св. Николай 
Мирликийски Чудотворец“. Тя е изграде-
на през 1634 г., но при Освобождението 
на България е опожарена. В 1884 г. на 
мястото на стария храм е построена 
нова трикорабна, двукуполна църква. Тя 
е на площ от 500 кв. м и е обявена за 
паметник на културата. 

Златарица е известна и с Хлебна-
та къща „Св. Николай Мирликийски“. 
Тя е втората в България и е част от 
Световната мрежа Хлебни къщи. В нея 
може да се усети истинският аромат и 
вкус на насъщния, да се видят умелите 
ръце на майсторите, чиито пръсти из-
вайват едно от най-великите творения 
на човека – хляба...

Кметът Пенчо Чанев:

Г-н Чанев, Златари-

ца е сред най-красиви-

те общини в страната, 

която в последните го-

дини стана по-подреде-

на и добра за живеене. 

Как европейските про-

грами влияят на разви-

тието на малките насе-

лени места?

В момента изпълня-
ваме проект за реха-
билитация на улици в 
града по Програмата за 
развитие на селските 
райони (ПРСР). Догово-
рът за него беше подпи-
сан още през септември 
2017 г. на церемония в 
Министерския съвет и 
ни беше връчен лично от 
премиера Бойко Борисов, 
защото заедно с още 14 
общини бяхме първите 
одобрени по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“. След 
близо две години сме на 
път да приключим про-
екта. Причината е, че 
преминахме през много 
перипетии.

Едно време нашите 
предшественици постро-
иха прохода Хаинбоаз за 
5 - 7 г., а ние за две не 
можем да преасфалтира-
ме 11 улици с изградена 
канализация и водопро-
вод. Защо? Да започнем 
от тромавите процедури 
по изготвянето на доку-
ментацията, необходима 
на Държавен фонд „Зе-
меделие“, където тя се 
разглежда 4 - 5 месеца. 
После следва задължи-
телното обжалване, в 
нашия случай от шиваш-

ки цех, което по закон е 
допустимо. От това за-
губихме още 7 месеца. 
Активният строителен 
сезон в нашата страна е 
около 7 - 8 месеца, като 
за полагането на асфалт 
е около 6. За да не загу-
бим парите, в шестмесе-
чен срок трябваше да за-
почнем строителството. 
Стартирахме го през но-
ември м.г., зимните усло-
вия налагаха многократ-
но спиране на процеса. 
Дори и на финала пак има 
недоволни – защо пътят 
бил тесен, дренирането 
не трябвало да е така, а 
иначе, къде са пътните 
знаци и т.н. Пропуските 
по проекта няма да се 
избегнат, докато проек-
тантите работят само 
на бюро, а не на терена. 

Ръководството на 
Камарата на строите-
лите в България проведе 
работна среща с мест-
ните власти във Велико 
Търново, на която при-
съствах. Тя беше много 
ползотворна, защото се 
видяха големите пробле-
ми – не само пред общи-
ните, но и пред строите-
лите, като забавянето 
на проектите. Когато 
се изготвя такъв, той е 
една стойност, с която 
се кандидатства. Напра-
вена е и количествено-
стойностна сметка. Но 
от проектирането до 
строителството изми-

нават повече от две го-
дини. Конюнктурата вече 
изцяло е променена. Раз-
лична е цената на биту-
ма, на бетона, на всички 
материали. За нас обаче 
няма мърдане, защото от 
ДФ „Земеделие“ казват, 
че всичко това е за наша 
сметка. Как може да се 
справи община с бюджет 
от 500 000 лв. собствени 
приходи и целеви капита-
ли, които са разпределе-
ни в началото на годи-
ната? Те в значителна 
степен вече са усвоени 
по предназначение – за 
основен ремонт на сгра-
ди, за реновиране на ули-
ци и пешеходни пътеки 
и прочие. И става така, 
че едни добри европейски 
намерения се опорочават 
от нашата бюрокрация и 
всичко остава за сметка 
пак на строителите. 

Изпълнителят ос -
вен пазарна консулта-
ция трябва да прави и 
пазарно проучване. Една 
недомислица в Закона за 
обществените поръчки. 
Общината обявява па-
зарно проучване и трябва 
да се намерят поне три 
фирми от региона, които 
да дадат оферти. Е, но в 
Златарица такива няма. 
Ако аз трябва да направя 
проучване за цената на 
една торба цимент, две 
оферти ще са от нашите 
два магазина, а третата 
– от Велико Търново. При 

нас цената ще е 6 лв., а в 
Търново – 4 лв.

Крайно време е да се 
разбере, че ние всички 
имаме интерес работа-
та да се свърши бързо, 
качествено и за по-малко 
пари. Например Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството ни отпусна 
90 000 лв. за проектира-
не на пречиствателна 
станция за отпадни води 
(ПСОВ). Беше възложена 
обществената поръч-
ка на по-ниска цена, с 
20 000 лв. по-малко. Тези 

пари се връщат в бюдже-
та и ще се използват за 
други нужди. Но трябва 
да се направи и проект 
за енергийна ефектив-
ност на сградата на 
ПСОВ. Фирмата, която 
извърши проектиране-
то, ни предложи цена от 
1000 лв., а техни колеги 
от Велико Търново пред-
ложиха 330 лв. Парите за 
проекта за ЕЕ трябва да 
се осигурят от бюджета 
на общината, която има 
интерес стойността да 
е по-ниска. Със спесте-
ните 700 лв. ще могат 

да се направят други 
полезни неща за хората. 
С други думи – в момен-
та провеждането на об-
ществените поръчки не е 
най-доброто средство, с 
което можем да работим. 

Сериозен проблем са и 
съгласувателните проце-
дури. При проектирането 
на ПСОВ се сблъскахме с 
доста абсурди, минахме 
през много инстанции и 
да не говорим какви так-
си трябваше да платим.

В  к р а й н а  см е т ка 

Златарица ще има ли 

ПСОВ?

Да, ще имаме пре-
чиствателно съоръже-
ние. Проектантите си 
свършиха работата – 
направиха геоложките 
изследвания, сондажни-
те проучвания и прочие. 
Имаме качествен проект 
и след изграждането на 
ПСОВ веднага трябва да 
довършим и подземната 
канализация, която сега 
е около 35% за целия град 
и не е достатъчна за 
капацитета на станци-
ята. Нещата трябва да 
вървят паралелно. Тоест 
трябва да осигурим сред-
ства освен за станция, 
за колектор и поне за още 
25% нова канализация.

Общината има гото-
ви проекти за цялостна 
канализация и за послед-
ващо асфалтиране.

За поддържането на 

пътищата предимно на 

ПРСР ли разчитате?

Програмата за разви-
тие на селските райони е 
много полезна за малките 
населени места. В момен-
та по ПРСР извършваме и 
ремонти и асфалтиране 
на пътища до четири от 
нашите села. С нейна по-
мощ успяваме да поддър-
жаме четвъртокласната 
пътна мрежа. Работим и 
в самите села – по ули-
ца-две на строителен се-
зон. Проблемът е, че ние 
готвим проекти, влагаме 
средства и ако съответ-
ната мярка не бъде отво-
рена, ги губим. Ако един 

Пенчо Чанев е роден през 1970 г. във Велико Търново. 

Завършва СПТУ по механизация на селското стопанство в 

Златарица (сега професионална гимназия). През 1998 г. се 

дипломира по специалността „Право“ в Бургаския свободен 

университет. До 2007 г. работи като юрисконсулт в 

МОБАЛ „Стефан Черкезов“ във Велико Търново. От 2007 г. 

е кмет на община Златарица.

Сградата на общината

Санираната гимназия в общинския център
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проект не стартира на-
време, той след пет го-
дини няма да е актуален.

През дъждовните ме-

сеци проблем за много 

населени стават свла-

чищата. Във Вашата 

община май те са най-

много?

Абсолютно  вярно . 
Имаме 78 на брой, като 
от тях 36 - 37 са дейст-
ващи. Три в момента са 
проблемни, като едното 
е особено опасно. За да 
намерим изход от ситу-
ацията, за него община-
та осигури 115 000 лв., а 
държавата - 120 000 лв. 

Ако свлачището се от-
късне, 5 от нашите села 
остават без всякакъв 
достъп. За щастие дър-
жавата реагира. Полу-
чихме съдействие и от 
страна на „Енерго-про“ 
при възникнал проблем с 
електрически стълб при 
друго свлачище. 

Очакваме помощ за 
сложен терен в планина-
та от Междуведомстве-
ната комисия за възста-
новяване и подпомагане 
към МС. Там има опас-
ност да бъдат засегнати 
жилищни сгради. 

Има голям фотовол-

таичен парк край Злата-

рица.

Да, той е на корейска 
фирма, която изгради два 
фотоволтаични парка – в 
нашия град и край с. Са-
моводене. Това е инвес-
тиция на обща стойност 
от 154 млн. евро. След 
реализирането и завърш-
ването на тези мащабни 
проекти страната ни се 
приближава все повече 
към постигане на целите 
за енергия, добивана от 
ВЕИ, поставени от ЕС за 
периода до 2020 г.

 Имахме идея да по-
строим малка инстала-
ция на покрива на сгра-
дата на общината, за да 
подпомогнем собствени-
те си енергийни нужди. 
Преди осем месеца обаче 
едностранно КЕВР нама-
ли цената на електри-
чеството, произвеждано 

от фотоволтаични-
те централи от уго-
ворената стойност 
30 ст. на 7 ст. не-
зависимо от дълго-
срочните договори. 
Това ни отказа да 
развиваме екологич-
но производство.

Какво е състоя-

нието на образо-

вателната инфра-

структура?

Наистина общин-
ските училища са 
приоритетна грижа. 
По ОПРР санирахме 
сградата на гимна-
зията в общинския 

център – радиатори, пар-
на инсталация, изолация, 
дограми, ламинат и т.н. 
От тази година имаме 
и газово стопанство на 
компресирана газ за на-
маляване на разходите и 
отново да сме в нормите 
за чиста природа. Об-
щината и Домът за въз-
растни хора се отопля-
ват на пелети. Твърдя, 
че пелетите са бъдеще-
то по няколко показателя 
– относително евтини, 
чисти, лесни за достав-
ка и ползване. Достав-
ката обаче става чрез 
обществена поръчка, но 
и тук има недомислица. 
Ти сключваш договор и 
чак след това виждаш 
или пробваш качествата 
на този продукт. Ами ако 
не става, което е напъл-

но възможно? За дома си 
аз първо вземам мостра, 
виждам как гори и чак 
след това купувам. При 
обществените поръч-
ки това не е възможно. 
Защо?

Най-големи пробле-
ми имаме с професио-
налната ни гимназия, 
която вече е общинска. 
Училището е открито 
през 1919 г. като зим-
но земеделско училище 
и през пролетта чест-
ва своята 100-годишни-
на. В него учениците се 
обучават по специално-
стите „Механизатор в 
селското стопанство“, 
„Електромонтьор на сел-
скостопанска техника“ и 
„Механизатор в горското 
стопанство“. Сградата 
е изключително занема-

рена, а техниката, на 
която се учат на занаят 
младежите, остаряла – 
от времето на тракто-
рите „Беларус“. Изготви-
хме проект за енергийна 
ефективност по ПРСР, но 
се сблъскахме с огромния 
проблем – начинът на оп-
ределяне на точките за 
класиране е на база на-
селение (ние го нямаме), 
безработица (тя нама-
лява). В същото време 
се конкурираме с общини 
като Троян, Лясковец – с 
голямо население, с отно-
сително висока безрабо-
тица, което им осигурява 
максималния брой точки. 

За да печелим точки, 
трябва да поддържаме 
висока безработица. А 
ние нямаме лостове да 
пречим на хората да се 
развиват, което е и аб-
сурдно. От една страна 
– държавата се стреми 
да открива производства 
с нови работни места, а 
от друга – в оператив-
ните програми това е 
критерий. Общините в 
Северозападна България 
спечелиха повече про-
екти, защото лесно се 
вписват в показатели-
те на ЕС. Ние кандидат-
ствахме с три проекта, а 
не одобриха нито един, а 
ако не ремонтираме сгра-
дата на професионална-
та гимназия, след няколко 
години тя ще рухне. 

Непосредствената 

близост на общината до 

Стара планина, планин-

ският въздух, природни-

те дадености – една от 

които е т.нар. Лунна до-

лина в местността Ри-

барци в Средноселския 

Балкан, е истинска ат-

ракция и привлекателно 

място за туризъм.

Този прекрасен район 
е известен на тесен кръг 
археолози като лятната 
резиденция на търнов-
ските царе .  Теренът 
попада в територията 
на две общини – нашата 

и на Антоново. От нас 
към Лунната долина води 
11 км черен горски път. 
Той е проходим само при 
летни условия и атрак-
цията все още не е раз-
работена като възмож-
ност за туристите. Но 
понеже стана дума за за-
бележителности, трябва 
да кажа, че природните 
дадености и паметници-
те на културата на те-
риторията на общината 
си заслужават да бъдат 
видени. Имаме запазе-
ни възрожденски къщи и 
редица храмове. Най-из-
вестна е църквата „Св. 
Николай Мирликийски” 
в общинския център. Тя 
е уникална със своите 
стенописи, икони и архи-
тектурен стил и е една 
от трите големи църкви 
във Великотърновска об-
ласт. Тя също е ремонти-
рана по проект по ПРСР 
и със средства на дари-
тели. Интересното е, 
че вътре в нея - отляво, 
са изписани имената на 
загиналите във войните 
за Освобождението на 
България.  Уникалното 
е, че такова изписване 
има само във Франция. 
При всички други храмо-
ве това се прави в пред-
дверието. С други думи 
- нашата църква е и вой-
нишки паметник на при-
знателното население на 
Златарица. Над плочата 
са изографисани ликове-
те на Отец Паисий и на 
Цар Освободител.

 Интересно е да се 
видят крепостните сте-
ни в местността Гради-
щето, лесопаркът в м. 
Райчевото, средновеков-
ната църква, открита в 
землището на с. Горско 
Ново село, както и наши-
ят Исторически музей. 

Искам да спомена и за 
благородното начинание 
на наше семейство, което 
отдавна живее в Републи-
ка Южна Африка, което 
сега изгражда една инте-
ресна къща на 200 кв. м 

помещение без колони, 
само на греди от порядъ-
ка на 70 - 80 см дебелина. 
Това семейство именно 
реставрира стара сграда 
в съседство, запазвайки 
автентичния й вид…

И з гр а ж д а т  ли  с е 

къщи за гости в района 

на Златарица?

Известни сме с вилно-
то селище Биволъ в с. Ка-
лайджии. То се състои от 
6 напълно самостоятел-
ни вили, хотел, панорамна 
механа, двуетажен рес-
торант, басейн, игрища, 
тенис маси, градински 
фитнес уреди, сауна. На 
разположение на гостите 
са 2 кухни, механа, барбе-
кю, безжичен интернет, 
басейн и шезлонги през 
топлите сезони. Разказ-
вам това не за да рекла-
мирам обекта - там е 
препълнено, а за да кажа 
каква е ролята на общи-
ните в различните под-
помагащи развитието на 
туризма дейности.

Ас ф а л т и р а ли  с ме 
пътя до комплекса, но до 
половината и искаме да 
го завършим. Направихме 
проект, но няма финан-
сиране. Има свлачище 
в района и от три годи-
ни се борим да намерим 
средства и да се реши 
проблемът, защото там 
идват хора от цялата 
страна, както и чужде-
нци, провеждат се сват-
бени тържества.

Какво бихте искали 

да кажете в заключе-

ние?

Държавата, общини-
те и бизнесът трябва 
да са партньори. Важно 
е да си помагаме, защо-
то държавата е една 
и е на всички. В нея са 
общините, в нея е пра-
вителството, частният 
бизнес, родителите ни, 
децата и внуците ни. Не 
можем да я разделяме на 
общинска, държавна или 
частна. 

Улиците се асфалтират след изграждането на подземната 

инфраструктура

Част от реновираните старини домове

Храмът „Св. Николай Мирликлийски“ 

с паметната плоча на загиналите 

във войните за Освобождението на 

България

Снимки авторът
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Началото на дейностите за близо 2,8 млн. лв. 
даде министърът на културата Боил Банов 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на кул-
турата Боил Банов даде 
старт на дейностите 
по проект за реконструк-
ция и въвеждане на мерки 
за подобряване на енер-
гийната ефективност в 
обекти на културната ин-
фраструктура на терито-

рията на община Свищов. 
Той се изпълнява по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
и е за близо 2,8 млн. лв. 
С тях ще се реализират 
СМР в НЧ „Светлина – Ца-
ревец 1927” в с. Царевец, 
НЧ „Трудолюбие – 1907”, с. 
Вардим, и НЧ „Филип Ста-
ниславов – 1903”, с. Ореш.

„Не знам дали ще ми се 
случи друг път в живота 

такава чест – да открия 
в един ден ремонтните 
дейности на три българ-
ски читалища, които ще 
бъдат реновирани изцяло”, 
каза пред жителите на с. 
Ореш министърът. 

По време на своята 
визита в дунавския град 
Боил Банов посети и кре-
постта Калето, където 
проф. Николай Овчаров 
го запозна с резултати-

те от археологическите 
проучвания, проведени 
тази година под негово 
ръководство. Банов обе-
ща Министерството на 

културата да подкрепи 
финансово бъдещите раз-
копки, които да разкрият 
изцяло цитаделата в Сви-
щов.

Професионалната гим-
назия по електроника и 
енергетика в Банско е с 
обновен физкултурен са-

лон, съобщиха от пресцен-
търа на общината. Лента-
та официално е прерязал 
кметът на града Георги 

Икономов. На официалното 
откриване са присъствали 
и началникът на Регионал-
ния инспекторат по обра-
зованието Ивайло Злата-
нов, директори и учители.

Ремонтните дейности 
са на стойност малко над 
38 500 лв. и са финансира-
ни от инвестиционната 
програма на Министер-
ството на образование-
то и науката за 2019 г. 
Подменена е спортната 
настилка, боядисани са 
стените и са осигурени 
конвектори за отопление, 
съобщават още от мест-
ната администрация. 

Започват дейностите 
по саниране на три жи-
лищни сгради в Попово. 
Това стана ясно на встъ-
пителна пресконференция 
по проекта, финансиран 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“. Той е на обща 
стойност 1 191 664 лв., 
от които 993 700 лв. са 
безвъзмездна финансова 
помощ от ЕС, а съфинан-

сирането от общината е 
197 964 лв.

„С обновяването на 
трите жилищни сгради 
ще се подобри енергий-
ната ефективност, кое-
то от своя страна ще 
намали потреблението 
на енергия и отделянето 
на парникови газове и ще 
допринесе за повишаване 
на качеството на живот. 
Дейностите ще удължат 

срока на експлоатация на 
сградите и ще намалят 
разходите за поддръжка“, 
съобщиха от администра-
цията на кмета Людмил 
Веселинов. 

Срокът за изпълнение 
е 20 месеца, считано от 
датата на подписване на 
договора – 14 март. Реа-
лизацията на проекта ще 
окаже пряко влияние върху 
над 66 домакинства.

Стената на язовир 
„Огоста“ ще бъде ремон-
тирана с държавни сред-
ства, съобщиха от прес-
центъра на областния 
управител на Монтана 
Росен Белчев. Министер-

ството на земеделието, 
храните и горите е про-
вело обществена поръчка 
и вече има избран изпъл-
нител на строителните 
работи. 

Проектът предвижда 

ремонт на водния откос в 
критичните участъци по 
бетоновия път и полага-
не на дренажен пласт от 
трошен камък. Освен на 
стената ще се работи и 
на повредени участъци по 
канала след основния из-
пускател на съоръжение-
то. 

Язовир „Огоста“ е из-
граден край Монтана пре-
ди около 35 години с цел да 
събира дъждовните води, 
да пази града от наводне-
ние при поройни дъждове 
и да служи за напояване. 
Стената му е на 150 ме-
тра над нивото на града. 
Той е вторият по големи-
на у нас и на Балканите 
язовир след „Искър“ и се 
простира на голяма площ в 
общините Монтана, Бер-
ковица и Георги Дамяново.

Екопътеката в лесо-
парка край Кубрат ще 
бъде ремонтирана, съоб-
щи кметът на общината 
Алкин Неби. Той посочи, че 
използваната от десети-
летия от жителите на 
лудогорското градче алея 
е чувствително аморти-
зирана и има нужда от ре-
конструкция. 

Проектното предло-
жение на общината пред-

вижда трасето от двете 
страни на пешеходната 
алея да бъде разчисте-
но от саморасли храсти 
и дървесни издънки, а на 
самата пътека да бъде 
положен нов асфалт. Ще 
бъде реставрирана и на-
миращата се по средата 
на екопътеката стара 
чешма, градена още през 
1972 г. Около нея ще се 
направи малък заслон и 

ще се монтират беседки, 
барбекюта, пейки с маси. 
Ще бъдат изградени дет-
ски и спортен кът. Пред-
вижда се да се осигури и 
достъп за хора с увреж-
дания.

По маршрута ще се 
поставят информационни 
табла. Общината ще тър-
си финансова подкрепа от 
Програмата за развитие 
на селските райони.

Кметът на Перник д-р 
Вяра Церовска направи 
първа копка на ново кръ-
гово кръстовище в най-
големия квартал в града 
- „Изток“. Стойността 
на обекта е 1 822 272 лв. 
Освен изграждане на път-
ната част е предвидено и 
строителство на водопро-
вод по ул. „Юрий Гагарин“ 
с дължина 271 м, битов и 
дъждовен канал. Ще има 
ново улично LED осветле-
ние. Изпълнител на про-
екта е фирма ДЛВ ЕООД, 
а надзорът е поверен на 
„Булстрой контрол Инже-
неринг“ АД.

„Обектът ще облекчи 
трафика в един от най-

натоварените участъци 
- улиците „Юрий Гагарин“ 
и „Благой Гебрев“, при вли-
зане в града. При преси-
чането на двете основни 
пътни артерии ежедневно 
се образуват големи за-
дръствания. Оттук пре-
минава и голяма част от 

автомобилния поток към 
столицата“, посочи Це-
ровска.

С изграждането на кръ-
говото кръстовище ще се 
подобри и безопасността 
на движението - и на мо-
торните превозни сред-
ства, и на пешеходците.

Cтapтиpa пpe yc тpoйc-
твo нa yчeбeн кopпyc 3 нa 
плoвдивcкия филиaл нa 
Texничecкия университет 
(ТУ) – Coфия. Цeлтa e съз-
даването на cъвpeмeнeн 
нayчeн кoмплeкc - Цeнтъp 
зa кoмпeтeнтнocт „Ин-
тeлигeнтни мexaтpoн-
ни, екo- и eнepгocпec-
т я в a щ и  c и c т e м и  и 
тexнoлoгии“. Пpoeктът 
e  нa  oбщa cтoйнocт 
23 569 719 лв., ocигypeни 
пo Oперативна прогрма 
„Hayкa и oбpaзoвaниe зa 
интeлигeнтeн pacтeж 
2014 – 2020“, oт кoитo 
20 034 261 лв. са от ЕС и 
3 535 457 лв. - нaциoнaл-
нo cъфинaнcиpaнe. Бeнe-
фициeнт e Texничecкият 
yнивepcитeт – Гaбpoвo, 
а пapтньopи – ТУ – Co-
фия, Цeнтpaлнaта лa бo-
paтopия пo пpилoжнa фи-
зикa към БAH – Плoвдив, 

Инcтитyтът пo cиcтeмнo 
инжeнepcтвo и poбoтикa, 
Coфийcкият yнивepcитeт 
„Cв. Kлимeнт Oxpидcки“, ТУ 
– Bapнa, и Инcтитyтът пo 
eлeктpoникa – БAH.

Зa нyждитe нa Цeн-
тъpa щe ce пoлзвaт 3645 
кв.  м oт cгpaдaтa нa 
yчeбeн кopпyc 3 на yл. „Цaн-
кo Дюcтaбaнoв“ 8, кoятo 
e cъc cтaтyт нa гpyпoв 
apxeoлoгичecки и apxи-
тeктypнo-cтpoитeлeн 

пaмeтник нa кyлтypaтa, 
пaмeтник нa ypбaнизмa и 
кyлтypния пeйзaж. Пpeд-
виждa ce възcтaнoвявaнe 
на aвтeнтичния вид нa 
здaниeто пo пpoeкт, из-
гoтвeн пpeз 2012 г. oт apx. 
Xpиcтинa Xpиcтoзoвa. 
Пpeз 2017 и 2018 г. e изпъл-
нeнa мaлкa чacт от него – 
cмянa нa дoгpaмa и peмoнт 
нa пoкpивa нa югoизтoч-
нoтo кpилo нa обекта cъc 
coбcтвeни cpeдcтвa.

Министърът се запоз-
на и със състоянието на 
къщата-музей „Алеко Кон-
стантинов”. След огледа 
той бе категоричен, че 
реновирането на покрива 
ще бъде сред приоритет-
ните дейности на ведом-
ството.

В Свищов Боил Банов 
разгледа още ремонтира-
ния църковен храм „Свето 
Преображeние”, археологи-
ческия резерват „Нове” и 
историческата местност 
Паметниците, където на 
27 юни по традиция се 
отбелязва празникът на 
града, както и модерния 
културен център в с. Ца-
ревец, изпълнен по проект 
за трансгранично сътруд-
ничество.
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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.

С официална първа копка започна 
рехабилитацията на булевард „Липник“ 
в Русе. Той ще претърпи пълна промяна 
от кръговото кръстовище при бул. „Цар 
Освободител“ до това при КАТ, т.е. по 
цялата му дължина от 4300 м. Дейност-
ите се реализират по проект по Програ-
мата за трансгранично сътрудничест-
во ИНТЕРРЕГ „Румъния – България 2014 
- 2020“, който цели по-добро свързване 
на двата града Русе и Гюргево с TEN-T 
мрежата чрез модернизация на пътната 
инфраструктура. Продължителността 
му е 30 месеца, а общата стойност – 
15 324 710 лв. Финансовите средства за 
Русе са 6 295 697 лв., като 85% от тях 
са безвъзмездна финансова помощ в рам-
ките на Европейския фонд за регионално 
развитие, 13% - съфинансиране от дър-
жавния бюджет, и 2% собствен принос 

на бенефициента.
Припомняме, че с подкрепата на Ми-

нистерството на регионалното разви-
тие и благоустройството ще се реши и 
проблемът с отводняването на жп пре-
леза на бул. „Липник“ в участъка от ул. 
„Дебър“ до ул. „Мъглиж“. Община Русе е 
осигурила средства за ново осветление 
за цялата дължина на булеварда. 

По проекта в община Гюргево, която 
е водещ партньор, ще бъде рехабилити-
рана 6662 м инфраструктура – бул. „Бу-
курещ”, ул. „1-ви декември 1918 г.”, бул. 
„Михай Витезу” и др. 

Дейностите включват още изгот-
вяне на стратегия за оптимизиране на 
транспортните условия в трансгра-
ничния регион, както и развитие на 
съвместна система за наблюдение на 
трафика. 

Страницата подготви 
Елица Илчева

„Важно е да има нови придо-
бивки в Северозападна Бълга-
рия, а изпълнителната власт 
да създава условия за инвес-
тиции в този регион. За прави-
телството и законодателната 
власт е изключително важно 
да се работи за балансираното 
развитие на регионите“. Това 
каза министърът на регионал-
ното развитие Петя Аврамова 
в Берковица, където заедно с 
министъра на околната среда 
и водите Нено Димов и кмета 
на Берковица Милчо Доцов от-
кри водопровод за минерална 
вода от с. Бързия до общинския 
център. Той e изпълнен по про-
ект „Изграждане на водопровод 
за минерална вода от сондаж 
при Минерална баня с. Бързия 
до Минерална баня гр. Берко-
вица“. Дължината му е 7786 м 
и отвежда минералната вода 

от сондаж №1 до банята в цен-
тралния парк „Свети Георги“ в 
града. Общата стойност на 
проекта е 1,040 млн. лв., като 
от тях 520 хил. лв. са от Нацио-
налния доверителен екофонд, а 

другата половина от средства-
та е целево финансиране от 
държавния бюджет.

„Местните общности са 
тези, които знаят най-добре 
как да управляват ресурсите 

си и да се възползват от въз-
можностите, които им дават 
природните богатства. С из-
пълнението на този проект ще 
се привлекат туристи и ще се 
развива районът. Тази инвес-
тиция е първа стъпка – малка, 
но много важна“, каза минис-
тър Димов. Той добави, че има 
възможност в общината да 
се съчетае зимен ски туризъм 
заедно със СПА туризъм, но за 
целта трябва да се развие съ-
ответната инфраструктура.

Изграждането на водопро-
вода ще допринесе за подобря-
ване и повишаване на ефектив-
ната употреба на ресурсите 
от минерални води. Те могат 
да бъдат използвани и от на-
селението в града. При строи-
телството в парк „Св. Георги“ е 
монтирана и минерална чешма. 
Прилежащото пространство е 
оформено като кът за почивка 
с достъп от две страни. По-
ставени са осветителни тела 

и пейки.
Според кмета Милчо Доцов 

през последните години в общи-
ната са изпълнили проекти за 
общо около 35 млн. лв., но в този 
той оценява големия бъдещ по-
тенциален ефект за население-
то в района. „Привличането на 
инвеститори и развитието на 
балнеотуризма е от основните 
цели на общината заедно с кул-
турния и фестивален туризъм. 
Така откриваме нови работни 
места, повишаваме доходите и 
качеството на живот на хора-
та“, допълни кметът и благода-
ри на МОСВ, МРРБ и правител-
ството за подкрепата. Кметът 
съобщи, че общината ще съфи-
нансира с 50% изграждането 
на отклонения от водопровода 
за бъдещи бизнес начинания. 
Минералната вода на Бързия е 
хипотермална, слабо минерали-
зирана и без замърсители, има 
добри лечебно-профилактични 
свойства.

Община Карлово за-
почва строителството 
на собствена автогара. 
Обектът ще бъде за-
вършен до три месеца. 
Това съобщи по време 
на заседание на Общин-
ския съвет зам.-кметът 
Данка Люртова. Адми-
нистрацията има готов 
проект за сградата от 

няколко години и доскоро 
е търсила финансиране. 
Изграждането на новата 
автогара обаче стана-
ло крайно наложително 
и средствата за обек-
та сега се осигуряват 
от общинския бюджет. 
Междувременно местна-
та власт е задействала 
процедура за получаване 

на разрешително от ДАИ 
за въвеждане на построй-
ката в експлоатация след 
изграждането й. 

На територията на 
общината има две авто-
гари – в Карлово и в Баня, 
които са частна собстве-
ност. Теренът, който е 
избран, е общински близо 
до жп гарата.

Министърът на околната среда и 
водите Нено Димов и Ангел Престой-
ски, управител на „ВиК“ ООД – Враца, 
подписаха договор за 50 млн. лв. Инвес-
тицията е от Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС), като безвъз-
мездната помощ е над 36,3 млн. лв.

„ВиК“ – Враца, е първият от 14-те 
консолидирани ВиК оператора, които 
ще бъдат финансирани по ОПОС чрез 
прилагане на регионалния подход при 

изпълнение на инвестиции във водната 
инфраструктура, съобщиха от МОСВ. 
По проекта ще бъде рехабилитирана, 
реконструирана или доизградена общо 
80 км ВиК мрежа в градовете Враца, 
Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй. С ус-
пешното изпълнение на дейностите по 
проекта още 78 000 жители ще имат 
достъп до подобрено водоснабдяване. 
Очаква се загубите на вода да нама-
леят с 20%.

„С отпуснати от правителството 
1 280 000 лв. община Чипровци изгражда 
път до някогашния Гушовски манастир над 
града в Стара планина“, съобщи кметът 
Пламен Петков. Разстоянието от Чи-
провци до обителта е 7 км, като по-голя-
мата част от пътя е вече готова. Петков 
уточни, че до там никога не е стигало ас-
фалтово шосе и се е преминавало по чакъл.

„Православната светиня е била изгра-
дена по времето на Първото българско 
царство, но при потушаването на Чи-
провското въстание през 1688 г. е опожа-
рена и разрушена. Днес са останали само 
основи на някои от каменните стени, 
както и голям каменен кръст, но хората 

почитат святото място и всяка година 
се събират там. Заради това за нас беше 
важно да направим пътя до там“, заяви 
още кметът на Чипровци.

503 000 лв. от бюдже-
та на община Кюстендил 
ще бъдат пренасочени за 
асфалтиране на улици в 
града. Предложението на 
кмета на Кюстендил Пе-
тър Паунов за компенсира-
но намаление на капитало-
вите разходи от целевата 
субсидия за 2019 г. бе гла-
сувано от общинските съ-

Започва укрепване на свлачището 
при 62-ри километър на път III-1306 на 
територията на област Враца. Общата 
дължина на отсечката, която ще се въз-
становява, е 212 м и е в землището на 
с. Веслец, съобщиха от пресцентъра на 
Агенция „Пътна инфраструктура“. Тре-
токласният път е основна транспорт-
на връзка на жителите от селата Горно 
Пещене, Тишевица, Вировско, Върбица и 
Габаре с областния град Враца. Във въз-
становяването на участъка ще бъдат 
инвестирани близо 406 хил. лв. Средства-
та са от Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“.

Свлачището е с ширина 212 м и дъл-

жина около 75 м и за укрепването му ще 
бъде изградена пилотна конструкция. 
Отсечката ще бъде с нова настилка, 
хоризонтална маркировка, пътни знаци и 
ограничителни системи. Дейностите ще 
бъдат изпълнени от „Гарант 90-Цонев и 
СИЕ“ ООД. Договорът им е за 387 900 лв. 
с ДДС. Строителният надзор е поверен 
на „СС-Консулт“ ЕООД. Техният конт-
ракт е за 6960 лв. с ДДС. Авторският 
надзор е възложен на „Бондис“ ООД за 
11 760 лв. с ДДС.

Срокът за осъществяване на предви-
дените строително-монтажни работи е 
90 календарни дни. Те ще бъдат извърш-
вани без спиране на движението. 

ветници. Така средствата 
за изкърпване и ремонти за 
т.г. стават 1, 239 млн. лв. В 
изготвения вече списък са 
включени компрометирани 
през зимата и пролетта 56 
участъка в различни жилищ-
ни квартали, включително и 
централната градска част. 
Експертна комисия е дала 
становище за текущото 
им състояние и за места-
та, на които се повишава 

опасността от пътни про-
изшествия.

Изкърпването на други 
34 улици е започнало още 
през април, за което от 
различни финансови източ-
ници са осигурени около 
800 хил. лв. „Когато не вали, 
асфалтираме. Ако има дос-
татъчно финансов ресурс, 
ще ремонтираме пътища и 
по селата“, обяви кметът 
Петър Паунов.
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Искрен Йотов, Велик майстор на Обединената Велика ложа на България:

Ренета Николова

Г-н Йотов, благодаря, 

че се срещаме точно днес, 

на Вашия празник. Защо 

именно той?

Трудно може да се даде 
категоричен и еднозначен 
отговор защо точно този 
ден е празникът на масони-
те. За мен той е съчетание 
на празника на „спрялото“ 
слънце или „голямата свет-
лина“, тъй като е лятното 
слънцестоене и големият 
християнски празник Рож-
дество на Йоан Предтеча. 
Светлината е основен сим-
вол в масонското учение. 
Прието е, че най-важният 
мотив на търсещия да стане 
свободен зидар е неговото 
осъзнаване, че е обгърнат от 
тъмнина и е усетил копнеж 
да зърне Светлината.

А и да не забравяме, че 
на тази дата през 1717 г. е 
създадена първата Велика 
ложа, тази на Англия.

Казано накратко - този 
ден концентрира голяма 
част от масонската фило-
софия и символика.

Какво е масонството 

и защо един човек би искал 

да стане масон?

Масонството е една от 
най-големите неполитиче-
ски, нерелигиозни, братски 
и благотворителни органи-
зации в света. То си служи с 
алегории и се стреми да на-
прави от един добър мъж по-
добър. А защо някой иска да 
стане такъв? Защото рано 
или късно, пак подчертавам, 
добър мъж със съответния 
интелектуален потенциал 
започва да се пита кой съм, 
защо съм тук, откъде идвам, 
накъде отивам? Отговори 
на тези въпроси той може 
да намери в свободното зи-
дарство.

Казвате свободно зи-

дарство. Защо се нарича 

така?

Това е буквалният пре-

вод от freemasons. Нарича 
се свободно зидарство, за-
щото ние използваме сим-
волите на каменоделския 
еснаф. В Средновековието 
професионалните зидари - 
тези, които са строили ка-
тедралите, са били едни от 
малкото хора, които са били 
свободни. Те са можели да 
пътуват. Във феодална Ев-
ропа хората са били твърде 
ограничени откъм свободи, 
с изключение на благородни-
ците. Зидарите стават но-
сители на знания, създатели 
на шедьоври, които и днес 
виждаме в Шартр, в Кьолн. 
Имали са ложи, в които са 
разисквали професионални 
въпроси. Имали са прости 
церемонии по приемане на 
нови членове и тъй като не 
са съществували градски 
или еснафски сертификати 

и карти за членство в общ 
съюз, те са възприели тайни 
знаци и думи, чрез които да 
докажат, че са обучени зи-
дари, когато са се местели 
от един строителен обект 
на друг. Тях наричаме опера-
тивни масони. През XVII в. в 
тези занаятчийски ложи са 
започнали да приемат и неп-
рофесионалисти, известни 
като „спекулативни“ масо-
ни. Постепенно тези две 
групи създават „приетите 
и признати свободни масо-
ни“, където вече се работи 
само със символи и където 
например камъните сме 
ние - човеците, а хоросанът 
- човешката любов. Оста-
вям на читателя да познае 
какъв храм се гради с тези 
материали.

Какви са основните 

принципи на масонство-

то?

Основите на нашето 
учение са равенство на ин-
дивида, любов към ближния, 
доброволна и безкористна 
служба на обществото и 
благотворителност. При-
емат се само мъже, които 

задължително вярват в 
Бог. Има и определени пра-
вила, писани и неписани, 
създавани през всичките 
тези години, които следва 
да се спазват. Например 
- в една държава може да 
има само една Велика ложа, 
която е регулярна. И тази 
Велика ложа упражнява на 
тази територия пълната 
и неоспорима власт върху 
регулярното свободно зи-
дарство и древните симво-
лични масонски степени от 
занаята, които се наричат 
чирак - калфа - майстор.

Всеки мъж ли може да 

стане масон?

Трябва, както казах, да 
е добър мъж с добро име, 
който е навършил 21 години, 
приятелски настроен и ще-
дър, с вкоренено чувство за 
дълг към другите, притежа-
ващ висока степен на без-
користност и лична отго-
ворност. Относно приема, 
за мен лично, съществен 
въпрос при един кандидат е 
дали има интелектуалната 
способност и желание да 
разбере философското зна-

чение на масонството. Кой-
то търси пътя към храма, 
ще го намери. 

Около масонството 

има много митове. То по-

скоро се възприема от хо-

рата като едно затворено 

общество с тайни ритуа-

ли. Но от миналата годи-

на или може би и отпреди 

това като че ли има една 

тенденция да се отваря 

към обществото? На как-

во се дължи това, каква е 

целта? 

Ако под отваряне към 
обществото имате пред-
вид, че искаме да покажем, 
че това е сдружение на хора, 
които търсят своето само-
усъвършенстване - да, така 
е. Наистина има легенди и 
дори опити за сатанизиране 
на свободното зидарство. 

Част от нашата фило-
софия е да не мразим и да 
не воюваме с никого. Тези, 
които ни заклеймяват и за-
сипват с лъжи, ние ги каним 
на добронамерен диалог, за-
щото нашата истина се по-
стига със спокоен, градивен 
и мъдър зидарски труд. Кой-

то не е с нас, е винаги част 
от нас. Той е част от пътя, 
който ние вече сме минали и 
по който предстои да мине 
и той, за да пристигне там, 
където го чакат с любов. И 
това е така, защото масон-
ството е преди всичко със-
тояние на духа и единство 
на вярата в общата цел.

В днешния ден на гло-
балната информационна 
мрежа трудно биха могли да 
съществуват много тайни. 
Съвсем лесно могат да се 
намерят подробни описания 
на различни масонски ритуа-
ли. ОБВЛ има сайт, Фейсбук 
и Туитър акаунт. Тайна има 
и тя е самото преживяване 
на човека в храма с негови-
те лични емоции при съпре-
живяването на един ритуал, 
който е изпълнен с алегории, 
които водят към познание-
то този, който го търси. 
Хората трябва да знаят, че 
за нас всички са равни, няма 
значение каква вяра изповяд-
ваш, каква политическа при-
надлежност имаш или какъв 
е цветът на кожата ти. 

Аз се надявам, че дого-
дина ще мога да Ви поканя 

Искрен Йотов е роден на 26 ноември 1967 г. 

Завършил е право, работи като адвокат. От 2017 г. 

е избран за Велик майстор на Обединената Велика 

ложа на България (ОБВЛ). Под неговото ръководство 

започна процес на отваряне на организацията към 

обществото. През миналата година по повод на 

25 години ОБВЛ бе валидирана юбилейна марка, а 

журналисти за първи път бяха поканени да видят 

отвътре масонски храм. С Великия майстор Искрен 

Йотов имаме уговорка за интервю от тогава. 

Правим го една година по-късно, но затова пък на 

най-големия празник за масоните - 24 юни - Еньовден, 

който съвпада с Рождество на Йоан Кръстител.

Снимки Румен Добрев

Към Вашите читатели – представителите на строителния бранш,       
        „Тъй да светне пред човеците светлината Ви,      
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в действащ музей на масон-
ството в България, който 
ще е достъпен за всеки, 
който желае да го посети. 

Казахте музей. Това е 

много интересно. Какъв 

период ще обхваща? И 

всъщност от колко годи-

ни има масонство в Бъл-

гария?

Музеят символично ще 
бъде разделен на три час-
ти - Музей на световното 
масонство, Масонството 
в България и История на 
Обединената Велика ложа 
на България. Той ще се на-
мира в София, в духовния 
център, там където в бли-
зост се намират храмовете 
на всички религии - църква, 
синагога и джамия. У нас 
за масонство започва да 
се говори преди повече от 
120 - 130 години, когато са 
първите посветени българи. 
Тогава сме били в граници-
те на Османската империя. 
През 1917 г. е инсталирана 
първата Велика ложа на 
България, която съществу-
ва около 20 години. Вслед-
ствие на Закона за защита 
на държавата (1938), който 
забранява всички подобни 
организации, тя се самора-
зпуска. След 9 септември 
1944 г. логично в такъв ре-
жим свободното зидарство 
не може да съществува 
като такова. Възстановено 
е през 1992 г. 

Казахте Обединена 

Велика ложа. Преди това 

обединение е имало повече 

ложи в страната ли?

През 1992 г. е инстали-

рана Велика ложа у нас от 
Великата ложа на Югосла-
вия, а през 1997 г. Великата 
ложа на старите приети 
свободни зидари на Герма-
ния внася светлина в друга 
Велика ложа, вследствие на 
което у нас ложите стават 
две. По-късно – 2001 г., се 
стига до Обединена Велика 
ложа на България. Това е ре-
гулярната и призната Вели-
ка ложа у нас. Може би има 
други, които наричат себе 
си велики, които твърдят, 
че изповядват масонство-
то, но те не са регулярни 
или признати по смисъла на 
световното англо-саксон-
ско масонство.

Нещо интересно в тази 

насока - наскоро се завър-
нах от Белград, където 
чествахме 100 години от 
създаването на Велика-
та ложа на Югославия. На 
това събитие присъства 
Великият майстор на Обе-
динената Велика ложа на 
Англия, Негово Кралско Ви-
сочество херцогът на Кент. 
Присъствието му в чужда 
Велика ложа е нещо, наис-
тина рядко срещано, което 
не съм виждал досега, а ми-
сля, че и много от братята 
не са виждали. Още повече 
че в този си вид тази ложа 
вече не съществува. Това е 
ложата, която се създава 
след Първата световна вой-
на. Краят на тази война се 

характеризира с разпадане 
на империите. Една от тях 
е Австро-Унгарската импе-
рия. В резултат на което се 
образува една Велика ложа 
на словаци, хървати и сър-
би, наречена по късно Вели-
ка ложа на Югославия. През 
90-те години Югославия се 
разпада и всяка от тези 
държави вече си има Велика 
ложа - и Сърбия, и Хърватия, 
и Словения, както и Босна и 
Херцеговина, Македония и 
Черна гора.

Наскоро у нас бе преми-

ерата на книгата „Пред-

дверието и средният 

кат. Книга на ложата“ на 

Албърт Пайк. За предста-

вянето й бе пристигнал 

Великият архивар Артуро 

де Ойос. Кажете ни пове-

че за това гостуване и за 

книгата?

Всяка една книга, която 
е написана от известен в 
нашите среди автор като 
Албърт Пайк, е събитие, за-
щото това надгражда езо-
териката и осмисля всич-
ки тези алегории, с които 
Ви казах, че масонството 
си служи по отношение на 
живота на един индивид, 
съдържанието на негови-
те морални ценности, на 
неговите понятия за добро 
и лошо, за служба на обще-
ството. Артуро де Ойос 
е известен писател в ма-
сонските среди в Америка, 
редактирал е и подготвил 
този труд на Пайк за пе-
чат. Книгата освен в Со-
фия беше представена от 
него лично и във Велико Тър-

ново, Шумен, Варна, Бургас 
и Пловдив. Събития, които 
преминаха с неочаквано го-
лям интерес към това про-
изведение и Артуро де Ойос.

 
Ние сме издание на Ка-

марата на строителите в 

България, може ли да тър-

сим връзка между строи-

телите и масонството? 

Казах и по-горе - симво-
личният произход на масон-
ството е каменоделството 
и строителството. Така 
че връзката по отношение 
на символиката е безспор-
на. Символите на правия 
ъгъл, отвеса, нивелира, ли-
белата, както и на много 
други инструменти - чук, 
длето, мистрия, планове, са 
неразделна част от наша-
та работа. Но ние строим 
храма на хуманността. Ако 
човек първо в себе си успее 
да го направи, то неминуемо 
ще се усети и в общество-
то. 

Съвсем реално обаче 
подкрепяме единствената 
по рода си в България Профе-
сионална гимназия по каме-
нообработване в с. Кунино и 
от уважение към „занаята“, 
и като дълг към историята. 

Освен стремежа към 

самоусъвършенстване 

какви други цели си поста-

вя масонството?

Служба на общество-
то, благотворителност. 
Когато осъзнаеш смисъла 
на пребиваването си тук и 
колко е кратковременно, то-
гава разбираш, че на това 
общество трябва да се 

помага, било то благотво-
рително, било милосърдно, 
което за нас са две различ-
ни неща. Ние работим по 
тях паралелно. На Еньовден 
нашата фондация „Благот-
ворителност и милосърдие” 
организира благотвори-
телен коктейл, събраните 
средства от който ще бъ-
дат предоставени за та-
лантливи деца и деца в нуж-
да. Всяка една от ложите 
си поставя цели, които са в 
различни направления - как-
то за благотворителност, 
така и за милосърдие. Няма 
да навлизам в конкретика, 
защото повечето от ло-
жите работят на принципа 
„Като даваш, дясната ръка 
да не знае какво прави лява-
та“ и не искат да изтъкват 
своите дарения. Но мога да 
Ви кажа, че скоро предстои 
да открием паметник на 
един велик българин - Симе-
он Радев. Той ще е в района 
на НДК. Като за нас в случая 
е важно да припомним него-
вото мото – „Дадох ли нещо 
на България?“. Дано повече 
от нас си задават този 
въпрос. Тъй като той е ав-
тор на изключителния труд 
„Строители на съвременна 
България“, алегорично може 
да се приеме, че неговото 
име отново ни свързва с 
Вас като представители на 
строителите.

Какви са приоритети-

те пред Българската Ве-

лика ложа и пред Великия 

майстор?

Приоритетни задачи 
ние нямаме. Великият май-
стор е само представител 
на свободните зидари. Има 
мандат в Обединената 
Велика ложа от 3 години. 
Стремим се да покажем на 
обществото нашата пози-
тивна нагласа към него и, 
доколкото е възможно, ма-
сонството отвътре, за да 
изчистим от негативизъм и 
отрицателни митове дума-
та масони. 

Какво пожелание бихте 

отправили към нашата ау-

дитория, която е основно 

строителният бранш на 

България?

Благоденствие и здраве. 
Ако мога да цитирам Све-
тото писание, бих отпра-
вил две послания: „Вършете 
добро и зло няма да Ви спо-
лети“. И като говорехме за 
светлината: „Тъй да светне 
пред човеците светлината 
Ви, та да видят добрите Ви 
дела“. 

      ще отправя едно пожелание, като цитирам Светото писание: 
       та да видят добрите Ви дела“ 
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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 изпратена 
на всички 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 31 юли 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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Доц. д-р инж. Димо Кисов, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”:

Конзолното бетониране няма алтернатива за мостове със средни и големи отвори

Георги Сотиров

Доц. Кисов, участва-

хте в редовното заседа-

ние на секция „Транспорт-

на инфраструктура“ към 

КСБ, в което членовете 

на структурата обсъди-

ха с представители на 

научните среди възмож-

ностите да ги консулти-

рат при работата им. На 

срещата подчертахте, 

че качеството на стро-

ежите зависи от това на 

проектите. Защо?

В някои случаи се пред-
лагат проекти, които не 
са на необходимото равни-
ще, и това е една предпос-
тавка за недобра надежд-
ност и експлоатационна 
пригодност на съоръже-
нието, след като то вече 
е завършено. Преди около 
месец участвах в Петия 
симпозиум по мостове в 
УАСГ, на който разгледа-
хме корозията на бетона и 
армировката вследствие 
на големия брой дилата-
ционни фуги. Продължават 
да се одобряват проекти, 
в които има неимоверно 
голям брой такива фуги, 
които са язва за конструк-
цията. Независимо коя 
фирма е произвела тези 
дилатационни фуги, рано 
или късно ще има течо-
ве. Знаем, че през зимата 
мостовете се поддържат 
с антиобледеняващи сред-
ства, които са силно коро-
зионно активни за бетона 
и стоманата и оттам за-
почват проблемите. Всяка 
година такива възникват 
по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, 
по съоръженията в общи-
ните в цялата страна. 

Преди всичко тряб-
ват качествени проекти. 
Защото заданието не е 
отговор на литературен 
въпрос, а на технически 
способи за въвеждане на 
една конструкция в екс-
плоатационно състояние. 
Трябва да вървим от симп-
тома към диагнозата и 
оттам – към преодоляване 
на проблема. 

След студентската 

скамейка във ВСУ „Любен 

Каравелов“ за Вашите 

студенти идва практика-

та. Университетът или 

животът е по-големият 

учител?

 Тук не може да има 
две мнения – категорично 
животът е по-големият 
учител. Старая се да на-
соча правилно всички мои 
студенти с афинитет 
към материята, с която 
аз се занимавам, а именно 
мостовете, да ги пусна да 
плуват в дълбоките води. 
В огъня се калява стома-
ната...

Петима от техниче-

ските ръководители на 
строителството на най-
големия мост в Габрово, 
който е с отвор 160 м, са 
мои студенти, с които 
поддържам връзка. Те вече 
са наясно с инсталациите 
за конзолното бетонира-
не и ги имам за колеги, с 
които мога да обсъждам 
цял куп професионални въ-
проси. 

За конзолното бетони-
ране мога да кажа, че то 
ту се развива, ту затихва. 
Това е метод, който няма 
алтернатива за мостове 
със средни и големи от-
вори. Когато се налага, 
трябва да го ползваме за 
изграждането на такива 
съоръжения. Някои се про-
тивопоставят на този 
метод и се опитват да 
върнат старите, архаич-
ните начини. Но ако ис-
каме да сме конкуренти, 
не трябва да се връщаме 
назад, а да се насочим към 
нещо различно, което се 
прави и в страните око-
ло нас, и по целия свят. В 
Гърция например има много 
мостове, които са с отво-
ри над 230 м, изпълнени с 
конзолно бетониране. В 
момента в Северна Маке-
дония се правят конструк-
ции с отвори над 160 м. 

Да не говорим за Сърбия, 
която още навремето 
имаше мостове с отвори 
от 210 м стоманобетонни 
конструкции. 

След завършването на 
първия мост на 48-и км 
на АМ „Хемус“, изпълнен 
с конзолно бетониране, 
беше направена съпос-
тавка за цената му на 
кв. м с тази на големия 
виадукт „Бебреш“. Взе се 
предвид всичко – полиго-
ни, инсталации и прочие, 
и се оказа, че средства-
та са идентични. Днес на 
съоръжението на 48-и км, 
пуснато в експлоатация 
през 1999 г., няма никакви 
проблеми по конструкци-
ята цели 20 години. В съ-
щото време на гредовия 
мост „Бебреш” какво ли 
не се ремонтира – сменя-
ха се фуги, поправяха се 
колони, скоро пак имаше 
СМР. Трябва да оценяваме 
моста от гледна точка на 
неговия живот, на експло-
атационните му качест-
ва, а не само от гледна 
точка на простотата на 
изпълнение и елементар-
ната конюнктура.

Трябва да се чувст-
ваме като иноватори на 
технологията конзолно 
бетониране, както и на 

усилването на съоръжения 
с въглеродни и други поли-
мерни нишки, което за пър-
ви път направихме у нас.

Какво включи докла-

дът Ви „Ремонт и усил-

ване на мостове – про-

блеми и решаването им“, 

който представихте на 

Петия симпозиум в УАСГ?

В България има около 
3500 мостови съоръжения 
по републиканската пътна 
мрежа. Преди години ние 
правихме обследвания на 
почти всички и се оказа, 
че около 15% от тях не са 
в задоволително състоя-
ние. 

Новите изисквания 
в евронормите, най-ве-
че свързаните със се-
измичното осигуряване, 
са доста по-високи. При 
ремонтите трябва да 
се съобразяваме с тях 
и конструкциите да се 
проверяват на базата на 
Еврокод 8, така че почти 
навсякъде е нужно усилва-
не от тази гледна точка. 
Ремонтите и усилвания-
та трябва да се правят 
от специалисти, доказали 
се в практиката. При ново 
строителство се проуч-
ват геоложките условия, 
избират се влаганите 

стомана и бетон и т.н., 
тоест ясно е какво ис-
каме да се постигне. При 
ремонтите и усилванията 
е различно, защото в по-
вечето случаи се работи 
с екзекутивната докумен-
тация, която се изготвя 
от специалистите след 
заснемаме на обекта, за-
щото архивите в пътно-
то строителство не са 
много подробни. Всичко в 
това отношение се кре-
пи на нашия професиона-
лизъм, на усета ни и на 
възложителя, който дава 
задание, от което става 
ясно какво иска той да по-
лучи като краен резултат. 

Напоследък в нашата 
страна масово започна-
ха да се усилват и реха-
билитират съоръжения, 
особено след рухването 
на участък от мост край 
италианския град Генуа. 
Тази тенденция явно ще 
продължи, защото виа-
дуктите са главните от-
сечки в комуникационната 
система. Неслучайно рим-
ляните са казали, че там, 
където има мост, има и 
път… 

Доказано е, че на всеки 
мост трябва да се прави 
основен ремонт през един 
цикъл от 20 години. Не 
бива да забравяме и ро-
лята на контрола, който 
трябва да бъде реален и 
на място. 

Доц. Кисов, вече 30 

години проектирате мо-

стове. Какво е необходи-

мо, за да има качествен 

резултат?

Такова съоръжение се 
проектира лесно, когато 
човек се съобрази с гео-
ложките условия, с техно-
логичните възможности 

на изпълнителя и, разбира 
се, ако екипът му прите-
жава достатъчно профе-
сионални качества. Тоест 
при проектирането се из-
исква добра теоретична 
подготовка, но и практи-
ческа. Нашата професия е 
трудна и е невъзможно в 
рамките на една-две годи-
ни човек да стане добър в 
тази сфера. Необходимо е 
да се учи много време, до-
като придобие сигурност. 

На среща през 2005 г. 
с проф. Д. Димитров, един 
от внедрителите на кон-
золното бетониране, след 
проектирането на моста 
при прохода „Маказа“ му 
казах, че ние сме готови 
да проектираме „Дунав 
мост 2“, че имаме и опита, 
и знанията. Той се засмя и 
отговори, че ми вярва, но 
няма кой да ми даде да про-
ектирам въпросното съо-
ръжение край Видин...

Имате солиден про-

фесионален опит като 

управител на „Мосткон-

султ” ООД, но и сериозен 

научен капацитет. Какво 

още искате да постигне-

те?

Трябва да има повече 
практика в науката и по-
вече наука в практиката. 

Естествено е, че ис-
кам на направя още по-го-
лямо съоръжение от всич-
ките ми проекти, по които 
досега са се изграждали 
мостове. Обект с доста 
по-голям отвор, отколко-
то има в страните около 
нас. В Гърция има отвор 
235 м, но забележете - за 
техните мостове по ма-
гистралата „Виа Игнатия” 
инсталациите за конзолно 
бетониране са правени  
у нас. 

Триптих дърворезба в офиса на доц. Кисов в „Мостконсулт” ООД

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строи-
телство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация 
за биоргазградими отпадъци в регион Бургас 

Наименование: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и улици 
в населените места на Община Самоков

Наименование: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор, на обект: Модернизация и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 
Денев“, гр. В. Търново

Наименование: Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сис-
темата за улично осветление /СУО/ на територията на град Плевен и 
шест села на бюджетна издръжка към Община Плевен

Наименование: Строително-монтажни работи във връзка въвеж-
дане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда 
на Община Севлиево

Наименование: Избор на изпълнител за изработване на инвес-
тиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на 
строителни и монтажни работи за обект: „Ремонт и преоборудване 
помещения в сграда (корпус в ДГ „Детски рай” - 2) за детска ясла”

Наименование: Преустройство на част от I етаж и сутерен на 
терапевтичен блок „В” в отд. по Хемодиализа и пристройки - коридор и 
евакуационна стълба – ПИ с идент. 68850.5025.179, УПИ - за здр. нужди 
кв. 524, гр. Стара ЗагораНаименование: Възстановяване на настилката на улица в учас-

тъка ОК 37-36-52-57-58, с. Момчилово, Община Ветрино, област Варна

Наименование: Изпълнение на СМР за реконструкция и подмяна 
на вътрешна водопроводна мрежа на територията на Община Братя 
Даскалови, област Стара Загора, по две обособени позиции по „ПРСР 
2014 - 2020”

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна-
та мрежа на с. Жълтуша, Община Ардино, област Кърджали

Наименование: Инженеринг (проектиране и строителство) на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биораз-
градими отпадъци

Наименование: Реконструкция на участъци от улични водопровод-
ни клонове на територията на гр. Етрополе, Община Етрополе

Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на строителството, по проект „Изграждане на комплекс 
за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

Възложител: Община Бургас
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 26 089 140 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 990
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29/07/2019  Местно време: 17:15  
Отваряне на офертите: Сградата на Об-
щина Бургас

Дата: 30/07/2019 )   Местно време: 10:00 
За контакти: Валерия Димитрова
Факс: +359 56841314
Адрес: ул. „Александровска“ №26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg
Телефон: +359 56907121
E-mail: v.daalova@burgas.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917932&mode=view

Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 200 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 15
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29/07/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Самоков, ул. 
„Македония“ №34, сградата на Община Са-
моков, заседателна зала - II /или III/ етаж

Дата: 30/07/2019    Местно време: 14:00
За контакти: Красимира Костадинова - ди-
ректор дирекция ТСУЕП
Факс: +359 73266650
Адрес: ул. „Македония“ №34
Адрес на възложителя: http://samokov.bg/
Телефон: +359 835840410
E-mail: obsamop.nov1@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917927&mode=view

Възложител: Община Велико Търново
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 059 903.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 05/08/2019  Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на Община Велико Търново, пл. 
„Майка България“ №2

Дата: 07/08/2019 Местно време: 10:00 
За контакти: Юлия Ликоманова, инж. Ивайло 
Дачев
Факс: +395 62619231
Адрес: пл. „Майка България“ №2
Адрес на възложителя: https://www.veliko-
tarnovo.bg
Телефон: +359 62619357/ +359 62619513
E-mail: mop_vt@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=918165&mode=view

Възложител: Община Плевен 
Oсн. предмет: 31527200
Прогнозна стойност: 980 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 28/07/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на третия етаж в сградата на Община 

Плевен
Дата: 29/07/2019    Местно време: 12:30
За контакти: Камелия Горненска
Факс: +359 64822414
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: https://www.pleven.bg/
Телефон: +359 64881228
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=918140&mode=view

Възложител: Община Севлиево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 891 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/07/2019    Местно време: 
17:00  
Отваряне на офертите: зала 202 в админи-
стративната сграда на Община Севлиево, 

гр. Севлиево, пл. „Свобода“ №1
Дата: 15/07/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Калина Георгиева
Факс: +359 67532773
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.sevlievo.bg
Телефон: +359 675396114
E-mail: sevlievo@sevlievo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917847&mode=view

Възложител: Община Сливен
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 603 224.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 190
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: стая №19, в сградата на 
Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Осво-
бодител” №1
Отваряне на офертите: стая №19 в сгра-
дата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар 

Освободител” №1
Дата: 15/07/2019   Местно време: 10:00
За контакти: инж. Милко Харалампиев
Факс: +359 44662350
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917904&mode=view

Възложител: УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Кир-
кович” АД
Oсн. предмет: 485833.00
Прогнозна стойност: 485 833.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/07/2019    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на административната сграда на „УМ-

БАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара 
Загора, ул. „Генерал Столетов” №2
Дата: 16/07/2019  Местно време: 10:00 
За контакти: Силвина Христозова
Факс: +359 42601125
Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №2
Адрес на възложителя: www.umbal.org
Телефон: +359 42605443
E-mail: mbalad_sz_zop@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917872&mode=view

Възложител: Община Ветрино
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 296 665.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/07/2019    Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: с. Ветрино, ул. „Г. 
С. Раковски“ № 4, сградата на общинската 
администрация, заседателна зала - II етаж

Дата: 16/07/2019    Местно време: 13:00 
За контакти: Мария Пенчева - гл. специа-
лист в отдел МИРЕП
Факс: +359 051612139
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №24
Адрес на възложителя: www.vetrino.bg
Телефон: +359 0888409942
E-mail: oppo_vetrino@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917986&mode=view

Възложител: Община Братя Даскалови
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 5 662 008.00 лева
Краен срок за изпълнение:  Крайна дата: 
31/03/2021 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/07/2019    Местно време: 
16:45
Отваряне на офертите: заседателна зала 
в Общинска администрация Братя Даскалови

Дата: 22/07/2019   Местно време: 10:30 
За контакти: Янка Гайдаджийска
Факс: +359 4134-2271
Адрес: ул. „Септемврийци“ №55
Адрес на възложителя: http://www.bratia-
daskalovi.com/
Телефон: +359 4134-2266
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=918084&mode=view

Възложител: Община Ардино
Oсн. предмет: 45231113
Прогнозна стойност: 4 958 721.41 лева
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/07/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Общиски съвет гр. Ардино на адрес: 
гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31

Дата: 31/07/2019    Местно време: 12:00
За контакти: Гьокчен Емин
Факс: +359 36514568
Адрес: ул. „Бели брези“ №31
Адрес на възложителя: http://www.ardino.bg/
Телефон: +359 36514238
E-mail: gokcen_emin@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917802&mode=view

Възложител: Община Лом
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 054 088.59 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 390
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29/07/2019    Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Лом, админи-
стративна сграда на Община Лом, заседа-
телна зала - III етаж

Дата: 30/07/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Анна Йорданова, Мария Пре-
славова, Цветелина Миронова
Факс: +359 971-66026
Адрес: ул. „Дунавска“ №12
Адрес на възложителя: www.lom.bg
Телефон: +359 971-69138
E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=917887&mode=view

Възложител: Община Етрополе
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 448 196.73 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/07/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щинска администрация - Етрополе, на адрес: 
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ №1, 
зала №312

Дата: 16/07/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Стефан Борисов - зам.-
кмет
Факс: +359 72065011
Адрес: пл. „Девети септември“ №1
Адрес на възложителя: http://www.etropolebg.
com/
Телефон: +359 72068204
E-mail: obstina@etropolebg.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=918017&mode=view

Възложител: Община Своге
Oсн. предмет: 45215200
Прогнозна стойност: 1 257 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 405
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 18/07/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Своге, първи етаж

Дата: 19/07/2019   Местно време: 14:00
За контакти: Д. Радкова, гл. експ. ОП; инж. 
Хр. Първановска, ДД УРТ
Факс: +359 72622539
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №7
Адрес на възложителя: www.svoge.bg
Телефон: +359 72622124
E-mail: d.vutova@svoge.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=918098&mode=view

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

Модният дизайнер Рок-
санда Илинчич направи про-
бив в интериорния дизайн, 
като проектира триетажен 
мезонет в новия жилищен 
комплекс Gasholders London 
в района на „Кингс Крос“, и 
още щом го показа, заваля-
ха възклицания от всички 
страни. Проектът е бил 
голямо предизвикателство, 
а намеренията на лондон-
чанката явно не са просто 
да експериментира, като 
се има предвид, че се захва-
ща не с малко жилище, а с 
такова, разхвърляно на три 
етажа. На всичко отгоре 
сградата представлява ком-
плекс, който се състои от 
три реконструирани газо-
хранилища от XIX век. Те са 
паметник на недвижимото 
наследство и новият живот 
им е подарен от архитекти-
те от WilkinsonEyre. Най-се-
риозната трудност била да 
се запази чугуненото скеле 
във вътрешността на зда-
нията, а около него да се 
създадат модерни обеми, в 
които са разпределени 145 
апартамента и 9 мезонета. 
Този обзаведен от Роксанда 
е на три нива и има двоен 
покрив, а стълбището води 
до самостоятелна тераса. 
Тя гледа към двора на тър-
говски център, построен от 
архитект Томас Хезервик. 
Апартаментът се продава 
за 7,75 млн. паунда.

„Газохранилищата ви-
наги са ме привличали. С 
тяхната канонична стро-
гост за мен те изглеждат 
красиви“, разказва Роксанда 
Илинчич.

Тя има сръбски корени, 

родена е в Белград, където 
завършва университета по 
изкуствата. След това за-
минава за Лондон, където 
учи в легендарното Central 
Saint Martins за дизайнер на 
дамско облекло. Заедно с 
нея оттам излизат и други 
млади модни творци, чиито 
имена също са доста попу-
лярни – Джонатан Саундърс, 
Кристофър Кейн, Ердем и 
Ричард Никол. През 2005 г. 
на Лондонската седмица на 
модата Илинчич за първи 
път

представя собствената 

си марка Roksanda.

Много бързо след това 
успява да заеме нейната 
си ниша на пазара на лук-
созната мода, създавайки 
разпознаваем стил – раз-
чита на женствеността, 
която излъчват дрехите й, 
на чувствените цветове и 
неочакваните комбинации 
от текстури. През 2014 г. 
тя открива първия бутик 
в квартал Mayfair, чийто 
интериор е проектиран от 

звездния архитект Дейвид 
Аджайе. Моделите й са не 
само по подиумите, те се 
носят от холивудските 
звезди и дори от самата 
Кейт Мидълтън. Сред кли-
ентите на марката са и 
Мишел Обама, Кийра Найт-
ли, Мелания Тръмп. 

Дрехите, които прави, 
са завладяващи, ласкаят 
с текстурите си и позво-
ляват лесно съчетаване 
заради ненатрапчивите 
си цветове. Макар и леко 
разчупени, те са по-скоро 
в графата задължаващи, 
затова са и избор на Кейт 
Мидълтън. Отделно нейни-
ят бранд намира почитате-
ли сред жените, които се 
определят като кариерист-
ки и си сверяват гардероба 
предимно с офиса.

„Моята модна линия е 
направена така, че да пома-
га на жените не само в за-
бавните им моменти, но и в 
тези, които не са чак толко-

ва приятни“, казва Роксанда 
пред Vogue. Облеклата, 
които създава, са по-скоро 
изтънчени, 

с нотка на хумор и лека 

закачка. 

Роксанда Илинчич споде-
ля, че най-тежко при изграж-
дането на собствен бранд 
е било това, че: „Повечето 
дизайнери знаят как да зав-
ладеят публиката, но не и 
как да управляват бизнес и 
това е трудната част“. 

В първия й интериорен 
проект определено всичко 
говори за усет към женска-
та мода. „Исках да създам 
жилище в пентхаус стил, 
който да бъде подобен на 
това, което правя в моите 
колекции Prеt-а-porter, за да 

се прочете 
ДНК-то на 
моята мар-
ка“, разказва 
тя. Интери-
орът, който 
се получава, 
несъмнено е 
характерен с 
неговата из-
искана жен-
ственост. 
Отличават 
го гладки ли-
нии, нюанси с 
цвят на пуд-
ра и руж, с 
меки и като 
т о н о в е,  и 
като мате-
рии завеси. 
Всичко рабо-
ти за основ-
ната идея.

Всъщност, създавайки 
интериорни мизансцени, 
Илинчич фокусира избора си 
за аксесоарите в дома 

върху предмети, автори 

на които са жени - 

както световно из-
вестни, така и начинаещи. 
Фреските, картините и 
текстилите на парижкия 
художник Каролин Денерво 
служат като фон за мебели, 
създадени от Лина Бо Барди 
и Шарлот Периан. Избрана 
е керамика от Алана Уилсън, 
Ени Лий Паркър, Анет Лан-
сог.

Без творци от сил-
ния пол, разбира се, не е 
успяла да се справи. Но 
е предпочела авторски 
предмети на французи и 
италианци, които според 
нея са по-чувствителни 

към женската красота: 
Кристоф Делкорт, Стефан 
Пармантие, Марио Ботт, 
Тобиа Скарпа, Анджело Ма-
няроти – цветът на дизай-
на на ХХ век. И нещата с 
колекционерска стойност 
са навсякъде, като често 
доминират в простран-
ствата.

 „Архитектурата, изку-
ството и дизайнът са дис-
циплините, които посто-
янно вдъхновяват моите 
модни колекции. Този проект 
ми даде нови идеи, направи 
възможно да се премине 
отвъд модата”, заключава 
Роксанда Илинчич.

Всекидневна. Над дивана Фоа на Christoph 

Delcourt е картина на Каролин Денерво. 

Столовете са проектирани от Пиер Жанере 

за частна резиденция в индийския град 

Чандигарх, 1950 г. Масата за кафе е Аланда 

на дизайнера Paolo Piva за B & B Italia, 1980, а 

вазата върху нея - на Roksanda X Linck Ceramics

Офис. Бюрото е En Forme Libre на Шарлот 

Периане. Столът Latonda, дизайнер Марио 

Ботта, краят на 80-те години на миналия век. 

Настолната лампа е от 1950 г. Табуретката е 

на Parmantier за Giobagnara

Входно антре. Закачалка, 

Холандия, 1980 г. Картината 

е от Каролин Денерво

Покривна тераса. Маса на Константин Грчич, ClassiCon, 2003 г. 

Пещерни столове, Interno Italiano

Фрагмент от дневната. 

На рафта е литография 

Хенри Мур

Стаята се нарича гнездо. 

Столът е Bola de Latao на 

Лина Бо Барди, а чантата 

върху него и роклята над 

него са от колекциите на 

Roksanda

Трапезарията. На стената е фреската фюра от Каролин 

Денерво. Кухненският остров е Боффи. Масата е на 

дизайнера Анджело Маняроти, 1970. Столовете - на Филип 

Старк за Baleri Italia, 1984. На масата е ваза от стъкло Мурано

Голяма спалня. Легло 

„Ванеса“ на Тобиа Скарпа, 

първоначално създадено 

за колекцията на Саймън. 

Лампата за стена е Mini  

Potence на Шарлот Периане

Вътрешен двор. Кашпи от Kaseholm, Die Anette Lantsogt, Atelier 

Vierkant, 2019

Жилищният комплекс се състои от  

три реконструирани газохранилища от XIX в.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Години след разпадането на 
Oasis Лиъм Галахър издаде дебю-
тен соло албум As you were, който 
се превърна в абсолютен хит. Така 
британският музикант се завърна 
там, където принадлежи – разпро-
давайки огромни концерти на от-
крито и печелейки големи награди 
от Q, NME и GQ.

Бившият фронтмен на Oasis обаче 
никога не е разчитал на стари лав-
ри и през юни пусна новия си сингъл 
Shockwave, който е част от пред-
стоящия му втори албум Why Me? 
Why Not.

„Изпълнен съм с желание да бъда 
жив, да правя музика и да вървя напред. 
Хубаво е да се завърнеш с нови песни, 
защото това означава, че мога да из-
ляза и да правя концерти и да дам на 
хората нещо, за което да се хванат. 
Нека си го признаем – скучно е без 
мен“, казва Лиъм.

Той е написал Shockwave с двама 
от основните си сътрудници, които 

стоят зад хитовия му дебютен солов 
албум – Андрю Блейкмор, който може 
да се похвали с „Оскар“ в категорията 
за най-добра оригинална песен като 
един от създателите на Shallow от 
филма „Роди се звезда“, както и носи-
телят на няколко награди „Грами“ Грег 

Кърстин.
Лиъм ще разкрива повече подроб-

ности за Why Me? Why Not постепен-
но. „Това е по-добър албум от As You 
Were, което трябва да Ви казва много, 
защото той беше епичен, нали?”, до-
бавя той.

Творбата, обявена за книга на годината от 
Шведската академия на криминалните автори, ни 
среща с Ребека Мартинсон, която близо две годи-
ни след убийството на религиозния водач Виктор 
Страндгорд все още не е изцяло в състояние да из-
пълнява задълженията си в кантората в Стокхолм. 
Тя има нужда да смени обстановката, защото е пре-
живяла тежък период и е закъсала в службата. Въз-
можността не закъснява, а случаят я отвежда от-
ново към родната Кируна. Обикаляйки с неин колега, 
попадат в църквата в селцето Юкасйерви, където 
наскоро е била убита жена свещеник. Чудовищното 
деяние наподобява опит за публичен линч - жертвата 
е пребита зверски и провесена от органа в храма. 

Инспекторите Ана-Мария Мела и Свен-Ерик 
Столнаке се впускат в сложно разследване, като 
пред тях постепенно се избистря образът на една 
едновременно пламенно обичана и страстно мразена 
жена. Тя не е криела феминистките си убеждения, 
имала е остър език и непримирим характер. Свеще-
ничката е окуражавала жени, тормозени от мъжете 
си, да ги напускат, следяла е за добросъвестното 
стопанисване на църковните имоти, изобличавала 
е ходатайства, развенчавала е ореола на не един 
уважаван местен мъж... 

Кой от всички тези хора с мотив да пожелаят 
смъртта й не е издържал на непрекъснатите й про-
вокации? Колкото по-навътре се потапя Ребека в 
мистерията, толкова по-завладяна се чувства от 
света на покойната свещеничка - на болка и изцеле-
ние, на грях и най-вече на саможертва.

Третият филм от по-
редицата за злокобната 
кукла Анабел е режисьор-
ски дебют за Гари Добър-
ман, който е сценарист 
на първите две части - на 
„То“ (2017 г.) и на „То: Част 
втора“ (2019 г.).

В началото на 70-те 
години малко след случая 
„Перон“, представен във 
филма „Заклинанието“, по-
знатите ни демонолози Ед 
и Лорейн Уорън придобиват 
популярност със способ-
ностите си. Група млади и 
много уплашени медицин-
ски сестри се свързват с 
тях за помощ, защото при-
тежават артикул, който е 

обсебил живота им. 
Лорейн и Ед успяват 

да спрат демоничната 
кукла Анабел, затваряйки 
я в стая, в която е събра-
на най-голямата колекция 
от прокълнати предмети 
в света. Поради мащаба 

на злото на едно място и 
опасността, която крие 
Анабел, тя е заключена във 
витрина от разрушената 
църква „Света Троица“, 
която свещеник освещава 
всяка седмица. 

Година по-късно против 

всички забрани тяхната 
невръстна дъщеря Джуди 
и любопитните й прияте-
ли решават да посетят 
зловещата стая и неволно 
събуждат Анабел и всички 
демонични духове, затво-
рени там…

Най-популярният формат за кино на открито се 
завръща в Пловдив като част от програмата на гра-
да като Европейска столица на културата 2019. От 
10 до 31 юли в рамките на „Лятно кино в парка“ ще 
бъдат прожектирани 11 филма на някои от любимите 
на пловдивчани локации на открито – Цар Симеонова-
та градина, Небет тепе, Младежкия хълм, парковете 
край Гребната база, до Покрития мост на р. Марица, 
„Розариум“, „Лаута“ и „Ротари парк“ – Тракия.

Филмовата програма включва специална селекция 
заглавия от българското и европейското кино. Ще 
бъдат прожектирани едни от най-награждаваните 
родни продукции в последните години – „Посоки“ на 
Стефан Командарев, „Вездесъщият“ на Илиян Джеве-
леков и съвсем новата лента „Опърничавите“.

От чуждите са предвидени четири френски – 
„Споделен мъж“, „Тя си отива“, „Чувствам се добре“ 
и „Последният диамант“, два италиански – „Фамил-
ната къща“ и „Мястото“, руската фантастична лен-
та „Пазители“ и испанският „Всички знаят“, в който 
участва неустоимият тандем Пенелопе Круз и Хавиер 
Бардем. 

Екранът е с размери на двуетажна сграда, а про-
фесионалната система за прожекции и звук гаранти-
рат качествено кино преживяване. 

Всички прожекции са със свободен вход. Началният 
им час ще бъде 21:00, като организаторите препоръч-
ват зрителите да заемат местата си по-рано.

„Нов театър“ НДК стартира първо-
то издание на „Летен театрално-музи-
кален фестивал“, който ще се проведе 
през юли. Известни творци – актьори, 
режисьори, драматурзи и амбициозни 
млади таланти, са обединили усилия-
та си в организацията. Публиката ще 
има възможност да се наслади на те-
атрални спектакли, които са изкушени 
от музикалното изкуство. Събитието 
представя също и концерт-спектакли на 
талантливи млади изпълнители, както и 
премиерния на рок група „Епизод“ по ро-
мана на Неда Антонова и музиката на 
Симеон Христов.

В програмата са включени видео за-
писи на мюзикъли като „Исус Христос 
суперзвезда“, „Чикаго“, „Зоро“ и други, 
създадени от Националния музикален 
театър „Стефан Македонски“. В нея при-
състват също филми като „Малка нощ-
на приказка“ с участието на Тодор Колев, 
и документалните – „Един живот песен“ 
за Михаил Белчев и „Процесът „Чикаго“ 

за създаването на мюзикъла „Чикаго“. 
„Летен театрално-музикален фес-

тивал“ ще срещне зрителите с пред-
ставлението на ДТ „Невена Коканова“ 
– Ямбол, „Котка върху горещ ламаринен 
покрив“ на Тенеси Уилямс, музиката на 

Дж. Гершуин и Нина Симон и харизма-
тичното участие на Йоана Буковска-
Давидова. За пръв път ще може да се 
види и спектакълът на Мира Радева и 
Александър Кипров „Мъжете на Едит 
Пиаф“.

Той ще се проведе през 
юли в „Нов театър“ НДК

„Котка върху горещ ламаринен покрив“ на ДТ „Невена Коканова“ – Ямбол, е един от 

гостуващите спектакли в програмата

Бившият фронтмен на Oasis 
пусна сингъла Shockwave
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Светослав Загорски

Алпите са привлекател-
на дестинация не само през 
зимата. Те са живописни и 
през летния сезон и нес-
лучайно привличат много 
туристи и през топлите 
месеци. Планината е при-
ютила прекрасни градчета 
като швейцарския Белин-
зона, известен със средно-
вековните си замъци. Той е 
популярен и като Вратата 
към Алпите и Града на двор-
ците. 

Изключително краси-
вият Белинзона, който е 
столица на кантон Тичино, 
е разположен сред приказна-
та долина около река Тичи-
но. Местоположението му 
е стратегическо, защото 
при него се пресичат три 
прохода – Сен Готард, Сан 
Бернардино и Кюкмание. 
Преминаването с авто-
мобил през дългия тунел 
на Сен Готард е истинско 
преживяване. Същото важи 
и за Сан Бернардино, който 
се изкачва почти отвесно в 
Алпите, като гледката от 
превала му е страхотна, 
особено тази към прекрас-
ните езерца във формата 
на чаша за мартини.

Макар и в Швейцария, 
Белинзона с тесните си 
криволичещи улички и пло-
щади по-скоро прилича на 
типичен италиански град. 
Всичко в него напомня за 
специфичната атмосфера 
на Ломбардия. Все пак 

Белинзона има и характерен 

швейцарски силует, 

който се забелязва от-
далече. В подхода към града 
могат да се видят изклю-
чително добре запазени 
крепости. Тези обекти са 
пример за края на средно-
вековната отбранителна 
архитектура.

Населеното място има 
интересна история. Пър-
вите данни за Белинзона 
датират от времето на 
неолита, а в хрониките се 
появява през 590 г., когато 
там се установяват рим-
ляните. По времето на им-
ператор Август е изграден 
Кастелгранде – първият от 
трите замъка на Белинзо-
на, които сега са включени 
в Списъка на световното 
културно и природно наслед-
ство на ЮНЕСКО. Впослед-
ствие започва строежът 
на укрепления, стени и кули, 
които обикалят града и най-
вече пазят подстъпите към 
Северна Италия. Това се 
случва при управлението на 
Диоклециан и Константин. 
Всички императори са раз-
бирали важността да имат 
контрол над трите прохода.

И трите замъка – Мон-
тебело, Кастелгранде и 
Сасо Корбаро, са построе-
ни върху стръмни хълмове 
с отвесни стени почти на 
границата между Италия 
и Швейцария. В миналото 
Белинзона е бил владение 
на херцозите на Милано, но 

през XVI в. те са били заста-
вени да прехвърлят града на 
трите швейцарски кантона 
Ури, Швиц и Нидвалден, кои-
то враждували помежду си 
и това довело до разделе-
ние. Всеки кантон взел за-
мък – Кастелгранде станал 
собственост на Ури, Нид-
валден взел Сасо Корбаро, 
а Швиц получил Монтебело.

Масивните кули на Кастел-

гранде 

се извисяват високо в 
центъра на града. Стро-
ежът му започва през IV в., 
когато римляните изграж-
дат малък форт. Последо-
вателно е разширяван от 
остготите, византийците, 
лангобардите, франките и 
управителите на Милано. 
Всички тези подобрения са 
го направили внушителен.

Комплексът придобива 
завършен вид след намеса-
та на архитект Галфети 
Аврелио, който добавя кра-
сивата пътека, водеща до 
„Пиаца дел Соле“. За отли-
чителни черти на замъка 
се смятат Бялата кула от 
XIII в. и Черната кула от 
XIV в. 

Замъкът Монтебело 

датира от XIII в. Той 
също непрекъснато е раз-
ширяван и обновяван, като 
получава завършения си вид 
през XV в., но малко след 
това е изоставен. След 
като е реставриран, се пре-
връща в една от основните 

атракции на Белинзона.
На височина от 462 м 

над морското равнище на 
върха на скала се издига 

Сасо Корбаро.

Построен е през XV в. 
само за шест месеца и се 
свързва с Кастелгранде, 

намиращ се в противопо-
ложния край на долината, с 
път с дължина около 700 м, 
ограден от мощни стени. 
Първо през 1478 г. е по-
строена североизточната 
кула. По късно се добавят 
стените и югозападната 
кула. През период XV - XVII в. 
замъкът на няколко пъти е 

опожаряван и след 1900 г. е 
изоставен.

Днес в него се поме-
щава малък музей, който 
представя историята на 
замъка. Особен интерес 
предизвиква залата Emma 
Poglia, която е изцяло обли-
цована с орехово дърво, а на 
стените се виждат гербо-
вете на семейството, при-
тежавало някога двореца.

И трите замъка пазят 
спомените от отминалите 
времена, с което привличат 
много туристи, но безспор-
но най-красивата част на 

Белинзона е 

Старият град.

В него могат да се ви-
дят непроменени къщи на 
богати търговци от раз-
лични векове, каменни пор-
ти, балкони от ковано желя-
зо и характерните красиви 
метални табели на ресто-
рантчета и хотели. Всеки 
четвъртък в Стария град 
има и живописен селски па-
зар, а през октомври се про-
вежда Панаир на сиренето.

Сърцето на града е 
прелестният площад „Пи-
аца Нозето“, на който 
се намира и сградата на 
кметството, построена 
през 1924 г. Вътрешните 
й лоджии са украсени със 
стенописи с исторически 
сюжети.

На съседния „Пиаца Ко-
легиата“ са разположени 
аристократични къщи от 
XVIII в. На този площад е 
и църквата „Св. Стефан и 
св. Петър“ с характерните 
си ренесансови и барокови 
елементи. А само на някол-
ко минути от центъра се 
издига най-красивият храм 
в града „Санта Мария деле 
Грация“ от XV в. Типична-
та францисканска църква 
е известна с фреските си 
от XVI в., изрисувани над 
преградата между кораба 
и подиума за хората. Те из-
образяват разпъването на 

Христос на кръста и още 
15 сцени от неговия живот.

Сред интересните 
обекти е градската худо-
жествена галерия, която 
се помещава в прочутата 
Вила с кедрите. Там има ко-
лекции на художници от XIX 
и XX в.

Любопитен за посеще-
ние е и язовирът на река 
Тичино, който предпазва 
града от наводнения. При-
ятен за разходка е и мос-
тът над реката, издигнат 
от гранит и състоящ се от 
14 арки.

Замъкът Кастелгранде

Красивата пътека между замъците Сасо Корбаро и 

КастелграндеЕдна от кулите на замъка Сасо Корбаро

Замъкът Монтебело

Крепостните стени и кули на Белинзона



28 Ñòðîèòåë

„National Initiative Committee for the Restoration 
of the Great Basilica in Pliska” was established

Iskren Yotov, Grand Master of the 
United Grand Lodge of Bulgaria:

Antoaneta Bares, Executive Director of „National Company 
Industrial Zones“ EAD:

The concept is this place to become a symbol of Bulgarian spiritual identity and statehood

I hope that next year I will 
have the chance to invite you 
to a functioning museum of 
Freemasonry in Bulgaria

It is necessary to regulate 
the industrial zones by a law

ACCENTS

EXCLUSIVE GUESTINTERVIEW

friday, 5 july 2019

Превод Радостина Иванова

Non-profit association 
„National Initiative Commit-
tee for Restoration of the 
Great Basilica in Pliska“ has 
been established in the „Prof. 
Marin Drinov“ hall at the Bul-
garian Academy of Sciences 
(BAS). Scope of activity of 
the Association involves pres-
ervation, restoration, exhibi-
on, socalisation and populari-
sation of a Christian temple 
– the Great Basilica of Pliska, 
the Monastery Complex and 
the ceremonial path to the 
temple. The project envisag-
es construction of an Alley of 
the Rulers along the ancient 
road to the Great Basilica, 
as well as the rehabilitation 
of the Eastern Gate of the 
fortified stone wall. The con-
cept of the Initiative commit-
tee is this place to become a 
symbol of Bulgarian spiritual 
identity and statehood.

Acad. Stefan Vodenich-
arov, former President of the 
BAS and former Minister of 
Education, Youth and Sci-

ence in the first Cabinet of 
Prime Minister Boyko Boriss-
ov was elected as a Chair-
man of the Steering Commit-

tee of the National Initiative 
Committee for the Restora-
tion of the Great Basilica 
in Pliska, by a full majority. 

Deputy Chairs elected are 
Eng. Simeon Peshov, Honor-
ary Chairman of the Bulgar-
ian Construction Chamber 
and Prof. Dr. Boni Petrunova, 
Director of the National Mu-
seum of History. The Steer-
ing Committee includes also 
Acad. Plamen Kartalov, Di-
rector of the Sofia Opera 
and Ballet, Arch. Georgi 
Bakalov, former Chairman 
of the MB of the Union of 
Architects in Bulgaria, Arch. 
Lidiya Stankova, Head of 
Direction at the BCC, and 
the Executive Director of 
the Chamber Eng. Miroslav 
Maznev, who will also be the 
Executive Director of the As-
sociation.

„I want to thank you for 
this high honor of being the 
Chairman of the Association. 
I am glad that the establish-
ment is taking place in the 

great hall of BAS, because 
the Academy is the one 
that serves to preserve the 
spiritual heritage“, were the 
f irst words of Acad. Ste-
fan Vodenicharov after his 
election as Chairman of the 
SC of the Association. He 
emphasised that we live in 
times in which the lack of a 
national ideal and goals are 
tangible and young people 
lose their roots. „I was re-
cently in Pliska and asked 
if there were visitors. The 
answer I got was that unfor-
tunately they are few. We all 
know that Bulgaria's contri-
bution to European civiliza-
tion has begun exactly there. 
Let us together make this in-
itiative a reality, so that  the 
young people have a symbol, 
an example and to be proud 
that Bulgaria has done so 
much for Europe“, he said.

Mr. Yotov, what the Freema-

sonry is and why a person would 

want to become a Freemason?

Freemasonry is one of the 
world's largest non-religious, non-
political, fraternal and charitable or-
ganisations. It uses allegories and 
aims at making a good man better. 
And why would one want to become 
mason? Because sooner or later, I 
stress again on this, a good man, 
with the relevant level of intellectual 
potential, starts asking himself – 
who am I, why am I here, where am 
I coming from, where am I going to? 
The answers to these questions he 
can find in the Freemasonry.

There are many myths sur-

rounding the Masonry. More 

likely is people to perceive it as 

a closed society with secret ritu-

als. But since the last year, or may 

be even earlier, there seems to be 

a tendency of its revealing to the 

society? What this is due to, what 

is the goal?

If, by saying revealing up to the 
society, you mean that we want to 
show the people that this is an as-
sociation of people, who are looking 
for their self-perfection – yes it is 
so. Indeed, there are legends and 
even attempts to satanize the Free-
masonry.

Part of our philosophy is to 
hate no one, and not to be at war 
with anyone. All those, who blame 
us and spread lies about us, we 
invite to a good-faith dialogue, be-
cause our truth is achieved with a 
calm, constructive and wise ma-
sonry work. Whosoever is not with 
us, is always part of us. He is part 

of the path that we have already 
gone through, and he is about to go 
through it too and when arrives, he 
will be welcomed with love. And it 
is like that because, above all, the 
Freemasonry is a state of spirit and 
unity of faith in the common goal.

Nowadays, in the time of the 
global informational network, many 
secrets could hardly exist. It is easy 
to find detailed descriptions of vari-
ous Masonic rituals. The UGLB has 
its own website, Facebook and Twit-
ter account. The secret exists and 
it is in what the man experiences in 
the temple – his own personal emo-
tions during a rite, full of allegories, 
that leads to the knowledge the one 
who seeks it. People should know, 
that we believe that all are equal, it 
does not matter what faith you pro-
fess, what is your political affiliation 
or what is the colour of your skin. I 
hope that next year I will have the 
chance to invite you to a functioning 
museum of Freemasonry in Bulgar-
ia, which will be opened for anyone 
who wants to visit it.

Mrs. Bares, how are the indus-

trial zones in our country develop-

ing and is their expansion neces-

sary?

Zones of the „National Com-
pany Industrial Zones“ (NCIZ) are 
an effective and working tool for 
attracting investments. They are 
intensively developing and this has 
very positive impact on the business 
climate in Bulgaria. We offer the in-
vestors a convenient infrastructure 
of good quality, as well as assis-
tance in finding workforce.

In fact, the industrial zones with-
in the past two years are going re-
ally well. 2018 was very successful 
and our business registered profit. 
Until now, only first years after 
company's creation were profitable 
– thanks to the interest on the de-
posits held in banks. NCIZ has quite 
a lot new investments, job positions 
and projects.

What are the problems you see 

in respect to the industrial zones 

and what needs to be done to 

solve them?

I think that industrial zones need 
to be regulated by a law. The rel-
evant, currently existing regulation 
in Bulgaria is provided partially in a 
number of different legal acts. How-
ever – the overall picture is missing 
– definition of what exactly the in-
dustrial zone is, how is regulated the 
ownership on infrastructure, how 
management is organised, how the 
costs are distributed…

In the Investment Protection 
Act there is a definition about what 
the industrial zone is, but it is very 
simplified. On the other hand, in the 
Spatial Development Act there are 

definitions about the parameters 
that the industrial and production 
zones should meet. That makes us 
think that it is really necessary to 
start working on a Bill for industrial 
zones. Moreover – the Minister of 
Economy Emil Karanikolov support-
ed our efforts. The idea of this Bill 
is been discussed in the Ministry of 

Economy from long time ago.
Establishment of industrial 

zones today, is not a momentary 
trend, but an economic necessity 
– both for the regional cities and 
for the smaller settlements. That 
is why this process needs to be 
regulated. For the first time now, 
the initiative of setting up a working 
group chaired by the Deputy Prime 
Minister Tomislav Donchev and the 
Minister of Economy Emil Karan-
ikolov has been seriously taken. I 
am also involved in it together with 
colleagues, experts from the Min-
istry of Regional Development and 
Public Works, the Ministry of Envi-
ronment and Water, the Ministry of 
Finance, and from the Council of 
Ministers. The purpose of the Bill, 
that the working group will have to 
prepare, is the investors to get more 
considerable support and more in-
vestment reliefs. On the other hand 
the work we do as operators of the 
industrial zones, will be regulated 
too.
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Футбол

Инж. Борис Недялков

ФИНАЛНА ФАЗА

ВИСША ЛИГА

След като в предишния кръг „Марибор строй“ си осигу-
ри титлата в шампионата на Българската строителна 
футболна лига (БСФЛ), сега най-добрият отбор се изпра-
ви срещу G.P.Group с нова цел – да играе за своя капитан 
Борислав Беширов, който е в спор с Милен Кръстев от 
„Кордел България“ за голмайстор на Висша лига. „Марибор“ 
се наложи с 5:1, като четири попадения бяха дело именно 
на Беширов (37 гола), с което си осигури нужната пред-
нина (Кръстев е с 36). Николай Зайков също се разписа 
веднъж за „Марибор“, а за G.P.Group – Осман Терзиев.

В директен сблъсък за сребърните медали един срещу 
друг излязоха селекциите на „Булстрой груп“ и „Инфра Хол-
динг“. Още в самото начало на мача стана ясно кой тим 
ще бъде втори в шампионата. Поради ангажираност и на 
двамата вратари на „холдинга“ полеви играч зае тяхно-
то място и това реши срещата. „Булстрой груп“ надделя 
над противника си със 7:2, като с четири гола се отличи 
Станимир Стаменов и по един добавиха Юлиан Младенов, 
Руси Шутев и Младен Русков. За „холдинга“ на два пъти 
точен беше Димитър Димитров.

С хеттрик на Николай Джутев и едно попадение на 
Расим Рашид репрезентацията на „Бокал“ съумя да по-
стигне ценна победа над „Каммартон България“ с 4:3. За 
загубилите отбелязаха Цветан Милотинов (2) и Краси-
мир Иванов (1).

Сблъсъкът между „Контракт сити“ и „Пайп систем“ 
завърши 0:0. Имаше доста борба през цялото време, но 
футболистите така и не успяха да уцелят вратата на 
противника. Така двете нули на таблото останаха непро-
менени и отборите си поделиха по една точка.

ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Носителят на купата в Първа дивизия е сигурен на 
95% – „Хоум Комфорт“, и още в следващия кръг отборът 
може да грабне титлата. Това стана възможно, след 
като „Хоум Комфорт“ се наложи над Old Boys с 5:3, а глав-
ният им опонент „Ергодом“ загуби от „Ромстал ХЕС“ с 
3:8. Момчетата от „Хоум Комфорт“ бяха с повечето си 
резерви, но въпреки това съумяха чрез хеттрик на Ивайло 
Боянин и два гола на Петър Симеонов да пречупят Old 
Boys. За загубилите в този мач с голове се отчетоха 
Антон Салапиев, Петър Ванков и Румен Ангелов. За „Ром-
стал ХЕС“ Дилян Василев и Кристиян Тодоров реализираха 
по хеттрик, а Никола Николов добави две попадения. Един-
ствен на ниво от ергодомци беше Светослав Димитров, 
който постигна хеттрик.

„Онлайн Машини“ завършиха с поредна суха мрежа, 
като успяха да подчинят „Агенция Пътна Инфраструкту-
ра“ с 6:0 след точни удари във вратата на Христо Хри-
стов (3), Владимир Петров (2) и Красимир Янков.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев награди състезателите 
от каратето, женското самбо и худо-
жествената гимнастика, както и тех-
ните треньори за успехите им на Евро-
пейските игри в Минск. В беларуската 
столица българските спортисти спе-
челиха 18 медала - 3 златни, 7 сребърни 
и 8 бронзови. Това е с 8 повече, откол-
кото на Игрите в Баку през 2015 г., ко-
гато нашите състезатели завоюваха 
10 отличия - 1 златен, 4 сребърни и 5 
бронзови. По този начин страната ни 
се нареди на 16-о място в класирането 
по медали при нациите. 

 Красен Кралев се срещна лично с 
всеки от медалистите, които му спо-
делиха впечатленията си от организа-
цията и протичането на Европейските 
игри в Минск. Той им благодари за това, 
че са защитили достойно честта на 
родината си и са зарадвали хиляди бъл-
гари. Спортният министър обсъди и 
анализира с медалистите подготов-
ката им за Олимпийските игри в Токио 
2020. 

Ивет Горанова беше блестяща в 
турнира по карате и донесе титла 
за България в категория до 55 кг „Ку-
мите“. Младата състезателка добави 
още едно ценно отличие в актива си 
след бронзовите медали от световно и 

европейско първенство и има сериозни 
шансове за класиране на Олимпиадата 
в Токио през 2020 година. 

Художествената ни гимнастика 
направи огромно израстване в Беларус. 
Ансамбълът в състав Симона Дянкова, 
Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Сте-
фани Кирякова и Ерика Зафирова донесе 
3 отличия – сребърни медали в многобоя 
и на 5 топки, както и бронз на 3 обръча 

и 2 чифта бухалки. Катрин Тасева при-
бави сребро на топка и бронз на лента. 

Самбистите ни се върнаха с две 
отличия от беларуската столица. Ма-
рия Оряшкова спечели титлата в кате-
гория до 80 кг, а Цветелина Цветанова 
завоюва бронзов медал при 48 кг. Оря-
шкова бе единствената спортистка в 
Минск, която се състезава в два спор-
та – самбо и борба. 

Министър Красен Кралев се срещна лично с българските грации

Отборът на „Лудого-
рец“ започна по най-добрия 
начин сезона - с титла. 
Шампионите триумфираха 
за четвърти път със Су-
перкупата на България. Това 
стана факт, след като раз-

градчани се наложиха с 2:0 
над „Локомотив“ (Пловдив). 
Успехът изравни „Лудого-
рец“ с ЦСКА по най-много 
спечелени отличия от тази 
надпревара.

В герой за родния шам-

пион се превърна новото 
попълнение Мавис Чибота, 
който реализира първия 
гол и асистира на Лукоки 
за второто попадение на 
своя отбор. Още в 3-тата 
минута Лукоки проби отдяс-
но и центрира в наказател-
ното поле, Кешерю върна 
към Чибота, който с шут 
от границата на пеналта 
отбеляза за 1:0. Към края 
на срещата „Локо“ се изне-
се напред и остави доста 
празни пространства. „Лу-
догорец“ се възползва от 
тях в 93-тата минута, ко-
гато Чибота проби отляво 
и подаде към непокрития Лу-
коки, който от десетина ме-
тра вкара за крайното 2:0.

Победата не беше никак 
лесна за „Лудогорец“, макар 
че тимът имаше много по-
ложения в атака. Защита-
та не беше на високо ниво, а 
веднъж дори и гредата спря 
„орлите“. Бранителите и 
вътрешните полузащитни-
ци допуснаха сериозен брой 
груби грешки, които като 
по чудо не доведоха до гол 
в тяхната врата. Най-деен 
в това бе Драгош Григоре, 
който изигра, меко казано, 
един от най-слабите си ма-
чове с екипа на „зелените”.

По време на срещата 
реферите отмениха две 
попадения на „Локомотив“ 
(Пловдив) заради засади, но 
и в двата случая бяха прави.

Отборът на „ЦСКА – София“ постигна изключително престижна 
победа на подготвителния си лагер в Австрия. „Червените” надиграха 
с 1:0 местния хегемон „Ред Бул“ (Залцбург). Резултатът бе открит от 
българите в 34-тата минута. Бърза комбинация в предни позиции позволи 
на Рубен Пинто да изведе с едно докосване Евандро, който напредна в 
наказателното поле и технично прониза вратаря Станкович. До края на 
първата част не се случи нищо кой знае колко вълнуващо на терена и 
така „червените“ се прибраха на почивка с аванс. 

В началото на второто полувреме последваха атаки и към двете 
врати, но чистите положения липсваха. Така се стигна до 61-вата ми-
нута на срещата, когато нападател на австрийците получи дълъг пас 
в наказателното поле. Резервният вратар на „ЦСКА – София“ Густаво 
Бусато излезе да скъси ъгъла, при което последва съприкосновение, като 
съдията реши, че стражът е нарушил правилата, и посочи бялата точка. 
Зад топката застана босненският национал Превляк, но изпълнението 
му бе лошо и прати кълбото високо над вратата. 

В последния половин час на мача темпото спадна и на няколко пъти 
медицинските щабове на двата тима трябваше да влизат на терена, за да 
оказват лекарска помощ на футболисти. В последната минута на срещата 
„червените“ можеха да стигнат и до втори гол. Пинто се оказа сам срещу 
вратаря, но се засуети и не успя да отправи удар, с който да прекърши 
окончателно съперника. Въпреки това „ЦСКА – София“ се поздрави с прес-
тижен успех като за финал на основната част от подготовката си. Офи-
циалното представяне на отбора ще бъде срещу „Вихрен“, което ще бъде 
и последната проверка на тима преди европейските мачове с „Титоград“.

Националният 
отбор на Бразилия 
се класира на фи-
нала на Копа Аме-
рика, след като 
надигра катего-
рично с 2:0 Аржентина в полуфиналния суперсблъ-
сък между двете страни. В герои за успеха на 
„селесао“ в Бело Оризонте се превърнаха Габриел 
Жезус и Роберто Фирмино, които се разписаха 
съответно в 19-ата и 71-вата минута след кон-
траатаки. На два пъти гредата беше съюзник 
на бразилците след удари на Серхио Агуеро и Ли-
онел Меси, който отново преживя разочарование 
с националната фланелка.

След успеха си Бразилия ще излезе на „Ма-
ракана“ в търсене на своя девети трофей от 
Копа Америка. Припомняме, че „селесао“ няма го-
лям трофей от Купата на конфедерациите през 
2013 г. В битката за титлата бразилците ще 
се изправят срещу победителя от двубоя между 
Чили и Перу.
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Елица Илчева

Дейностите за сво-
бодното време са обичаен 
начин всеки от нас да се 
отпусне и презареди ба-
териите си, но не всички 
хобита са сходни и със си-
гурност не всички от тях 
струват еднакво. Докато 
някои биха се задоволили 
от разходка в гората през 
уикенда, то други биха 
предпочели да се носят по 
вълните с яхта. Ето спи-
сък с 8 любими хобита на 
онези, които притежават 
капитали.

Ски

Дългите повдигнати 
отпред дъски много дале-
че назад във времето са 
били средство за транс-
порт, след това са използ-
вани при военни операции 
в зимни условия, докато 
еволюират днес до сред-
ство за развлечение.

Много известни мили-
ардери обичат снежните 
склонове. Роман Абрамо-
вич, който е популярен и с 
яхтата си, дори искал да 
купи целия Куршевел, най-
известния френски ски 

курорт. 

Самолети

Летенето е детска 
мечта на много хора, но 
малцина развиват ресур-
сите, за да я постигнат. 
Като се има предвид този 
факт, нормално е да се 
смята, че само богатите 
и известните летят за 
хоби. В края на краища-
та те винаги са вдигали 

глави към небето, нали? 
Тук се сещаме за Брус Ди-
кинсън и групата му - Iron 
Maiden, които направиха 
тур с Boeing 747, наречен 
Ed Force One.

Голф

Този спорт катего-
рично е предпочитан от 
богатите и известните. 
От актьора Клинт Исту-
уд до президента Доналд 
Тръмп много заможни мъже 
нямат никакъв проблем да 
плащат високи до небето 

такси за някои от най-из-
ключителните членства в 
различни клубове по света. 
И да пропътуват хиляди 
километри, за да играят 
на най-добрите терени.

Поло

Това  определено  е 
спорт за джентълмени 
и особено привлекате-
лен за поколения кралски 
семейства, затова няма 
изненада, че е част от 
този списък. Полото из-
исква определена по-ви-

8 от любимите хобита на хората с пари по света
сока степен на ерудиция, 
но и много пари, тъй като 
притежаването на кон и 
плащането за пълноправ-
но членство в елитен клуб 
не е по възможностите на 
всеки.

Плаване с яхта

Друг прекрасен спорт, 
който е на границата 
между недостъпни и много 
недостъпни, е яхтингът. 
От отдаването под наем 
на лодки до притежава-
нето на големи моторни 
яхти това е спорт, който 
е най-вече достъпен за бо-
гатите, а много известни 
имена като Джордж Клу-
ни са сред щастливите, 
които са го превърнали в 
хоби.

Колекционерство

От произведения на 
изкуството и антики до 
часовници, бижута и кла-
сически автомобили колек-
ционерството си е инте-
ресна тръпка. 

И след като започне-
те с него, намирането на 
предмети с все по-високи 
стойности ще Ви накара 
да отивате по-далеч и 
още по-далеч. И така не-
щата започват да стават 
наистина интересни.

Винопроизводство

Изисканите вина са 
нещо, което почти все-
ки човек с възможности 
е опитал. Отглеждането 
на лозе и правенето на 
напитката за лична упо-
треба е още един навик, 
който става все по-чес-
то срещан при мъжете с 
възможности. Вече не е 
необичайно вилите, при-
надлежащи на известни 
хора, да имат изби и ви-
нарни и със сигурност не 
е твърде трудно за тях 
да си направят собстве-
но вино.

Филантропия

Колкото и да е стран-
но, филантропията също е 
хоби или поне един от най-
често срещаните навици 
на богатите хора. Някои 
източници твърдят, че 
над 50% от тях в свето-
вен мащаб се ангажират 
с благотворителни каузи. 
Причините за това могат 
да бъдат много субектив-
ни, някои дори сочат пси-
хологическата нужда да 
се чувстват добре и да 
са в комфорт със себе си, 
но трябва да признаем, че 
филантропията все пак 
изисква доста повече от 
много пари.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Цветан Симеонов, Ласло Кожи, 
председател 
на Българската 
търговско-промишлена 
палата

ИНТЕРВЮ

Инж. Виктор Шарков
на 85 години
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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

По-добре да сменим 
дограмата на една 

болница, отколкото да 
си позволим подобен 

лук

Блондинка звъни  
на Справки:
- Извинете, бихте ли 
ми казали часовата 
разлика между София 
и Ню Йорк?
- Една секунда.
- Благодаря!
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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
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за Вашата реклама

Мястото 
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