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Десислава Бакърджиева

Министърът на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията Ивайло Московски 
и кметът на Столичната община (СО) Йорданка 
Фандъкова символично откриха новопостроената 
пътна отсечка от бул. „Брюксел“ до летище София. 
На събитието присъстваха и зам.-кметът на СО 
по направление „Транспорт и транспортни комуни-
кации” Евгени Крусев и изп. директор на летище 
София Владимир Рапонджиев. Съоръжението е от 
бул. „Брюксел“ до ул. „Мими Балканска“ и осъщест-
вява скоростна пътна връзка между Терминал 2 на 
аеропорта и центъра на столицата. Общата дъл-
жина на директното трасе е 1100 м, които включ-
ват 360-метрова естакада. Освен значителна за 
града входна артерия обектът е и важна част от 
съпътстващата инфраструктура за представя-
нето на страната ни по време на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз 
2018 г. Проектът е на обща стойност 13,7 млн. лв., 
а финансирането е осигурено от бюджета на Ми-

нистерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (МТИТС). Изпълнител 
е „Брюксел 2015“ ДЗЗД, съставено от „ПСТ Груп“ 
ЕАД и „Инфраструктурно строителство“ ЕООД. 
Строителният надзор е осъществен от „Транскон-
султ-БГ“ ООД. Обектът е приключен почти два 
месеца предсрочно. Крайният срок за осъществя-
ване на СМР е февруари 2018 г. 

„Завършихме скоростната пътна връзка до ле-
тище София след повече от 14-годишно забавяне. 
Проектът е стартирал през 2004 г., но впослед-
ствие е замразен. През 2009 г. го заварихме в със-
тояние, което не позволяваше неговото продължа-
ване, и това наложи да направим консервация на 
обекта. През 2012 г. с решение на втория кабинет 
на премиера Бойко Борисов осигурихме необходими-
те 13,7 млн. лв. за довършването му. Той бе рестар-
тиран с много големи усилия на министерството 
съвместно със Столичната община. Съоръжение-
то е изключително важно, с национално значение“, 
заяви Ивайло Московски. 
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Изминалата 2017 г. и 
Новата 2018 г. през 
погледа на областните 
председатели 
на КСБ – част 2

Проектът на 
Капиталовата 
програма на Бургас 
за 2018 г. е за 
62 101 655 лв.

 стр. 6-7  стр. 3

В уникалното за страната съоръжение са инвестирани 13,7 млн. лв.

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

Откриха 
реставрираната 
църква „Св. Стефан“ 
в Истанбул

Продължаваме работа 
по Законопроекта 
за електронните 
съобщителни 
мрежи и физическа 
инфраструктура
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Свилена Гражданска 

Колегиумът на евро-
пейските комисари и ми-
нистрите от българското 
правителство ще заседа-
ват заедно днес (12 януари) 
в Националния дворец на 
културата в София. Те ще 
проведат успоредно три 
клъстерни срещи по теми, 
свързани с приоритетите 
на председателството 
ни и европейския дневен 
ред. Това съобщават от 
пресцентъра на Минис-
терството за Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС 2018.  Коми-
сари и министри ще обсъж-
дат въпроси в областите: 

външни работи, сигурност 
и отбрана, миграция и пра-
восъдие; приобщаваща и 
стабилна Европа, близка до 
гражданите; конкурентна, 
иновативна и дигитална 
Европа. Основни доклад-
чици на трите срещи са 
вицепремиерите Екате-
рина Захариева и Томислав 
Дончев и министърът за 
Българското председател-
ство на Съвета на ЕС 2018 
Лиляна Павлова. 

Непосредствено след 
обсъжданията ще се про-
веде общо заседание на 
колегиума на комисарите 
и българското  правител-
ство с участието на пред-
седателя на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер и 
премиера Бойко Борисов. 
На него ще бъдат пред-
ставени резултатите от 
дискусиите. Председате-
лят на ЕК Юнкер и преми-
ерът Борисов ще дадат и 
пресконференция за меди-
ите. 

В  п р о г р а м а т а  н а 
председателя Юнкер са 
включени самостоятелни 
срещи с президента на 
Република България Румен 
Радев, председателя на 
Народното събрание Цве-
та Караянчева, премиера 
Борисов. Колегиумът на ко-
мисарите ще се срещне и 
с Председателския съвет 
на парламента.

От началото на януари сайтът на 
вестник „Строител“ – www.vestnikstroitel.
bg, представя в своята платформа нов раз-
дел, където нашите читатели ежедневно 
могат да се запознават с водещите теми 
от пресата в страната, касаещи бранша 
и Камарата на строителите в България. 
Целта е да продължим да развиваме инфор-
мационния ни портал, като Ви запознаваме 
с най-актуалното и интересното, случващо 
се в строителния сектор. 

„Преглед на печата“ предлага всяка су-
трин извадка на публикациите на строи-
телна тема в националните и регионални-
те медии в страната.

Еврокомисарят Гюнтер Йотингер:

Свилена Гражданска 

„Празнината, която ще 
се получи в бюджета на 
ЕС след 2020 г. от напус-
кането на Обединеното 
кралство, ще бъде ком-
пенсирана със съкращения 
от около 15% спрямо съ-
ществуващата финансова 
рамка. Ще се търсят и до-
пълнителни източници на 
приходи“, заяви по време на 
пресконференция Гюнтер 
Йотингер, еврокомисар с 
ресор „Бюджет и човешки 
ресурси“. „Предвиждаме да 
има съкращения по бюдже-
та, като това се отнася 
и до Кохезионния фонд и 
Общата селскостопан-
ска политика. Само на две 
програми няма да се нама-
ляват средствата. Една-
та е „Еразъм +“, а другата 
- продължението на „Хо-
ризонт 2020“, обясни той. 
По думите на Йотингер за 
тях дори може да се наме-
ри и допълнителен ресурс. 

Той поясни, че следва-
щата седмица ще бъде 
разработена окончателна 
правна дефиниция на по-
нятието добавена стой-
ност. „След 2020 г. ще фи-
нансираме проекти само 
ако може да се докаже, че 

те ще осигурят добавена 
стойност. Програмите ще 
бъдат опростени – от кан-
дидатстването през об-
работката и оценката на 
проекта, до изпълнението 
и последващия контрол. Но 
няма да допускаме възмож-
ности за злоупотреби“, ин-
формира еврокомисарят и 
отбеляза, че се планира 
общ правилник и стандар-
ти за редица програми, но 
не даде примери за кои. В 
момента той посочи, че 
има около 60 програми, но 
за след 2020-а се обмис-
ля част от тях да бъдат 
обединени. „Целта е по-
голяма ефективност и по-
вече видимост на нашите 
инициативи“, подчерта 
Йотингер. 

Еврокомисарят обърна 
внимание, че през следва-
щия програмен период ще 
се осигури финансиране и 

за миграцията, гранична-
та охрана, отбраната. „Те 
бяха финансиране до сега, 
но не достатъчно“, обясни 
той. 

„След Брекзит ще се 
нуждаем от разумно уве-
личение на вноските на 
държавите членки“, под-
черта той. 

„Смятаме, че Многого-
дишната финансова рамка 
(МФР) след 2020 г. тряб-
ва да е отново за период 
от седем години“, допълни 
той и обясни, че тя трябва 
да отговаря на четирите 
особености - сигурност и 
стабилност, икономическа 
мощ и конкурентноспособ-
ност, устойчивост и соли-
дарност. 

Йотингер съобщи, че 
през февруари на неформа-
лен Европейски съвет ще 
се обсъжда въпросът за 
бъдещата МФР. На 9 март 
България ще е домакин на 
конференция на високо 
равнище на тема МФР 
след 2020-а за отправяне 
на ясни политически сиг-
нали за областите от общ 
интерес и елементите на 
съгласие и несъгласие по 
темата. След това през 
май ще бъде представен 
проект на МФР. 

Министърът за Българското 

председателство на Съвета на 

Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова 

откри специална интерактивна 

изложба пред Народния театър „Иван 

Вазов“. Мултимедийната експозиция 

показва културно-историческото 

наследство на България.

Снимка Румен Добрев

С
ни

м
ка

 М
ир

ос
ла

в 
Е

ле
нк

ов



3СЕДМИЦАТАпетък, 12 януари 2018 Ñòðîèòåë

Министър Ивайло Мос-
ковски обясни, че по-голе-
мият пътникопоток на 
летище София е от Терми-
нал 2. Той посочи още, че с 
пускането на движението 
по новата отсечка заед-
но с осигурената връзка с 
метрото до голяма сте-
пен се облекчават граж-
даните и пътуващите. 
„Искам да благодаря на 
строителните компании, 
които изпълниха пътната 
връзка. Изграждането на 
естакадата е с голяма 
сложност от техническа 
и инженерна гледна точка 
и до момента у нас не бяха 
реализирани подобни про-
екти. Фирмите положиха 
големи усилия и успяха да 
приключат съоръжението 
за Българското председа-
телство“, подчерта Мос-
ковски и пожела безава-
рийно пътуване на всички. 

 „Довършихме едно за-
немарено пространство 
в София, покрай което не 
ни се искаше да минаваме. 

Това е много важен обект 
и за столицата, и за ра-
йона на аеропорта. Тази 
директна връзка от цен-
търа на града към лети-
щето спестява време на 
жителите на кв. „Дружба“ 
и на работещите в бизнес 
зоната, която се развива 
около терминалите с бър-
зи темпове. Чрез пътната 

връзка, явяваща се продъл-
жение на бул. „Брюксел“, 
ще се намалят и вредните 
емисии. Трасето е важно и 
за развитието на туризма 
в София. Затова съм бла-
годарна на екипа на ми-
нистър Ивайло Московски 
и на премиера Бойко Бори-
сов за поетия и изпълнен 
ангажимент“, каза кме-

тът Йорданка Фандъкова 
и апелира към шофьорите 
да карат внимателно и 
да спазват правилата за 
движение. Тя също благо-
дари на изпълнителите 
за добре свършената ра-
бота и за това, че са се 
съобразили с визията на 
бул. „Брюксел“. „Шумоизо-
лиращите стени са същи-

те като на останалото 
трасе, постигната е една 
обща визия“, допълни тя. 

Строителните дей-
ности на обекта стар-
тираха през септември 
2016 г. Те включиха из-
граждането на директно 
скоростно трасе от бул. 
„Брюксел“ до Терминал 2 на 
летище София и две път-
ни връзки до Терминал 1. 

„Интересното за обек-
та е, че мостовото съо-
ръжение е 13-отворно, а 
наливането на бетона е 
направено на три секции. 
В България досега не е 
изпълнявано такова нещо 
поради факта, че трите 
секции на естакадата са 
по 120 м, т.е. напрягането 
не е извършвано на голя-
мо разстояние. Предвари-
телно бяха заложени ка-
налообразуватели, а след 
наливането на бетона се 
монтираха стоманени въ-
жета. Има по 13 въжета в 
канал. После изчакахме бе-
тонът да набере якост, за 
да започне да се напряга. 
Така конструкцията може 

да поема натоварването 
и не се образуват дефор-
мации“, разказа Стефан 
Тошков от „Инфраструк-
турно строителство“ 
пред вестник „Строител“. 
„Първата секция е с 40 
канала, втората - с 36, а 
третата - с 24. Изпълне-
но е надлъжно и напречно 
напрягане, като при първо-
то системата е с кръгли 
каналообразуватели, а при 
второто – с плоски. На-
пречното напрягане е през 
1,25 м. Другата новост за 
България е, че хидроизола-
цията е под тротоарните 
конзоли“, обясни той.  

По време на събити-
ето министър Ивайло 
Московски съобщи, че до 
месец Световната банка 
и Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие трябва да са готови 
с предконцесионните ана-
лизи за аерогарата. След 
като докладите бъдат 
прегледани от МТИТС, 
процедурата за концеси-
ята за летище София ще 
може да бъде подновена.

 от стр. 1
Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева

„Започва изплащането на обезще-
тенията за отчуждените имоти за из-
граждането на автомагистрала „Хемус“. 
В края на миналата година пуснахме обя-
ва, която е и на интернет сайта на Об-
ластна администрация Ловеч в раздел 
„Търгове и обяви”. Там са образците на 
заявления, касаещи собствениците на 
отчуждените земи в участък 1 с обхват 
от км. 78+884 до км. 87+800 в землища-
та на Ябланица и с. Брестница.“ Това е 
съобщил на брифинг областният управи-
тел на Ловеч Георги Терзийски. На съби-
тието е присъствал и председателят 
на УС на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов. 

По думите на Терзийски нарочна ко-
мисия приема заявления. Към момента 
са подадени 9, които се разглеждат. 
„Предстои изплащане на обезщетения-
та, съгласно прието решение на Минис-
терския съвет, за което ние като ад-
министрация имаме преведени от АПИ 
192 035 лв.“, е казал още областният 
управител. 

„Изграждането на АМ „Хемус“ е при-
оритет номер едно за правителството, 
а АМ „Струма“ - кауза за България“, по-
сочил от своя страна инж. Дончо Ата-
насов. По думите му проектирането на 
отсечката от п.в. „Боаза“ до пътя Пле-
вен – Ловеч от АМ „Хемус“ ще бъде съ-
кратено със 7-8 месеца. Така още тази 
година ще може да започнат процедури-
те за избор на изпълнители. „Ще напра-
вим всичко възможно да стартираме и 
участъка до главния път Русе – Велико 
Търново. След произнасяне по доклада 
по ОВОС ще започнат и процедурите за 
трасето Русе – Бяла до АМ „Хемус“, е ка-
зал още инж. Атанасов. Той е допълнил, 
че аварийният ремонт на стълбовете 
на виадуктите по АМ „Хемус“ в отсеч-
ката от София до Ябланица продължава, 
като през 2018 г. ще бъде рехабилити-

рано лявото платно на км. 33 след 
тунел „Витиня“. „Надявам се тази 
година вече да имаме сключени до-
говори и за лот 3.2 на АМ „Струма“ 
и през 2019 г. да започнем реално-
то строителство на най-тежкия 
участък от магистралата“, е ко-
ментирал инж. Дончо Атанасов. 

На среща с медиите е станало 
ясно още, че през 2018 г. ще бъде 
подобрена инфраструктурата по 
второкласните и третокласните 
пътища в Ловешка област. Ще се 

ремонтират участъци по направ-
ленията Тетевен – Рибарица и 
Троян – Дълбок дол – път I-IV. През 
пролетта ще започне обновяване-
то на две отсечки от пътя Плевен 
– Ловеч, както и на околовръстно-
то шосе на Ловеч. „Дейностите 
на пътя гара Добродан - Дълбок 
дол са превантивни, но при първа 
възможност и осигурено финанси-
ране ще му бъде направен и осно-
вен ремонт“, е пояснил още инж. 
Атанасов. 
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Свилена Гражданска

„България и Турция ще из-
пълняват Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
INTERREG-IPA между двете дър-
жави с проекти, подавани по 
електронен път“. Това е обявила 
зам.-министърът на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството Деница Николова, която 
съпредседателства проведено-
то в гр. Одрин четвърто засе-
дание на Съвместния комитет 
за наблюдение по Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
INTERREG-IPA „България - Турция 
2014 – 2020“, съобщиха от Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Николова е отбелязала, че досе-
га потенциалните бенефициен-
ти по инициативата не са могли 
да се възползват от подаването 
на нужните документи онлайн. 
„Сега ще се улеснят условията 
за сътрудничество и партньор-
ство между двете страни, а и 
ще се ускори процесът на оцен-
ка на проектите“, е акцентира-
ла зам.-министърът.

Програмата е с бюджет от 

близо 30 млн. евро. Към момента 
са одобрени и се финансират 43 
предложения, подадени по първа-
та покана за набиране на про-
екти, на стойност от почти 10 
млн. евро. От тях 16 са инвес-
тиционни, основно за борба с 
бедствията и опазване и упра-
вление на природните ресурси, 
а 27 са от типа „меки мерки“ 
за промотиране и насърчаване 
на възможностите за туризъм. 
„Чрез 43-те проекта се очаква 
да бъдат изпълнени напълно 13 
от общо 21 индикатора на про-
грамата, които показват реа-
лизацията на заложените цели 
за развитие на трансграничния 
регион“, е обяснила зам.-минис-
тър Николова.

Предстои обявяването и на 
втората покана за набиране на 
предложения, като по нея ще 
бъде разпределен ресурс от над 
15,6 млн. евро, стана ясно по 
време на заседанието. Николова 
е заявила, че приоритетни ще 
бъдат интегрираните проекти 
с комплексен подход, чието осъ-
ществяване включва по-голям 
обем инвестиционни дейности, в 
които са включени „меки мерки“. 

„Основният ни фокус ще бъде 
не само да имаме интегрирани 
предложения, но и да постигнем 
основните индикатори, които 
не бяха застъпени до момента“, 
е обобщила тя и е отбелязала, 
че заседанието на Комитета за 
наблюдение на програмата се 
провежда в ключов момент в от-
ношенията между двете държа-
ви. „Само преди дни българският 
премиер Бойко Борисов и тур-
ският президент Реджеп Тайип 
Ердоган откриха обновената 
църква „Св. Стефан“ в Истанбул. 
Ние търсим новите и допълващи 

възможности за това да сближа-
ваме нашите страни чрез общи 
проекти и цели за по-красиви и 
по-добре икономически развити 
региони, които съвместно да 
продължават своя път напред. 
Сътрудничеството между на-
шите държави винаги е било в 
дух на консенсус и приятелски 
отношения“, е казала Николова.

Съпредседателят на заседа-
нието от турска страна Бейза 
Туран – директор на Дирекция 
„Финансово сътрудничество“ в 
Министерството на европей-
ските въпроси, е заявила, че 

Мирослав Еленков

Започна данъчната 
кампания на НАП за 2018 г. 
На пресконференция гово-
рителят на Национална-
та агенция за приходите 
(НАП) Росен Бъчваров и 
директорът на отдел „Об-
служване“ в НАП Боряна 
Георгиева разясниха ново-
стите в нея. 

Тази година за пръв 
път може да се ползва 1% 
отстъпка от налози до 
500 лв., ако 80% от доходи-
те от заплата са похарче-
ни по банков път. За целта 
е необходима единствено 
декларация без банкови из-
влечения.

За да се ползват 5% 
отстъпка, задълженията 
към хазната трябва да се 
платят до 31 януари.

Това, което родители-
те, ползващи данъчни об-

лекчения, трябва да знаят, 
е, че ако имат дори и ми-
нимални стари задълже-
ния, губят цялата си от-
стъпка. Крайният срок за 
деклариране и издължаване 
към държавата изтича на 
30 април. 

Две промени има и за 
юридическите лица през 
2018 г. Годишните декла-
рации на компаниите за 

облагане с корпоративен 
данък вече ще се подават 
само онлайн. Освен това 
отпада необходимостта 
фирмите да декларират, 
че не са извършвали дей-
ност през изминалата го-
дина. 

Над 2 хил. граждани 
вече са подали деклара-
ции от началото на годи-
ната.

Елица Илчева

Откриха изцяло ре-
новираната послеродова 
клиника към универси-
тетската болница „Май-

чин дом“. Инвестицията, 
която е изцяло от Минис-
терството на здравеопаз-
ването (МЗ), е на стой-
ност близо 600 хил. лв., 
отпуснати под формата 

на капиталови средства. 
394 хил. лв. са вложени в 
ремонта, а с други малко 
над 200 хил. лв. е закупено 
оборудване. Изпълнител 
на обекта е „Бомит“ ООД, 

която е подписала догово-
ра на 28 декември 2016 г. 
след спечелена обществе-
на поръчка.

„Като икономист не 
мога да не кажа, че фи-
нансовото състояние 
на „Майчин дом“ е много 
добро, с положителен фи-

нансов резултат и без 
никакви задължения към 
доставчици“, коментира 
Ананиев. Той уточни, че 
това е една от причините 
МЗ да задели необходимия 
ресурс, за да бъде рено-
вирана клиниката, която 
е и най-съвременната в 

Средствата са насочени за развитие на икономиката, съхраняване 
на околната среда и възможностите за туризъм

проектите между двете страни 
целят съхраняване на терито-
риалната цялост, насърчаване и 
задълбочаване на сътрудничест-
вото между двете страни. Тя е 
насърчила разработването на 
предложенията за подобряване 
на инфраструктурата в погра-
ничните региони.

В периода 2007 - 2013 г. по 
програмата в тези зони са ре-
ализирани общо 143 проекта за 
близо 32 млн. евро, стана ясно 
от отчета на изпълнението. 
Всички предложения са успеш-
но приключили дейностите си. 
Изплатените средства към мо-
мента са в размер на над 26 млн. 
евро.

От българска страна учас-
тници в програмата са обла-
стите Хасково, Ямбол и Бургас 
и 29-те общини в тях, а от 
турска страна - Одрин и Кърк-
ларели с техните 17 провинции. 
Населението на региона е близо 
1,5 млн. души. Управляващ орган 
по програмата е Дирекция „Уп-
равление на териториалното 
сътрудничество“ в Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството на 
България, а Министерството по 
европейските въпроси на Турция 
изпълнява функциите на Нацио-
нален орган.

цялата страна. Министъ-
рът увери, че подобни ин-
вестиции ще продължат. 
Той подари на директора 
на „Майчин дом“ икона на 
Дева Мария. През послед-
ните 3 години министер-
ството е отпуснало общо 
2 млн. лв. за капиталови 
ремонти в други здравни 
заведения, които са под 
негов контрол.

Директорът на универ-
ситетската болница доц. 
Иван Костов посочи, че тя 
е с традиции, най-голяма-
та е в страната, а само 
през 2017 г. в нея са се 
родили над 3910 деца. По 
думите му през годините 
„Майчин дом” е била осно-
вен фактор за развитие на 
акушерството и гинеколо-
гията в страната. 

Снимка авторът
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Свилена Гражданска 

В Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) бяха 
отворени офертите на 
участниците в две об-
ществени поръчки, съоб-
щават от пресцентъра 
на АПИ. Първият търг е 
за избор на изпълнител за 
изготвяне на технически 
проект и строителство 
на „Модернизация на път 

I-8 Калотина – Софийски 

околовръстен път от 

км. 1+000 до км. 15+500 

и етапна връзка“. Инди-
кативната стойност е 
141 667 715 лв. без ДДС. 
Част от средствата са 
осигурени от Механизма 
за свързване на Европа. 
По процедурата са пода-
дени 12 предложения. От-
ворените оферти, по реда 
на постъпването им в де-
ловодството на АПИ, са 
на ДЗЗД „Виа Милитарис 
Баланстра“ с участници 
„Автомагистрали Черно 
море“ АД и „Автомаги-
страли Хемус“ АД; „Инж-
стройинженеринг“ ЕООД; 
„ГБС-Инфраструктурно 
строителство“ АД; „Хи-
дро-вод строй“ ДЗЗД, в 
което са „Хидрострой“ 
АД и „Водстрой 98“ АД; 
Обединение „Калотина 
2017“ с участници „Гран-
ди Лавори Финкосит СПА“ 

и Х.С.С. ЕООД; „СТРАБАГ 
БПА“ ДЗЗД, в което вли-
зат „Щрабаг“ ЕАД, „Стра-
баг Сп. з.о.о.“, Полша, и 
„Битумина ГмбХ-България“ 
ЕООД; Обединение „Кало-
тина – София“, съставе-
но от „Джи Пи Груп“ АД, 
„Контратас Иглесиас“ АД 
и „Трансконсулт-22“ ООД; 
Обединение „Геопът Из-
ток“, в което са „Път-
строй-92“ АД и „Геострой“ 
АД; „ИСА 2000“ ЕООД; 
Сдружение „Калотина I“ 
ДЗЗД с участници „ПСТ 
Груп“ ЕАД и „Аква модул“ 
АД; ДЗЗД „АПВ Калотина 
СОП 1“, в което са „Пъти-
ща Пловдив“ АД, „Агромах“ 
ЕООД, „Водно строител-
ство – Благоевград“ АД; 

„Трейс Груп Холд“ АД.
Проектът предвижда 

уширение на съществу-
ващия път, а в отделни 
участъци ще бъдат по-
добрени геометричните 
му елементи. Отсечката 
ще бъде с по две ленти за 
движение в посока и ава-
рийна. При км. 12+520 ще 
бъде изграден вход-изход 
от първокласния път към 
Интермодален терминал 
Драгоман. Ще бъдат по-
строени 10 големи съоръ-
жения, две от които са 
при пътните възли Кало-
тина и Драгоман. Срокът 
за изпълнение на поръчка-
та е 852 календарни дни. 

12 са и отворените 
оферти за избор на из-

пълнител за изготвянето 
на технически проект и 
строителство на „Мо-

дернизация на път I-8 

Калотина – п. в. Храбър-

ско от км. 15+500 до км. 

32+447,20 и етапни връз-

ки“ .  Това е участъкът 
между Драгоман и Сливни-
ца с дължина 16,98 км. Ин-
дикативната стойност е 
117 млн. лв. без ДДС и ще 
се финансира от републи-
канския бюджет.

Отворените предложе-
ния, по реда на постъпва-
нето им в деловодството 
на АПИ, са на ДЗЗД „Виа 
Милитарис – Хер“, в което 
са „Автомагистрали Чер-
но море“ АД и „Автомаги-
страли Хемус“ АД; „Инж-

стройинженеринг“ ЕООД; 
Консорциум „Страбаг БП“ 
ДЗЗД с участници „Щра-
баг“ ЕАД и „Страбаг Сп. 
з.о.о.“, Полша; „ИСА 2000“ 
ЕООД; „Трейс Груп Холд“ 
АД; „ГБС-Инфраструктур-
но строителство“ АД; 
„Хидро-вод строй“ ДЗЗД, 
съставено от „Хидро-
строй“ АД и „Водстрой 
98“ АД; Обединение „Евро 
Калотина“, в което влизат 
„Джи Пи Груп“ АД, „Контра-
тас Иглесиас“ АД и „Тран-
сконсулт-22“ ООД; Обе-
динение „Геопът Запад“, с 
партньори „Пътстрой-92“ 
АД и „Геострой“ АД; ДЗЗД 
„АПВ Калотина СОП 2“, 
включващо „Пътища Плов-
див“ АД, „Агромах“ ЕООД и 
„Водно строителство – 
Благоевград“ АД; Сдруже-
ние „Калотина II“ ДЗЗД, в 
което са „ПСТ Груп“ ЕАД и 
„Аква модул“ АД; Обедине-
ние „Калотина - Храбърско 
2017“ с участници „Гранди 
Лавори Финкосит СПА“ и 
Х.С.С. ЕООД.

Проектът предвижда 
уширение на съществу-
ващия двулентов първо-
класен път до габарит 
27 м, с което ще стане 
четирилентов. В отделни 
участъци ще се подобрят 
геометричните му еле-
менти с цел достигане 
на проектна скорост от 

110 км/ч. Срокът за из-
пълнение на търга е 910 
календарни дни.

Двете обществени 
поръчки за избор на изпъл-
нители за модернизация-
та на 31,5 км от път I-8 
между ГКПП „Калотина“ и 
Сливница бяха старти-
рани през септември м.г. 
Общата им индикативна 
стойност е 258,6 млн. лв. 
Трасето е част от ос-
новната Трансевропейска 
транспортна мрежа. То 
е по направлението Лон-
дон - Будапеща - Белград 
- София - Пловдив - Ис-
танбул - Калкута, кой-
то е най-краткият път, 
свързващ Западна Европа 
с Близкия и Средния изток. 
ГКПП „Калотина“ – София 
осигурява връзка към 
Трансевропейски коридор 
„Ориент/Източно-Среди-
земноморски”.

Модернизацията на 
участъка ще подобри 
трансграничната връзка 
между България и Сърбия 
и завършеността на ма-
гистралната мрежа по 
направлението запад-из-
ток на българска тери-
тория. С изграждането на 
отсечката ще се намали 
времето за пътуване и 
ще се осигурят удобни и 
безопасни условия за дви-
жение.

Снимка Румен Добрев

Мартин Славчев

Правителството оси-
гури допълнителни сред-
ства в размер 10 млн. лв. 
за Софийския универси-
тет „Св. Климент Охрид-
ски” за 2018 г. Част от 
тях ще се използват за 
поддръжката на сградите, 
които Алма матер стопа-
нисва. Те са 18 на брой и 
са обявени за недвижими 
паметници на културата. 
Сред тях са Ректоратът, 
Университетска библио-
тека, Биологическият фа-
култет, Факултетът по 

журналистика и масова ко-
муникация, Богословският 
факултет и др. Тези зда-
ния, строени през XIX - XX 
век, са в тежко състояние 
по отношение на енергий-
на ефективност, инстала-
ции, фасади и дограма. Те 
се нуждаят от неотложни 
ремонти и изис кват се-
риозен финансов ресурс 
за експлоатация и рес-
таврационни дейности. 
Стопанисването им през 
последните 9 години е се-
риозен проблем, въпреки че 
университетът непрекъс-
нато търси допълнителни 

Мартин Славчев

Министерският съвет 
определи Изпълнителна-
та агенция „Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ (ИАОПНОИР) за 
Управляващ орган на ОП 
„Наука и образование за 

интелигентен растеж“. С 
решението се предвиждат 
и промени в Националната 
методология за определя-
не на размерите на единна 
ставка за финансиране на 
дейности за организация 
и управление на проекти, 
съфинансирани от Евро-
пейските структурни и 

Мартин Славчев

Правителството от-
пусна 300 000 евро за об-
новяване и разширяване 
на Българския културен 
дом в Будапеща, Унгария. 
Средствата ще бъдат 
заделени от бюджета 

н а  М и н и с т ерството 
на външните работи за 
2018 г. в полза на Бъл-
гарското републиканско 
самоуправление в Будапе-
ща, което заедно с Дру-
жеството на българите 
в Унгария активно подпо-
мага отличните истори-

средства както с проек-
ти, така и от помощи. 

С друго решение на 
Министерски съвет беше 
одобрено отнемането на 
имот от Професионалната 
гимназия по облекло „Кня-
гиня Мария Луиза“ в София, 
бул. „Черни връх” № 37, за 
да бъде предоставен без-
възмездно на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Той е с 
площ 9830 кв. м и се дава 
на университета заедно с 
изградената в него чети-
риетажна сграда на площ 
от 1175,74 кв. м. Предоста-
вянето на имота ще даде 
условия за създаването на 
учебна база за обучение по 
предклиничните дисципли-
ни на студентите

инвестиционни фондове. 
По този начин се очак-
ва да се облекчи админи-
стративната тежест за 
бенефициентите и упра-
вляващите органи при от-
читане и верифициране на 
разходите за организация 
и управление, както и да се 
намали нивото на грешка. 
Това ще допринесе за по-
ефективното използване 
на европейските фондове.

чески и културни връзки 
между двете държави. 

Културният дом в Буда-
пеща е открит през 1957 г. 
и е построен с дарения на 
семействата на наши гра-
динари в Унгария.  

Планира се той да бъде 
обновен и разширен, като 
вече са готови проучва-
телните и макетните про-
екти за реконструкцията.
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През 2018 г. пожелавам на строителния бранш да изпълнява повече проекти

Халил Летифов, председател на парламентарната Комисия по          

Десислава 
Бакърджиева

Г-н  Летифов,  как-

ва е равносметка ви за 

2017 г.? Трудна ли беше 

годината за парламен-

тарната Комисия по 

транспорт, информа-

ционни технологии и съ-

общения (КТИТС)? Какви 

теми се обсъждаха по 

време на редовните за-

седания и по колко закона 

работихте? 

Изминалата година 
беше много натоварена 
за комисията. Имахме не 
само редовни, но и дос-
та извънредни заседания. 
Последният норматив, 
който КТИТС внесе в де-
ловодството на Народ-
ното събрание (НС) и бе 
гласуван на второ четене 
в пленарна зала в самия 
край на 2017 г., бе Зако-
нът за изменение и допъл-
нение (ЗИД) на Закона за 
движението по пътищата 
(ЗДвП). Това бе четвър-
тата промяна на ЗДвП 
от началото на мандата 
на 44-тото НС. Съгласно 
новите текстове, които 
вече са в сила, наказание-
то за шофиране с книжка 
с изтекъл срок е глоба от 
100 до 300 лв. 

През тези седем ме-
сеца на 2017 г. работихме 
усилено и върху Законо-
проекта за електронните 
съобщителни мрежи и фи-
зическа инфраструктура. 
Той беше на дневен ред в 
последното заседание на 
КТИТС, на което започна 
второто му четене. Нор-
мативът е нов и засяга 
полагането на високоско-
ростни съобщителни мре-
жи, като обхваща и всички 
физически инфраструк-
тури – ВиК, железопътни 
линии, енергоснабдителни 
и енергопреносни, газо-
разпределителните и га-
зопреносните мрежи. Със 
закона ще се съкратят 
някои от процедурите, 
свързани с изграждането 
на такъв тип инфраструк-
тура, като така реализа-
цията ще е по-бърза и на 
по-ниска цена. Норматив-
ният акт предвижда и 
създаването на Единна ин-
формационна точка, като 
функциите й ще се изпъл-
няват от Министерство-
то на транспорта, инфор-
мационните технологии и 
съобщенията (МТИТС). В 
нея ще се поддържа един-
на база данни с актуална 
информация, която да уле-
сни координирането на 
съвместното изграждане, 

поддържане и ползване на 
физическа инфраструкту-
ра, както и разполагането 
на електронни съобщи-
телни мрежи. Освен това, 
когато някой иска да поло-
жи такава инфраструкту-
ра, ще може да го заяви 
по електронен път чрез 
информационната точка 
и да получи съответното 
разрешение. Това опреде-
лено ще облекчи чувст-
вително инвестиционния 
процес.

Като положителни от-
читам и промените, кои-
то гледахме в Закона за 
автомобилните превози 
(ЗАП). Те бяха приети от 
НС, благодарение на което 
шофьорите на таксита 
няма да се явяват на из-
пит при подновяването на 
професионалното удосто-
верение и могат да удъл-
жат разрешителното си 
за нови пет години. Освен 
това с измененията в ЗАП 
водачите на такситата, 
чиито разрешителни из-
тичаха в края на минала-
та годината, могат да ги 
подновят до 30 юни 2018 г. 
Причината да променим 
текстовете в ЗАП е, че 
имаше над 50 000 удосто-
верения, които трябваше 
да бъдат преиздадени за 
много кратък срок.

Във фокуса ни през 
изминалата година бяха 
и ЗИД на Закона за елек-
тронния документ и елек-

тронния подпис, както и 
Законът за концесиите, 
който вече е в сила.

През 2017 г .  между 
всички членове на парла-
ментарната Комисия по 
транспорт, информацион-
ни технологии и съобще-
ния имаше чуваемост и 
диалогичност, като този 
дух на разбирателство се 
запази през цялото време. 
Работата ни вървеше от-
говорно и с добро темпо. 
Такава оценка получихме и 
от министъра на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Ивайло Московски в по-
следния блиц контрол, кой-
то проведохме с него през 
декември. Надявам КТИТС 
да продължи да изпълня-
ва функциите си по този 
начин до края на 44-тото 
Народно събрание, защото 
противопоставянето без 
мотиви не е градивно и на-
нася сериозни поражения 
на качеството на положе-
ния труд. Като председа-
тел на КТИТС ще направя 
всичко по силите си да 
се работи в тази посока. 
Благодаря на колегите си 
за всеотдайността им по 
всички работни теми, без 
да налагат своите поли-
тически окраски. Коми-
сията по транспорт, ин-
формационни технологии 
и съобщения показа еди-
нодействие, за да защити 
националния интерес. 

Законът за движение-

то по пътищата ли беше 

най-тежкият норматив? 

Има ли вече положителен 

ефект от приетите тек-

стове? 

Да, определено беше 
сред най-обсъжданите 
нормативи през измина-
лата година и в КТИТС, 
и в пленарна зала. ЗДвП е 
сред най-сложните зако-
ни, защото засяга всички 
участници в движението 
по пътищата. Чрез на-
правените промени се 
надяваме да ограничим 
черната статистика. За 
съжаление продължаваме 
да ставаме свидетели на 
многобройни тежки инци-
денти с много загинали и 
ранени, носещи непопра-
вими щети и последици за 
цял живот. Тепърва ще ви-
дим отражението на всич-
ки тези корекции в ЗДвП. 
Дано да имат положите-
лен ефект и да спасят 
много човешки животи. 

Аз продължавам да 
твърдя, че на нас ни липс-
ва превенция и в самия 
контрол, и в обучението 
на подрастващите. За 
да изградим една култу-
ра на толерантност и 
самосъхранение в хора-
та, обучението по без-
опасност на движение 
по пътищата трябва да 
започва от много ранна 
възраст – още от дет-
ската градина, и да про-

дължи до завършването 
на средното образувание. 
В момента учебните ча-
сове са много ограничени 
– кратки като време и без 
разиграване на ситуации, 
което е сериозен проблем. 
Няма как да създадем до-
бра транспортна култура 
на бъдещите участници 
в движението, ако негли-
жираме превенцията. Не 
може само след 30 часа 
кормуване да очакваме, че 
един млад шофьор ще бъде 
професионален участник в 
движението, който ще бди 
не само за своя живот, но 
и за здравето на остана-
лите. Един човек, който 
може да предпази себе си, 
ще предпази и другите. 
Затова не бива да се фо-
кусираме само върху ЗДвП, 
защото санкциите са ва-
жни, но недостатъчни, за 
да се справим с черната 
статистика по пътища-
та на България.

Започна ли работата 

по предложението за раз-

делянето на ЗДвП на три 

нови закона?

Надявам се скоро да 
гледаме и тези правни 
норми. Аз ще съм радетел 
на провеждането на един 
по-широк професионален 
дебат, преди те да бъ-
дат внесени в пленарна 
зала. Трябва да се вземат 
добрите практики от 
настоящия ЗДвП. Разде-

лянето на Закона за дви-
жението по пътищата не 
означава да се откажем 
от позитивите му, а та-
кива има. В новите зако-
ни трябва да има ясни и 
изпълними разпоредби, 
превенция и в контрола, 
и в обучението. Това е 
начинът да се справим с 
агресията и неразумното 
поведение по пътищата, 
заради което водим в ста-
тистиката за най-много 
жертви при пътнотранс-
портни произшествия. Не 
трябва да жалим ресурси. 
Ясно е, че има проблеми 
във всеки сектор, но тук 
става въпрос за човешкия 
живот. 

Комисията редовно 

провеждаше изслушва-

не на министър Ивайло 

Московски на заседани-

ята си през 2017 г. Кои 

бяха най-често задава-

ните въпроси от члено-

вете на КТИТС? 

М и н и с т ъ р  И в ай ло 
Московски беше изряден 
по време на всеки блиц-
контрол. Той отговаряше 
на зададените въпроси 
от депутатите, като 
беше точен и коректен 
и в отношението си към 
членовете на КТИТС, и в 
отговорите. Комисията 
следеше изкъсо изпълне-
нието на всички проекти 
по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“, която е една 
от най-успешните опера-
тивни програми. Разбира 
се, през цялата 2017 г. пи-
тахме Ивайло Московски 
и по много други различни 
теми, свързани с пробле-
мите в сферата на транс-
порта, с работата на 
МТИТС. Искахме информа-
ция от всякакво естест-
во – за БДЖ, Изпълнител-
на агенция „Автомобилна 
администрация“ (ИААА), 
„Български пощи“ и др. 
Не сме спестявали нито 
един неудобен въпрос към 
министъра, защото като 
народни представители 
трябва да следим всички 
процеси в сектора и смя-
там, че ние го постигнах-
ме. Лично съм удовлетво-
рен от провеждането на 
тези блицконтроли.

 
Народното събрание 

прие бюджета за 2018 г. 

Достатъчно ли са сред-

ствата,  насочени за 

пътна и жп инфраструк-

тура, за транспорт? 

КТИТС внесе доста 
предложения, за да защи-
ти по-добър бюджет за 



7ИНТЕРВЮпетък, 12 януари 2018 Ñòðîèòåë

          транспорт, информационни технологии и съобщения:

сектора. Въпреки че ги 
отстоявахме докрай, те 
не минаха през пленарна 
зала поради факта, че па-
рите винаги не достигат. 
Смятам, че това беше 
грешка. Предложенията 
ни можеха да се подкре-
пят поне частично, защо-
то има отрасли, които са 
наистина в тежко състоя-
ние. Неглижирането им ще 
задълбочи проблемите в 
тях и така решаването 
им ще става все по-труд-
но с времето и вероятно 
почти невъзможно. 

Двете държавни пред-
приятия „Транспортно 
строителство и възста-
новяване“ и „Съобщително 
строителство и възста-
новяване“ са със спряно 
финансиране вече чети-
ри години. Съответно 
те трупат задължения. 
И двете структури са 
важни, разполагат с мно-
го ресурси, които 
трябва да бъдат 
опазени и съхране-
ни. Затова и едно 
от предложенията 
ни беше да се оси-
гурят средства за 
тях. Друга идея на 
КТИТС, която се 
отхвърли, бе да се 
отпусне финанси-
ране за закупуване-
то на 120 автомо-
била за техническа 
проверка към ИААА. 
Поискахме и допъл-
нително финанси-
ране за „БДЖ Път-
нически превози“ 
ЕООД, с които да се 
ремонтират всички 
техни мотриси. На-
ционална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ 
също има нужда от повече 
средства за поддръжката 
на жп мрежата. Парите не 
достигат и за „Български 
пощи“. Те са единствени-
ят носител на универсал-
ната пощенска услуга на 
територията на цялата 
страна. „Български пощи“ 
са много важни за малки-
те населени места, къде-
то няма други оператори. 
Важно е да се отбележи, 
че там те имат и социа-
лен ефект. 

КТИТС предложи и да 
се осигурят повече сред-
ства за повишаване на 
заплатите на служите-
лите в МТИТС, защото 
работещите там получа-
ват едни от най-ниските 
възнаграждения в сравне-
ние с останалите минис-
терства. Ведомството е 
ключово и служителите му 
трябва да са мотивирани.

А как ще коментира-

те по принцип приетия 

бюджет за 2018 г.?

Като народен пред-
ставител от Парламен-
тарната група „Движение 
за права и свободи“, опо-
зиционна в 44-тото НС, 
ще повторя, че се дадо-

ха пари за нереформира-
ни сектори. Например за 
здравеопазване се насо-
чиха повече средства, но 
в същото време никой не 
дава гаранция, че услуга-
та ще се подобри и ще 
осигури по-добро лечение 
на българските граждани. 
Недопустимо е да харчим 
повече пари. Напротив, те 
трябва да се разходват 
по-ефективно. Същото 
важи и за образованието. 
Разбира се, подкрепяме 
увеличаването на запла-
тите на учителите, но 
това не е достатъчно. 
Остава едно усещане, че 
по-скоро се купува една 
година спокойствие, без 
да се решават проблеми-
те. Трябва да се подобри 
материалната база в 
учебните заведения, да се 
проведе цялостна рефор-
ма в начина на финанси-
ране на университетите, 

които са над 50. Необходи-
мо е да се замислим дали 
имаме нужда от всички 
тези ВУЗ-ове, след като 
някои не са си запълнили 
акредитираните бройки, 
както и да определим кои 
специалности трябва да 
останат. Това е важно, 
за да отговорим на паза-
ра на труда и да преодо-
леем проблема с липсата 
на кадри, от която биз-
несът страда. Наскоро 
участвах в дискусия по 
темата, на която разго-
варях с представители 
от строителния бранш. 
Те споделиха, че не могат 
да си намерят инженери 
и техници, майстори и 
работници. Проблемът е 
сериозен не само в този 
сектор, в повечето се оп-
лакват от същото. Защо 
тогава продължаваме да 
влагаме още средства в 
образованието, след като 
не функционира добре и 
създава голям процент не-
грамотни зрелостници и в 
същото време не обезпе-
чава кадрово бизнеса. Това 
трябва да се промени и да 
се създаде друг принцип на 
финансиране – всеки ВУЗ 
да се бори за пари и да се 
излезе от настоящия мо-
дел ученикът да е госпо-

дар на учителя, защото 
той му носи заплатата. 
Това изкривяване носи 
след себе си още много 
проблеми.

Ще спомена и сигур-
ността, където избира-
телно се даваха средства. 
Изключително важен сек-
тор, към който трябваше 
да се подходи по-сериоз-
но, а не да се води дебат 
кое е по-важно - полицаи-
те или самолетите. От 
него стана ясно, че няма 
цялостна визия как тряб-
ва да се развива този съ-
ществен сектор. Ние сме 
за това да се увеличават 
харчовете, но те да са в 
едни реформирани секто-
ри, защото публичният 
ресурс никога не стига 
и неговото разходване 
трябва да бъде максимал-
но ефективно. 

Каква е оценката Ви 

за работата на 44-тото 

НС през 2017 г.?

През 2017 г. Народното 
събрание беше работещо, 
но можеше да бъде и далеч 
по-ефективно. Смятам, 
че през 2018 г. НС тряб-
ва да се постарае повече, 
защото е с твърде нисък 
рейтинг. Това е върхов-
ният орган на държавна-

та власт и като такъв 
трябва да си вземе бе-
лежка. Първо да си върне 
доверието и после да на-
прави всичко възможно да 
работи по-добре. Все още 
има много закони, в които 
трябва да се транспони-
рат директиви, но в полза 
на националния интерес 
и българските граждани. 
Реалността в Европа е 
различна и много често се 
получава неразбиране на 
директивата или транс-
пониране и изкривяване, 
което затруднява бизнеса 
след това.

П р е з  с е п т е м в р и 

2017 г. взехте участие в 

среща на председатели-

те на комисии по транс-

порт в Европа, която се 

проведе в рамките на Ес-

тонското председател-

ство на Съвета на ЕС в 

Талин. Разкажете повече 

за нея.

По време на конфе-
ренцията бяха обсъдени 
теми, свързани с транс-
портната политика на 
Европейския съюз, Стра-
тегия на ЕС за авиация-
та, както и бъдещето на 
устойчивия транспорт и 
иновациите. Интересно-
то беше, че въпреки че 
дискусията бе насочена 
в общата посока на ЕС, 
всяка държава говоре-
ше по темата, която й 
беше болна. Българската 
страна взе отношение 
по стратегията за въз-
душния транспорт, като 
защитихме националния 
си интерес. Наш домакин 
беше естонският парла-
ментарен председател 
Свен Сестър, който пока-
за изключително приятел-
ско отношение към стра-
ната ни. Той трябваше да 
дойде у нас на 29 ноември 
2017 г., но поради ангажи-
раността му срещата се 
отложи. 

Надявам се разговори-

те между председателите 
на комисии по транспорт 
в Европа да продължат и 
по време на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС. Смятам, че 
можем да домакинстваме 
на подобно събитие, на 
което да обсъдим важни 
теми. България има много 
сериозна програма през 
следващите шест месеца. 
Комисията по транспорт, 
информационни техноло-
гии и съобщения ще под-
крепя председателството 
по всички възможни начи-
ни. Със сигурност ще сме 
активни и в тази посока. 

Какво предстои в ра-

ботата на комисията 

през новата година?

Продължаваме с дей-
ността си по Законопро-
екта за електронните 
съобщителни мрежи и 
физическа инфраструк-
тура. В него има 105 чле-
на и около 11 параграфа в 
преходни и заключителни 
разпоредби. На последно-
то заседание на КТИТС за 
2017 г. успяхме да стиг-
нем до 17-ти член. Ще се 
посветим поне още две 
заседания на този норма-
тив. По него ще има много 
работа и в пленарна зала, 
защото е изцяло нов. Ве-
роятно ще има дебати по 
всички текстове, но е ва-
жно да има такива диску-
сии, за да не се допуснат 
грешки. Винаги съществу-
ва сериозен риск един нов 
закон да бъде поправен 
само след няколко месеца, 
но тепърва ще видим как 
той ще функционира на 
практика. Все пак се на-
дявам дебатът в пленарна 
зала да е отговорен и да 
даде правилната насока 
на норматива, за да бъде 
полезен за всички, които 
работят в сферата. 

З апоч ва  тр ет ат а 
сесия на 44-тото НС и 
предстои да уточним 

върху какво конкретно ще 
работим на следващите 
заседания на КТИТС. В мо-
мента тече неформално 
обсъждане на проекта на 
Закон за Българската ав-
томобилна камара, който 
е спорен в някаква степен. 
Иска ми се първо да се на-
мери консенсус за него в 
сектора и едва след това 
да се разглежда от члено-
вете на комисията. Пред-
стои също разглеждане на 
промени в Закона за желе-
зопътния транспорт, кои-
то въвеждат нови мерки 
за повишаване на безопас-
ността на услугата.

Със сигурност отново 
ще работим по Закона за 
движение по пътищата 
заради необходимостта 
от транспонирането на 
две директиви. Разбира 
се, както споменах, дей-
ността ни ще е свързана 
и с дневния ред и приори-
тетите на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС. 

Категорично КТИТС 
няма да се занимава със 
законодателни инициа-
тиви, които не са необ-
ходими. Във фокуса ни ще 
са изцяло интересите на 
обществото. 

Какво ще пожелаете 

на Камарата на строи-

телите в България и на 

читателите на в. „Стро-

ител“ за новата година?

Н а  с т р о и т е л н и я 
бранш ще пожелая да из-
пълнява повече проекти 
през 2018г., да има мно-
го работа, с която да се 
справя все по-добре, да 
попълни всичките си кад-
рови липси и да гради все 
по-авторитетно име. На 
КСБ и на всички остана-
ли читатели на вестник 
„Строител” желая много 
здраве и берекет, на тях 
и семействата им. Нека 
бъдем през новата 2018 г. 
с една идея по-добри!

Снимки Румен Добрев
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Според мен през 2017 г. 
имаше цялостно съживява-
не в строителния бранш. 
Казвал съм го и в други 
интервюта за в. „Строи-
тел”, че един от основни-
те проблеми преди време 
беше, че от десет офер-
ти, които искаха от нас, 
не тръгваше нито една, 
през 2016 г. само по една 
се работеше, през 2017 г. – 
по почти всички подадени. 
Започват да се нормализи-
рат взаимоотношенията 
между инвеститор и стро-
ител като цени, позиции и 
т.н. Това положение е общо 
за целия бранш, но в голяма 
степен важи и за област 
София. Друго много важно 
е връщането на частните 
инвестиции, защото по  
този начин вече не се раз-
чита само на обществе-
ните поръчки. Жилищният 
пазар определено се разви-
ва в момента. Докога ще е 
така, не можем да прогно-
зираме… Но все пак това е 
една голяма крачка напред.  

Започва сериозно раз-
витие и по оперативните 
програми – особено във 
водния сектор, в пътното 
и железопътното строи-
телство. Вярно е, че тези 
проекти са малко по-спе-
циализирани, но те също 

ще помогнат на бранша. 
Според мен не по-късно от 
май ще има доста сериоз-
но темпо при изграждане-
то на такива обекти.  

С голямо задоволство 
мога да заявя, че Област-
ното представителство 
на КСБ в София (ОП на КСБ 
- София) успя за затвърди 
своите връзки с ръковод-
ството на Столичната 
община (СО) в лицето на 
кмета Йорданка Фандъко-

ва, както и с главния ар-
хитект Здравко Здравков. 
Знаете, че арх. Здравков 
беше гост на един от се-
минарите, организиран от 
ОП на КСБ – София, в Боро-
вец през октомври 2017 г. 
Като представители на 
ОП на КСБ – София, сме ка-
нени на почти всички екс-
пертни срещи на СО, вклю-
чително и на обсъждането 
на бюджета на общината. 
По този начин можем да 

чуем какви са плановете 
за развитието на столи-
цата и да изкажем своето 
мнение. 

Един от приорите-
тите ни за 2018 г. е дей-
ността по нормативната 
база. Ще бъдат сформира-
ни работни групи от пред-
ставители на Областния 
съвет на ОП и наши чле-
нове, които активно да 
участват в обсъждането 
и решаването на норма-

тивната уредба в строи-
телството. Предвиждаме 
да се анализират пробле-
мите и да се подготвят 
конкретни предложения и 
инициативи. Ще вземем 
участие в борбата с адми-
нистративната тежест 
по процедурите по Закона 
за обществените поръчки. 
Също така ще продължим 
работа по проблемите с 
липсата на квалифицирани 
кадри в сектора. Област-
ният съвет на ОП на КСБ 
– София, ще подпомага и 
Комисията по професио-
нална етика към КСБ. 

Ще продължи активна-
та дейност за редовното 
провеждане на семинари по 
актуални въпроси, касае-
щи бранша, и специфични-
те условия за фирмите от 
София и Софийския регион. 
При необходимост ще се 
организират работни сре-
щи и кръгли маси с пред-
ставители на държавната 
и местната власт с цел 
подпомагане развитието 
на административния ка-
пацитет. Наред с това 
ще се правят и безплат-
ни или на преференциални 
цени за членовете ни кур-
сове по актуални въпро-
си, свързани с промени в 
нормативната уредба, и 

др. Ще продължат усили-
ята по възстановяване на 
традициите на българския 
строител и създаването 
на нови такива, продикту-
вани от съвременната об-
становка. Опитваме се да 
подобрим комуникацията и 
с различните дружества 
като ЧЕЗ, EVN и др. 

Нещо, което е много 
ценно за мен, е, че успяхме 
да изберем статуетка на 
ОП на КСБ – София, с коя-
то да награждаваме заслу-
жили наши членове.

Трябва да се обърне го-
лямо внимание на бързина-
та на взимане на решения, 
свързани със строител-
ството, в съответните 
органи, които издават 
разрешения за извършване 
на дейност. Това е нещо, 
което много затруднява 
работата на целия бранш. 

Имаме идея на някое 
от следващите заседания 
на ОП на КСБ – София, да 
поканим представители 
на Българската академия 
на науките (БАН). В момен-
та те изготвят анализ на 
бизнес климата в България. 

През 2018 г. пожелавам 
на колегите от бранша 
здраве и успешен бизнес, 
а за мен лично и второ 
внуче.  

Най-значимото през 2017 г. в об-
ласт Враца по отношение на стро-
ителството беше изпълнението на 
Националната програма за енергий-
на ефективност на многофамилни-
те жилищни сгради (НПЕЕМЖС). По 
информация на Министерството на 
регионалното развитие и благоу-
стройството към 18.10.2017 г. в ре-
гиона са сключени 36 договора за це-
лево финансиране. От тях 21 сгради 
вече са въведени в експлоатация, а в 
други 11 са стартирали строител-

но-монтажните работи. Най-голям 
брой сключени контракти има във 
Враца, Мездра, Бяла Слатина и Коз-
лодуй. Надяваме се изпълнението на 
програмата за саниране да продължи 
и през 2018 г. 

Вече стартираха търговете по 
Оперативна програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020”. През тази година 
ще бъдат извършени ремонти на учи-
лища, детски градини и друг вид об-
разователна инфраструктура. Също 
така очакваме да бъде обновена и 

пешеходната зона на Враца. Ще про-
дължи и традиционното асфалтиране 
на улици в града.  

Бих искал да използвам възмож-
ността от страниците на в. „Стро-
ител” да честитя Новата 2018 г. 
на всички колеги. Нека си пожелаем 
една добра, здрава, мирна и работна 
година. Дано през нея да бъде нама-
лен проблемът с липсата на квали-
фицирани кадри в сектора, защото в 
момента това е най-голямата труд-
ност за всички фирми от бранша.  

Инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София:

Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца:

С голямо задоволство мога да заявя, че ОП на КСБ – София, успя за затвърди своите 
връзки с ръководството на Столичната община
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Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново:

През изминалата 2017 г. 
бе регистриран плавен ръст в 
строителната дейност в ре-
гиона. Това се дължи както на 
по-силния интерес на частни-
те възложители и подновените 
им очаквания за доходност от 
инвестиционните им проекти, 
така и на стартирането на На-
ционалната програма за енер-
гийна ефективност на много-
фамилните жилищни сгради в 
община Варна. Видимо градът 
се променя с все повече санира-
ни здания, а в поръчките вземат 
участие и по-малки и средни 
фирми. Това успява да балансира 
както икономическото статук-
во, така и пазара на труда за 
строителни специалисти и да 
ги задържи в морската столица. 

През изминалата година във 
Варна могат да се отбележат 
няколко отличителни направле-
ния в сектора – жилищни ком-
плекси, проектирани и изпълне-
ни в синхрон с концепцията за 
по-качествен и здравословен 
живот в рамките на големия 
град, мащабни инфраструктурни 
проекти и развитие на пътна-
та мрежа с цел облекчаване на 
градския трафик, санирането и 

възстановяването на жилищни и 
обществени сгради. 

Надявам се тенденцията за 
повишен инвестиционен инте-
рес в нашия регион да се запази, 
разбира се, съобразено с това, 
че Варна е морски, туристиче-
ски и университетски град. Бих 
искал диалогът, който се опит-
ваме да създадем между стро-
ителния бизнес и общинската 
администрация, да продължи да 

се развива.
Във Варна през годината ще 

бъдат изпълнявани и завършени 
няколко по-големи проекта – ре-
конструкцията на бул. „Васил 
Левски”, ремонтът и разшире-
нието с две ленти на ул. „Мара 
Тасева“ в кв. „Аспарухово”, сани-
рането на 9 училища и 3 детски 
градини, както и напредък в ре-
ализацията на стадион „Варна”. 
Очаква се и да приключат дей-

ности по няколко мащабни жи-
лищни комплекса. 

За 2018 г. ОП на КСБ – Ва-
рна, е приело своята план-про-
грама, която отразява нашите 
приоритети в няколко насоки. На 
първо място е продължаващото 
обучение на кадри в строител-
ството, повишаването квали-
фикацията на специалистите 
и служителите с акцент здра-
ве и безопасност при работа, 
качеството на материалите и 
управлението на проекти. Друг 
важен момент е запазване на 
доброто професионално сътруд-
ничество между Областното 
представителство и сродните 
камари – КИИП и КАБ. През март 
сме планирали провеждането на 
тристранна среща, на която ще 
се обсъдят въпроси от взаимен 
интерес и актуалност. 

През предходните години 
ОП на КСБ – Варна, успя да ус-
танови работещи контакти 
с дружествата „Енерго Про” и 
„ВиК Варна”, като през 2018 г. 
ще продължим нашето сътруд-
ничество. Очакваме и успеш-
но провеждане на следващата 
кръгла маса с община Варна. 
През 2017 г. организирахме това 

събитие с медийната подкрепа 
на в. „Строител”. Целта ни е да 
продължим успешното дискути-
ране на инвестиционната по-
литика на региона и да търсим 
съвместни решения. Традицион-
но ще бъде проведен и конкур-
сът „Златен отвес”, на който 
се отличават изпълнените през 
календарната година проекти 
от наши членове. 

В този аспект мога да пов-
торя, че приоритетите ни за 
следващата година са: пови-
шаване на квалификацията на 
работниците и служителите 
ни с общи усилия, диалог с ин-
ституциите и комуналните 
дружества и утвърждаване на 
авторитета на професията 
строител в съвременната ни 
икономическа реалност.

За 2018 г. пожелавам на себе 
си и колегите освен традицион-
ните здраве, благополучие и 
късмет да запазят и през след-
ващите 12 месеца увереност-
та и мотивацията си да бъдат 
добри професионалисти, да по-
стигат с търпение целите си 
и да създават една по-уредена 
и хармонична среда за живот на 
хората.

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна:

Надявам се тенденцията за повишен инвестиционен интерес в нашия регион да се запази

През 2017 г. фирмите 
от област Велико Търново 
не могат да се похвалят с 
някакви мащабни проекти. 
Сред по-големите обекти, 
които се изпълняват в ре-
гиона, е изграждането 
на един хипермаркет за 
строителни материали, 
който ще бъде завършен 
през пролетта. По думите 
на собственика той ще 
бъде най-големият по рода 
си за Северна България и 
ще служи като логистичен 
център. Други обекти са 
изграждането на различ-
ни пътни отсечки, както 
и реализация на жилищни 
сгради. Тук е редно да се 
отбележи, че през измина-
лата година значително 
се повиши броят на изда-
дените разрешителни за 
жилищно строителство 
в сравнение с предходния 
период. Забелязва се ръст 
както на предлагането, 

така и на търсенето. 
Това е добър показател за 
гилдията и като цяло за 
Велико Търново, който все 
повече се превръща в един 
привлекателен за живеене 
град. Забелязва се, че хора-
та, които купуват домове, 
не са само местни.

Проблемите, с които 
се сблъсквахме през изми-
налата година, не можем 
да кажем, че са нови. Бор-
бата със сивата иконо-
мика, от която страдаме 
не само ние, но и всички 
колеги от страната, про-
дължава да бъде актуална.

Друг проблем, които 
при нас се усети още по-
осезаемо през 2017 г., 
беше липсата на квалифи-
цирани кадри. Неслучайно и 
централното ръководство 
на КСБ пое инициатива да 
предоставя информация в 
Бюрото по труда за необ-
ходимите бройки, от кои-

то браншът има нужда 
като персонал. Липсват 
механизатори на всякакви 
пътностроителни маши-
ни, шофьори, специалисти 
в майсторските изпълне-
ния на кофражи, арматури 
и др. Проблемът с кадри-
те ще бъде на дневен ред 
и през 2018 г. Мисля, че ако 
ние от Камарата на стро-
ителите в България не ус-
пеем сами да решим този 
въпрос, едва ли можем да 
се надяваме това да бъде 
направено от държава-
та, визирайки специално 
закриването на редица 
специализирани учебни за-
ведения, където се обуча-
ваха бъдещи работници и 
по-висш персонал. Това ще 
са нещата, по които ос-
новно ще действаме през 
2018 г. 

Очакванията ни за 
новата година са да има 
много работа за бранша. 

Такава е и информацията, 
която получаваме до мо-
мента от управляващите. 
Вярвам, че ако строител-
ството се развие, това 
ще доведе и до ръст на 
цялата икономика в стра-
ната. Всички общини от 
областта, с които сме 
провели срещи, са подали 
много проекти за финанси-
ране по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 
2014 - 2020”, Предприяти-
ето за управление на дей-
ностите по опазване на 
околната среда, Държавен 
фонд „Земеделие”. Самите 
кметове все още нямат 
информация кои точно ще 
бъдат одобрени, но са оп-
тимисти, че обектите, 
които ще стартират, 
няма да бъдат малко. Дру-

ги приоритетни за наша-
та област ще бъдат про-
ектите, свързани с фонда 
за бедствия и аварии – 
почистване на реки, под-
дръжка на язовири, диги, 
преливници и т.н.

Основните  задачи 
за работата на ОП на 
КСБ – Велико Търново, за 
2018 г. няма да бъдат кой 
знае колко по-различни 
от предишните години. 
Ще продължим тясното 
сътрудничество с ръко-
водствата на общините 
от областта. Винаги сме 
били канени на обсъждане-
то на бъдещите планове 
за изграждането на инфра-
структурата в региона. 

За новата година по-
желавам на колегите от 
строителния бранш преди 
всичко здраве, много успе-
хи както в професионален, 
така и в личен план. Дано 
най-после да успеем да се 
преборим с основните про-
блеми, които вече споме-
нах – липсата на кадри и 
сивата икономика. Бих ис-
кал да поздравя и екипа на 
в. „Строител”, който ви-
наги е отразявал корект-
но случващото се в нашия 
сектор.
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Експерт, КСБ 

Недостигът на квалифи-
цирани кадри се превърна в 
сериозен проблем в редица 
индустрии. В търсене на 
решения компаниите често 
подценяват път, чрез който 
може да се изгради солидна 
основа за бъдещето: обу-
чение в компанията. То и 
инвестицията в млади хора 
носят преки ползи за всички 
заинтересовани страни – за 
бъдещите специалисти, за 
фирмите и за обществото 
като цяло. 

Вложенията в обучение 
подобряват конкурентоспо-
собността и гарантират 
наличието на квалифициран 
персонал, с възможност да 
бъдат създадени високока-
чествени продукти и услу-
ги. Периодите на криза са 
именно точното време за 
подготовка на подготвени 
работници за бъдещето. 
Аргументите в полза на 
предоставяне на обучение 
на работното място са:

 Успешните компании 
мислят стратегически – в 
средносрочен и дългосрочен 
план. Обучението е начин 
да се отговори на бъдещи-
те нужди от квалифицирани 
работници. Крайният резул-
тат е пригоден персонал, 
което дава възможност 
компаниите да останат 
гъвкави и иновативни. В 
допълнение се откриват и 
други непреки ползи -  подо-
брява се способността за 
иновации, повишава се ло-
ялността на служителите 
и положителният имидж на 
фирмата като привлекате-
лен работодател.

 Обучението на ра-
ботното място дава въз-
можност в дългосрочен план 
младежите да бъдат под-
готвени, за да отговарят 
на изискването на бизнеса. 
Откриването, мотивиране-
то и подкрепата на млади 
таланти е начинът, по кой-
то дружеството си гаран-
тира наличието на точните 
служители. 

 Най-голяма полза от 
него има, след като обу-
чението е приключило и 
курсантите са станали 
квалифицирани работници. 
В дългосрочен план то е 
по-евтина алтернатива от 
наемането на вече подгот-
вени служители, спестяват 
се разходи от подбора, от 
въвеждащото и продължа-
ващо обучение. 

 Повечето обучаеми 
лица остават впоследствие 
във фирмата, инвестирала 
с тях. Младите хора ценят 
доверието, което им е гла-
сувано, по този начин компа-
ниите си осигуряват лоялни 
служители в дългосрочен 
план благодарение на ат-
рактивните възможности 
за кариера, които те са им 
предоставили. 

Обучението на работ-

ното място придобива все 
по-голямо значение, защото 
то е естествен отговор 
на редицата предизвика-
телства, пред които са из-
правени както компаниите, 
така и обществото като 
цяло. Недостигът на ква-
лифицирани работници се 
отразява на много фирми 

във всички индустрии, осо-
бено на малките и средните 
предприятия. То струва вре-
ме и пари, има потенциално 
отрицателно въздействие 
върху качеството на пред-
лаганите продукти и услуги 
и в крайна сметка заплашва 
конкурентоспособността. 
Нарастващият недостиг 

на способни служители се 
дължи основно на демограф-
ските промени. Като цяло 
броят на лицата, пригодни 
за заетост, спада, освен 
това специалистите заста-
ряват. Това означава, че бро-
ят на квалифицирани работ-
ници в бъдеще ще намалява 
непрекъснато и недостигът 

на специализиран персонал 
драстично ще се увеличи.

От друга страна ико-
номиката зависи до голяма 
степен от използването на 
иновации и високи техноло-
гии. Фирмите се нуждаят 
от служители, които могат 
да се справят с повишените 
изисквания на съвременния 
свят и непрекъснато проме-
нящите се технологии. В ре-
зултат на това търсенето 
на квалифициран персонал се 
увеличава постоянно в усло-
вията на един глобализиран 
свят. Европейските държави 
се отличават сред конкурен-
цията в световен мащаб не 
чрез предлагането на ниски 
цени, а на висококачестве-
ни продукти и услуги. Кон-
курентоспособността на 
европейските компании се 
основава до голяма степен 
на компетентност на ра-
ботници им. 

В Европа почти две тре-
ти от фирмите смятат, че 
новоназначените служители 
не са адекватно подготвени 
за професионалния живот. 
От една страна, има значи-
телен брой млади хора, кои-
то нямат достъп до програ-
ми за обучение или работа, а 
от друга, много дружества 
страдат от недостиг на 
служители и не са в състоя-
ние да запълнят свободните 
си позиции. Така нареченото 
разминаване между умения-
та - несъответствие между 
търсенето и предлагането 
на способности - е причина 
за този проблем. Компани-
ите не срещат набора от 
компетенции при младите 
хора, които те считат за 
необходими. Образованието 
и професионалното обучение 
в училище са недостатъчни, 
за да се изградят мостове 
към реалната работна сре-
да.

На ниво ЕС повече от 
една пета от всички младе-
жи между 15 и 24 години са 
засегнати от безработица. 
Младите хора се сблъскват 
с конкретни затруднения 
при първите си стъпки на 
пазара на труда. С предла-
гането на възможност за 
успешна кариера чрез обу-
чение на работното място 
фирмите не само подкрепят 
младежите, но също така 
допринасят за поддържа-
нето на пригодност за за-
етост на хората в техния 
регион. 

Обучението на работно-
то място носи много ползи 
- за компаниите, за младите 
хора и за обществото като 
цяло. Това е съществен от-
говор на настоящите пре-
дизвикателства - недостиг 
на квалифицирани работни-
ци, способност за иновации, 
конкурентоспособност, 
безработица сред младите 
хора. Фирменото обучение 
е пътят към едно бъдеще, в 
което квалифицираните слу-
жители гарантират успеха 
на компаниите.

В теоретичен план един 
от най-популярните модели 

за развитие на персонала е 
моделът 70:20:10. Той се със-
тои от:

 70% учене от опит, 
придобит на работното 
място;

 20% учене от хора (ро-
леви модели, коучинг, обуче-
ние от мениджъри);

 10% учене от формал-
но обучение (семинари, кур-
сове и т.н.).

Началото е от решава-
що значение. Обучението 
на работното място не е 
гарантиран модел за успех. 
Въпреки това все повече 
компании се убеждават в 
ползите, които то дава. 
Решаващите фактори за 
неговия успех се полагат в 
началото – кандидатства-
нето, подбора и интегра-
цията на обучаемите лица 
имат съществено значе-
ние в тази фаза, тъй като 
подходящите стажанти 
гарантират бъдещето на 
предприятията. 

Процесът по набиране 
на стажанти не трябва да 
бъде ориентиран към непо-
средственото настояще. 
Той следва да бъде проекти-
ран с оглед на времевия пе-
риод,  в който един млад чо-
век се развива от стажант 
до квалифициран работник, 
а след това и в дългосро-
чен служител. Набирането 
на работна сила трябва да 
бъде осъществено по такъв 
начин, че да позволява и на-
сърчава точно този процес 
на развитие - от неквалифи-
цирани начинаещи до ценен 
специализиран персонал.

Степента, в която едно 
предприятие печели от ин-
вестицията в обучение, за-
виси от избора на подходящи 
млади хора, тяхната успеш-
на интеграция в компанията 
и поемането на дългосрочен 
ангажимент. Устойчиви-
те методи за набиране на 
стажанти гарантират, че 
компаниите се възползват 
успешно от предоставяне-
то на обучение. Това е от 
особено значение за мал-
ките и средните предприя-
тия, които са с ограничени 
средства за наемането на 
стажанти. Сред успешните 
модели са следните примери:

 Атрактивен марке-
тинг – сътрудничество с 
професионалните училища;

 Използване на широка 
гама от иновативни методи 
– например завършващите 
стажанти помагат за на-
бирането на нови обучаеми;

 Създаване на профили 
на стажантите и критерии 
за техния подбор;

 Разширяване на целе-
вата група – млади хора, кои-
то все още не са завършили 
своето образование, прек-
валифицирани работници, 
отпаднали или незавършили 
университети;

 Създаване култура на 
откритост;

 Създаване на цялос-
тен план при стартиране 
на обучение на работното 
място. 

Предприятията имат широк спектър от ползи от обучението 
на работното място. Има най-малко седем добри причини да 

предлагат подобна възможност:
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Свилена Гражданска 

Откриха реставрира-
ния български православен 
храм „Свети Стефан“ в 
Истанбул. На церемонията 
присъстваха министър-
председателят на Бълга-
рия Бойко Борисов, прези-
дентът на Турция Реджеп 
Тайип Ердоган и премиерът 
Бинали Йълдъръм. В офици-
алната делегация, придру-
жаваща премиера Борисов, 
са били Негово Светей-
шество Българският па-
триарх и Софийски мит-
рополит Неофит, главният 
мюфтия на мюсюлманите 
у нас Мустафа Хаджи, ви-
цепремиерът по правосъд-
на реформа и министър на 
външните работи Екатери-
на Захариева, министърът 
на културата Боил Банов, 
министърът на икономика-
та Емил Караниколов, ми-
нистърът на земеделието, 
храните и горите Румен 

Порожанов, председате-
лят на парламентарната 
Комисия по културата и 
медиите Вежди Рашидов и 
депутати. Това съобщиха 
от пресцентъра на Минис-
терския съвет. 

Желязната църква „Свети 

Стефан” в Истанбул 

е един от най-значими-
те български паметници 
на архитектурата и кул-
турата. Тя е осветена на 
8 септември 1898 г. от 
Екзарх Йосиф. Уникалната 
постройка от метал, про-
ектирана от арменския 
архитект Ховсеп Азнавур, 
е изработена в Австрия 
от металургичната фирма 
„Вагнер“. Елементите на 
конструкцията са пренесе-
ни с железница и са тежали 
около 500 т. Сглобени са на 
място. Дължината на църк-
вата е 32,50 м, а ширината 
- 12,50 м. 

Основните строител-
но-ремонтни и реставра-
ционни дейности са за-
почнали през 2011 г. след 
получаване на разрешение 
от турската държава, 
предвид факта, че храмът 
е исторически паметник, 
част от културно-исто-
рическото наследство на 

страната. Той е бил за-
творен за богослужение 
поради сериозни проблеми 
в носещата конструкция 
вследствие на корозия.

За реставрацията са 
вложени общо около 16 млн. 
турски лири, които са при-
близително 3,5 млн. евро. 
От тях България е предос-
тавила целево два транша 
съответно по 200 000 и 
190 000 евро. Отделно от 
това от 1992 г. страната 
ни ежегодно отделя сред-
ства чрез бюджета на Ми-
нистерството на външни-
те работи за издръжка на 
Българската православна 
църковна община в Истанб-
ул. От 2009 г. тази сума е 
50 000 евро годишно.

„Това, че на Златния рог 
в Истанбул има обновен 
български храм, е прекрас-
но доказателство за доб-
росъседството и разбира-
телството. Лесно е да се 
говори и да се противопос-
тавя, много е трудно да се 
гради мир“, е заявил преми-
ерът Борисов при официал-
ната церемония. „Подобря-
ването на отношенията 
на Турция с Европа дава 
решение на много въпроси. 
Европредседателството е 
за шест месеца, а с Турция 
сме съседи от векове и ще 

продължим да бъдем“, е до-
бавил той.

„Обновяването на църк-
вата беше постигнато 
благодарение на добрите 
отношения между Бълга-
рия и Турция и между двете 
патриаршии - Българска-
та и Вселенската“, е под-
чертал патриарх Неофит. 
„Прекланяме се пред тру-
да на реставраторите и 
строителите, които са 
допринесли за реконструк-
цията на храма, защото из-
вършеното от тях е свято 
дело“, е казал той. 

„Горчивият историче-
ски опит не трябва да бъде 
пречка за добрите взаимо-
отношения“, е заявил прези-
дентът на Турция Реджеп 
Тайип Ердоган на тържест-
вената церемония и е доба-
вил, че южната ни съседка 
провежда дейности за 
възстановяване на храмо-
ве на различните религии 
– синагоги и християнски 
църкви. „Ние ще продължим 
и в бъдеще да се грижим за 
подобни обекти“, е акцен-
тирал той. По думите на 
Ердоган ремонтирането 
на джамии в България е до-
казателство за това, че и 
държавата ни се отнася с 
уважение към различните 
вероизповедания. 

„Вложих любов във всеки 
детайл. При нашата профе-
сия без обич нещата няма 
как да се случат“, е поясни-
ла Фикрие Булунмаз, ръко-
водител на архитектурния 
проект за реставрацията 
на църквата, и е допълнила, 
че всеки ден от седем су-
тринта е била на обекта. 

След тържествената цере-

мония българският премиер 

Бойко Борисов е провел 

разговори

с турския президент 
Реджеп Тайип Ердоган и 
министър-председателя 
Бинали Йълдъръм.

„Предстои сериозен де-
бат за бъдещето на Евро-
пейския съюз в светлината 
на Брекзит, но страната 
ни ще положи усилия за 
възстановяване на добрия 
тон и отношенията на 
партньорство между Тур-
ция и страните от ЕС“, е 
посочил Борисов на среща 
с държавния глава Ердо-
ган. Двамата са обсъдили 
приоритетите на Българ-
ското председателство на 
Съвета на ЕС. Премиерът 
Борисов е подчертал, че 
страната ни е заинтересо-
вана от нормализирането 
на диалога между Анкара и 
Брюксел и ще се опита да 
допринесе за постигане 
на разбирателство, което 

разрешава, а не създава 
проблеми.

Борисов е оценил високо 
и приноса на Турция за овла-
дяване на мигрантския на-
тиск по границата ни и към 
Европа. Борисов и Ердоган 
са подчертали, че активи-
зирането на двустранните 
контакти на политическо 
и експертно равнище през 
последните месеци е сти-
мулирало развитието на 
отношенията във важни за 
държавите области като 
земеделието, транспорта, 
енергетиката.

Премиерът Бойко Бори-
сов е благодарил на прези-
дента Ердоган за личната 
му ангажираност и за уси-
лията на турската държа-
ва за възстановяването 
на църквата „Св. Стефан“. 
Той е посочил, че това е 
не просто доказателство 
за сътрудничество между 
страните ни и толерант-
ността между религиите, 
но и пример, че разбирател-
ството и мирът са пътят 
за постигане на напредък 
по всички въпроси.

„Стабилното и устой-
чиво развитие на дву-
странните отношения е 
приоритет на външната 
ни политика“, е акцентирал 
Борисов на работна среща 
с турския си колега Бинали 
Йълдъръм. Той е подчертал, 
че освен непосредствен 

съсед на страната ни Тур-
ция е съюзник в Алианса и 
важен партньор в области 
като миграция, борба с те-
роризма, енергетика, земе-
делие и животновъдство, 
търговия и др.

По думите на минис-
тър-председателя Йълдъ-
ръм 

двете държави са показали 

в последните години, че про-

блемите не ги разделят, а ги 

свързват.

Двамата премиери са 
определили като прекрасен 
повода - откриването на 
обновената църква, събрал 
в Истанбул представители 
на българската и на тур-
ската държава, християни 
и мюсюлмани, и са отбеля-
зали, че ако в миналото за 
Босфора са се водели вой-
ни, сега Истанбул, както и 
София, са градове, символи 
на единството на култури 
и религии.

„Това е действително 
голям ден, но и много добра 
инвестиция в бъдещето. 
Да покажем на цяла Европа, 
на християнския свят, че 
може да се подобрят от-
ношенията с най-големия 
ни съсед. Колкото и да сме 
малки, ще се опитам да до-
принесем за това разбира-
телство“, е казал премие-
рът Борисов.

 „Вие започвате година-
та с председателството 
на Съвета на ЕС и искам 
да Ви поздравя за това. С 
ЕС и преди не сме имали 
проблеми, но нека сега да 
изпратим посланието: „Да 
сме толерантни“, е заявил 
министър-председателят 
Бинали Йълдъръм. 

По време на посещение-
то са разговаряли и първи-
те дипломати на България 
и Турция - Екатерина Заха-
риева и Мевлют Чавушоглу. 
Захариева е наградила своя 
колега с възпоменателен 
медал по повод възстановя-
ването на храма и го е по-
канила на посещение у нас. 
Двете страни са оценили 
високо тържествената 
церемония като послание 
за толерантност и доб-
росъседство. Министри-
те са изразили желание за 
развитие на двустранните 
отношения във всички ас-
пекти в дух на сътрудни-
чество.

„Прекланяме се пред труда на реставраторите и строителите, защото 
извършеното от тях е свято дело“, е заявил патриарх Неофит
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„Поздравявам Ви с на-
стъпването на Новата го-
дина. Пожелавам Ви здраве, 
разбирателство и консен-
сус, доверие и повече про-
дуктивни дебати и сбли-
жаване на позициите по 
ключовите за страната ни 
въпроси“. Това заяви пред-
седателят на парламента 
Цвета Караянчева при от-
криването на първото пле-
нарно заседание от тре-
тата сесия на 44-тото 
Народно събрание (НС). 
„В деня, в който България 
официално поема председа-
телството на Съвета на 
ЕС, нека да си дадем смет-
ка, че ние сме национални-
ят  отбор на страната и 
нашите действия и посла-
ния, които излъчваме, ще 
формират нагласите на 
европейския елит. Нека си 
пожелаем конструктиви-
зъм, чувство за общност, 
повече резултати“, доба-
ви тя. „Да погледнем на 
европредседателството 
като повод за сближаване, 
а не за противопоставяне 
и да загърбим вродения си 
нихилизъм, агресивното 
отрицание. Солисти тър-
сят в операта. Българ-
ският парламент е крайно 
време да се държи като 
добре сработен оркестър. 
Нека новата 2018 г. да е 
преуспяваща“, каза още 
Караянчева.

По традиция предста-
вители на парламентар-
ните групи направиха из-
явления за приоритетите 
на политическите сили 
през третата сесия на 
44-тото НС. Основните 
задачи могат да се обеди-
нят около провеждането 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
и по приоритетите обра-
зование, здравеопазване и 
сигурност. 

„Вярвам, че Новата 
година ще е много дина-
мична и ползотворна за 
работата на парламен-
та. 44-тото Народно съ-
брание е първото, което 
ще запише в програмата 
си домакинство на шест 
парламентарни събития 
по време на Българското 
председателство на ЕС“, 
заяви председателят на 

ПГ на ПП ГЕРБ Цветан 

Цветанов и изброи фору-
мите. От 21 до 22 януари 
Комисията по европейски 
въпроси на българския пар-
ламент е домакин на сре-
ща на председателите на 
комисиите по европейски 
въпроси на парламентите 
в ЕС. От 15 до 17 февруари 
у нас ще се проведе Ин-
терпарламентарна конфе-
ренция за Общата външна 
политика и политика за си-
гурност и Общата полити-
ка за сигурност и отбрана. 
От 19 до 20 февруари в ЕП 
в Брюксел ще се състои 
Интерпарламентарна кон-
ференция за стабилност, 
икономическа координация 

и управление в ЕС. От 18 
до 19 март в София ще за-
седава Съвместната гру-
па за парламентарен кон-
трол на Европол. От 13 до 
14 май у нас ще има среща 
на председателите на ко-
мисиите по енергетика на 
националните парламенти 
на страните членки на ЕС. 
Последното събитие ще е 
от 17 до 19 юни в София - 
Пленарното заседание на 
Конференцията на коми-
сиите по европейските 
въпроси на парламентите 
в ЕС.

„В следващите шест 
месеца България е пред-
седател на Съвета на ЕС 
и добрите европейски но-
вини и политически пос-
лания към целия Съюз ще 
тръгват от София. Това 
прави работата ни като 
народни представители 
несъизмеримо по-отго-
ворна“, добави Цветанов. 
„Фактът, че сме начело на 
Съвета на ЕС през първи-
те шест месеца на годи-
ната, обаче не означава, 
че трябва на всяка цена да 
се стремим да постигаме 
безпринципно единодушие 
или фалшиво съгласие по-
между си. Нямаме намере-
ние да принизяваме ролята 
на опозицията в политиче-
ския ни живот. Очакваме 
политиките на опозиция-
та да бъдат състоятелни 
и добре аргументирани“, 
каза председателят на ПГ 
на ПП ГЕРБ.  

„По време на Българско-
то председателство ще 
отделим специално внима-
ние на темите миграция, 
сигурност и отбрана и 
дигитализация. Приори-
тетите ни са приети от 

тройката - икономическо-
то развитие, работните 
места, растежът и кон-
курентоспособността, 
социалните политики на 
ЕС, изграждането на енер-
гийния съюз и политиката 
за климата, сигурността и 
правосъдието и миграцион-
натата политика“, поясни 
той. „Ангажиментите на 
българския парламент по 
време на председател-
ството са сериозни и 
отговорни, но те няма да 
осуетят намеренията ни 
да изпълним предварител-
но планираната законода-
телна програма, а само 
могат да стимулират на-
ционалното ни законотвор-

чество”, допълни той. „За 
нас задачата за справяне 
с корупцията няма алтер-
натива, поради което сме 
готови да дебатираме по 
спорните въпроси в Зако-
на за противодействие на 
корупцията и за отнемане 
на незаконно придобито 
имущество“, каза още Цве-
танов.

По думите му приори-
тетите на ГЕРБ в сфера-
та на външната политика 
са присъединяването на 

България към Шенген и ев-
розоната, както и отпада-
нето на Механизма за съ-
трудничество и проверка. 

„Нека 2018 г. да е мирна, 
здрава и по-добра за Евро-
па и за народа ни и дано ние 
да имаме своя принос това 
да се случи, особено при 
шанса, който има България 
да бъде председател на 
Съвета на ЕС“, заяви пред-

седателят на ПГ „БСП за 

България“ Корнелия Нино-

ва. 
„Предлагаме да се съ-

средоточим върху две 
неща – коренна промяна на 
моделите на здравеопазва-
нето с акцент държавни и 
общински болници, на обра-

зованието – качеството 
на предлаганото и него-
вото обвързване с иконо-
миката и нов модел на 
политиката на доходите. 
Вторият ни приоритет 
е борбата с корупцията“, 
каза тя и допълни, че на 17 
януари БСП ще внесе вот 
на недоверие срещу пра-
вителството по темата 
корупция. „Председател-
ството е шанс за страна-
та“, добави Нинова. 

Председателят на ПГ 

„Обединени патриоти“ 

Волен Сидеров подчерта, 
че по време на председа-
телството на Съвета на 
ЕС България ще покаже 
стабилно управление. Той 
отчете, че във вътрешен 
план само за няколко месе-
ца през миналата година 
коалицията ГЕРБ – „Обе-
динени патриоти“ е напра-
вила десетки промени с 
цел облекчаване на родния 
бизнес. „Бизнесът отго-
вори, като повиши до 10% 
доходите на своите ра-
ботници“, заяви Сидеров. 
„През следващите месеци 
целта ни е да продължава-
ме с подобни инициативи. 
Предвиждаме да се създаде 
фонд, чрез който да бъдат 
осигурени стипендии за 

нашите младежи да учат 
в чужбина, но да се връ-
щат да работят у нас“, 
обясни председателят на 
ПГ „Обединени патриоти“ 
и допълни, че ще се прием-
ат стимули за развитие на 
индустриални зони и произ-
водства с високотехноло-
гичен характер.   

„Честитя на всички 
български граждани Нова-
та година с пожелание тя 
да е мирна и успешна за 
всеки и за България“, заяви 

Мустафа Карадайъ, пред-

седател на ПГ „Движе-

ние за права и свободи“. 
„Политическото събитие, 
с което започва 2018 г., 
безспорно е поемането на 

председателството на Съ-
вета на ЕС. България влиза 
в тази роля за първи път, 
осъзнаваме колко е важно 
да го изпълним със съдър-
жание“, добави той. „Трябва 
да настояваме да влязат 
в дневния ред важните 
за страната ни теми – 
членството в Шенген, 
присъединяването ни към 
еврозоната и въпросът за 
Западните Балкани и свър-
заността – инфраструк-
турна и енергийна“, каза 
Карадайъ. „Ние ще работим 
по тези приоритети. Мо-
жем да представим българ-
ския етнически модел като 
пример“, подчерта той. 

„Разбираме желанието 
на правителството да му 
бъде осигурен вътрешно-
политически комфорт от 
страна на опозицията, за 
да се съсредоточат вър-
ху председателството, 
и да не внасяме вотове 
на недоверието. Това ние 
не можем да осигурим“, 
информира Мустафа Ка-
радайъ. „Ще поставяме 
важните за гражданите 
проблеми – липсата на 
реформи в редица секто-
ри – здравеопазване, об-
разование и сигурност; 
корупцията, която влоша-
ва бизнес средата и ад-
министративните услуги; 
лошата ефективност при 
изразходването на публич-
ните средства“, обясни 
той. „Нашето разбиране е, 
че България се нуждае от 
програма за ускорено раз-
витие, включваща дълбоки 
реформи“, добави Карадайъ. 

„Ние от ПП „Воля“ ще 
работим само за едно – за 
повишаването на стандар-
та на живот на българския 
гражданин във всичките 
му компоненти – доходи, 
сигурност, достойно здра-
веопазване, образование, 
възможността на всеки 
човек да се развива“, каза 
при откриването на новия 
парламентарен сезон зам.-

председателят на НС Ве-

селин Марешки и призова 
парламентаристите да 
работят по-всеотдайно, 
за да може повече гражда-
ни във всеки един град - от 
най-големите до най-мал-
ките, до последното село, 
да бъдат успешни.  

Снимки Румен Добрев
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Ще бъдат представени приоритетите по време на Българското председателство 

Страницата 
подготви
Свилена Гражданска 

На 15 януари ще е пър-
вото заседание на Ев-
ропейския парламент за 
годината. Сесията ще се 
проведе в Страсбург до 
18 януари. В началото й се 
очаква председателят на 
ЕП Антонио Таяни да пред-
стави основните приори-
тети на институцията 
през следващите месеци, 
а след него ще говорят и 
лидерите на групите. Ще 
бъде направен и отчет на 
свършеното от Естония 
по време на нейното пред-
седателство на Съвета 
на ЕС. Предвидено е да се 
разгледа и прилагането на 
макрорегионалните стра-
тегии на ЕС. 

Депутатите ще обсъ-
дят темата за Брекзит 
и другите заключения от 
срещата на върха през 
декември и ще гласуват 
новия законодателен па-
кет за чиста енергия. Ще 
бъде проведен дебат с 
министър-председателя 
на Ирландия Лио Варад-
кар относно бъдещето 
на Европа. В проекта на 
дневен ред е предвидено и 
назначаване на двама чле-
нове на Сметната палата 
– Ева Линдстрьом и Тони 
Джеймс Мърфи. Планира-

но е да бъде разгледано и 
изпълнението на инициа-
тивата за младежка зае-
тост в страните от ЕС. 

В дневния ред е зало-
жено представянето от 
България на приоритети-
те на страната начело на 
Съвета на ЕС. 

Евродепутатите ни се 
надяват през следващите 
шест месеца страната 
ни да придвижи общи ини-
циативи и да постигне на-
предък за Западните Бал-
кани. Това съобщават от 
пресцентъра на ЕП. Преди 
началото на шестмесеч-
ното ротационно предсе-
дателство София обяви, 
че ще търси консенсус 
между държавите в ЕС по 
въпроси като миграцията 
и сигурността, ще рабо-
ти за укрепване на конку-
рентоспособността на 
Европа и ще се стреми да 

засили близостта и соли-
дарността в преговорите 
за бъдещия дългосрочен 
бюджет и селскостопан-
ската политика. 

„По време на това пър-
во за България председа-
телство на ЕС страната 
ни ще работи за запаз-
ването на европейското 
единство и насърчаване-
то на сътрудничеството 
в ключови сфери от общ 
интерес“, е заявил Андрей 
Ковачев (ЕНП). Той също 
така е подчертал нуждата 
от подобряване на връзки-
те със Западните Балкани.

„Брекзит несъмнено ще 
хвърли сянка върху предсе-
дателството“, е коменти-
рал Светослав Малинов 
(ЕНП). 

„Само конкретни ре-
зултати по основни при-
оритети за гражданите 
могат да върнат довери-

ето им в проекта обеди-
нена Европа“, е посочил 
Сергей Станишев (С&Д). 
Той е призовал за напредък 
по заявените от държави-
те в ЕС ангажименти за 
осигуряване на равни въз-
можности, справедливи ус-
ловия на труд и социална 
закрила. Станишев е зая-
вил също така, че прегово-
рите за новия дългосрочен 
бюджет на ЕС от 2021 г. 
не трябва да доведат до 
ограничения на средства-
та по политики, насочени 
към изравняване на стан-
дартите в ЕС. Друго пре-
дизвикателство според 

него е реформирането на 
системата за даване на 
убежище в ЕС.

„Очаквам от предсе-
дателството на Съвета 
да покажем отговорна 
позиция по най-важните 
въпроси - миграцията, за-
щитата на външните 
граници и драстичното 
неравенство в доходите 
и стандарта на живот в 
Източна и Западна Евро-
па“, е казал Ангел Джамба-
зки (ЕКР). Той е определил 
задачата пред България 
като тежка, защото ще 
трябва да се противопос-
тавим на старите членки 

и да защитаваме равните 
си права с тях. 

Ф и ли з  Х ю с м е н о в а 
(АЛДЕ) е посочила, че 
Движението за права и 
свободи е настоявало за 
включването на въпроса 
за Западните Балкани в 
програмата на предсе-
дателството. „Европа 
на консенсуса, Европа на 
конкурентоспособността 
и Европа на кохезията са 
теми, които отговарят на 
очакванията за съвместно 
справяне с общите предиз-
викателства и за укрепва-
не на доверието в ЕС“, е 
подчертала тя.

Снимка Мирослав Еленков 

Европейската година 
на културното наслед-
ство, която е единстве-
ната досега тематична 
година, организирана от 
ЕК под ръководството на 
председателя Жан-Клод 
Юнкер, вече започна. Това 
съобщават от пресцен-
търа на Комисията. През 
следващите месеци ще 
бъдат организирани хиля-
ди събития на европейско, 
национално, регионално 
и местно ниво. Целта е 
да се повиши информира-
ността за социалните 
и икономически ползи от 
културното наследство, 
както и да се популяризи-
рат богатството и мно-
гообразието на Стария 
континент в сферата. 

Културното наслед-
ство е уникално в спо-
собността си да обедини 
хора от всички възрасти, 
социални класи, култури 
и държави. Това ясно личи 
и по резултатите от из-
следването на Евроба-
рометър от септември-
октомври 2017 г., което 
показва, че над 80% от 
гражданите на Съюза смя-
тат, че темата е важна 

не само за тях лично, но и 
за техния регион, страна 
и за ЕС като цяло. 

Но ползите от култур-
ното наследство са и ма-
териални - то помага за 
създаването на работни 
места и стимулира ико-
номическия растеж. Към 
2015 г. над 300 000 души 
са били наети в сектора 
пряко, а още 7,8 милиона 
са работили в сектори, 

които са непряко свърза-
ни, като туризъм, превод, 
охрана и др. 

В тематичната годи-
на ще участват всички 28 
държави членки чрез свои-
те национални координа-
тори, които ще бъдат от-
говорни за организирането 
на събития. За България 
това е Министерството 
на културата. Страни из-
вън ЕС, които се включват 

в програмата „Творческа 
Европа“, също ще бъдат 
поканени да участват със 
свои събития. Общият бю-
джет на годината е 8 млн. 
евро, по-голямата част от 
които ще се използват за 
финансирането на меж-
дународни мероприятия. 
В допълнение събитията, 
организирани като част 
от тематичната година, 
ще получат подкрепа и 

от други програми на ЕС, 
включително „Творческа 
Европа“, „Хоризонт 2020“, 
„Еразъм +“ и „Европа за 
гражданите“.

Една от основните 
цели на тематичната го-
дина е да се достигне до 
младите хора, учениците 
и тези, които рядко имат 
досег с културното на-
следство. За да се случи 
това, са планирани реди-
ца инициативи в учебни-
те заведения в страните 
членки.

Задачата на Европей-
ската година на култур-
ното наследство е тя да 
има положителен ефект 
и след 2018 г. Затова Ко-
мисията, в партньорство 
със Съвета, ЮНЕСКО и 
др., ще стартира и редица 
дългосрочни инициативи. 
Те ще включват проекти 
в училищата, подкрепа 
за научни изследвания, 
свързани с опазването на 
културното наследство, 
борбата с трафика на кул-
турни артефакти. 

С ъ щ е в р е м е н н о  з а 
европейски столици на 
културата за 2018 г. са 
обявени столиците на хо-

ландската провинция Фри-
зия Леуварден и на Малта 
Валета. Те са богати на 
история. 

Леуварден планира да 
реализира 800 проекта, 
за да покаже пред Евро-
па своята отвореност и 
любопитство към идеи и 
предизвикателства. Сред 
събитията са изложба на 
творбите на известния 
художник Мориц Корнелис 
Ешер, родом от града, над-
превара с платноходни ко-
раби и театрална поста-
новка със 100 фризийски 
коне.

В центъра на програ-
мата на Валета за кул-
турна столица са няколко 
инфраструктурни проек-
та, които се предвижда 
да намерят развитие да-
леч отвъд 2018 г. Пример 
за това е трансформира-
нето на изоставена ста-
ра кланица в обществен 
и икономически център. 
Сред планираните съби-
тия са и демонстрация на 
древни кораби в Главното 
пристанище, джаз фести-
вал и безплатни обиколки 
на музеи и културни обек-
ти.
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Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Почти четири часа 
продължи общественото 
обсъждане на проекта на 
бюджет на Столичната 
община (СО) за 2018 г. В 
него участваха зам.-кме-
товете по направление 
„Финанси и стопанска 
дейност“ Дончо Барбалов, 
по „Зелена система, еко-
логия и земеползване“ Йо-
ана Христова, по „Транс-
порт и  транспортни 
комуникации“ Евгени Кру-
сев, както и директори 
на дирекции, общински съ-
ветници и представители 
на неправителствените 
организации и граждани. 
В дискусията се включи 
и Милтен Рътаров, член 
на Комисията по профе-
сионална етика на ОП на 
КСБ - София. 

1 456 994 720 лв.са 
средствата, с които Со-
фия ще разполага през 
2018 г. В сумата все още 
не е включен преходният 
остатък от 2017 г. Зам.-
кметът Барбалов подчер-
та, че не се променя разме-
рът на местните данъци и 
такси, които се заплащат 
от жителите на община-
та. Увеличават се разходи-
те за ремонт и поддържане 
на пътища, за сигурност, 
за социални дейности и 
здравеопазване. Заложе-
но е капиталовата про-
грама да е 497,79 млн. лв. 
104,15 млн. лв. от тях са 
собствени средства. 
385,01 млн. лв. се очаква 
да бъдат усвоени по опе-
ративните програми, а 
8,62 млн. лв. са целева суб-
сидия от страна на държа-
вата. 

10 млн. лв. ще се от-

делят за придобиване на 
имоти - основно по тра-
сето на третия лъч на 
метрото, около бул. „Тодор 
Каблешков”, по продъл-
жението на Източната 
тангента на Софийския 
околовръстен път и дру-
ги. И през тази година 
ще се работи по пробива 
и разширението на ос-
новни пътни трасета в 
общината - бул. „Тодор 
Каблешков”, към Северна 
скоростна тангента на 
Софийския околовръстен 
път, бул. „Монтевидео”, 
бул .  „Асен Йорданов” . 
Сред новите обекти през 
2018 г. ще бъдат ренови-
рането на трамвайните 
линии по бул. „Цар Борис 
III” и по ул. „Каменоделска”, 
за които е осигурено евро-
пейско финансиране. 

Планирано е да започне 
реконструкция на бул. „Ген. 
Михаил Д . Скобелев” и 
транспортния тунел на 
Националния дворец на 
културата. Предвижда се 
през годината да се об-

новяват вътрешноквар-
тални улици, както и да се 
разширяват съществува-
щи трасета, например в 
кв. „Редута“. 

Ще продължат дей-
ностите по подобряване 
на зелената система на 
града. Основни проекти 
са ремонтът на Западен 
парк, входът на Южния 
парк от бул. „Гоце Делчев“, 
както и на парк „Въртопо“ 
в жк „Младост”. 

Очаква се през 2018 г. 
да започне модерниза-
цията на обекти от об-
разователната инфра-
структура с европейско 
финансиране, като към 
момента тече процедура 
за избор на изпълнител за 
тях. 

По време на общест-
веното обсъждане бяха 
поставени редица въпро-
си от гражданите. Основ-
ните бяха свързани с из-
граждането на водопровод 
и канализация в перифер-
ни части на столицата. 
Предложено бе по време 
на ремонтите на улични 
трасета в града да се по-
мисли за озеленяването, 
както и да започне интен-
зивна работа по обновява-
нето на тротоарите. 

Очаква се днес (12 
януари) кметът Йорданка 
Фандъкова да внесе проек-
та на бюджет в Столич-
ния общински съвет. Фи-
нансовата рамка на София 
трябва да бъде приета до 
края на януари. 

Столичната община 
обяви обществена поръч-
ка за ремонт на улици и 
транспортни тунели. Ин-
дикативната й стойност 
е 11 140 000 лв. без ДДС, 
като е разделена на 4 обо-
собени позиции. Първата 
обхваща проектиране 
и изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
(СМР) за рехабилитация 
на бул. „Пенчо Славейков“ 
от ул. „Цар Асен“ до бул. 
„Ген. Едуард И. Тотлебен“. 

Стойността на дейност-
ите е 2,6 млн. лв. без ДДС. 
Обособена позиция № 2 е 
за проектиране и ремонт 
на транспортния тунел 
под Националния дворец 
на културата, район „Три-
адица“. За целта са отде-
лени 4 300 000 лв. без ДДС. 
Третата позиция е за про-
ектиране и изпълнение на 
СМР за рехабилитация на 
транспортен тунел по 
бул. „Царица Йоанна“, ра-
йони „Илинден“ и „Красна 

поляна“. Стойността е 
3,5 млн. лв. Последната 
позиция е за проектира-
не и рехабилитация на 
транспортния тунел по 
бул. „Панчо Владигеров“, 
район „Връбница“. Инди-
кативната й стойност е 
740 000 лв. без ДДС. Офер-
ти и по четирите обосо-
бени позиции могат да се 
подават до 12 февруари 
т.г. Предложенията ще 
бъдат отворени на 13 фев-
руари в 14 ч.

С различни прояви в Со-
фия беше отбелязана 170-
ата годишнина от рожде-
нието на Христо Ботев. 
В навечерието на 6 януари 
кметът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова 
и министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
Ивайло Московски валиди-
раха пощенска карта с лика 
на поета-революционер. На 
събитието присъстваха 
акад. Антон Дончев, проф. 
Пламен Павлов, историк, 
зам.-кметът в направле-
ние „Култура, образование, 
спорт и превенция на за-
висимости” доц. д-р Тодор 
Чобанов.

Кметът Фандъкова 
припомни, че народът на-
рича Ботев гениален поет 
и велик революционер. В 
Регионалния исторически 

музей на София беше от-
крита изложба, посветена 
на твореца, както и негов 
мраморен бюст. 

На 6 януари с тър-
жествена церемония пред 
паметника на Ботев в Бо-
рисовата градина беше от-
белязана годишнината от 

рождението му. Кметът 
Фандъкова поднесе цветя. 
„Ботев въплъщава гениален 
ум, най-благороден харак-
тер, твърдост на волята, 
пламенност и нежност на 
душата, сърце - открито 
за съчувствие, силни, но 
чисти страсти”, заяви тя. 

На официална церемония директорът 
на Дирекция „Административно обслуж-
ване“ към Столичната община Венера 
Милова получи Сертификат за Система-
та за управление на СО ISO 9001:2015 с 
област на приложение „Административ-
но, правно и информационно обслужване 
на физически и юридически лица“, съоб-
щиха от пресцентъра на местната ад-

министрация. Системата за управление 
на качеството (СУК) е документирана, 
внедрена и поддържана от 2008 г., като 
е разработена съгласно изискванията 
на Международния стандарт за качест-
во ISO 9001. Тя обхваща всички процеси 
и дейности, оказващи влияние върху ка-
чеството на административното об-
служване.

Свилена Гражданска

Изпълнението на годишния план 
за бюджетните приходи на Сто-
личната община (СО) за поредна 
година е на 100%, сочат предва-
рителните финансови данни към 
31 декември 2017 г., съобщиха от 
пресцентъра на СО. Постъпле-
нията от данъци и такси в хаз-
ната на София до края на м.г. са 
639,2 млн. лв. Това е с 31,2 млн. лв. 
повече спрямо 2016 г.

Запазва се тенденцията за 
устойчив ръст на приходите, която 
продължава от 2012 г. насам. През 
изминалите 6 години постъплени-
ята в бюджета само от местни 
данъци например са с 97 млн. лв. 
повече, без да се променят став-
ките на налозите за столичани. 
Общо увеличението на собствени-
те приходи на СО за този период 
надхвърля 185 млн. лв.

Сред факторите, които допри-

насят за повишените финансови 
резултати, е по-добрата събирае-
мост, както и въвеждането на съ-
временни онлайн услуги за гражда-
ните, отчитат от общината.

Вследствие на раздвижването 
на имотния пазар и увеличеното 
търсене постъпленията от данъка 
за възмездно придобиване на недви-
жими имоти в София през м.г. са 
с над 13,2 млн. лв. повече, отколко-
то през 2016 г. Приходите по това 
перо в столичната хазна надхвър-
лят 111,2 млн. лв. От данък сгради 
постъпленията в бюджета са над 
101,5 млн. лв.

От туристически данък прихо-
дите са близо 2,6 млн. лв., което е 
с над 803 хил. лв. увеличение спрямо 
тези през 2016 г. Нарастването на 
броя на нощувките с около 800 хил. 
се обяснява с по-големия брой на 
туристическите и бизнес пътува-
ния до града.

Със 7 млн. лв. повече от пре-

дходната година са средствата, 
постъпили като данък МПС - общо 
84,1 млн. лв. Това се дължи както 
на добрата събираемост на този 
данък, така и на увеличения брой 
нови автомобили, регистрирани в 
София, отбелязват от столичната 
администрация.

През 2017 г. обяснимо по-ниски 
са приходите от приватизация, 
които в бъдеще се очаква да иг-
раят все по-малка роля в общите 
общински приходи. От продажба на 
сгради те са 8,2 млн. лв., което е 
с 2,3 млн. лв. спад спрямо 2016 г. 
Подобно е положението и с про-
дажбата на земя – влезли са близо 
10 млн. лв. - с 1,8 млн. по-малко от 
предходната година.

Общо неданъчните приходи - 
административни такси, лихви, 
глоби, наеми, продажби и т.н., за 
2017 г. са над 333,3 млн. лв., което 
е с 9 млн. лв. повече от събраните 
средства през 2016 г.

Снимки Румен Добрев
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Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ:  

Свилена Гражданска 

Г-жо Данкинова, как 

протече дейността на 

„Фонд за органите на 

местното самоуправле-

ние в България – ФЛАГ“ 

ЕАД (Фонд ФЛАГ) през 

2017 г.?

2017 е поредната ус-
пешна година за Фонд 
ФЛАГ. Истината е, че де-
кември бе много натова-
рен месец – предстояха 
усвоявания по договоре-
ните кредити за близо 30 
млн. лв. и разглеждане на 
нови 7 искания за финан-
сиране. През годината 
сключихме договори за 
37 млн. лв. по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“), за 
27 млн. лв. по ОП „Околна 
среда 2014 - 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“), за 4 млн. лв. 
по програмите за тран-
сгранично сътрудничест-
во и за още около 2 млн. лв. 
по други инициативи.

За какви проекти се 

търсеше финансиране? 

Променихте ли полити-

ката на Фонда през годи-

ната?

Като цяло резултати-

те от дейността ни са 
много добри – портфейл в 
размер на 150 млн. лв., бли-
зо 200 активни кредита.

Проектите, които фи-
нансирахме през 2017 г., 
бяха разнообразни. По ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ подпомогнахме мно-
го предложения по Приори-
тетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност 
в опорни центрове и пери-
ферни райони“ и, разбира 
се, оста с най-много сред-
ства за общините –  №1 
„Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“. Под-
крепили сме почти всич-
ки ранни проекти по ОП  
„Околна среда“, а също и 
фазираните от предход-
ния програмен период. 
През годината предоста-
вяхме както мостово фи-

нансиране, така и кредити 
за покриване на собстве-
ното участие.

По отношение на по-
литиката на Фонда през 

2017 г. подходихме макси-
мално гъвкаво и в отговор 
на очакванията и нуждите 
на нашите клиенти – бъл-
гарските местни власти. 
През годината разширих-
ме обхвата на допустими-
те за подкрепа програми, 
като включихме и проекти 
по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“, и програма 
ЛИДЕР по мярка 19 „Водено 
от общностите местно 
развитие“. Това са малки 
кредити от порядъка на 
50-100 хил. лв., като цяло 
не са ефективни и не са 
привлекателни за финанси-
ране от банките. От дру-
га страна съответните 
бенефициенти – общини 
или местни инициативни 
групи, имат огромна нужда 
от тези средства, за да 
могат успешно да изпъл-

нят проектите си. В тази 
връзка ние разбираме ро-
лята и мисията на Фонда 
да подпомага точно пред-
ложенията и общините, 
които нямат достъп до 
друго  финансиране и дру-
ги възможни източници на 
оборотни средства. Или 
като обобщение - полити-
ките на Фонда са стабил-
ни и устойчиви, но едно-
временно с това и гъвкави, 
когато е необходимо.

Какво предстои на 

Фонд ФЛАГ през 2018 г.? 

2018 се очертава като 
година, през която дей-
ността ще има ново раз-
витие. Ние приключихме с 
подготовката на бизнес 
плана си и анализът ни по-
казва, че ще има засилено 
търсене на финансирания 
за проекти на общините. 
Предстои да навлязат в 
активна фаза на изпълне-
ние и въвеждане в експло-
атация голяма част от 

предложенията от инвес-
тиционните програми по 
Приоритетна ос 1 „ Устой-
чиво и интегрирано град-
ско развитие“ на „ОПРР 
2014 – 2020“. Очаква се и 
приключване на фазира-
ните и ранните проекти 
по „ОПОС 2014 – 2020“. В 

тази връзка се подгот-
вяме да отговорим на 
предизвикателствата и 
очак ванията и да осигурим 
необходимия ресурс. Веро-
ятно ще организираме по-
емането на нов дълг още 
през първото тримесечие 
на 2018 г.

Едновременно с това 
участваме заедно с дъ-
щерното ни дружество 
„Фонд за устойчиво град-
ско развитие“ и други 
партньори в обявената от 
„Фонд мениджър за финан-
сови инструменти в Бъл-
гария“ открита процедура 
за подбор на финансови 
посредници за фондовете 
за градско развитие по 
„ОПРР 2014 - 2020“. Ако бъ-
дем избрани, ни предстои 
огромно предизвикател-
ство да инвестираме съ-
ществен ресурс в устой-
чиви градски проекти. 
Периодът е преломен по 
отношение на постепен-
ния преход от по-малко 
безвъзмездна помощ към 
финансови инструменти 
и подкрепа на предложе-
ния, които са устойчиви и 
допринасят за все повече 
интелигентни градове и 
общини. Нашата цел е да 
бъдем активен участник и 
да насърчаваме процеса за 
проекти, които да реша-
ват наболелите въпроси, 
свързани с енергийната 
ефективност, устойчи-
вата и екологична мобил-
ност, зелените и уютни 
градове с още простран-
ства за спорт, за култура 
и общуване, пространства 
за радостно и щастливо 
израстване на децата ни. 
В това виждаме своята 

мисия и бъдещото разви-
тие както на „Фонда за 
устойчиво градско разви-
тие“, така и на ФЛАГ.

Какво ще пожелаете 

на нашите читатели 

през новата 2018 г.? 

Използвам възмож-
ността да пожелая на 
в с и ч к и  ч и т атели  н а 
вестник „Строител“ спо-
койни, щастливи и весели 
празници. Много спорна и 
добра Нова година и ни-
кога да не забравяме, че 
съграденото днес от нас 
е нашето завещание за 
поколенията – нека е та-
кова, че да слави имената 
на строителите!

Ще продължим да насърчаваме предложения, които решават въпроси, свързани с 
енергийната ефективност, устойчивата и екологична мобилност, зелените градове

След проведена открита процедура по Закона за обществе-

ните поръчки за избор на Управляваща банка на ФЛАГ на 1 де-

кември 2017 г. Фондът сключи договор с класирания на първо 

място участник – „УниКредит Булбанк“ АД. Това е четвъртият 

контракт за Управляваща банка, който ФЛАГ подписва от на-

чалото на своята дейност. „УниКредит Булбанк“ АД ще оказва 

подкрепа и ще съдейства на ФЛАГ при финансирането на об-

щински проекти за периода 2018 - 2022 г.

Парк „Възраждане“, осъществен по ФУГРС

Многофункционалният спортен комплекс в зона „Б-5“

Снимки в. „Строител“



Инж. Панделиев, с 

какви очаквания по-

срещнахте в Сунгурла-

ре началото на новата 

година? 

Пожелавам успешна 
2018 г. на строителния 
бранш с много общест-
вени поръчки за изграж-
дане на различни общин-
ски обекти. Искам да 
приветствам и екипа на 
Вашия вестник, който 
през миналата година 
беше навсякъде. Дори бе 
в с. Прилеп по един на-
истина забележителен 
повод - откриването на 
православния храм „Све-
та мъченица Злата Мъг-
ленска“. Реализацията 
на проекта за новата 
света обител в Бургаска 
област има доста дълга 
история. Местните жи-
тели поемат инициати-
ва за осъществяването 
му и през 2005 г. започва 
изграждането. Дейност-
ите вървят бавно и мъ-
чително, средствата 
са недостатъчни. Но 
през последните годи-
ни с общите усилия на 
прилепчани, общината в 
Сунгурларе и общински-
те съветници, на Кама-
рата на строителите в 
България и др. църквата 
бе завършена. Благодаря 
за благородните усилия 
на фирмите „СМК-Мон-
тажи” АД с управител 
Недялко Недялков, „Ан-
дезит” ООД с управител 
Стефан Димитров, „Тер-
мал инженеринг” ООД с 
управител Тодор Андо-
нов и „Билдникс” ЕООД 
на инж. Николай Николов, 
зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – Бургас. Те 
със свои средства, труд 
и материали изпълниха 
довършителните рабо-
ти по храма - мазилки, 
боядисване, вертикал-
на планировка, обков, 
хидроизолации и всичко 
останало, което беше 
необходимо за оконча-
телното завършване на 
църквата.  

Бяхте награден с на-

рочна икона от църков-

ното настоятелство 

на храма.

Да, заедно с хората, 
които по един или друг 
начин съдействаха да 
се реализира това бого-

угодно дело. Лично съм 
подпомагал с парични 
дарения на няколко пъти 
след 2010 г., а общината 
- със строителни мате-
риали.

Със своите 28 се-

лища и към 14 хил. на-

селение разкажете за 

грижите Ви през зим-

ния сезон – снегопо-

чистване и снабдяване 

на хората от малките 

села със стоки първа 

необходимост.

Имаме избран изпъл-
нител за дейностите по 
зимно поддържане и сме 
в пълна готовност за 
изненадите на времето. 
Фирмата разполага с 
достатъчен брой маши-
ни и служители, които да 
осигурят безпроблемна 
реализация на дейност-
ите, така че да са съо-
бразени с нормативните 
изисквания за съответ-
ните видове работи. 
За опесъчаване ще се 
употребяват минерални 
материали - пясък, сме-
сен със сол в определе-
но съотношение. Все пак 
нека да предупредя, че 
по нашите земи поняко-

га падат големи снегове 
и през Ришкия проход се 
образуват навявания…

През студовете се 

вижда в  най-голяма 

степен състоянието 

на ВиК мрежата. Чер-

пите вода от язовир 

„Камчия”, където има и 

пречиствателна стан-

ция за питейна вода. 

И м а ме  и з г р аде н и 
малки водоснабдителни 
и канализационни сис-
теми в селата Манолич, 
Грозден и Прилеп. Об-
щинският център Сун-
гурларе, както и оста-
налите населени места 
са без цялостна канали-
зационна мрежа, поради 
което в повечето случаи 
се ползват септични 
ями.

Ще припомня, че през 
2011 г .  бе изградена 
пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води в 
с. Манолич. Строител-
ството бе финансирано 
от Предприятието за 
управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС) 
към Министерството 
на околната среда и во-

дите (МОСВ), с което 
бе подобрено качество-
то на живот на хората 
там. Предстои закрива-
не и рекултивация на съ-
ществуващо общинско 
депо за твърди битови 
отпадъци край землище-
то на с. Балабанчево. 

От началото на ман-
дата през 2015 г. нямаме 
изградени нови ВиК съо-
ръжения, но сме на етап 
оценка по Програмата 
за развитие на селски-
те райони с предложе-
ние „Реконструкция на 
водопроводна мрежа на 
територията на община 
Сунгурларе - за селата 
Лозарево, Чубра и Гроз-
ден“.

В района разполагаме 
с добри в количествено 
и качествено отноше-
ние водоизточници. През 
него протичат р. Мочу-
рица и р. Луда Камчия, на 
която е построен язовир 
„Камчия“. Той снабдява с 
питейна вода по-голя-
мата част от Бургаска 
и Варненска област. На 
територията ни има и 
46 микроязовира.

Анализите показват, 
че като цяло нашата 
община се характери-
зира с добри екологични 
условия, което е едно 
от специфичните й пре-
димства сред съседни-
те. Използвайки това, 
трябва да се обърне 
специално внимание на 
проектите, финансира-
ни по линията на Нацио-
налния фонд за опазване 
на околната среда към 
МОСВ, и тяхната реа-

лизация за дейности по 
опазване на природата 
и осъществяване на еко-
логични мероприятия. В 
общината няма населени 
места с обособени голе-
ми индустриални зони, 
които да са източници 
за замърсяване на въз-
духа, околната среда и 
почвите. Любопитното 
за бъдещите туристи и 
риболовци е да знаят, че 
водосборният басейн на 
язовир „Камчия” премина-
ва в близост до селата 
Бероново, Везенково, Ве-
лислав и Манолич…

Какви проекти реа-

лизирате за подобрява-

не на пътната инфра-

структура в района? 

През територията Ви е 

и трасето към Ришкия 

проход. 

Път I I -73  Шумен - 
Карнобат води към про-
хода, свързващ Северо-
източна и Югоизточна 
България. Участъкът е 
през селата Прилеп, Ло-
зарево и Вълчин. Както 
заяви пред Вашия вест-
ник неотдавна кметът 
на Прилеп Чани Стойчев, 
улиците в неговото се-
лище са асфалтирани на 
90%, имат и тротоари. 

В п р о ч е м ,  п о н еже 
стана дума отново за 
Прилеп, нека поясня, че 
край него е разположе-
на и късноантичната и 
средновековна крепост 
Калето и затова селото 
вече има възможности 
да развива поклонниче-
ски и културно-истори-
чески туризъм. Калето 
е издигнато на връх на 
десния бряг на р. Луда 
Камчия .  От там има 
прекрасна гледка към 
няколко от местните 
крепости – Костенска-
та, Подвиската и тази 

на Асар баир. Укрепле-
нията са изградени от 
обработвани и необра-
ботвани камъни, пълнеж 
от дребен ломен камък, 
споен с бял и червен хо-
росан, което предста-
влява интерес за хората 
от строителния бранш. 

Имате ли проекти 

по Националната про-

грама  за  енергийна 

ефективност на мно-

гофамилни жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС)?

Подадени са заяв-
ления за интерес и фи-
нансова помощ на две 
сдружения на собстве-
ниците по НПЕЕМЖС, 
които до момента са 
в списъка на чакащите 
подпомагане.

Разкажете за общин-

ската стратегия за 

младите хора - спорт-

ни площадки, фитнес на 

открито, и др.

Подрастващото по-
коление е било и ще бъде 
приоритет за нас, като 
за целта осъществява-
ме ефективна общинска 
политика за младежта, 
за подобряване качест-
вото и условията на 
живот на младите хора 
и създаване на възмож-
ности за реализация на 
всеки на територията 
на нашата община без 
значение на социална 
принадлежност, етнос и 
религия.

Задачите ни в тази 
сфера са свързани ос-
новно с грижа за жи-
вота, здравето и фи-
зическата активност 
на младежите, както и 
тяхното ангажиране в 
обществения живот на 
района и намаляване на 
социалната им пасив-
ност при вземане на ре-
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Георги Сотиров

Сунгурларе възниква и се развива като 
кръстопътно селище. В землището му са 
открити следи от човешка дейност от 
късножелязната епоха и от Римската им-

перия – керамични съдове и монети. Близо 
до него има няколко големи тракийски над-
гробни могили. 

Сведения за селището под имената 
Сьонгурларе и Сонгурлар има в османски-
те регистри от XVI в. В църквата „Св. 

архангел Михаил“ в с. Костен е служил 
Софроний Врачански. Когато през XIX в. по 
тези места преминава чешкият историк 
Константин Иречек, отбелязва: „Сунгур-
ларе е прилично село с 272 къщи“. Пъте-
шественикът се възхищава от хубавите 

тютюни, бялото вино и големите череши. 
През 1904 г. е основано взаимоспома-

гателно дружество, през 1910 г. - земе-
делска дружба. Местните хора участват 
в акцията в помощ на гладуващите в По-
волжието през 1921 - 1922 г. През 1927 г. е 

Инж. Васил Панделиев, кмет на общината: 

Инж. Васил Панделиев завършва през 1980 г. Висшия 

институт по машиностроене, механизация и 

електрификация на селското стопанство -  гр. Русе  

(дн. Русенски университет „Ангел Кънчев“), специалност 

„Автоматизация на производството”. От 1980 г. до 1983 г. 

е гл. енергетик в Аграрно-промишлен комплекс -  

гр. Сунгурларе, след което до 1991 г. е съответно зам.-

директор и директор на Консервната фабрика в с. Грозден. 

От 1995 до 1999 г. е кмет на община Сунгурларе.  От 

2007 г. до 2011 г. е зам.-кмет. След това до 2015 г. е 

общински съветник. На местните избори през 2015 г. е 

избран отново за кмет на Сунгурларе. 

Женен е с двама синове.
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създадена Популярната банка, през 1928 г. 
- Лозаро-винарска кооперация „Сунгурлар-
ский мискет“. През 1974 г. Сунгурларе е 
обявен за град.  

За любителите на природата ще по-
сочим, че могат да посетят, местност-

та Пробития камък - естествени гъбо-
образни образувания от варовик в района 
на с. Бероново, скалните образувания в 
Чифликовата нива в землището на с. Пче-
лин, 59-те антични могили и крепостта 
Голое (I в. пр.н.е.) край с. Лозарево. 

шения по засягащите ги 
въпроси.

Имаме пет начал-
ни,  седем  основни  и 
едно средно училище. 
В Общинския детски 
комплекс  групите за 
извънкласна работа се 
посещават от 432 деца. 
Целодневните детски 
заведения са 9 с 269 
малчугани. Полудневни-
те градини са 6 с общо 
118 деца.

Насърчаването на 
реализацията на дейнос-
ти за свободното време 
на младите хора с цел 
придобиване на полезни 
знания и умения е друго 
важно направление. В 
този смисъл разписахме 
програми и проекти, 
насочени към младеж-
ката заетост, както 
и за активна подкрепа 
на всички дейности за 
превенция на рисково 
поведение. Разбира се, 
сериозно работим и за 
социалната и културна 
интеграция на младежи-
те в обществото – чрез 
диалог и обмен на кул-
турни традиции на раз-
личните етноси в общи-
ната, чрез обогатяване 
на културния и спортния 
календар.

В тази връзка фи-
нансираме спортни клу-
бове по лека атлетика, 
по борба, баскетбол и 
футбол. Имаме и добри 
обекти за масов спорт 
– футболен стадион с 
лекоатлетическа писта 
в града, стадиони в се-
лата Подвис, Манолич, 
Съединение, Прилеп, Чер-
ница и Лозарево, както и 
закрита фитнес зала в 
Сунгурларе.

С какво привличате 

туристите в района? 

Винопроизводството 
е с дългогодишна тради-
ция в нашата община. 
Характерни са белите 
вина, като за производ-
ството им се използват 
сортовете мискет чер-
вен, мускат отонел, шар-
доне, ркацители, ризлинг, 
юни блан. Продукцията 
на нашите винопроиз-
водители намира добър 
прием във Великобрита-
ния, Швеция, Финландия, 
Норвегия, Полша, Холан-

дия,  прибалтийските 
републики, Русия, Грузия, 
Япония, Китай и Ливан.

Традициите и техно-
логиите за преработ-
ване на гроздето и про-
изводството на вино 
през годините могат да 
се видят в Музейната 
сбирка „Лозарство и ви-
нарство“. Устроена е в 
къща, която е построена 
през 1882 г. После тя е 
реставрирана и превър-
ната в музей. Това ста-
ва в далечната1984 г. 

Всички експонати са 
предоставени от дари-
тели. 

В къщата са разпо-
ложени етнографска и 
археологическа сбирка, 
които разказват за ис-
торията на района и на 
винопроизводството, 
а също и библиотека с 
богат снимков матери-
ал. В двора са изложени 
автентични съдове, из-
ползвани до неотдавна 
при правенето на вино. 
Посетителите на музей-
ната сбирка са от всич-
ки краища на страната. 
Те пристигат предимно 
през есента и пролет та, 
а за чуждестранните 

туристи от Черномори-
ето сезони няма. Винаги 
са добре посрещнати. 
Не е случайно, че праз-
никът на нашия град е 
на 14 февруари. Някои 
от младите свързват 
този ден с Деня на влю-
бените и те според мен 
имат право - Ден на влю-
бените… във виното. 
Разбира се, става дума 
за Трифон Зарезан, кой-
то е първият пролетен 
празник в българския ка-
лендар с дълбоки корени. 
Вероятно е приемник и 
продължител на търже-
ства още от времето 
на траките като дни, 
посветени на бога на 
виното и веселието Ди-
онисий.

Честванията тради-
ционно се откриват в 
Музея на лозарството и 
винарството, а особен 
интерес представлява 
и нашият Етнографски 
музей в с. Прилеп, създа-
ден през 1984 г., който 
разполага с интересна 
експозиция. Представе-
ни са поминъкът, праз-
ниците и обичаите на 
местното население. 

За да завърша с от-
говора на Вашия въпрос, 
трябва да кажа, че раз-
виваме и един своеобра-
зен, алтернативен ту-
ризъм, като най-добри 
са възможностите пред 
винения. Неслучайно лан-
сираният досега турис-

тически продукт е ори-
ентиран в тази насока. 
Предпоставки същест-
вуват и за селски, култу-
рен, ловен, различни ви-
дове спортен туризъм, 
които обаче все още не 
са добре представени.

Нещо любопитно - 
традиционно кухнята на 
с. Манолич е с преобла-
даващ родопски отте-
нък, но и много ориен-
талски. Особеност тук 
са маноличката баница с 
ориз, баницата с карто-
фи и тиквеникът. Мест-
ните правят и гроздова, 
и сливова ракия, чиито 
патент и рецепти по 
приготвянето са насле-
дили от своите прадеди 
от Родопите.

Какво ще пожелае-

те през Новата годи-

на на читателите на  

в. „Строител“?

Нека и в бъдеще про-
дължим да развиваме 
Сунгурларската община, 
утвърждавайки я като 
неповторим български 
регион, включващ 28-
те  населени  места . 
Изпитвам огромна при-
знателност и уважение 
към строителите, които 
всеотдайно са работили 
и продължават да рабо-
тят за нашите селища и 
райони. Искрено вярвам, 
че добрите отношения 
и ползотворната кому-
никация между ръковод-
ствата на населените 
места, на държавата  и 
на Камарата на стро-
ителите ще се мате-
риализират и в бъдеще 
под формата на успеш-
ни проекти, инициативи 
и начинания, които ще 
осигурят на жители-
те на Сунгурларската 
община възможности 
за пълноценна лична и 
професионална реализа-
ция, спокоен, достоен и 
здравословен живот, си-
гурност и благоприятна 
среда за бъдещите по-
коления. Превръщането 
на всяко населено място 
в предпочитано кътче 
за живот и реализация 
е дълг на всички нас и 
процес, изискващ общи 
усилия и постоянство. 
Всички ние имаме ка-
чествата и волята да 
го постигнем…

Откриване на новата 

автогара

Реновираната с благородния 

труд на българските 

строители църква в с. Прилеп

Ремонтни дейности на детската градина в с. Съединение

Центърът за социални услуги

Отводнителни съоръжения в с. Манолич
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Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: 

Над 50% от административните услуги ще бъдат облекчени през 2018 г.

Страницата 
подготви
Елица Илчева

„Продължаваме да об-
новяваме града“. Това е 
заявил кметът на Стара 
Загора Живко Тодоров пред 
журналисти, за да отчете 
2017 г. и да сподели плано-
вете на местната власт 
за настоящата година. 
Един от проектите, които 
ще стартират в най-кра-
тък срок, е този за ремонт 
на моста над бул. „Славян-
ски“. Продължава и обно-
вяването на парк „Мит-
рополит Методий Кусев“, 
както и на пешеходната 
зона в центъра на града. 
„Ще бъде упражняван се-
риозен контрол от стра-
на на общината, за да не 

се допусне некачествено 
изпълнение“, е подчертал 
кметът. 

Продължават дейност-
ите по проектите по Опе-

ративна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“. През 
новата година предстои 
отварянето на обновения 
дом „Литературна Стара 

Загора“, ще се реконстру-
ират закритата лекоат-
летическа писта и залата 
в бившия Синдикален дом. 
Ще бъде модернизирана 

„11-километровият път между селата Самоводе-
не и Ресен вече е основно преасфалтиран“, е съоб-
щил кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов. 
Оформени са пътни банкети, изградено е и отвод-
няване, подновени са предпазните парапети на ня-
колко моста, поставени са мантинели. Остават 
частични довършителни дейности по маркировката. 
Средствата за ремонта са осигурени от правител-
ството. 

Основно обновен е и третокласният път между 
Велико Търново и с. Арбанаси. Преди това е преасфал-
тирано и разширено трасето към Преображенския 
манастир.

„И трите пътя не са били ремонтирани от 30-40 
години насам. Благодаря както на правителството 
за подкрепата, така и на министъра на регионално-
то развитие и благоустройството Николай Нанков 
за доброто партньорство“, каза инж. Панов.

Нова детска градина ще бъде построена в квар-
тал „Зона В“ във Велико Търново. Изработването на 
проекта е инициирано от кмета на старата столица 
инж. Даниел Панов. С решение на правителството 
вече са осигурени средствата за изграждането, 
което се очаква да започне през лятото. В края на 
миналата година Общинският съвет одобри предло-
жението за изкупване на избрания терен в жилищния 
комплекс.

Новата детска градина ще е с капацитет за 120 
деца. Предстои провеждането на процедурите за 
отчуждаване на поземления имот и за избиране на 
изпълнител на строителството и надзора. 

„Изграждането на нова детска градина се налага, 
тъй като през последните две години населението 
на Велико Търново се увеличава, а раждаемостта е с 
рекордни положителни стойности. Има много семей-
ства, които се завърнаха от чужбина.

Има и фамилии от съседни градове, които рабо-
тят в старата столица, а децата им посещават 
нашите детски градини“, е коментирал инж. Даниел 
Панов. Той е посочил, че е започната процедура и за 
довършването на новия корпус към ДГ „Здравец“. 

За последно детска градина във Велико Търново е 
строена през далечната 1981 г.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Община  Коз лодуй 
проведе  от крива щ а 
пресконференци я  по 
един от големите си 
проекти за енергийна 
ефективност. Той е за 
обновяване и внедрява-
не на мерки за енергий-
на ефективност в адми-
нистративни сгради на 
общината, финансиран 
от ОП „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“. Обща-
та стойност на стро-
ителните дейности е 
666 907 лв. Средствата 
от Европейския фонд за 
регионално развитие са 
548 171 лв., национал-
ното съфинансиране е 
96 736 лв., а на община-
та - 22 000 лева. Проек-
тът е с продължител-
ност 20 месеца. 

„ П р е д л о ж е н и е т о 
предвижда и дейнос-
ти по конструктивно-
то укрепване в сгради, 
които се използват от 
администрацията за 
офиси на служителите. 
Основното здание на 
кметството е малко и 

затова част от хората 
са настанени в кабине-
ти на други места, кои-
то са доста запуснати“, 
съобщават от местния 
пресцентър. Сградите, 
обект на интервенция-
та, са 4 на брой. 

Строителството ще 
е на инженеринг - проек-
тиране, заедно с автор-
ски надзор и строител-
ство. В заданието са 
включени и организация 
и управление на проек-
та, публичност и визу-
ализация и одит. 

С ремонта ще се по-
стигне и оптимизиране 
на бюджетните разходи, 
което ще доведе до ико-
номии на енергия. Така 
ще бъде удължен и екс-
плоатационният срок 
на публичната инфра-
структура и на инста-
лации и съоръжения. 

Целевите групи по 
проекта са 39 служи-
тели в общинската ад-
министрация, 16 - на 
ди р е кци я  „С оци а лн о 
подпомагане“ в града, 
и социално слаби лица, 
които са наематели на 
отделни помещения. 

„През 2018 г. ще започнат всички обекти от инвес-
тиционната програма на Сливен. По проекта за интег-
риран градски транспорт ще се закупят нови автобуси 
и ще се изградят спирки. Ще продължат дейностите 
по благоустрояване на поречието на р. Асеновска. Пред-
стои извършването на дейности в квартал „Република“ 
и ремонтирането на четири детски градини“. Това е 
съобщил на първия за годината брифинг кметът на гра-
да Стефан Радев

„В ход са и проектите, за които правителството 
отпусна средства – кръстовището на „Розова градина“, 
пробивът на ул. „Раковски“, инвестициите по уличната 
мрежа в по-малките населени места и реконструкцията 
на бул. „Хаджи Димитър“, е информирал още Радев и е 
изразил очаквания, че скоро ще стартират дейностите 
по саниране на жилищните блокове, за които местната 
администрация вече има сключени договори.

„Очаквам когато времето позволи да се извършват 
активни строителни дейности, да започнат и работи-
те по санирането. Това са нещата, които планираме 
да се случат през 2018 г. Паралелно продължават и уси-
лията ни за финансово стабилизиране на общината и 
за увеличаване на приходите в бюджета и за оптими-
зиране на разходите, които правим“, е добавил кметът.

детска градина №2. Ос-
вен това е приключила 
обществената поръчка за 
разширението на парк „Ар-
тилерийски“ и на ул. „Хрис-
то Ботев“. Скоро ще има и 
проект за обновяването на 
Руския пазар.

Секретарят на общи-
на Стара Загора Делян 
Иванов е обявил, че от 
настоящата година ще 
бъдат облекчени над 50% 
от административните 
услуги за гражданите и 
бизнеса. Те са свързани с 
издаваните от местната 
администрация документи, 
основната част от които 
касаят строителството. 
Ще бъде създаден елек-
тронен регистър с доси-
ета на новите сгради, ще 
има и съкратени срокове 
за издаване на документи 

в областите екология и 
обществен ред, общинска 
собственост, стопанска 
политика, туризъм, спорт 
и младежки дейности.

„Изминалата година не 
бе лека, направихме много 
неща, имахме проблем със 
съдебни дела, които - на-
дявам се - ще приключат 
успешно за общината“, 
отчел е Тодоров. Той е 
обобщил, че кампанията 
„Стара Загора - Европей-
ски град на спорта 2017“ 
е преминала успешно и са 
готови да бъдат домакини 
на големи прояви. По думи-
те му имиджът на Стара 
Загора като спортен град 
се е повишил неимоверно. 
Успехи са постигнати и в 
културния живот, както 
и в подобряване на инфра-
структурата.

„Трейс Пътно строи-
телство“ АД ще изпълня-
ва реконструкция на две 
улици в Смолян, съобщиха 
от общината. Улиците са 
„Спортна“ и „Беклийца“ и 
са част от проекта „Ре-
монт и рехабилитация на 
улици, тротоари, надлези, 
пешеходни алеи и детски 
площадки за подобрява-
не на градска среда на 
Смолян“, реализиран по 
ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Стойност-
та на договора е в размер 
на 795 089 лв. без ДДС - 
438 299 лв. за „Спортна“ и 
356 780 лв. за „Беклийца“. 
Срокът за реализация на 

дейностите е 120 кален-
дарни дни.

Междувременно об-
ществена поръчка за ре-
монт на уличната мрежа 
в четири населени места 
е обявила и община Аврен. 
Реконструкции ще се на-
правят в селата Аврен, 
Бенковски,  Близнаци и 
Здравец. Сред основните 
изисквания са кандидати-
те да разполагат с поне 
по една асфалтополагаща 
машина, машина за рязане 
на асфалт, пътна фреза, 
колесен валяк, вибрацио-
нен валяк и по два комби-
нирани багера и самосва-
ла.

В последните дни на 2017 г. беше завършена работата по 

вътрешните улици в смолянското село Леска.
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ВИДИН

Кметът на  Видин 
Огнян Ценков е сключил 
договори за саниране на 
четири жилищни блока 
в града по обществена 
поръчка с предмет „Из-
пълнение на инженеринг 
– проектиране, упражня-
ване на авторски надзор 
на строително-монтаж-
ни работи във връзка с 
реализацията на Нацио-
налната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради на територия-
та на Община Видин по 
четири обособени по-
зиции”, съобщават от 
местната администра-
ция. На подписването 
са присъствали както 
представителите на 
фирмите изпълнители, 
така и на сдруженията 
на собствениците. В 
комплекс „Вида“ ще бъ-

дат обновени три блока, 
а в жк „Крум Бъчваров“ - 
един. 

За  санирането на 
блок 3 във „Вида“ е из-
брана фирма „КИД Плюс” 
ЕООД. Общата стой-
ност на договора е в 
размер 864 204,48 лв. За 
блок 5, вх. А и Б във „Вида“ 
е определен „Ер Строй 
Инженеринг“ ЕООД за 
815 214 лв. Срокът за ра-
бота по двата обекта 

е 210 дни. С „Кота Нула 
Строй“ ЕООД е сключен 
договор за  блок 6, вх. А, 
Б и В във „Вида“, като 
той е за 849 704,40 лв., 
а срокът за изпълнение 
- 190 календарни дни. 
„Перфетострой“ ЕООД 
е избрана за блок 5 в жк 
„Крум Бъчваров”. Обща-
та цена на контракта е 
818 385,60 лв., а срокът 
за работа - 210 календар-
ни дни. 

Реконструкци я  на 
централната пешеход-
на зона във Видин ще се 
извърши чрез проект за 
9,1 млн. лв., става ясно 
от обявената тези дни 
обществена поръчка за 
избор на изпълнител на 
строително-монтажни 
работи. До 31 май 2019 г. 
ще бъдат обновени прос-
транството пред сгра-
дите на театъра, Ху-
дожествената галерия, 
площад „Бдинци“, зоната 
пред Съдебната палата, 
ул. „Търговска“, площадът 
пред СУ „Цар Симеон Ве-
лики“ и пространството 
пред музей „Конака“ до ул. 
„Райна Княгиня“.

Според  обявените 

критерии водещ ще бъде 
качеството на органи-
зацията на персонала, 
на който е възложено 
изпълнението на поръч-
ката (тежест 60%), а 

останалото ще зависи 
от цената.

Срокът за получаване 
на оферти или на заявле-
ния за участие е 12 фев-
руари.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министерството на 
културата (МК) обяви 
обществена поръчка за 
анализ, проектиране, раз-
работване и внедряване 
на специализирана инфор-
мационна система (СИС), 
електронен регистър на 
недвижимите културни 
ценности и публичен пор-
тал. Изпълнителят ще 
трябва да дигитализира 
документален архив за 
1490 обекта на недвижи-
ми културни ценности с 
национално и световно 
значение, както и за не-
движимите археологиче-

ски културни ценности с 
национално значение. Така 

всеки ще има свободен 
и безплатен достъп до 

електронната база данни, 
което ще е изключително 

полезно за собственици, 
архитекти, урбанисти, 
предприемачи и др.

Прогнозната стой-
ност на дейностите е 
1 196 984 лв. без ДДС. 
Поръчката се финансира 
по Оперативна програма 
„Добро управление 2014 
- 2020“. Оферти ще се 
подават до 8 февруари 
2018 г.

В момента официални 
онлайн данни за недвижи-
мите културни ценности 
с категория „национално 
значение“ има само в спи-
съците на електронната 
страница на МК и на сай-
та на Националния инсти-
тут за недвижимо култур-
но наследство (НИНКН), 

където липсва инфор-
мация за някои области, 
включително и за София. 
Освен това са посочени 
само името на обекта, 
адрес, видът културна 
ценност и документът за 
предоставяне на статут.

В Националния доку-
ментален архив на НИНКН 
има данни за над 40 000 
обекта, които предста-
вляват културни ценнос-
ти от местно, национал-
но и световно значение. 
Поддържането на архива 
към момента е изцяло на 
хартиени носители, което 
ограничава публичността 
и създава рискове за опаз-
ване на носителите в дъл-
госрочен план.

Излети са основите 
на новия православен храм 
„Свето Успение Богоро-
дично" в Батановци, обл. 
Перник. Проектът е дарен 
от арх. Румяна Виячева. 
Светата обител ще бъде 
разгърната на 92 кв. м, 

кръстокуполна, с три аб-
сиди. От 10 години датира 
инициативата за градежа, 
защото в радиус от 10 км 
няма храм. 

Строежът е започ-
нал през октомври с да-
рения на местни жители 

и фирми, които събрали 
14 000 лв. Необходими са 
обаче около 200 000 лв. и 
предстои да бъде обявен 
DMS номер за набиране на 
помощи.

Около 3000 души живе-
ят в Батановци.

Община Хасково обяви обществена поръч-
ка за идеен проект за изграждане на парк в 
близост до Военния клуб в града. Класираният 
на първо място проект ще получи 5000 лв., на 
второ място - 3000 лв., и на трето - 1000 лв. 

Наградените проекти стават притежа-
ние на общината. Победителят ще изгот-
ви и работния проект, като максимална-
та прогнозна стойност на бъдещия парк е 
3,5 млн. лв.

Срокът за подаване на идейните проекти 
е 30 март 2018 г.

Нов физкултурен салон 
ще бъде изграден в Про-
филираната гимназия с 
преподаване на чужди ези-
ци „Екзарх Йосиф” (ПГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф“) в Разград. 
Строежът на сградата ще 
бъде по проект на община-
та, финансиран от Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“, съоб-
щиха от пресцентъра на 
местната администрация. 
Обектът е проектиран на 
два етажа, с две комби-
нирани игрища за баскет-
бол, волейбол, бадминтон и 
футбол на малко поле. Са-
лонът ще бъде разположен 
в югоизточната част на 
общия двор на гимназията 
с Основно училище „Никола 
Вапцаров”, чиито възпита-
ници също ще ползват но-
вата сграда.

Процедурата за избор 
на изпълнител на стро-
ително-монтажните ра-
боти по проекта вече 
е обявена. Прогнозната 
стойност на общест-

вената поръчка е над 
1,5 млн. лв. 

Проектът е част от 
Инвестиционната програ-
ма на община Разград. В 
рамките му се реконстру-
ират и обновява т общо 
седем детски градини, две 
детски ясли, ПГПЧЕ „Ек-
зарх Йосиф" и ОУ „Никола 
Вапцаров". 

За част от тези об-
разователни институции 
също вече е обявен търг 
за строителни дейности, 
а за други е стартирала 
процедура за избор на из-

пълнители на технически-
те и работните проекти. 

Предвидени са общо 
2,542 млн. лв. без ДДС за 
проектиране и строител-
ство на сградите на 5 
детски градини в Разград, 
рехабилитация и оборуд-
ване на дворните прос-
транства. В сумата е 
включено и извършване на 
авторски надзор. Срокът 
за реализация на дейност-
ите е до края на ноември 
2019 г. Оферти могат да 
се подават до 9 февруари 
т.г. 

Снимка Румен Добрев
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Сред приоритетите са изграждането на индустриални зони и образователната инфраструктура

Елица Илчева

248 671 410 лв. е макро-
рамката на проекта за об-
щински бюджет на Бургас 
за настоящата година. За 
сравнение средствата, с 
които местната админи-
страция разполагаше през 
2017 г., бяха 219 834 799 лв. 
Сега се поставя акцент 
върху  развитието на 
индустриалните зони 
и образователната ин-
фраструктура. „Капитало-
вата програма е в размер 
на 62 101 655 лв., заложе-
ните приходи са почти 
100 млн. лв., а държавна-
та субсидия - 86 млн. лв. 
Очак ваните приходи от 
европейските фондове са 
около 40 млн. лв.“, е обявил 
кметът на Бургас Дими-
тър Николов, който е пред-
ставил подробно проекто-
бюджета пред журналисти 
преди поредицата от об-
ществени обсъждания, на 
които ще бъде подложен.

„Бюджетът е баланси-
ран и направен така, че да 
обезпечава всички сфери, 
дейности и социални гру-
пи, за които е отговорна 
общината. През 2018 г. 
продължаваме да над-
граждаме тенденцията 
за инвестиции в образова-
нието, ще продължи разви-
тието на инфраструкту-
рата в съществуващите 
и новите индустриални 
зони на Бургас и грижата 
за социално уязвимите 
наши съграждани“, е заявил 
кметът.

От заложените пара-
метри става ясно, че уве-
личение на данъци и такси 
през настоящата година 
няма да има. От 2018 г. 
общината предоставя 
допълнителни стимули за 
сертифицирани инвести-
тори. Освен бързо админи-
стративно обслужване те 
ще заплащат и намалени 
такси за всички техниче-
ски услуги.

Планираните вложения в 

индустриални терени

са насочени към оси-
гуряване на довеждаща 
инфраструктура за ра-
йони със заявени инвес-
тиционни намерения и за 

привличане на нови произ-
водства. Процесът на раз-
витието на тези терито-
рии тук бе започнат през 
2009 г. със създаването на 
Индустриален и логисти-
чен парк - Бургас. До този 
момент там са изграде-
ни улици, локално пътно 
платно, улично осветле-
ние, противопожарни хи-
дранти, канализационни 
мрежи за битови и дъждов-
ни води, водопроводи, елек-
тропреносни съоръжения, 
трафопостове. Общата 
площ на зоната е 240 дка, 
като в момента са запъл-
нени 80% от капацитета 
й. Общият размер на при-
влечените вложения в зо-
ната надхвърля 80 млн. лв. 
и се очаква да бъдат раз-
крити над 800 работни 
места. Там вече са наста-
нени над 30 инвеститори, 
повечето от които вече 
строят базите си, като 
част от тях ще открият 
производствата си през 
2018 г. Има такива за хи-
дравлични компоненти, 
пропан-бутан, метални 
изделия, месни продукти, 
хлебни изделия, изработва-
не на сувенири и др. Заявен 
е и инвестиционен инте-
рес за производство на 
части за железопътната 
индустрия и автомобило-
строенето.

През 2018 г. ще стар-
тира работа по фаза 2 
на Индустриалния парк, 

която предвижда на те-
ритория от 600 декара в 
Южна промишлена зона да 
бъдат обособени парцели 
от по 20 до 160 дка. Това 
ще даде възможност да се 
търсят и големи инвес-
титори. В производстве-
ните площи при 5-и кило-
метър ще бъдат вложени 
около 300 хил. лв.

За да се осигури пряка 
връзка между Индустри-
ален и логистичен парк - 
Бургас фаза 1 и 2, с магис-
трала „Тракия”, през 2017-а 
са изпълнени ключови ин-
фраструктурни проекти, 
какъвто е изграждането 
на ул. „Крайезерна“. С пус-
кането на обекта през юли 
бе изтеглен и транзитни-
ят трафик към Южното 
Черноморие. За обекта 
престижна награда получи 
проектантът инж. Калин 
Калчев от „Алве консулт”. 
Той бе награден в катего-
рия „Изявен специалист” 
от Българската браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност“ (ББАПБ).

Индустриална зона 
„Българово“ е другата, къ-
дето ще бъдат вложени 
средства за изграждане 
на инфраструктура. Зая-
вените инвестиции са в 
размер на 18 млн. лв. Об-
щата площ там е 110 дка, 
като са заети 50% от 
капацитета. Закупени 
са терени от компании, 
като италиански произ-
водител на детайли за 
обувната промишленост, 
търговско-сервизни бази 
за земеделска техника, 
производство на ВиК про-
дукти за канализационни 
мрежи, складова база за 
земеделска продукция. 
Ще бъдат разкрити над 
130 работни места. През 
2018 г. ще бъде довърше-
на довеждащата инфра-
структура, подземните 
комуникации,  канално-
помпена станция с тлас-
кател.

Ще бъде осигурена до-
веждаща инфраструктура 
и до индустриални терени 
в посока кв. „Ветрен“, къ-
дето има заявени инвес-
тиционни намерения.

Приоритети в сферата на 

образованието

2018-а няма да изоста-
не от предишната година, 
що се отнася до изгражда-
нето на детски градини. 
Очаква се врати да от-
вори новата екологична и 
иновативна ДГ „Пинокио“ 
в районен център „Меден 
рудник“ с капацитет 120 
деца. Изграждането на 
забавачката е по Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“, 
проект „Подобряване на 
качеството на образова-
нието и модернизиране на 
образователната инфра-
структура“.

През 2018-а ще отвори 
филиал на ДГ „Х. Кр. Андер-
сен“ в комплекс „Лазур“. 
Сградата се ремонтира 
основно и ще е с капаци-
тет от 120 деца. Ще за-
почне и изграждането на 
нова забавачка в кв. „Черно 
море“.

От администрацията 
на Бургас са изключително 
горди с факта, че са един-
ствената община, която 
продължава да строи нови 
училища. Това са основно-
то заведение в квартал 
Горно Езерово, което се 
изпълнява в момента, и 
най-новото професионал-
но у нас - Професионална 
гимназия по компютърно 
програмиране и иновации. 

За останалите профе-
сионални училища също 
са предвидени средства 
за ремонти, основно по 
линия на европейските 
фондове. Ще бъде обнове-
на материалната база на 
Професионална гимназия 
по механоелектротехника 
и електроника; Професио-
нална гимназия по строи-

телство, архитектура и 
геодезия „Кольо Фичето“; 
Професионална гимназия 
по туризъм „Проф. д-р Асен 
Златаров”; Професионал-
на гимназия по електро-
техника и електроника 
„Константин Фотинов”; 
Професионална гимназия 
по транспорт; Професио-
нална търговска гимназия. 

Осигурено е финанси-
ране и за три физкултурни 
салона и ще бъде обновена 
базата за подготовка на 
шестте училища.

С ъ с  с р е д с т в а  о т 
местния бюджет ще бъде 
подпомогната и базата 
на висшето образование. 
През 2018 г. ще отвори 
врати филиал на Национал-
ната художествена акаде-
мия (НХА), като местната 
власт е ангажирана с пре-
устройството на поме-
щенията, които ще бъдат 
в „Магазия“ 1 на приста-
нището. Откриването 
на филиала на НХА ще е 

съпроводено от серия съ-
пътстващи събития, кои-
то ще стартират още 
през февруари с изложба 
„70 години специалност 
„Плакат и визуална кому-
никация".

За последните две го-
дини общината е осигу-
рила близо 4,5 млн. лв. за 
сградата на Медицинския 
факултет към универси-
тет „Проф. д-р Асен Зла-
таров“. Част от сред-
ствата са от продажбата 
на медицинския център в 
„Меден рудник“. Сега про-
дължават инвестициите 
в строителството и обо-
рудването, като местна-
та администрация получи 
подкрепа от всички нива 
- общински съветници и 
народни представители, 
за осъществяването на 
тази идея. За 2018 г. са за-
ложени 600 000 лв. за доиз-
граждането и оборудване 
на факултета. Строител-
ството на корпуса е на 
финален етап, продължава 
подготовката на процеду-
рата по акредитация. 

Акценти в здравеопазване, 

социални дейности и спорт

Един от приоритети-
те е съвсем нова програма 
за цялостно модернизира-
не на „Комплексен онко-
логичен център - Бургас" 
ЕООД. Тя включва проек-
тиране на строителство 
на сградата за Протонно 
емисионен томограф за 
прецизна ранна диагно-
стика, закупуване на 6D 
маса за радиохирургия, 
проектиране и оборудва-
не на Отделение по бра-
хитерапия, изготвяне на 
проект за изграждане на 
нова болница за химиоте-
рапия към онкодиспансера 
на мястото на старото 
инфекциозно отделение.

Другите проекти в 
сектора са за премест-
ване дейността на „Меди-
цински център 3 - Бургас“ 
ЕООД заедно със Звено 
„Спортна медицина“ в цен-
търа на града; въвежда-
не на мерки за енергийна 
ефективност в сградите 
на „ДКЦ 1-Бургас“ ЕООД 
и „ДКЦ 2-Бургас“ ЕООД, 
където средствата са 
осигурени от Национален 
доверителен екофонд.

С възможностите, кои-
то дава Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“, предстои 
разкриване на Център за 
рехабилитация и психоло-
гическа подкрепа за деца 
с детска церебрална пара-
лиза, аутизъм и соматични 
увреждания.

П р о д ъ л ж а в а щ и я т 
строеж на зала „Арена 
Бургас“, обновяването на 
спортните игрища в ком-
плекс „Изгрев“ и въвежда-
нето в експлоатация на 
покрития плувен басейн 
в комплекс „Славейков“ са 
по-мащабните обекти в 
сферата на спорта, кои-

Кметът Димитър Николов е представил проекта за бюджет пред журналисти, а после е провел 

и две обсъждания с граждани

Завършената миналото лято ул. „Крайезерна“ пое трафика 

към Южното Черноморие и свързва двете индустриални зони 

на областния град

Модерен образователен център отвори врати миналата 

година в комплекс „Възраждане”

Проектът за екоградина „Пинокио“
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то са приоритизирани от 
общината.

„Бургас има готовност 
да построи нов стадион 
на територията на гра-
да, като вече се обслед-
ват терени, където той 
може да бъде реализиран“, 
е обяснил кметът Дими-
тър Николов по време на 
предствянето. „Не става 
въпрос за голям стадион, 
а за такъв с 5-6 хиляди 
седящи места”, е уточнил 
той. В новото спортно 
съоражение трябва да има 
и зали за тренировка по 
бокс и вдигане на теже-
сти, тъй като сегашни-
те в квартал „Акациите" 
са в изключително лошо 
състояние. За целта най-
вероятно ще трябва да 
бъдат отделени средства 
от бюджета на общината 
през следващите години 
по примера на медицин-
ския факултет и новото 
училище по компютърно 
програмиране, които ще 
бъдат осъществени със 
собствено финансиране. 

С грижа за околната среда 

и в синхрон с европейските 

политики 

„Интегриран модел за 
управление на градска-
та мобилност - I етап“, 
включващ реконструкция с 
изграждане на бърз авто-
бусен коридор на бул. „Де-
мокрация“ и въвеждане на 
система за интелигентно 
управление на светофари, 
е изцяло ново предложение, 

което ще се реализира 
през настоящата година. 
Планирано е да започне 
санирането на 10 много-
фамилни сгради, част от 
които паметници на кул-
турата, на улиците „Алек-
сандровска“ и „Богориди“, 
както и проект за обновя-
ване и мерки за енергийна 
ефективност на зданието 
на общината. 

Желанието на мест-
ната власт за подобря-
ване и разширяване на 
системата за управление 
на отпадъците ще бъде 
осъществено чрез няколко 
ключови обекта. Единият 
е изграждане на система 
за анаеробно третиране 
на предварително раздел-
но събрани биоразгради-
ми отпадъци, финансиран 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“. 
С него ще се изпълнят це-

лите на общината и Ре-
гионалното сдружение за 
управление на отпадъци-
те за намаляване на коли-
чествата за депониране. 
Продължава и изграждане-

то на системата от под-
земни контейнери за раз-
делно събиране. Включени 
в рамката на бюджета са 
и пари за надграждане и 
увеличаване капацитета 
на сепариращата инста-
лация на Регионално депо 
за твърди битови отпадъ-
ци - Братово-Запад.

В Българово и квар-
талите „Рудник“ и „Черно 
море“ ще бъдат направени 
инвестиции в техническа 
инфраструктура за стро-
ителство на водоснаб-
дителни канализационни 
мрежи. Средствата за 
тях ще дойдат от Пред-
приятието за управление 
на дейностите по опаз-
ване на околната среда 
( ПУДООС).

Гражданите на кв. „Ми-
нерални бани“ могат да 
очакват началото на ре-
конструкция на мрежата 
за минерална вода, финан-
сирана със средства на 
Национален доверителен 
екофонд.

Строителство и инфра-

структура в кварталите

До лятото на 2018 г. 
ще бъде напълно обнове-
на ул. „Богориди“, както 
и няколко от по-малките 
улици, перпендикулярни на 
нея. Продължава програ-

мата за изграждане и ре-
монт на спортни и детски 
площадки на територията 
на цялата община. И през 
тази година ще се работи 
по укрепване на свлачи-
щето в Сарафово. Фина-
лизирането му ще даде 
възможност за реализи-
рането на последния етап 
от доизграждането на пе-
шеходна крайморска алея 
с велоалея между Бургас 

Бургас ще бъде домакин на няколко събития в рам-
ките на ротационното председателство на България 
на Съвета на ЕС. За строителния бранш определено ще 
представлява интерес конференцията „Към близки до 
нулевото потребление сгради. Норвежкият опит и пре-
дизвикателствата в България“, организирана съвмест-
но с Министерството на енергетиката (20 - 22 юни).

В морския център ще се проведе изнесено засе-
дание на Комитета на постоянните представители 
на страните - членове (КОРЕПЕР), планирано за май. 
Тук ще бъде и най-голямото годишно събитие на Евро-
пейската морска общност, организирано в партньор-
ство с Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ 
на Европейската комисия и Министерство на транс-
порта. Това е Европейски морски ден (31 май - 1 юни). 
Събитието събира над 900 представители на инсти-
туции, организации и бизнес, ангажирани с проблемите 
на устойчивото развитие на морската околна среда и 
морските политики.

Изложба „Скритите тайни на Черно море“ - зала 
„Ал. Г. Коджакафалията“ - май, юни и юли, е съобразена 
с председателството на България на Съвета на ЕС. 
Поставя се акцент върху морските археологически 
проучвания в българските води на Черно море, потъ-
нали селища и кораби.

Междублоковите пространства в  „Меден рудник“ са образец, който ще бъде следван и в другите жилищни комплекси

Изграденият наскоро експозиционен център „Флора Бургас“ 

е място, което със своята мултифункционалност, уникално 

разположение в непосредствена близост до морския бряг 

и техническо оборудване от най-висок клас е подходящо за 

провеждане на всякакъв вид събития

До лятото на 2018 г. ще бъде напълно обновена ул. „Богориди“, 

както и няколко от по-малките улици, перпендикулярни на нея

и Сарафово. През 2018 г. 
ще бъде изцяло обнове-
но уличното осветление 
в комплекс „Изгрев“. Ще 
стартира подготовката 
на идентични проекти и 
за други комплекси. 

В плановете за ремонт 
на вътрешноквартални 
улици и изграждането на 
паркоместа са: цялост-
на реконструкция на ул. 
„Струга“ и първият етап 
от ул. „Димитър Димов”, 
втората фаза от изграж-
дане на улица в районен 
център „Меден рудник“; 
възстановяване на на-
стилки в квартал „Бане-
во“. Ще се направи нова 
подпорна стена, която да 
укрепи района до т.нар. 
небостъргач в „Меден руд-
ник" - с паркинг и обслуж-
ваща улица. 

Приблизително 500 
нови паркоместа ще бъ-
дат реализирани на раз-
лични места през насто-
ящата година. Такива ще 
има в комплексите „Братя 
Миладинови", „Възражда-
не“, „Лазур“ и „Славейков“, 
където постоянно има оп-
лаквания за недостиг. Най-
големият подобен обект 
ще бъде за 130 автомо-
била в близост до учили-
ще „Братя Миладинови” в 
едноименния комплекс. До 
бул. „Мария Луиза“ пък ще 
бъде изграден паркинг за 
100 коли, който до голяма 
степен трябва да реши 

проблема с паркирането 
във „Възраждане”. В същия 
комплекс, но на ул. „Ферди-
нандова”, която наскоро 
е ремонтирана, ще бъде 
направен паркинг за 50 ав-
томобила. 

Два нови подобни обек-
та ще бъдат реализирани 
и в комплекс „Лазур”. Пър-
вият ще бъде до блокове-
те 16 и 19, а вторият - до 
71 и 72. 

Нови паркоместа ще 
има и пред блоковете 17, 
18 и 119 в комплекс „Сла-
вейков", както и зад Хи-
мическия техникум в „Из-
грев“.

Недвижимите имоти но-

сят близо 14 млн. лв. данък

В бюджета са заложе-
ни приходи от имущест-
вени и патентен данъци 
в размер на 38 160 000 лв. 
Очаква се в общинската 
хазна през 2018 г. да вля-
зат 13 800 000 лв. от данък 
върху недвижимите имо-
ти. Собствениците на ав-
томобили общо ще трябва 
да платят 11 250 000 лв. 
Предвидени са постъпле-
ния от 12 млн. лв. от данък 
при придобиване на имуще-
ство по дарение и възмез-
ден начин. Планираният 
приход от туристически 
данък е 310 хил. лв., от 
патентния – 800 хил. лв., 
а от налога върху так-
симетровата дейност - 
400 хил. лв.

Очакванията са, че от 
общински такси в бюдже-
та през 2018 г. ще влязат 
32 825 894 лева. Търго-
вците, които ползват об-
щинските пазари, тържи-
ща, панаири, тротоари, 
улични платна и други, ще 
внесат общо 3 240 000 
лева. Планираните постъ-
пления от такса „Битови 
отпадъци“ са в размер на 
22 840 894 лв. В графа „Тех-
нически услуги“ е заложена 
сумата от 2 100 000 лева, 
в графа „Административ-
ни услуги“ - 755 000 лева.
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Допустими ще са предложения за строителство и рехабилитация на улици, 
обновяване на образователни, религиозни и спортни обекти 

Страницата
подготви
Свилена Гражданска 

Индикативната го-
дишна работна програма 
на „Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 
2020” („ПРСР 2014 – 2020“) 
за 2018 г. бе съгласувана 
от Комитета по наблю-
дение на ПРСР. От нея 
става ясно, че се очаква 
да бъдат обявени редица 
процедури с допустими 
кандидати - земеделски 
стопани, общини, профе-
сионални гимназии, висши 
училища, Държавна аген-
ция „Електронно управле-
ние“, юридически лица с 
нестопанска цел (ЮЛНЦ) 
и други. Ще се подкрепят 
предложения за курсове за 
обучение и семинари, из-
граждане и  реконструкция 
на туристическа инфра-
структура, улици, трото-
ари, ремонт на сгради с 
религиозно предназначе-
ние, спортни съоръжения 
и др. 

В индикативната про-
грама е записано, че 

през февруари трябва да 

бъде обявен приемът по 

подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, по-
добряването или разширя-
ването на всички видове 
малка по мащаби инфра-
структура“. Бенефициен-
ти по нея са общините. 
Целта е насърчаване на 
социалното приобщаване, 
намаляване на бедността 
и икономическо развитие 
в селските райони. Ще 
бъде извършен подбор на 
предложенията. Общият 
размер на безвъзмездната 
финансова помощ (БФП) 
по процедурата е до ле-
вовата равностойност 
на 100 000 000 евро - в за-
висимост от остатъчния 
бюджет след сключване на 
договори от първия прове-
ден прием на заявления за 
подпомагане през 2016 г.

Ще се подкрепят про-
екти за строителство и 
рехабилитация на улици, 
тротоари, съоръжения и 
принадлежности към тях; 

изграждане и/или обновя-
ване на площи за широко 
обществено ползване; 
ремонт и обзавеждане 
на образователна инфра-
структура с местно зна-
чение в селските райони. 
Допустими дейности са 
изграждане, реконструкция 
и оборудване на спортна 
инфраструктура и обновя-
ване на общински сгради, 
в които се предоставят 
обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната 
енергийна ефективност.

Може да се получи до 
100% финансиране. Мак-
сималният размер на БФП 
за проект е левовата рав-
ностойност на: 600 000 
евро за дейности по ули-
ци и тротоари; 400 000 
евро - на площи за широ-
ко обществено ползване; 
500 000 евро - образова-
телна инфраструктура и 
общински сгради, в които 
се предоставят общест-
вени услуги; 50 000 евро за 
ремонт и обзавеждане на 
спортна инфраструктура; 
250 000 евро за работи, 
свързани с изграждане на 
открита и/или закрита 
спортна инфраструктура 
(физкултурни салони). 

През март ще бъде 
обявен приемът по под-
мярка 7.3 „Широколентова 
инфраструктура, включи-
телно нейното създаване, 
подобрение и разширява-

не“. Тя е по процедура за 
директно предоставя-
не на Държавна агенция 
„Електронно управление“. 
Общият размер на БФП 
е 30 000 000 евро. Целта 
й е създаване на широко-
лентова инфраструктура 
за достъп от следващо 
поколение. По нея са до-
пустими дейности, като 
строителство на канали, 
стълбове, помещения, как-
то и полагане на оптични 
кабели. Разрешено е заку-

пуване и инсталиране на 
оборудване и др. 

Следващият прием, 
който ще бъде обявен през 
2018 г., ще е през септем-
ври по подмярка 

7.5 „Инвестиции за публич-

но ползване в инфраструк-

тура за отдих, туристиче-

ска инфраструктура“.

Целта му е развитие 
на туризма в селските 
райони и адекватно екс-
пониране и популяризиране 
на ценностите в малките 
общини. Тук ще се извърш-
ва подбор на предложени-
ята. Общият размер на 
БФП по процедурата е до 
левовата равностойност 
на 10 000 000 евро. Бене-
фициенти по процедурата 
са общини в селските ра-
йони и ЮЛНЦ. 

Сред допустимите 
дейности са строител-
ство, реконструкция, за-
купуване на оборудване на 
туристически информа-
ционни центрове, посети-
телски центрове за пред-
ставяне и експониране на 
местното природно и кул-
турно наследство, както и 
такива за изкуство и зана-
яти. Разрешени са изграж-
дане, ремонт и закупуване 

на съоръжения за турис-
тически атракции, които 
са свързани с местното 
природно, културно и/или 
историческо наследство 
и предоставящи услуги с 
познавателна или образо-
вателна цел. Може да се 
кандидатства и за сред-
ства за информационни 
табели и пътепоказатели 
за туристическите места 
и маршрути, съоръжения 
за безопасност, велоалеи 
и пътеки.

Финансирането е до 
100% в случай, че не е на-
лично генериране на при-
ходи и проектът е в съ-
ответствие с Насоките 
на Европейския съюз за 
държавната помощ в сек-
тора на селското и горско 
стопанство и в селските 
райони за периода 2014 – 
2020 г.

Предложения могат да 
се подават до декември 
2018 г.

Максималният размер 
на един проект е левовата 
равностойност на 50 000 
евро. 

Очаква се от юни мест-

ните поделения на вероиз-

поведанията да могат да 

подават предложения

по подмярка 7.6 „Про-
учвания и инвестиции, 
свързани с поддържане и 
възстановяване на кул-
турното и природното 
наследство на селата“. 
Целта на схемата е за-
пазване на духовния и кул-
турния живот на населе-
нието в селските райони. 
Ще бъде извършен подбор 
на постъпилите проекти. 
Общият размер на БФП 
по процедурата е до ле-
вовата равностойност 
на 15 000 000 евро - в за-
висимост от остатъчния 
бюджет след сключване 
на договори за финансова 
помощ от първия проведен 
прием на заявления за под-
помагане през 2016 г. 

Сред допустимите са 
дейности за възстановя-
ване и ремонт на сгради 
с религиозно значение, в 
това число и работи по 
вертикалната планировка 
и подобряване на приле-
жащите пространства, 
както и закупуване или 
вземане на лизинг на нови 
машини и оборудване. Мак-
сималният размер на фи-
нансиране по програмата 
е 75-100%. БФП за един 
проект не трябва да над-
вишава левовата равно-
стойност на 400 000 евро. 

Сред останалите под-
мерки, по които се очак-
ва да се обяви прием, са 
8.3 „Предотвратяване 
на щети по горите от 
горски пожари, природни 
бедствия и катастро-
фични събития“, 8.4 „Въз-
становяване на щети по 
горите от горски пожари, 
природни бедствия и ка-
тастрофични събития“, 
8.6 „Инвестиции в техно-
логии за лесовъдство и в 
преработката, мобили-
зирането и търговията 
на горски продукти“, 19.3 
„Подготовка и изпълнение 
на дейности за сътрудни-
чество на местни инициа-
тивни групи“ и др.  

Пълния текст на Ин-
дикативната годишна 
работна програма на 
„Програма за развитие на 
селските райони 2014 - 
2020” можете да намерите 
на www.eufunds.bg. 

Управляващият орган 
на „Програма за развитие 
на селските райони 2014 
– 2020“ приключи с оцен-
ката на стратегиите за 
Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР), 
подадени в рамките на 
втората процедура за 
прием по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции 
в рамките на стратегии 
за Водено от общности-
те местно развитие“ на 
мярка 19 ВОМР. Това съ-
общават от пресцентъра 
на Министерството на 

земеделието, храните и 
горите. 

По  Постановление 
№161 на Министерския 
съвет са одобрени 25 броя 
заявления, класирани в низ-
ходящ ред до размера на 
наличния бюджет съглас-
но Насоките за определя-
не на условията за канди-
датстване и условията за 
изпълнение на одобрените 
стратегии за ВОМР. Сред 
тях са СНЦ „Местна ини-
циативна група Тутракан 
- Сливо поле“, Сдружение с 
нестопанска цел „Местна 

инициативна група Възход 
- Ветрино, Вълчи дол, Про-
вадия“, Сдружение „Мест-
на инициативна група Кар-
луковски карст - Червен 
бряг – Искър“ и др. 

Останалите 26 заяв-
ления, които са преминали 
етапа на административ-
но съответствие, допус-
тимост и техническа 
оценка, са включени в ре-
зервен списък. 

ВОМР е подход, насо-
чен към създаване на за-
етост чрез използване на 
местния потенциал. Чрез 

него се цели подобряване 
качеството на живот и 
неизоставане в разви-
тието на общностите в 
селските и рибарските 
райони, както и в тери-
ториите със специфични 
характеристики, посочени 
в Националната концепция 
за пространствено разви-
тие.

Подходът се прилага 
„отдолу-нагоре”, като се 
създават местни групи за 
действие за територии 
от 10 000 до 150 000 жи-
тели. Те включват пред-

ставители на заинтере-
сованите страни - една 
или повече общини, бизне-
са, неправителствените 
организации, които съв-
местно, при осигуряване 
на максимална публичност 
определят приоритетите 
за развитие на зоната, 
която представляват и 
ги включват в стратегия 
за водено от общности-
те местно развитие. В 
изпълнението й се изгот-
вят проекти, които могат 
да бъдат финансирани от 
Европейските структурни 

и инвестиционни фондове.
През периода 2014 – 

2020 г. освен средства 
от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 
селските райони и от Ев-
ропейския фонд за морско 
дело и рибарство местни-
те групи за действие ще 
имат възможността да 
включат в стратегиите 
си допустими дейности и 
да реализират предложе-
ния и по Европейския фонд 
за регионално развитие и 
от Европейския социален 
фонд.

По подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата“ ще се обновяват сгради с религиозно значение
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Данните са от зимния доклад на ИАПС за развитието на бранша 
Емил Христов

В края на 2017 г. Из-
точноевропейската асо-
циация за прогнозира-
не в строителството 
(ИАПС) (Eastern European 
Construction Forecasting 
Association - EECFA) публи-
кува зимните доклади за 
развитието на отрасъла 
в осем държави от Югоиз-
точна и Източна Европа 
– България, Румъния, Хър-
ватска, Словения, Сърбия, 
Русия, Турция и Украйна. 
Партньор на ИАПС при из-
готвянето на анализа за 
страната ни е Институ-
тът за икономическа по-
литика, който от 2005 г. 
прави ежегодни прогнози 
за сектора. В доклада на 
ИАПС се отбелязва, че се 
очаква положителен ръст 
на отрасъла у нас - за 
2017 г. да е 7% и над 5% - 
2018 г. И ако първите при-
знаци на възстановяване 
в сектора се появиха още 
през 2015 г. от страна на 
жилищното строител-
ство, то и останалите 
сегменти - нежилищното 
и инфраструктурното, се 
връщат трайно към поло-
жителни стойности през 
2017 г. и се прогнозира да 
продължат така и през 
2018 г. Важен фактор за 
добрите перспективи пред 
отрасъла у нас е цялост-
ното представяне на бъл-
гарската икономика. Брут-
ният вътрешен продукт 
се очаква да запази своето 
темпо и през 2018 г., като 
регистрира ръст от близо 
4%, а пазарът на труда да 
отчете рекордна заетост 
и спад в безработицата. 
Подобряващите се пока-
затели в комбинация с ни-
ските нива по депозитите 
и кредитите увеличават 
потреблението и окура-
жават домакинствата да 
бъдат по-активни и на па-
зара на жилищни имоти с 
лична или инвестиционна 
цел. Това се дължи от една 
страна на остарелия жи-
лищен фонд и продължава-
щата икономическа и де-
мографска концентрация 
в столицата и големите 
градове.

Не трябва да се за-
бравя и че споменатите 
положителни стойности в 
представянето на секто-
ра са в резултат и на ни-
ската база – през 2016 г. 
строителната продукция 
отчете сериозно свиване 
главно поради спада в ин-
фраструктурния сегмент, 
който разчита до голяма 
степен на европейското 
финансиране. 

Развитие по сектори

От последния доклад 
на ИАПС за България е 
видимо, че жилищното 

строителство се очаква 
да затвърди възходящия 
тренд от 2015 г. и да про-
дължи да бъде най-силно 
представящият се сег-
мент с очаквано годишно 
повишение от над 15% за 
миналата и тази година. 
Така прогнозите за 2018 г. 
са за четвърта поредна 
година на ръст, зад които 
освен споменатите по-
горе фактори роля играе 
и продълженото финан-
сиране по линия на На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради. Оживлението 
е видимо и от данните на 
Националния статисти-
чески институт за броя 
издадени разрешителни за 
строеж, който за първите 
три тримесечия на 2017 г. 
нараства с 26% спрямо 
същия период на 2016 г. 
При броя жилища увели-
чението достига почти 
40%. Сходни са тенденци-
ите и според наличните 
данни за започнато стро-
ителство – ръст от 28% 
при сградите и  19% при 
броя жилища за периода 

януари - септември 2017 г. 
спрямо година по-рано. 

Прогнозите за сегмен-
та на нежилищното стро-
ителство са за по-умерен 
растеж от близо 4% през 
2018 г., който да затвърди 
започналото през мина-
лата година възстановя-
ване. Отчетливо е нара-
стването на издадените 
разрешителни за строеж 
и започнатото изграж-
дане през 2017 г. на не-
жилищни сгради както по 
отношение на броя, така 
и на площта им. При адми-
нистративните здания се 
наблюдава тенденцията 
на реализация на по-голе-
ми по площ проекти, мно-
го от които предстои да 
бъдат завършени в пери-
ода 2018 - 2020 г. Тук ясно 
личи концентрацията на 
подобни обекти в София, 
която предлага и най-ат-
рактивния пазар на труда 
в страната и продължава 
да привлича инвестиции в 
сектора на аутсорсинга и 
информационните и кому-
никационните технологии 
– индустрии, които имат 
водеща роля в търсенето 

на съвременни офис площи. 
Инфраструктурното 

строителство е сегмен-
тът, който продължа-
ва да се представя под 
очак ваното през 2017 г., 
макар оценките да са за 
връщане към положителни 
стойности. Възходящата 
тенденция се предвижда 
да продължи през 2018 и 
2019 г. с реализирането на 
проекти по оперативните 
програми, които залагат 
инвестиции в пътния и 
железопътния транспорт, 
околната среда и общин-
ската инфраструктура. 

Прогнозите и 

перспективите 

От ключово значение 
за бранша ще бъдат пре-
говорите за бъдещата 
многогодишна финансо-
ва рамка на Европейския 
съюз след 2020 г. Те ще 
бъдат доминирани от 
темата за излизането 
на Обединеното крал-
ство от ЕС и съответ-
но от намаляването на 
европейския бюджет без 
вноската на Великобри-
тания. Това предизвиква 
дебат дали да се увеличи 
приносът на държавите 
членки с цел запазване 
на досегашните нива на 
финансовата рамка на 
Съюза, или за намаляване 
на трансферите от стра-
на на ЕС при приемане на 
нов по-малък бюджет. 
Според експертите от 
ИАПС като бенефициент 
България по-скоро би има-
ла интерес да увеличи 
вноската си в общоевро-
пейския бюджет, което 
обаче изис ква наличието 
на широк обществен кон-
сенсус.

В сегмента на жилищ-
ното строителство зна-
чение ще продължава да 
има темата за бъдещето 
на съществуващия сгра-
ден фонд и ролята на дър-
жавата и собствениците 

за неговото реновиране и 
модернизиране. Демограф-
ските процеси и ниските 
равнища на съборени жи-
лищни сгради допълнител-
но ще оказват влияние на 
сегмента, който разчита 
на концентрация на насе-
лението в големите гра-
дове и усвояване предимно 
на свободни незастроени 
терени.

Интересно ще бъде 
как световните тенден-
ции на дигитализация и 
електронизация ще се от-
разят на пазара на труда 
в страната. Очаква се 
тези сфери да имат пряк 
ефект върху бъдещите 
проекти за администра-
тивни и офис здания, от 
една страна, и индустри-
ални и логистични площи, 
от друга. Внимание заслу-
жава и процесът за на-
растващото значение на 
електронната търговия 
и как това би се повлияло 
върху съществуващите 
търговски центрове и 
развитието на нови.

За България и държави-
те от Югоизточна Евро-
па - Румъния, Хърватска, 
Словения и Сърбия, перс-
пективите като цяло са 
оптимистични заради 
благоприятната светов-
на и регионална конюнк-
тура, ниските лихвени 
проценти, растящите по-
требление и активност 
от страна на домакин-
ствата на имотния пазар. 
Ограничение за сектора 
във всички държави оба-
че ще продължи да бъде 
липсата на достатъчно 
добре подготвен персо-
нал. 2017-а е годината на 
възстановяване на бран-
ша в петте страни от ре-
гиона. Предварителните 
оценки са, че най-сериоз-
ният ръст на строител-
ната продукция ще бъде 
отчетен именно в Бъл-
гария и Словения – двата 
пазара, които през 2016 г. 
регистрираха спад. 

Прогнозите за  ос -
таналите три държави 
- Русия, Турция и Украй-
на, се характеризират 
с по-умерен оптимизъм, 
като сумарните прогнози 
са за ръст от близо 2% 
през 2018 г. В тази група 
най-динамично за поредна 
година се развива бран-
шът в Украйна, която 
регистрира и най-ниския 
номинален обем продукция 
от трите разглеждани 
държави. И докато жи-
лищният сегмент в Русия 
продължава да изпитва 
затруднения, то в Турция 
той регистрира рекорден 
растеж и нива, които от-
реждат на страната пър-
во място в Европа по обем 
в отрасъла на Стария кон-
тинет. 

Изводите,

които най-ясно се от-
личават, са, че за страни-
те от ЕС от Югоизточна 
Европа достъпът до евро-
пейско финансиране се е 
превърнал в незаобиколим 
фактор за развитието на 
строителния сектор. За 
значително по-многочис-
лените държави в Източ-
на Европа демографските 
характеристики и ролята 
на публичните разходи иг-
раят поне толкова важна 
роля, каквато в първия 
случай – членството в ЕС. 

Положителните прог-
нози за развитието на 
сектора у нас са в пряка 
зависимост от увеличе-
нието на инвестициите в 
бранша било то на част-
ни такива в нежилищния 
сегмент, било то на вло-
женията с европейски 
средства и национално 
съфинансиране в инфра-
структурния. 

Именно в гражданско-
то строителство потен-
циалът за реализиране 
на проекти на базата на 
публично-частно парт-
ньорства (ПЧП) е най-до-
бре изразен. Това зависи 
до голяма степен от бъ-
дещето на европейското 
финансиране и очаква-
ната необходимост от 
инвестиране на по-голям 
дял публични средства в 
реализирането на инфра-
структурни проекти. Така 
ПЧП се очертава като 
сериозна възможност за 
осъществяване на някои 
важни и мащабни нацио-
нални обекти, за които 
няма предвидено европей-
ско финансиране или за 
които публичният ресурс 
е недостатъчен. Тук от 
изключителна важност 
ще бъде въвеждането на 
т.нар. ТОЛ система и въз-
можността средствата 
чрез нея да бъдат използ-
вани именно за такъв тип 
проекти.

Обем и динамика на строителна продукция в Югоизточна и 

Източна Европа



раметри за архитектур-
ната среда в междубло-
ковите пространства, 
например от периодични 
наблюдения и работа на 
място, статистически 
данни, да се генерират 
варианти за бъдещето 
им състояние. Те от своя 
страна са база за кон-
струиране на стратегии 
за реновация. Самото 
обновяване на междубло-
ковите пространства не 
е еднократно мероприя-

тие, а постоянен процес, 
при който на сезонна или 
годишна регулярност се 
извършват намеси в ар-
хитектурната среда.  
Ако решим да изследваме 
всички възможни комби-
нации, пълната картина 
ще се очертае ясно, но 
това е по възможност-
ите единствено на един 
ИТ процес. По тази при-
чина  от съществено 
значение за функциони-
рането на метода са: 

повторяемост на опера-
циите и въвеждането на 
количествени характе-
ристики за отделните 
проблемни теми.

В статията ще раз-
гледаме някои от ком-
бинациите, за да демон-
стрираме как методът 
работи. От възможност-
ите избрахме да се спрем 
на дадени ситуации, кои-
то намираме, че са харак-
терни и масови. Прино-
сът на метода е, че дава 

отговори на комплексна-
та картина на определе-
но  междублоково прос-
транство, върху която да 
се съставят конкретни 
задания за проектиране. 
Позволява да се изведат 
и някои тенденции за раз-
витието или деградация-
та на средата за периоди 
от 5, 10 или 20 години.

Експериментални 

резултати

Един от най-влиятел-
ните съвременни архите-
кти на жизнени и устойчи-
ви градски пространства 
в света - датският архи-
тект Ян Геел, в своята 
книга „Градове за хората“ 
[4] констатира, че „редов-
ните проучвания на пуб-
личното пространство и 
обществения живот са 
се доказали като изключи-
телно ценен инструмент 
за планирането на град-
ската среда и облагоро-
дяването на човешкия 
пейзаж“. Именно първата 
стъпка в тестването на 
метода в реална архите-
ктурна среда - мястото в 
панелния комплекс, опре-
делено за ревитализация 
(Фиг. 3), включва карти-
ране и описание на дей-
ностите, извършвани в 
градска среда в три меж-
дублокови пространства 
на панелните софийски 

комплекси жк „Дружба 2“, 
„Обеля 1“, „Левски В“. От-
делно за изследването се 
взеха данни от Национал-
ния статистически ин-
ститут за последното 
преброяване на население-
то и жилищния фонд през 
2001 г. и 2011 г. Данните 
са организирани по бло-
кове, така че да пресъз-
дадат, от една страна, 
социалната картина на 
общностите и - от друга, 
тенденциите на промяна 
в общностите за 10 годи-
ни. От съществено значе-
ние е информацията да се 
актуализира чрез анкетни 
карти по същите параме-
три на по-малки интерва-
ли от време специално за 
обитателите на панелни-
те апартаменти в обхва-
та на изследвания обект 
- „Дружба 2“.

Проблемът паркиране 

в обект 1 – междубло-

ково пространство в 

жк „Дружба 2“

Паркирането се из-
вършва частично в пред-
видените паркинги, които 
са разширения на пътно-
то платно и с асфалтова 
настилка, но също и в те-
рени, предвидени за озе-
леняване, където настил-
ката е самоделна, като 
посипан чакъл или отъп-
кана почва. Площта на 
неформалните паркинги 
надвишава в пъти пред-
видената по проект пред 
сградите. Статистика-
та сочи, че към насто-
ящия момент основният 
автопарк на населението 
се състои от коли втора 
ръка. За определяне на 
прогнозни сценарии и от-
крояване на тенденции 
на този проблем е необ-
ходимо периодично съби-
рането на данни относно: 
броя на личните автомо-
били в околните блокове, 
възраст на автопарка, 
тъй като по-старите 
модели са по-големи за-
мърсители на въздуха, 
честота на ползване на 
автомобил, велосипед или 
пешеходно придвижване 
в ежедневието и причи-
ните за това, например: 
концентрация на работ-
ни места в отдалечения 
център, удобство при во-
дене на деца на училище 
и детска градина вместо 
градски транспорт, пред-
почитане на колата вмес-
то колелото.

Въз основа на данните 
могат да се очертаят 
две прогнози и съответ-
но стратегии за реви-
тализация на междубло-
ковото пространство. 
Едната е положителна. 
При нея намалява броят 
на автопарка, използват 
се нови модели автомоби-
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Проф. Йордан Радев,
гл. ас. Димитрина Попова, 
гл. ас. Стефан Аспарухов, 
Ангел Енкин, 
Димо Джотолов, УАСГ

Панелните комплекси в 

София и тяхната реновация

Според данни на На-
ционалния статистиче-
ски институт (НСИ) от 
последното преброява-
не на населението през 
2011 г. броят на панелни-
те апартаменти в град 
София е близо 200 000, а 
на обитателите им - око-
ло 500 000 [1], което пред-
ставлява една трета от 
живущите в столицата. 
Самите комплекси са 63 
и заемат приблизително 
половината от терито-
рията на съвременна Со-
фия. (Фиг. 1)

В първия етап на на-
учния проект „Културна 
идентичност и енергийна 
ефективност при реви-
тализацията на междуб-
локовите пространства 
на панелните комплекси 
в София“ се извърши под-
бор в три фази между 
1059 междублокови прос-
транства с най-голям 
потенциал за ревитали-
зация, така че обектите 
на изследване се сведо-
ха до три основни и два 
резервни. [2] Главният 
извод, който може да се 
направи от първия етап, 
е, че панелните компле-
кси и техните междуб-
локови пространства 
се характеризират със 
съществени различия на 
архитектурната среда, 
продиктувани от разноо-
бразни фактори, като вид 
и начин на застрояване, 
видове едропанелни кон-
струкции, климат, начин 
и бит на обитаване, ис-
торически наслагвания 
в отделните квартали 
и др. Същевременно не е 
логично ревитализацията 
на междублоковите прос-
транства да се основава 
отново на отречените 
към момента принципи 
на модернизма, при които 
типизирани, унифицирани 
градоустройствени ре-
шения се мултиплицират 
безкрайно по градове и 
континенти. Уникални-
те решения, които са 
условие за идентичност 
на жилищната среда, 
изискват индивидуален 
анализ. Огромната база 
данни за всяко място е 
възможно да се обработи 
основно с помощта на но-
вите технологии. 

Метод за прогнозира-

не на състоянието на 

панелните комплекси 

(Фиг. 2)

Целта на изработения 
метод е чрез дигитализи-
ран процес на прогнози-
ране, което е свързано с 
изработването на софту-
ерен продукт, при който 
се въвеждат различни па-

Фиг. 1 План на град София с отбелязани всички панелни комплекси – общо 63. Автор: д-р арх. Стефан Аспарухов

Фиг. 2. Схема на метода за прогнозиране на състоянието на панелните комплекси

Повторяемостта на операциите позволява интегрирането на метода в софтуерна програма
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ли, включително задвиж-
вани от електричество, 
велотранспортът става 
предпочитано превозно 
средство заради близост 
на работните места до 
жилището .  Втората 
прогноза е негативна. 
При нея нараства броят 
на колите, особено на 
тези, захранвани с дизел 
и бензин, увеличава се 
необходимата площ за 
паркиране, оформят се 
нови паркинги в неизполз-
ваемите зелени терени. 

Проблемът ослънчава-

не и ветрове в обект 

1 – междублоково 

пространство в жк 

„Дружба 2“

Постигането на бла-
гоприятната локална 
климатична обстановка 
е един от най-важните 
фактори при ревитали-
зацията на междублоко-
вите пространства в 
панелните комплекси на 
София. За изследване-
то се спираме върху два 
климатични компонента: 
ослънчаване и ветрове. 
Първият е изследван и 
представен в статия 

от 1988 г. в сп. „Архи-
тектура“. Авторът арх. 
Христо Генчев въвежда 
нов градоустройствен 
показател – индекс на 
разчлененост на застро-
яването, това е отноше-
нието на повърхнините 
на сградите към затво-
рения в тях обем. [3] Той 
прави и констатацията, 
че „богатите пластич-
ни форми, усложнените 
композиционни похвати в 
градоустройството ви-
наги водят до влошаване 

на слънцеенергийната 
ефективност.“

За настоящия метод 
за прогнозиране използва-
нето на коефициента е от 
полза, защото функциони-
ра на количествени данни, 
получени от геометрията 
на сградите. Вторият 
компонент е базиран на 
факта, че с нарастване-
то на височината на зда-
нията вятърът се усилва 
и се създава турбулентно 
въздушно течение. Това е 
една от причините фак-
тор при селекция на меж-
дублокови пространства 
да е средната етажност 
на сградите. [2] По тези 

два компонента се създа-
ват картини на локалния 
климат според сезона или 
часа от деня около една 
панелна постройка. Със 
софтуера се посочват 
точните терени около 
блоковете, където чрез 
моделиране на релефа, 
засаждане на храсти и 
дървета, поставяне на 
декоративни огради може 
да се постигне благопри-
ятен климат и комфорт-
на среда, например сянка 
или завет, за прекарване 

на по-дълго време на от-
крито.

Проблемът бездом-

ни животни в обект 

1 - междублоково 

пространство в жк 

„Дружба 2“

В първия етап на из-
следователския проект 
темата бездомни живот-
ни в панелните компле-
кси беше констатирана 
като една от основните 
проблемни чрез онлайн 
анкетна карта на адрес 
http://blockareas.bg/bg/. 
Идентифицирането на 
прогнозни тенденции се 

констатира чрез регу-
лярно преброяване на по-
пулацията от бездомни 
животни, предимно ку-
чета, в междублоковото 
пространство, както и 
на преброяване на домаш-
ните любимци, отглеж-
дани в околните панелни 
блокове, защото броят на 
бездомните зависи пря-
ко от броя на домашни-
те. Резултатът според 
прогноза за увеличаване 
на броя е определяне на 
места около сградите, 
които са предназначени 
специално за разходка на 
домашни животни, и по-
степенно редуциране на 

броя на бездомните.

Проблемът обще-

ствени места в обект 

1 - междублоково 

пространство в жк 

„Дружба 2“.

При  този  проблем 
методът е базиран на 
констатацията, че жиз-
нени са архитектурните 
пространства,  които 
се използват. Чрез на-
блюдения на място се 
определя колко често се 
ползва междублоковото 
пространство - всеки-
дневно, седмично или се-
зонно. Чрез картографи-
ране на местата и броя 
на парковите елементи, 
включително на самодел-
ната паркова архитек-
тура, като пейки, асми, 
огради, цветарници, се 
изчислява нарастването 
или намаляването на ак-
тивността.

Друг важен индикатор 
е броят на търговските 
обекти в блоковете, дос-
тъпни обикновено чрез 
външни стълби към пар-
терен етаж или към су-
терен, които създават 
трафик пред определени 
фасади на зданието.

Изводи

Разработен  е  и  е 
тест ван нов метод, кой-
то се състои от три 
компонента: събиране 
периодично на бази данни, 
изразени количествено, 
за състоянието на меж-
дублоковите простран-
ства в панелните компле-
кси; генериране от една 
и съща база данни на ня-
колко хипотези-прогнози, 

благоприятни и неблаго-
приятни, за периоди от 5, 
10, 15 години; съставяне 
на архитектурно-градо-
устройствени страте-
гии. За представяне на 
прогнози с по-голяма сте-
пен на валидност и вари-
антност е необходимо 
да се използват възмож-
ностите на съвременни 
софтуерни технологии.

Чрез метода се де-
монстрира, че архите-
ктурни въпроси могат 
да получат количестве-
ни измерения основно за 
съставяне на прецизни 
задания за проектиране, 
като обхват, съдържа-
ние и стойност. В по-
ставената рамка високо 
качество при творчест-
вото на архитектурните 
решения за междублоко-
вите пространства се 
постига чрез конкурси.

Авторите изразяват 
благодарност към Фонд 
„Научни изследвания“ за 
финансирането на про-
ект Д-ФНИ Е02/20 с бе-
нефициент УАСГ на тема 
„Културна идентичност и 
енергийна ефективност 
при ревитализацията на 
междублоковите прос-
транства на панелните 
комплекси в София“.
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Ивайло Данов, председател на Софийска адвокатска колегия (САК):

САК стартира нова комуникационна политика 

Ренета Николова

Г-н Данов, в края на 

януари предстои Общо 

събрание на САК. Какво 

ще отчетете като свър-

шено през изминалата 

година, кое отбелязвате 

като успех и за какво не 

Ви стигна времето?

Първо бих искал да 
уточня, че макар на 27 и 
28 януари 2018 г. да пред-
стои ОС на Софийска-
та адвокатска колегия, 
настоящият Софийски 
адвокатски съвет (САС) 
встъпи в длъжност едва 
на 28 юни 2017 г., така че 
ние ще отчетем нашата 
дейност за последните 6 
месеца. В тези 6 месеца 
имахме няколко основни 
акцента. Първият беше 
защита правата на адво-
катите. Малко преди да 
встъпи в длъжност нови-
ят САС, излезе една мно-
го проблемна за адвока-
тите и техните клиенти 
заповед на вече бившия 
председател на Софий-
ски градски съд – Калоян 
Топалов, с която силно се 
ограничиха правата на 
адвокатите за достъп 
до дела, за снимане, ксе-
рокопиране, получаване на 
преписи и други дублика-
ти на документи по дела, 
вследствие  на  което 
Софийската адвокатска 
колегия (САК) веднага ор-
ганизира среща с ръковод-
ството на съда. До пълно 
разбирателство не се 
стигна, но ние направи-
хме много предложения за 
промени в текстовете. 
Като последствие излезе 
нов правилник за админи-
страцията в съдилищата, 
който частично преуреди 
материята. Направихме и 
срещи с ръководството 
на Софийски районен съд, 
а впоследствие отново с 
ръководството на Софий-
ски градски съд, като се 
опитваме под формата 
на диалог, на много пред-
ложения, които отправи-
хме към ръководствата 
на тези съдилища,  да 
защитаваме правата на 
адвокатите и да улесним 
работата им в съдебните 
институции и учрежде-
ния. И за нас, и за гражда-
ните е важно адвокатите 
да имат възможност да 
помагат много по-ефек-
тивно на хората, като не 
се създават администра-
тивни пречки за тяхната 
работа. 

Друг наш основен при-
оритет беше обучител-
ната дейност, или както 

ние я наричаме – дейност-
та по повишаване квали-
фикацията на адвокати-
те от САК. Проведохме 
редица семинари и други 
форми на обучения през 
цялата есен. 

През изминалия период 
подписахме и Меморан-
дум за сътрудничество с  
УНИЦЕФ –  БЪЛГАРИЯ, 
като една дългосрочна 
програма за съвместна 
дейност. Първата стъпка 
в тази насока направихме 
с една конференция за за-
крила правата на дете-
то, особено актуална за 
нашето общество тема, 
която се състоя в края на 
месец ноември.

От друга страна ние 
от САС започнахме ак-
тивен диалог с колегите 
във връзка със защитата 
на техните интереси и 
подпомагане на работа-
та им. Заявихме ясно, че 
вратите ни са отворени 
и могат да се обръщат по 
всякакви професионални 
проблеми и направления 
както към председателя, 

така и към всеки един от 
членовете на Софийския 
адвокатски съвет. 

Работихме активно и 
по посока на международ-
ната дейност. Участва-
хме в Конгрес на Федера-
цията на Европейските 
адвокатури в Лондон, на 
който установихме мно-
го важни международни 
контакти и след това 
присъствахме, по покана 
на Парижката адвокатска 
колегия, на откриването 
на съдебната година в 
Париж. Там активизи-
рахме изпълнението на 
споразумението за съ-
трудничество между Со-
фийската и Парижката 
адвокатска колегия и по-
ставихме начало на реди-
ца важни инициативи.

Не на последно място, 
през октомври отбеля-
захме и значим юбилей, а 
именно 120 години от съз-
даването на Софийската 
адвокатска колегия.

Шест месеца, но оче-

видно доста динамични?

Определено тези 6 
месеца бяха много дина-
мични и много натоваре-
ни за новоизбрания Съвет 
на САК. Имаме какво да 
отчетем пред колегите 
като свършена работа 
въпреки краткия период.

В началото на нова-

та година сме, какви ще 

са основните приорите-

ти, по които ще работи 

САК, и какви са предиз-

викаталствата, които 

очаквате през 2018-а?

Приоритетите и пре-
дизвикателствата, които 
предстоят, определено 
са повече. Откриваме ги 

на първо място в меж-
дународната дейност 
във връзка с гостува-
нията ни в Лондон и Па-
риж и след публичното 
представяне на САК по 
време на тържествата 
за 120-годишнината, на 
която присъстваха из-
ключително важни гости 
от чужбина, в това число 
и новоизбраният прези-
дент на Международния 
съюз на адвокатите със 
седалище в Париж, както 
и новоизбраният прези-
дент на Федерацията на 
европейските адвокату-
ри. Те останаха с отлич-
ни впечатления, както и 
другите чужди гости. В 
резултат на това ние до-
говорихме реализирането 
на семинар съвместно с 
Международния съюз на 
адвокатите и ВАдвС през 
есента на 2018 г. в София. 
Това е една изключително 
важна и разпространена 
в Европа форма на обуче-
ние, даваща възможност 
както за сверяване на 
практиката в европей-
ските държави в различни 
области на правото, така 
и за много международ-
ни контакти. От друга 
страна, във връзка с по-
сещението на нашите де-
легации в Лондон и Париж 
през есента на 2017 г., 
сме заявили нашата кан-
дидатура София да бъде 

домакин на Конгреса на 
Федерацията на Европей-
ските адвокатури през 
есента на 2019 г. Отпра-
вили сме предложение за 
това и към ВАдвС заед-
но да организираме тази 
престижна международна 
проява. Нещо, което досе-
га никога не се е случвало 
в България и което би из-
дигнало до много висока 
степен престижа както 
на българската адвокату-
ра и САК, така и би създа-
ло възможности за повече 
работа на българските 
адвокати. 

Активно ще продъл-
жаваме работата, която 

стартирахме още в края 
на миналата година, по 
подготовка за кандидат-
стване по европейски 
програми и проекти, кое-
то също е важна част от 
работата на САК. Ще ак-
тивизираме и дейността 
си по защита правата на 
адвокатите, като през 
2018 г. предстоят отно-
во срещи с ръководства-
та на всички съдилища 
от Софийския съдебен 
район с цел да направим 
работата на адвокатите 
по-лесна, за да могат те 
по-добре да защитават 
интересите на своите 
клиенти. Продължаваме и 
обучителната програма, 
като сме планирали и нови 
форми на обучение. Както 
вече имах възможността 
да кажа, повишаването 
на професионалната ква-
лификация на адвокатите 
е от изключително важно 
значение за нас, защото, 
както си казваме с коле-
гите – няма нищо по-рес-
пектиращо за съда от 
адвокат, който си върши 
добре работата и позна-
ва добре закона. 

Имаме и един нов осно-
вен акцент. Това е новата 
комуникационна политика 
на САК. Тя е насочена да 
покаже на хората очевид-
ните предимства и ползи 
от това да се обърнат 
към адвокат навреме. 

Както личният лекар се 
грижи за здравето на хо-
рата, така и адвокатът 
се грижи за решаване на 
чисто юридическите им 
проблеми. И колкото по-
рано един човек се обърне 
към адвоката си, толкова 
повече разноски, време и 
нерви ще си спести. 

Какво си пожелавате 

за 2018 година? 

Пожелавам си здраве, 
упоритост в реализиране-
то на поставените пред 
САК цели и задачи. Поже-
лавам и много повече по-
води за гордост от това, 
че сме адвокати! 

Адвокат Ивайло Данов завършва Юридическия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” през 1992 г. и същата година започва да упражнява 

дейност като адвокат при Софийска адвокатска колегия. През 2001 г. 

се включва в сдружение „Медиатор“ като част от управителния му 

съвет, а през 2010 г. става един от основателите на Центъра за 

спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд, 

където е медиатор доброволец и до днес. През 2011 г. се вписва като 

арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа 

фондация. В периода 2012 – 2015 г. е заместник-председател на Софийския 

адвокатски съвет, а от 2014 г. е Председател на сдружение „Общество на 

рускоговорещите адвокати”. Говори английски, руски и испански език.
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Георги Сотиров

Проф. Тодорова, ВТУ 

„Тодор Каблешков” из-

прати една знаменател-

на година – през 2017 г. 

отбелязахте 95 г. от из-

даването на Царски указ 

№ 60 от 1922 г., с който 

се създава Държавното 

железопътно училище и 

се поставя началото на 

образованието за раз-

витие на транспорта в 

България. 

Изминалата 2017 г. 
беше особено празнична 
за нашия университет. 
Навършиха се 50 годи-
ни, откакто ВТУ е приел 
за свой патрон големия 
българин и възрожденец 
Тодор Каблешков и 95 г. 
от създаването на Дър-
жавното железопътно 
училище, чиито традиции 
нашият университет не 
само наследява, но и про-
дължава в условията на 
засилваща се конкуренция 
на образователния пазар 
в България и интерна-
ционализация на висшето 
обучение в Европейския 
съюз.

Историята не е прос-
то наука за миналото, тя 
е нещо много повече от 
сухи факти и декларатив-
ни анализи. Тя е емоциона-
лен сбор от човешки съд-
би и житейски пътища, 
от мечти и планове за бъ-
деща реализация, градени 
с най-чисти и възвишени 
подбуди от вечно търсе-
щия човешки дух. Именно 
такава история написаха 
и продължават да пишат 
преподавателите, сту-
дентите, докторанти-
те, специализантите и 
служителите на Висше-
то транспортно училище 
„Тодор Каблешков”. 

Когато се върви по 
един път, той невинаги е 
равен и гладък, а твърде 
често е изпълнен с нераз-
решими наглед проблемни 
ситуации. Но хубавото е, 
че когато стигнеш до-
край и се обърнеш назад, 
виждаш резултата от 
постигнатото, изпит-
ваш удовлетворение от 
успехите и забравяш за 
тежките моменти. 

Широката гама от 

специалности, които 

се изучават в трите 

факултета –  „Транс-

портен мениджмънт“, 

„Техника и строителни 

технологии в транспор-

та“ и „Комуникации и 

електрообзавеждане в 

транспорта“, предпола-

га академичен състав на 

много високо равнище.

Завършилите нашия 
университет намират 
реализация във всички 
сфери на транспорта и 
икономиката на стра-
ната. Някои от тях из-

граждат кариери в меж-
дународни корпорации 
или стартират успешен 
бизнес. Този факт е обус-
ловен както от добрата 
им академична подготов-
ка, така и от широкия 
спектър на знания, които 
получават по време на 
обучението от своите 
преподаватели.

Всички ние, които сме 
свързани с транспортно-
то образование, влагаме 
максимално от себе си, 
от своя опит и способно-
сти, за да можем днес да 
заявим смело, че изгради-
хме висше училище с на-
ционален и международен 
авторитет, със свое от-
крояващо се присъствие 
в България. Успяхме да 
създадем нови маркери за 
престиж, да изпълним с 
живот университетско-
то пространство, да се 
възползваме от новатор-
ските идеи и цели на ака-
демизма.

ВТУ „Тодор Каблеш-
ков” е акредитирано ви-
сше училище с високи 
оценки по различните 
професионални направле-
ния. Има добри позиции 
в рейтинговата систе-
ма на висшите училища, 
действаща Система за 
Управление на качество-
то EN ISO 9001:2000 и ус-
пешно функциониращ Ка-
риерен център. Можем да 
се похвалим и с оторизи-
ран ECDL учебен и тест-
център, Функционален 
деканат „Чуждестранни 
студенти, докторанти и 
специализанти”, Център 
за следдипломна квали-
фикация и продължаващо 
обучение.

 В научноизследова-
телската дейност, чрез 
участия в редица нацио-
нални и международни 
проекти, се включват 
активно не само учените 
и преподавателите, но и 
студентите и докторан-

тите. Имаме множество 
национални и междуна-
родни награди. Няма как 
да не спомена и за успеш-
ното ни сътрудничество 
със сродни чуждестранни 
университети, институ-
ти и с бизнеса. Работим 
градивно и по програма 
„Еразъм+” и не спираме да 
благоустрояваме универ-
ситетския кампус.

Разкажете по-под-

робно за съвместната 

Ви дейност с Висшето 

военноморско училище 

„Никола Вапцаров”.

Ние сме добър при-
мер за ползотворно съ-
трудничество между две 
институции, работещи 
в едно и също професио-
нално направление, което 
по принцип би трябвало 
да ги прави конкуренти. 
Заедно обаче вече почти 
век ние допринасяме за 
развитието на транс-
портното образование. 
Съдействаме си в много 
научни и образова-
телни инициативи, 
в различни форуми, 
отстояваме общи 
позиции, осигуря-
ваме практики на 
обучаеми от двата 
университета и др.

П р е з  2 0 12  г . 
стартирахме съв-
местната програ-
ма за обучение в 
о б ра з овател н о -
квалификационна 
степен бакалавър 
по специалността 
„Корабоплаване” . 
Сега подготвяме 
магистърска про-
грама в областта 
на сигурността. 
Пр е з  април  м . г . 
ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров“ участва в из-
ложението „Транс 
Тренд 2017“, орга-
низирано за първи 
път от нашия уни-
верситет. През из-

миналата година заедно 
подготвихме и проектно 
предложение за създаване 
на Център за компетент-
ност в областта на ин-
телигентния транспорт 
с координатор ВТУ „Тодор 
Каблешков”. С наша под-
крепа ВВМУ се включи в 
съвместни проекти с Тех-
нологичния университет 
в гр. Нинбо, Китай, и с 
Университета в Жилина, 
Словакия.

 На 14 юли 2017 г. за 
мен  бе  чест да  бъда 
кръстница на новозакупе-
ния от морското училище 
изследователски катер, 
който вече гордо носи 
името Тодор Каблешков.

Конкретните резул-
тати от дългогодишно-
то ни взаимодействие 
имат много измерения. Те 
ни помагат да решаваме 
наши текущи проблеми, 
но преди всичко създа-
ват условия да развиваме 
своите образователни и 
научноизследователски 

системи, да повишаваме 
качеството на нашата 
дейност, да приемаме 
по-лесно предизвикател-
ствата в сферата. Мно-
го често обменяме добри 
практики, търсим пъти-
ща за преодоляване на 
нашите слабости и този 
своеобразен бенчмаркинг 
в крайна сметка ни прави 
по-добри, по-оперативни 
и по-ефикасни. 

Убедена съм, че по-на-
татъшната съвместна 
дейност между нашите 
институции ще се раз-
ширява и задълбочава.

Споменахте Техноло-

гичния университет в 

Нингбо. Как се развиват 

контактите Ви с него?

Началото на нашето 
българо-китайско парт-
ньорство бе поставено 
през 2014 г., когато меж-
ду ВТУ и Технологичния 
университет в Нингбо 
бе подписан договор за 
сътрудничество и съв-
местно обучение, както 
и двустранен обмен на 
докторанти и студен-
ти. В момента имаме 7 
български докторанти 
по тази програма с двой-
но ръководство от наша 
и от китайска страна. 
Докторант по специал-
ност „Транспортно стро-
ителство” замина за три 
месеца в Китай, където 
в момента провежда из-
следвания и експеримен-
ти. 

Има и сериозен инте-
рес за обучение при нас 
на китайски студенти 
в  специалности като 
„Транспортно строител-
ство”, „Транспортен ме-
ниджмънт”, „Икономика 
на транспорта”.

22 ноември 2017 г . 
бе изключително тър-
жествен ден за ВТУ „То-
дор Каблешков”, защото 

тогава  стартирахме 
поредна инициатива в 
посока разширяване на 
академичното и техноло-
гичното сътрудничество 
между България и Китай. 
Подписан бе официален 
меморандум за сътруд-
ничество в областта 
на транспортната ин-
фраструктура. Той бе за 
създаването на „Мозъчен 
тръст“ (Think Tank) – из-
следователски център 
за изграждане на транс-
портна инфраструктура 
и инвеститорско сътруд-
ничество между Китай и 
страните от Централна 
и Източна Европа. Ме-
морандума подписаха и 
нашите добри партньори 
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
От името на началника 
на училището флотилен 
адмирал проф. двн Боян 
Медникаров договора па-
рафира доц. д-р Мирослав 
Цветков, Национална ком-
пания „Железопътна ин-
фраструктура“ бе пред-
ставена от генералния 
директор инж. Красимир 
Папукчийски. Документа 
разписаха и изп. директор 
на „Джи Пи Груп“ AД инж. 
Стефан Тотев, главният 
директор на Държавно 
предприятие „Транспорт-
но строителство и въз-
становяване“ инж. Валери 
Василев, както и офици-
ални представители на 
Секретариат за сътруд-
ничество между Китай и 
страните от Централна 
и Източна Европа.

Постигнатото дотук 
не е малко, но ни пред-
стои още много. Пътят 
продължава с категорич-
ната посока към бъде-
щето, което трябва да 
затвърди извоюваните 
позиции и да докаже, че 
с труд, амбиция и общи 
усилия можем да направим 
много. 

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“:
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Minister of Transport, 
In format ion Technology 
and Communications Ivaylo 
Moskovski and Mayor of 
Sofia Municipality Yordanka 
Fandakova symbol ically 
opened the newly built road 
section from Brussels Boule-
vard to Sofia Airport. The 
event was also attended by 
Deputy Mayor of Sofia Mu-
nicipality for Transport and 
Transport Communications 
Evgeni Krusev and Execu-
tive Director of Sofia Air-
port Vladimir Rapondzhiev. 
The facility is from Brussels 
Boulevard to Mimi Balkanska 
Street and is a speed road 
link between Terminal 2 of 
the airport and the center of 
the capital. The total length 
of the direct route is 1,100 m, 

which include a 360-meter 
long highway crossing. In ad-
dition to a significant for the 
city entry artery, the site is 
also an important part of the 
accompanying infrastructure 
for the performance of our 
country during the Bulgarian 
Presidency of the Council 
of the EU 2018. The project 
amounts to a total of BGN 
13.7 million; the financing 
is provided by the budget 
of the Ministry of Transport, 
Information Technology and 
Communications (MTITC). 
Contractor is “Brussels 2015” 
DZZD, composed of PST 
Group PLC and Infrastruc-
tural Construction EOOD. 
The construction supervision 
is carried out by Transcon-
sult-BG OOD.  The site was 

finalized nearly two months 
ahead of schedule. The 
deadline for the implementa-
tion of the construction works 
is February 2018. 

“We have completed the 
high-speed route to Sofia 
Airport after more than 14 
years of delay. The project 
was launched in 2004 but 
was subsequently frozen. In 
2009 we found it in a state 
that prevented its continua-
tion and this made us con-
serve the site. In 2012 with 
the decision of the second 
cabinet of Prime Minister 
Boyko Borisov we secured 
the necessary BGN 13.7 mil-
lion for its completion. It was 
restarted with great efforts by 
the Ministry together with So-
fia Municipality. An extremely 

important facility of national 
signif icance,” said Ivaylo 
Moskovski. 

He explained that the 
bigger traffic flow at Sofia 
Airport is from Terminal 2. 
The Minister also pointed out 
that with the launching of the 
new section along with the 

secure connection with the 
metro, citizens and travel-
ers are greatly relieved. “I 
want to thank the construc-
tion companies that have ac-
complished the road link. The 
construction of the highway 
crossing is of great complex-
ity from a technical and en-

gineering point of view and 
so far no such projects have 
been realized in Bulgaria. 
The companies made great 
efforts and managed to finish 
the facility for the Bulgarian 
Presidency,” stressed Mosk-
ovski and wished a trouble-
free traveling to everyone. 

New road link from Brussels Boulevard 
BGN 13.7 M invested in the unique facility for the country

The College of EU Commissioners and the 
Bulgarian Government will have joint sessions We continue work on the electronic communication 

The College of EU Com-
missioners and the Ministers 
of the Bulgarian government 
will have a joint session today 
(12 January) at the National 
Palace of Culture in Sofia. 
They will hold in parallel three 
cluster meetings on topics re-
lated to the priorities of our 
presidency and the European 
agenda. This is reported by 
the press center of the Min-
istry for the Bulgarian Presi-
dency of the Council of the 
EU 2018. Commissioners and 
ministers will discuss issues 
in the areas of: foreign affairs, 
security and defense, migra-
tion and justice; inclusive and 
stable Europe close to the 
citizens; competitive, innova-
tive and digital Europe. The 
main rapporteurs of the three 
meetings are Deputy Prime 
Ministers Ekaterina Zaharieva 
and Tomislav Donchev and 
the Minister for the Bulgarian 
Presidency of the Council of 

the EU 2018 Lilyana Pavlova. 
A joint meeting of the Col-

lege of EU Commissioners 
and the Bulgarian govern-
ment will be held immediately 
after the discussions with the 
participation of the President 
of the European Commission 
Jean-Claude Juncker and 
Prime Minister Boyko Borisov. 
The results of the discussions 
will be presented at it. The 
President of the EU Com-
mission Juncker and Prime 

Minister Borisov will also give 
a press conference for the 
media. 

President Juncker’s agen-
da includes individual meet-
ings with the President of the 
Republic of Bulgaria Rumen 
Radev, the Speaker of the Na-
tional Assembly Tsveta Karay-
ancheva, the Prime Minister 
Borisov. The College of the 
EU Commissioners will also 
meet with the Parliament’s 
Conference of Presidents. 

The restored Bulgarian Or-
thodox church “St. Stephen” in 
Istanbul was opened. The cer-
emony was attended by Bul-
garia’s Prime Minister Boyko 
Borisov, Turkey’s President Re-
cep Tayyip Erdogan and Prime 
Minister Binali Yildirim. In the 
official delegation accompa-
nying Prime Minister Borisov 
was His Holiness Bulgarian Pa-
triarch and Sofia Metropolitan 
Neofit, the Chief Muslim Mufti 
in Bulgaria Mustafa Hadji, Dep-
uty Prime Minister for Judicial 
Reform and Minister of Foreign 
Affairs Ekaterina Zaharieva, 
Minister of Culture Boil Banov, 
Minister of Economy Emil 
Karanikolov, Minister of Agri-
culture, Food and Forestry Ru-
men Porozhanov, the Chair of 
the Parliamentary Committee 
on Culture and Media Vezhdi 
Rashidov and MPs. This was 
announced by the press center 
of the Council of Ministers. 

The St. Stephen Iron 

Church in Istanbul is one of 
the most significant Bulgarian 
monuments of architecture 
and culture. It was conse-
crated on 8 September 1898 
by Exarch Joseph. The unique 
building of metal designed by 
Armenian architect Hovsep 
Aznavur was made in Austria 

by the metallurgical 
firm Wagner. The con-
struction elements were 
transported by rail and 
weighed around 500 
tons. They were as-
sembled on site. The 
length of the church is 
32.50 m, and the width 
is 12.50 m. 

“The fact that the 
Golden Horn in Istanbul 
has a renewed Bulgar-
ian temple is a won-
derful proof of good 
neighborliness and un-
derstanding. It is easy 
to speak and to oppose 
but it is very difficult to 

build peace,” said Prime Min-
ister Borisov at the official 
ceremony. “Improving Turkey’s 
relations with Europe solves 
many issues. The European 
Presidency is for six months 
but with Turkey we have been 
neighbors for centuries and we 
will continue to be,” he added. 

Mr. Letifov, what is your 

review of the year 2017? 

Was it difficult for the Par-

liamentary Committee on 

Transport ,  In formation 

Technology and Communi-

cations (CTITC)? What top-

ics were discussed during 

the regular meetings and 

on how many laws you were 

working? 

The past year was very 
busy for the committee. We 
had not only regular but also 
extraordinary meetings. The 
last normative document 
which CTITC had submitted 
to the National Assembly of-
fice and was voted at second 
reading in plenary session 
at the end of 2017 was the 
Amendment and Supplemen-
tation Act to the Road Traf-
fic Act. This was the fourth 
amendment to the Road Traf-
fic Act since the start of the 
44th National Assembly. Un-
der the new texts already in 
force, the penalty for driving 
with an expired license is a 
fine of BGN 100 to 300. 

Du r i ng  t hese  seven 
months of 2017 we also 
worked hard on the Bill on 
electronic communication 
networks and physical in-
frastructure. It was on the 

agenda at the last meeting 
of CTITC at which its second 
reading began. The norma-
tive act is new and affects 
the installation of high-speed 
communication networks, 
covering all physical infra-
structures – water and sewer-
age, railways, energy supply 
and energy transmission, gas 
distribution and gas transmis-
sion networks. The law will 
shorten some of the proce-
dures connected with the 
construction of such a type 
of infrastructure, so the re-
alization will be faster and at 
a lower price. The normative 
act also provides for the cre-
ation of a single information 
point, the functions of which 
will be implemented by the 
Ministry of Transport, Infor-
mation Technology and Com-

munications (MTITC). It will 
maintain a unified database 
with up-to-date information to 
facilitate the coordination of 
co-building, maintenance and 
use of physical infrastructure 
as well as the deployment of 
electronic communication 
networks. In addition, when 
someone wants to have such 
an infrastructure they will be 
able to electronically request 
it via the information point 
and obtain the appropriate 
permission. This will defi-
nitely ease the investment 
process. 

As positive I take into ac-
count the amendments we 
saw in the Road Traffic Act. 
They were adopted by the 
National Assembly whereby 
taxi drivers will not take the 
exam on renewal of the pro-
fessional certificate and can 
extend their permit for a fur-
ther five years. In addition, 
with the amendments to the 
Road Traffic Act taxi drivers 
whose permits expired at the 
end of last year can renew 
them by 30 June 2018. The 
reason for changing the texts 
in the Road Traffic Act is that 
there were over 50,000 cer-
tificates to be reissued for a 
very short term. 

Halil Letifov, Chair of the Parliamentary Committee on 
Transport, Information Technology and Communications:

Restored St. Stephen Church in Istanbul opened 

Burgas Capital Program for 2018 
amounts to BGN 62 101 655 

BGN 248 671 410 is the 
macro framework of the pro-
ject for the municipal budget 
of Burgas for the current year. 
For comparison, the funds 
available to the local admin-
istration in 2017 were BGN 
219 834 799. The emphasis 
now is on the development 
of industrial zones and edu-
cational infrastructure. “The 
capital program amounts 
to BGN 62 101 655, the in-
tended revenues are almost 
BGN 100 million and the state 

subsidy is BGN 86 million. 
The expected revenues from 
the European funds amount 
to about BGN 40 million,” 
announced the mayor of 
Burgas Dimitar Nikolov who 
presented the draft budget to 
journalists in detail before the 
series of public debates it will 
be subject to. 

“The budget is balanced 
and tai lored to cover all 
spheres, activities and social 
groups for which the munici-
pality is responsible. In 2018 

we continue to build on the 
trend of investment in edu-
cation, the development of 
infrastructure will continue in 
the existing and new indus-
trial zones of Burgas as well 
as the care for our socially 
vulnerable citizens,” said the 
mayor. 

It is clear from the set pa-
rameters that there will be no 
increase in taxes and fees in 
the current year. Since 2018 
the municipality has provided 
additional incentives for certi-
fied investors. In addition to 
quick administrative services 
they will also pay reduced 
fees for all technical services. 
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В последните години 
световни архитекти ма-
сово се увличат по превръ-
щането на реките, които 
преминават през градски 
територии, в атрактивни 
и използваеми от хората 
пространства. Модата да 
съчетаваме природната 
среда с урбанизираната 
се счита за съществен 
елемент от устойчивото 
развитие. У нас например 
в последните 6-7 години 
циклично се заговаря за 
това как река Янтра, коя-

то се вие живописно из 
Велико Търново, може да 
бъде превърната в плава-
телен канал за лодки, кои-
то да развличат жителите 
и гостите на града. И ако 
днес за мнозина желание-
то българската река да 
заприлича например на р. 
Сава, каквато я познаваме 
от центъра на Любляна, 
или дори на р. Сена в Па-
риж е просто илюзия, то 
през втората половина на 
миналия век това си е бил 
сериозен инфраструктурен 
проект, в който са инвес-
тирани средства и е бил 
доста близо до това да се 
превърне в реалност. 

Идеята тогава е из-
глеждала далеч по-реално 
осъществима от тази за 
свързването на р. Марица 
с Черно море или за плава-
телен канал от Панчарево, 
който да обгърне София. И 
то не само защото е из-
исквала доста по-скромен 
финансов ресурс, а и поради 
факта, че е принадлежала 
на първия в държавата – 
Тодор Живков. Този инте-
ресен фрагмент изплува на 
повърхността наскоро, ко-
гато търновският вестник 
„Борба“ публикува протоко-
лите от заседанията на 
Общонародния комитет за 
развитие на Велико Търно-
во, председателстван пър-
во от Тодор Живков, а после 
и от Пенчо Кубадински. Той 
е създаден преди повече 

от половин век (в далеч-
ната 1966 г.) с идеята за 
превръщането на старата 
столица в най-привлека-
телен туристически цен-
тър. Според една от сте-
нограмите от заседание 
на комитета, проведено в 
Министерски съвет, Пенчо 
Кубадински отбелязва, че 
Тодор Живков е предложил 
„в Търново да се направят 
атракции с цел привлича-
не на туристи в старата 
българска столица, която е 
уникален синтез между при-
родна среда и исторически 
паметници и трябва да се 

превърне в символ на слав-
ната история на Родина-
та“. „Др. Живков е харесал 
видяното в няколко града на 
ГДР, където подобни реки 
са направени плавателни”, 
отбелязва председателят 
на комитета и настоява 
да бъде проучена история-
та, тъй като разбрал, че и 
преди е имало подобни идеи 
за Янтра. 

Няколко месеца по-къс-
но старите архиви са съ-
брани, краеведите са дали 
своя принос и когато всич-

ко е обобщено, става ясно, 
че „през 1923 г. в Търново 
е бил създаден даже и Бъл-
гарски народен морски сго-
вор. Организацията имала 
за цел популяризирането на 
плавателността на река-
та и пълноценното използ-
ване на голямото водно бо-
гатство. По нейна поръчка 
в град Варна била построе-
на първата спортна лодка 
в България за 6 гребци, с 
което се слага и началото 
на водните спортове”.

И се започва със замах 

проектирането на 6 бента 
в чертите на града. Изчис-
лено било, че изграждането 
им ще струва внушител-
ните за онези години 2,1 
млн. лв. (минимум). Според 
първоначалните планове, 
които впоследствие са 
били предложени и допъл-
нени от главния архитект 
на града Никола Николов, 
първият бент трябвало 
да се намира срещу гара 
Трапезица, а последният - в 
близост до сегашния Южен 
пътен възел. Бент № 2 се 
разполага срещу фабрика-
та за текстил „В. Маври-
ков”. За първия така и не 
се прави проект в следва-
щите 5 години, а за втория 
има такъв с изчисления, че 
строителството ще изле-
зе 1,2 млн. тогавашни лева. 
Тъй като дейностите по 
обновлението на Царевец 

и останалите културни па-
метници са приоритет, е 
решено работата по вода 
да започне през 1980 г., ко-
гато трябвало да се довър-
ши крепостта. 

Първоначално са отпус-
нати 100 хил. лв. на Строи-
телно монтажно управле-
ние (СМУ) „Мостстрой”. С 
парите е започнат трети-
ят бент, който е в района 
на Балдуиновата кула. Той 
също е трябвало да бъде 
завършен до 1981 г. Чет-
въртият е планиран в райо-
на на някогашния квартал 
на Велико Търново – „Трудов 
фронт”. За него е посочено, 
че са нужни 800 хил. стари 
лева. В документите от 
заседанието е записано, че 
петият бент, който е сре-
щу жп пансиона, всъщност 
е построен.

Покрай бреговете е 
трябвало да бъдат напра-
вени и стени, които заедно 
с бентовете да контроли-
рат водните нива. Съоръ-
женията щели да имат и 
друга, защитна функция, 
защото и днес е ясно, че 
почти ежегодно реката 
приижда, като водите й се 
вдигат с по 6 - 8 метра.

През 70-те години са 
направени няколко големи 
подпорни стени с височи-
на по 10 метра по поречи-
ето, които са запазени и 
до днес. От Общонародния 
комитет възлагат на арх. 
Николов реализирането на 
т.нар. Крайбрежна улица, 
чието изграждане започ-
ва в края на 70-те години. 
Оформен е даже подходът 
към нея, който е направен 
и може да се види и до днес 
вляво от главния път Русе - 
Стара Загора, преди първия 
тунел. По план р. Янтра е 
щяла да тече в чертите на 
града с дълбочина 1,80 - 2 
метра, така че по нея да се 
движат лодки, водни колела 
и малки кораби.

Арх. Николов поема и 
проекта на най-големия 
местен хотел – „Интерхо-
тел“, който също е част 
от концепцията за плава-
телна Янтра. Именно той 
паралелно развива идея-
та сградата да използва 
красивите речни извивки 
в подножието й, за да се 
осигурят на жителите и 
гостите на старата сто-
лица достатъчно гледки и 
забавления. 

По същото време обаче 

Или как реката можела да стане плавателен канал на старата столица

„Интерхотел Велико Търново“ има история, достойна да бъде събрана в книга. И не само 

заради това, че тук са реализирани повече от 2,4 млн. нощувки, но и заради всички интерес-

ни хора, които са прекрачвали прага му неведнъж. Тук са били посрещани немският премиер 

Хелмут Кол, дългогодишният германски министър Ханс Дитрих Геншер, гръцкият минис-

тър-председател Андреас Папандреу и президентите Костас Караманлис (Гърция), Бабрак 

Кармал (Афганистан), Али Насър Мохамед (Южен Йемен) и много др.

В миналото хотелът е бил титулуван като „Маршрут номер 1” на България по оста Со-

фия – Велико Търново – Варна. Построен е от СМК - Велико Търново.

Част от бентовете са 

направени, но в момента са 

неизползваеми

Арх. Никола Николов 
често е наричан стро-
ителят на съвременно 
Търново. Той е роден на 
26 януари 1924 г. в Нова 
Загора и завършва ар-
хитектура през 1949 г. 
във Висшето техниче-
ско училище в София 
(сега УАСГ). Ученик е 
на арх. Георги Овчаров 
и арх. Иван Васильов, с 
които участва в разра-
ботването на различни 
обекти в страната. 
Самостоятелната му 
практика започва през 
1957 г., когато става 
главен архитект на ку-
рорта Слънчев бряг.

Арх. Николов е ав-
тор на редица както 
архитектурни, така 
и градоустройствени 
проекти. Той е рабо-
тил по възстановява-
нето на средновеков-
ния облик на Несебър, 
централната част на 
Велико Търново и цен-
тралната част на Со-
фия. Списъкът с автор-
ските му архитектурни 
реализации е богат и 
разнообразен както в 
мащабно, така и в ти-
пологично отношение. 
В него могат да се на-
мерят жилищни, музей-
ни, изложбени сгради, а 
също така и паметни-
ци. Самият арх. Николов 
поставя Паметника на 
Незнайния воин в София 
на първо място в ав-
торската си класация 
на реализациите, които 
ще останат най-дълго 
във времето. 

В Търново е попу-
лярен с грандиозния 
„Интерхотел”, който 
остава най-големият в 
Северна България.

започва масирано строи-
телство на нови квартали 
- „Чолаковци”, „Бузлуджа” и 
др. Така постепенно река-
та остава на заден план, 
впоследствие Общонарод-
ният комитет спира да 
функционира, а с идването 
на новата власт започва и 
отказът от всичко старо, 
включително и достижени-
ята.

Едва половин век по-
късно отново се преценява, 
че идеята за плавателна 
река и крайбрежна улица 
не само не е остатък от 
старото време, но и ино-
вативна и перспективна. 
Въпросът сега е, че финан-
сирането може да дойде 
единствено от Европей-
ските фондове, които да-
леч не могат да стигнат 
за всичко. Община Велико 
Търново има подобен про-
ект, но все още е далеч от 
реализацията. 
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Ако обичате зимните 
спортове, не може да не 
сте мечтали директно 
от пистата да влезете в 
луксозен ваканционен дом. 
Планинските вили и къщи, 
разположени най-често в 
зимните курорти, днес е 
модерно да се наричат с 
френската дума „шале“. 
Те стават все по-популяр-
ни през последните годи-
ни заради това, че имат 
собствена атмосфера 
и предлагат удобство и 
удоволствие с факта, че 
притежават възможност 
за уединение най-близо до 
природата. На световна-
та сцена те се превръщат 
в предизвикателство за 
дизайнери и архитекти. И 
макар да битува традиция, 
че планинските хижи тряб-
ва да са от дърво и камък, 
вече има и уникални про-
екти, изцяло подчинени на 
модерните течения. 

Съвременен екодизайн край 

Сен-Донат, Квебек

Точно такава къща от-
крихме в Канада. Автор на 
проекта е студио Robitaille, 
а избраното място са 
горите Мон-Джаспер на 
надморска височина 800 м 
недалеч от селището Сен-
Донат, Квебек. Домът е по-
строен през 2016 г., но сега 
е първият му сезон, в който 
посреща гости. Зданието 
е с обща площ от 255 кв. м. 

Изградено е от бял кедър, 
боядисан в тъмен цвят. В 
архитектурата няма био-
нични форми (такива, при 
които са приложени инже-
нерни методи, открити 
в природата), но това не 

прави къщата да изглежда 
чужда на околната среда с 
окръжаващия я ландшафт 
и тонови съчетания. Това 
е дом, който събира в себе 
си цвета на небето, моно-
хромността на природата 
и чистотата на снежна-
та покривка, а в същото 
време прекрасно доминира 
над склона, но без да руши 
структурата на пейзажа. 

През зимата белите 
колони, върху които е по-
ставена сградата, не се 
виждат под снега, което 
създава илюзията за хижа, 
която се носи по планин-
ския склон. През лятото 
под тях расте мъх и па-
прат. 

Вътре е създадено усе-
щане за много светлина и 

въздух. Интериорът е ре-
шен като комбинация от 
три текстури - дърво, ес-
тествен камък, тонирани 
в сиво дървени рамки на 
прозорци и мебели, както и 
светли цветове за стени, 

кухни, фаянс, текстил, кои-
то имат за цел да напом-
нят за снега. Единствено 
в детските стаи са допус-
нати по-ярки и наситени 
тонове, при това само при 
предметите и текстила. 

Сградата е на два 
етажа, има четири спал-
ни, социална зона, детска 
стая, детска площадка, са-

уна, спа център. Входът се 
осигурява от мост, който 
води на втория етаж. Ос-
новното ниво е на 10 м от 
земята и има отворен план, 
който свързва кухнята, 

трапезарията и хола. Голе-
мите панорамни прозорци и 
тераси дават възможност 
да се насладите на необик-
новената красота на тези 
места. Дълбоките стрехи 

Уютен лукс предлагат иновативни ски 
шалета с уникален дизайн 

Шале край Сен-Донат, Квебек

Chalet Huskey

на покрива, както и довърш-
ването на тавана с червен 
кедър, създават надежден 
термичен плик, намалявайки 
консумацията на енергия и 
топлина.

В сърцето на Френските 

Алпи

Само преди дни бе обя-
вен за продажба уникален 
ваканционен дом в един 
от най-популярните ски 
курорти във Френските 
Алпи. Това е най-голямата 
нова хижа в прекрасния Вал 
д'Изер с цена от 10 млн. до-
лара. Chalet Huskey е имот, 
който може да не изглежда 
твърде впечатляващ отвън, 
но в него са разположени 
609 кв. м луксозни жилищни 
помещения, обзаведени с 
всичко, което може да си по-
желаете. Хижата разпола-
га със седем спални, закрит 
плувен басейн и дори сте-
на за катерене. Има бар и 
уникална зимна градина със 
стъклен мост.

На първия етаж са 
всички стаи, достъпни 
чрез асансьор директно 
от подземния паркинг или 
от външната входна ве-
ранда. Уютното фоайе с 
камина е свързано с кухня-
та и трапезарията, за да 
гарантира успеха на всяко 
социално събитие, макар 
че този имот по-скоро е 
проектиран за уединение и 
спокойствие.

Намира се само на 300 м 
от центъра на курорта, 
който привлича скиори и 
сноубордисти от цял свят 
от доста време. 

В интериора властва 
дървото, а външно вилата 
е оформена освен с него и 
с камък. Усещането за то-
плина блика отвсякъде, дори 
от стъклените подове, под 
които сякаш синее море. 
Паравани от стъкло също 
така осигуряват простор 
на пространството. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни 
тунели по обособени позиции

Наименование: Избор на изпълнител за дейностите по строител-
но-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна 
пешеходна зона“

Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на ав-
торски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обно-
вяване и реконструкция на 5 детски градини в гр. Разград – ДГ 4 „Митко 
Палаузов“

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, 
община Медковец - втори етап

Наименование: Извършване на СМР за „Довършване на канали-
зационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла 
Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ“

Наименование: Основен ремонт на улици в Община Ветово

Наименование: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Преу-
стройство на част от сграда на бивша Районна болница в медицински 
център“

Наименование: Изпълнение на СМР по „Реконструкция на част от 
вътрешната водопроводна мрежа на гр. Правец”

Наименование: Строителни и монтажни работи за рехабилита-
ция и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна 
мрежа на град Велики Преслав по две обособени позиции

Наименование: Основен ремонт на сградата на Централен дом 
на младоженците, ритуалната зала и новата административна част 
на ОП „Радостни обреди“ - Община Пловдив

Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 11 140 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/12/2020 )
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/02/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: ул. „Париж" 3, засе-
дателна зала №109

Дата: 13/02/2018  Местно време: 14:00 
За контакти: Мирослав Найденов
Факс: +359 29377312
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377545
E-mail: m.naydenov@sofia.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822162&mode=view

Възложител: Община Видин
Oсн. предмет: 45233262
Прогнозна стойност: 9 106 169.47 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31/05/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Видин, пл.„Бдинц“ 
№2, заседателна зала, етаж VI

Дата: 13/02/2018    Местно време: 10:30 
За контакти: Лидия Панайотова – началник-
отдел Обществени поръчки
Факс: +359 94601132
Адрес: пл. „Бдинци“ №2
Адрес на възложителя: www.vidin.bg
Телефон: +359 94609473
E-mail: kmet@vidin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822052&mode=view

Възложител: Община Разград
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 2 542 205.18 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
30/11/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/02/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Разград, бул. 
„Бели Лом" №37А, административната сгра-

да на Община Разград, етаж I, зала 102
Дата: 12/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Хубан Соколов
Факс: +359 84660090
Адрес: бул. „Бели Лом“ №37А
Адрес на възложителя: www.razgrad.bg
Телефон: +359 84618175
E-mail: obshtina@razgrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822062&mode=view

Възложител: Община Медковец
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 036 231 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 140
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/02/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Медковец

Дата: 08/02/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Иван Иванов
Факс: +359 09727-2330
Адрес: с.Медковец
Адрес на възложителя: 
www.medkovec@mail.bg
Телефон: +359 09727-2134
E-mail: medkovec@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822095&mode=view

Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 285 542.91 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 31/01/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Бяла Сла-
тина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охрид-
ски“ №68, етаж 5, стая 508

Дата: 01/02/2018   Местно време: 09:30 
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева 
и Красимир Коцов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68
Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822327&mode=view

Възложител: Община Ветово
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 839 583.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/01/2018   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Ветово, гр. Ветово, ул. 

„Трети март“ №2,заседателна зала
Дата: 29/01/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Соня Цанкова
Факс: +359 081612871
Адрес: ул. „Трети март“ №2
Адрес на възложителя: www.vetovo.com
Телефон: +359 081612253
E-mail: vetovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822057&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45454000
Прогнозна стойност: 170 150 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 01/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Крумов-
град, гр. Крумовград, пл. „България“ №5, ет. 1

Дата: 02/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Асен Хаджиев - замест-
ник-кмет на община Крумовград
Факс: +359 36417024
Адрес: пл. „България“ №5
Адрес на възложителя: www.krumovgrad.bg
Телефон: +359 36417318
E-mail: minkrum@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=822384&mode=view

Възложител: Община Правец
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 589 017.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/01/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. Правец, пл. „То-
дор Живков“ №6, сградата на общинска адми-

нистрация - Община Правец
Дата: 29/01/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Парашкева Генчева
Факс: +359 71332433
Адрес: пл. „Тодор Живков“ №6
Адрес на възложителя: www.pravets.bg
Телефон: +359 889322934
E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=821861&mode=view

Възложител: Община Велики Преслав
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 630 005 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29/01/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. В. Преслав, ул. 
„Борис Спиров“ № 58, Община В. Преслав

Дата: 30/01/2018    Местно време: 10:00
За контакти: инж. Димо Бодуров
Факс: +359 35844537
Адрес: ул. „Борис Спиров“ №58
Адрес на възложителя: www.velikipreslav.bg
Телефон: +359 53844315
E-mail: info@velikipreslav.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=821828&mode=view

Възложител: ОП „Радостни обреди“ - Община 
Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 327 650 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 01/02/2018    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. 
„Христо Г. Данов“ №34, зала „Лотус”

Дата: 02/02/2018    Местно време: 10:00
За контакти: Елена Караманова - гл. юрис-
консулт
Факс: +359 32660571
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №34
Адрес на възложителя: www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656800 
E-mail: radostniobredi@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=821755&mode=view

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

ДО
Г-Н ПЕНЧО ДРЪНДАНОВ – ГР. ПЛОВДИВ, 90-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ЛЮБЕН ДЖИКОВ – ГР. САМОКОВ, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ПЕТРУН ДАМЯНОВ – ГР. САМОКОВ, 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЖЕЧКА ЧИТАКОВА – ГР. ПЛОВДИВ, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН ИВАНОВ – ГР. ВРАЦА, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЗДРАВКО СТЕФАНОВ – ГР. ДИМИТРОВГРАД, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н КЪНЬО СТОЯНОВ – ГР. ДИМИТРОВГРАД, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ЕЛЗА ДИМОВА – ГР. ВАРНА, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН КАМЕНОВ – ГР. ВИДИН, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАСИЛ ТОДОРОВ – ГР. ВРАЦА, 70-И ЮЛИРЕЙ
Г-Н ИВАН ВАНОВ – ГР. ВРАЦА, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н МИЛАН КОСТАДИНОВ – ГР. СОФИЯ, 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н РАДКО ПЕТРОВ – ГР. СОФИЯ, 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите  вете-
рани  и от мое име  най-сърдечно Ви  поздравяваме  с Вашия  юбилей.

Цялата Ви активна трудова дейност е преминала в системата на строителния 
отрасъл.

Пожелаваме  Ви крепко здраве,  дълголетие и ентусиазъм  за ползотворна ра-
бота в клубове и секции на НКСВ.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

 януари 2018 г.    Инж. Тодор Топалски 
       Председател на УС

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
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Йоркшир във Великобри-
тания. Веднъж изграден, 
този мрежов център ще  

предава електричество 
по дълъг подводен кабел до 
Обединеното кралство и 

Холандия, като евентуал-
но ще има връзки и към за 
Белгия, Дания и Германия. 

Конкретните детайли за 
управлението на подобно 
съоръжение все още са в 
процес на разработка и се 
търсят начини за финанси-
ране на проекта. 

Очаква се електри-
чеството да се складира 
на острова и да се прео-
бразува от променлив в 
прав ток, защото това е 
по-ефективен начин за из-

пращане на този тип енер-
гия на дълги разстояния. 
Така електричеството ще 
се подава към континента. 
Това ще позволява по-голя-
ма гъвкавост на пазара 
на вятърна енергия и би 
трябвало да гарантира, 
че много по-висок процент 
от нея ще се разпределя 
там, където е действи-
телно необходима.

Телекомуникационният гигант AT&T ще пусне 
следващо поколение 5G мобилен интернет в редица 
градове в САЩ до края на 2018 г. Вторият по големи-
на оператор в страната ще бъде първата американ-
ска компания, която въвежда тази технология, ако 
успее да изпълни заложените срокове. Съобщението 
на AT&T идва, след като международните стандар-
ти за 5G бяха договорени през декември от 3GPP 
- органа, който разработва и управлява клетъчните 
стандарти. Глобалното стартиране на технологи-
ята ще е през 2020 г. 

„Движим се бързо, за да разгръщаме мобилен 5G 
тази година и да започнем да отключваме бъдещето 
на свързаността за потребителите и бизнеса", е 
заявила Мелиса Арнолди, президент за технологи-
ите и операциите на AT&T. „С по-бързи скорости и 
свръхниска латентност, 5G ще достави и подобри 
преживявания като виртуална реалност, бъдещи 
автомобили без шофьор, потапящо 4K видео и още 
много неща“, е добавила тя. Очаква се 5G да донесе 
по-бързи скорости на интернет за стриймване на 
видео или изтегляне на данни.

Датското архите-
ктурно студио EFFEKT е 
проектирало спираловид-
на пътека, която се изди-
га до град Хаслев, на час 
път с кола от Копенхаген. 
Идеята на дизайнерите 
е хората да могат да се  
разхождат в гората и да 
имат уникалната възмож-
ност да я видят от птичи 
поглед. Централният еле-

мент на конструкцията 
ще е спираловидна кула. Тя 
ще е с височина 45 м. Ще 
се издига над върховете на 
дърветата и ще разкрива 
прекрасна панорамна глед-
ка към красивия пейзаж на-
около на 360 градуса. Пъ-
теката ще е дълга 600 м и 
ще води до кулата. Целият 
маршрут е разделен на две 
секции. Първата дава въз-

можност за разходка сред 
най-високите дървета в 
гората, а за тези, които 
се страхуват от височини 

- пътеката е по-близо до 
земята. Уникалният про-
ект ще бъде реализиран 
през 2018 г.

Базираната в щата Охайо, САЩ, компания 
SmithFly пусна на пазара първата по рода си плува-
ща палатка, в която може да се почива директно във 
водата. Иновацията се нарича Shoal Tent и предста-
влява надуваема лодка с удобен матрак, който се 
поставя в палатката. Конструкцията е оригинална 
и атрактивна. Тя няма да изисква инсталиране на 
подпори за поддържането й. 

Палатката се състои от три въздушни камери - 
две в долната й част и една в самата конструкция. 
Дебелината на пода е около 15 см. Размерът на кон-
струкцията е 2,44 на 2,44 м и в нея могат спокойно 
да почиват 6 човека. Тежи 34 кг и се продава за 1499 
долара. 

Първата линия на пекинско-
то метро с напълно автомати-
зирани безпилотни влакове вече 
превозва пътници в столицата 
на Китай. Нейното име е „Ян-
фан” и е с обща дължина 14,4 км, 
като свързва предградието „Ян-
шан“ с района „Фангшан“, където 
хората могат да се прехвърлят, 
за да стигнат до центъра на 
града. Новата линия има девет 
станции. Напълно автоматизи-
раните влакове могат да разви-
ват скорост до 80 км в час. В 
мотрисата все пак ще има во-
дач в случай на авария. Напълно 
автоматизираните влакове не 
са новост в Китай, но тези са 
първите, изцяло разработени и 
произведени в страната. 

Nissan разпространи първите 
подробности и видео на изцяло но-
вата технология Brain-to-Vehicle за 
повишаване на активната безопас-
ност и комфорта в автомобилите, 
която марката ще представи по вре-
ме на специализираното за потреби-
телска електроника изложение CES 
в Лас Вегас. Nissan Brain-to-Vehicle 
(B2V) обещава да подобри реакция-
та на колата, както и да я направи 
още по-приятна за управление. По 
отношение на първия от фактори-
те системата разчита мозъка на 
водача и неговите намерения и в 
резултат на това превозното сред-

ство започва да реаги-
ра още преди ръката на 
шофьора да е започнала 
необходимото за целта 
движение. По този начин 
не само се улеснява са-
мото управление, но се 
подобрява значително и 
безопасността на пътя. 
Изпреварвайки реална-
та реакция на водача, 
Nissan Brain-to-Vehicle 
може да вземе самос-
тоятелно решение - да 
започне завиване или да 

задейства спирачната система с 
0,2 до 0,5 секунди по-рано, като в съ-
щото време нейната намеса остава 
почти незабелязана. Уникалната за 
света B2V технология може да бъде 
интегрирана и в превозни средства 
с автономно управление, като при 
регистриране на дискомфорт във 
водача изкуствен интелект може 
да задейства различни режими на 
пътно поведение и настройки на ав-
томобила. С помощта на виртуална 
реалност Nissan Brain-to-Vehicle може 
да пренареди обстановката в купе-
то, като я направи по-релаксираща 
при по-продължителни пътувания.

Porsche работи усилено 
по създаването на електро-
мобил, с който да конкурира 
Tesla Model S, и изглежда 
компанията вече го е про-
ектирала. Mission E би тряб-
вало да се появи на пазара 
през 2019 г. Ще можете да 
избирате между 300, 400 и 
500 kW версии с максимална 
скорост от 250 км/ч, 670 кон-
ски сили и 480 км пробег за 
едно зареждане. Автомоби-

лът ще ускорява 0 до 100 км/ч 
за 3,5 секунди. Ще включва 
двустепенна трансмисия, 
задвижване на всички колела, 

индуктивно зареждане. 
Според досегашните 

данни Mission Е ще се зареж-
да до 80% само за 20 минути 

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Холандската компа-
ния за електроснабдяване 
TenneT планира да построи 
остров за вятърна енергия 
в Северно море. Той ще 
служи като оперативен 
център за мрежа от съ-
седни ферми за производ-
ство за електричество. 
Предвижда се да е разполо-
жен на Dogger Bank – голя-
ма пясъчна ивица в плитък 
район на морето, която 
се намира на 125 км от 
крайбрежието на Източен 

Той ще се намира на 125 км от крайбрежието на Великобритания

(без кабел – благодарение 
на индукционната зарядна 
система) и ще бъде дос-
та просторен отвътре. В 
него ще могат да седнат 
четирима. Анализаторите 
коментират, че за този 
модел трябва да се мисли 
като за спортен автомобил 
с впечатляващи електриче-
ски възможности, а не като 
електрически седан с висока 
скорост.

Стойността на колата 
ще бъде между 75 и 80 хил. 
долара.
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Инвестицията е на стойност 2 млрд. долара
Страницата 
подготви
Мирослав Еленков

Уникален не само по 
мащабите си, но и по съ-
държанието си комплекс 
ще бъде изграждан през 
следващите пет години 
в Пекин. Става дума за 
хай-тек парк, който ще 
е разположен на площ от 
близо 55 хектара земя. За 

мащабите на инвести-
цията говори и нейната 
стойност – 2 млрд. дола-
ра.

Паркът ще се намира 
в западния пекински квар-
тал „Ментогу“. Планове-
те са в комплекса, в който 
основно ще се разработва 
изкуствен интелект, да 
се разположат близо 400 
компании. Годишно те ще 
произвеждат продукция на 

обща стойност 7,7 млрд. 
долара.

И н в е с т и т о р ъ т  – 
Zhongguancun Development 
Group, възнамерява да ра-
боти както с китайски, 
така и с чуждестранни 
университети, инсти-
тути и компании, които 
имат интерес от създа-
ването на изследовател-
ски центрове в супермо-
дерния парк.

През последното десе-
тилетие пространства-
та за съвместна работа 
се наложиха като нещо 
повече от тенденция. Те 
драматично промениха на-
чина, по който много хора 
работят днес, и преформу-
лираха понятията за това 
как трябва да изглежда 
офисът. Сега наред е съв-
местното споделяне на 
жилището, пише Forbes.

Съжителството, нари-
чано още „споделено град-
ско местопребиваване“, 
обикновено се отнася до 
обзаведени апартамен-
ти с общи кухни и днев-
ни. Най-често от това се 
възползват поколението Y 
(т.нар. милениали), които 
държат на достъпността 
и гъвкавостта.

Затова и някои ком-
пании,  като например 
Common, The Collective, 
Ollie и WeLive (дъщерно 
дружество на популярна-
та фирма за споделено 
работно пространство 
WeWork), вече експери-
ментират с прилагането 
на модела върху жилищни 
пространства. Предлага-
нето им се основава на 
философията за общност 
и социален живот.

Жилищата се отли-
чават с нови и хубави 
мебели, предварително 
инсталирани интернет и 
телевизионни услуги, раз-
пределено готвене, паза-
руване, домакинстване.

Повечето от тези 
фирми избягват усложне-
нията, продиктувани от 

притежаването и разра-
ботването на проект за 
недвижим имот, затова 
те си партнират с по-ут-
върдени предприемачи и 
собственици. На практика 
те управляват сградите 
и действат от името на 
собствениците на имо-
тите.

Все още обаче тези 
дружества не са разра-
ботили много рентаби-
лен бизнес модел и дори 
WeWork реши да не разши-
рява WeLive поне засега. 
Това обаче не спира голе-
ми строителни компании 
като Durst Organization и 
Property Markets Group да 
се опитат да се възполз-
ват и от тази модна въл-
на.

От Durst казва, че ще 

Исландия остава най-
бързо растящият пазар 
на имоти в света. Това по-
казват данните на онлайн 
портала Global Property 
Guide.

За периода юли – сеп-
тември 2017 г. цените 
на жилищата на острова 
са се повишили с 20,4% 
спрямо същия период на 
2016 г. На второ място в 
класацията излиза Египет 
с растеж от 20,17% в срав-
нение с 2016 г. На трета 
позиция е Хонконг с 14,8%, 
следван от Макао, Канада, 
Румъния, която е лидер за 
Европейския съюз, Турция, 
Филипините, Швеция и 

Черна гора.
От гледна точка на 

развитие на регионални-
те пазари лидер е Европа, 
където на 15 от 24 наблю-
давани пазара се отчита 

ръст. Шест от първите 
десет най-бързо растящи 
пазара на жилища също са 
на Стария континент.

В САЩ увеличението 
на цените остава стабил-

но, докато в Канада бумът 
продължава. В Азия паза-
рите губят почва с малки 
изключения, а в Латинска 
Америка картината е сме-
сена.

По-голямата сестра 
на президента на Съеди-
нените американски щати 
(САЩ) Доналд Тръмп Мари-
ян Тръмп е решила да на-
влезе в бизнеса с имоти-
те. В момента тя продава 
имение на крайбрежието 
на Палм Бийч във Флорида. 
Цената, която търси, е 
23,9 млн. долара, или двой-
но по-висока от тази, коя-
то е платила през 2004 г. 
– 11,5 млн. долара. Къщата 
е построена през 1956 г. и 
е изцяло реновирана. Раз-
гънатата й застроена 
площ е 750 кв. м. Състои 
се от 8 спални и 8 бани, 
дневна, библиотека и от-

крит басейн.
Палм Бийч е едно от 

ключовите места за се-
мейство Тръмп, когато 
става дума за търговия с 
недвижими имоти. Именно 
тук президентът на САЩ 
прекарва повечето уикен-
ди. Той отсяда в резиден-
цията „Мар а Лаго”. Само 
на няколко пресечки се на-
мира и имотът, който про-
дава в момента сестра му. 
„Къщата е разположена на 
рядко срещата локация – 
на първа линия и с отлична 
гледка към океана”, пише в 
обявата за продажба. Но-
вият собственик получава 
и плаж с дължина 60 м.

Най-новата причудлива сграда на Дубай е под 
формата на фоторамка. И това не е случайно. Тя е 
разположена на място, откъдето се вижда и новата, 
и старата част на арабското емирство. Тя предста-
влява два небостъргача с височина от по 150 метра, 
които са свързани с топла връзка на последния етаж. 
Архитектурата е дело на Фернандо Донис, който е 
успял да спечели конкурса сред 926 предложения.

Dubai Frame бе официално открита на 1 януари. 
На час в нея ще могат да влизат по 200 посетители. 
Очаква се през първата година през нея да преми-
нат 2 млн. души. Целта е Dubai Frame да се превърне 
в едно от любимите места за срещи на дубайци и 
гости на емирството. Работното време на сграда-
та ще е от 10 до 19 ч. Посетителите ще могат да 
видят музей, посветен на историята на Дубай, и да 
се запознаят с визуализация как ще изглежда той 
след 50 години.

Цената на сградата е 68 млн.долара.

„Газпром“ е построил над 700 км от двете тръ-
би на газопровода „Турски поток“, това съобща-
ват руските агенции, цитирайки председателя на 
„Газпром“ Алексей Милер. „Продължава активното 
строителство на газопровода“, е обяснил той. 

Руският газов концерн започна изграждане-
то на морския участък на газопровода на 7 май 
2017 г. Проектът предвижда строителство на 
две тръби с капацитет от по 15,75 млрд. куб м 
всяка. 

Природният газ, който ще бъде доставян по 
първата тръба от газопровода, ще бъде предназ-
начен изцяло за турския пазар, а по втората – за 
осигуряване на газоснабдяването на страните 
от Южна и Югоизточна Европа. Срокът за пуска-
не в експлоатация е 2019 г.

тестват концепцията с 
дузина жилища в 10-етаж-
на сграда в Манхатън, Ню 
Йорк. Всяко от тях е мал-
ко по-голямо от 100 кв. м и 
включва съжителстващи 
функции като няколко бани 
с врати, които показват 
дали са заети или не.

Property Markets Group 
пък стартира ново друже-
ство - X Social Communities, 
което ще предлага около 
5800 подходящи жилища. 
Компанията в момента 
отдава 120 апартамента 
в Чикаго и още няколко де-
сетки из САЩ.

Тъй като моделът на 
съвместно живеене про-
дължава да се адаптира, 
различните строители 
предприемат и разноо-
бразни подходи към изпъл-
нението на проектите в 
зависимост от нуждите 
на обитателите им в гра-
довете.  
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Холандската поп и джаз 
певица Каро Емералд ще 
изнесе първия си концерт 
у нас в столичната зала 
„Универсиада“ на 2 март. 

Каролин Есмералда ван 
дер Леу дебютира под сце-
ничното име Каро Емералд 
през юли 2009 г. със сингъла 
Back It Up, който я изстрел-
ва светкавично на върха. 
Последвалият й хит A Night 
Like This също превзема 
първите места в холанд-
ските класации.

Вдъхновена от филми-
те и музиката на 40-те и 
50-те години на ХХ в., пе-
вицата създава своя първи 
албум Deleted Scenes from 
the Cutting Room Floor. За-
разителното му звучене 
включва както танцувален 
джаз, така и песни в стил 
танго и мамбо. Албумът 
покорява музикалните кла-
сации в Холандия, като 

бележи платинен статус 
само за 6 седмици. Изклю-
чителният успех продължа-
ва – той остава на първа 
позиция 30 седмици, подо-
брявайки рекорда, поста-
вен от Майкъл Джексън за 
Thriller. Забележителният 
платинен албум с продаж-
би над 1,3 милиона копия в 
Европа е разпространен в 
над 40 държави. 

След като завладява 
Стария континент, очаро-

вателната певица събира 
идеи за втория си албум. 
The Shocking Miss Emerald 
излиза през 2013 г. и заема 
първо място в класациите 
на Великобритания. Албу-
мът е вдъхновен от шоу-
бизнеса и модата в периода 
1920 - 1960 г., като главна-
та тема в него е стилът, 
който винаги е играел ва-
жна роля в света на Каро 
Емералд. 

Магнетичната певица 

често бива възхвалявана за 
своите впечатляващи из-
пълнения на живо. Танцувал-
ните бийтове, заразител-
ните песни и обаятелното 
излъчване я превръщат в 
безспорен феномен. 

Билетите за концерта 
на Каро Емералд в София са 
на цени между 50 и 80 лв., 
като могат да бъдат на-
мерени в разпространител-
ските мрежи на Ticketpro и 
Eventim.

Джо Кавалиър, млад евреин със силно сценично при-
съствие, обучен в класическото магическо изкуство на 
безсмъртния Хари Худини, току-що е успял да избяга от 
окупираната от нацисти Прага и е пристигнал в Ню 
Йорк. Джо има само едно желание – да води докрай своя-
та война със силите на злото, и само една мечта – да 
види близките си спасени. Неговият братовчед Сами 
Клей си търси партньор в измислянето на герои, истории 
и илюстрации за новата хитова вълна в Америка – ко-
миксите. Така започва историята на едно незабравимо 
партньорство и приятелство. 

От болката, мечтите и загубите си Джо и Сами 
съумяват да изплетат истории, вълнуващи сърцата на 
всички, които мечтаят  за приключения. Но най-незабра-
вимо си остава това на Кавалиър и Клей, започнало сред 
вълшебството на Стара Прага, в сянката на легендите 
за Голема, преминало през ужаса на Втората световна 
война, през артистичния свят на предвоенен Ню Йорк до 
безмилостните ледове на Антарктика. Пътят на двама-
та приятели  ги отвежда дълбоко в сърцето на Манха-
тън и на набиращата все по-голяма скорост рекламна 
индустрия, тласкана неизменно напред от добрата ста-
ра американска амбиция – през  любовни мъки, разочаро-
вания и напразни копнежи. Изкачвайки се от улиците на 
Бруклин до върховете на „Емпайър Стейт Билдинг“, Джо и 
Сами извайват своите кариери щрих след щрих - толкова 
ярко, сякаш ги рисуват пред очите ни. 

Обхващайки различни континенти и епохи, „Неверо-
ятните приключения на Кавалиър и Клей” се превръща в 
една от творбите, дефиниращи модерната американска 
литература. Романът на Майкъл Шейбон е носител на 
наградата „Пулицър”, избран за една от 10-те най-добри 
книги на десетилетието от списание „Ентертейнмънт 
Уийкли” и за един от 12-те най-добри романа на XXI век 
от BBC.

Писателят, който е носител на наградите „Небюла” 
и „Хюго”, работи и в областта на киното и е известен 
като един от сценаристите на блокбъстърите „Спай-
дърмен 2” и  „Джон Картър”. Автор е на над десет романа 
в най-различни жанрове, сред които янг адълт, научна 
фантастика и комикси. През 2011 г. е приет за член на 
Американската академия за изкуство и литература.

Магнетичната 
певица често 
е възхвалявана 
за своите 
впечатляващи 
изпълнения  
на живо

Култовите банди - „Хи-
подил“, „Контрол“, „Ревю“ 
и „Нова генерация", се съ-
бират за първи път за-
едно на голяма сцена за 
исторически рок концерт 
в зала „Арена Армеец“. На 
21 април легендарните 
групи, основоположници 
на българския ню уейв и 
пънк рок и създатели на 
ъндърграунд културата в 
края на 80-те и 90-те го-
дини на миналия век, ще 
зарадват хиляди фенове в 
оригиналните си състави 

(доколкото това е възмож-
но), както и с новите си 
попълнения.

Близо 40 музиканти ще 
се качат последователно 
на сцената, за да изпъл-
нят може би за последен 
път на живо в тези със-
тави някои от любимите 
за цели поколения песни. 
„Бате Гойко“, „Най-щаст-
ливият ден“, „Под шарена-
та сянка“, „Само двама“ 
и още много класики ще 
звучат под мотото „Въ-
преки всичко!” - въпреки 

забраните, въпреки омра-
зата, въпреки егото, въ-
преки разделите, въпреки 
времето, въпреки състоя-
нието...

Интересен факт е, че 
всяка от тези групи през 
2018 г. навършва 30 го-

дини от създаването си. 
Билетите за концерта 
са на цени от 35 и 40 лв. 
в разпространителската 
мрежа на Eventim. В деня 
на събитието и на място 
те ще се продават по 45 
и 50 лв.

Стивън Дорф ще се включи в третия сезон на се-
риала „Истински детектив", в който ще вземат учас-
тие също Махершала Али („Лунна светлина") и Кармен 
Еджого („Селма", „Фантастични животни и къде да ги 
намерим").

Историята ще се завърти около страховито пре-
стъпление в сърцето на Озаркс и мистерия, която се 
задълбочава вече три десетилетия и е представена в 
три различни времеви периода.

Махершала Али ще влезе в ролята на детектив Уейн 
Хейс, а Стивън Дорф ще се превъплъти в неговия парт-
ньор Роланд.

Както и при страхотния първи сезон на „Истински 
детектив“, Ник Пизолато ще бъде единствен сцена-
рист, с изключение на четвърти епизод, който е на-
писал заедно с Дейвид Милч. Режисьор ще е Джеръми 
Солниър заедно с Пизолато, който ще направи дебюта 
си в тази роля.

Историята просле-
д ява  при к лючени ята 
на Пол Сафранек (Мат 
Деймън), обикновен чо-
век от Омаха, който не 
спира да мечтае за по-
добър живот със съпру-
гата си Одри (Кристен 
Уиг ) .  Междувременно 
човечеството е на ръба 
на пренаселване на пла-
нетата и учените нами-
рат радикално решение, 
за да се справят с про-
блема, като смаляват 
хората до височина от 
едва 13 сантиметра.

Всички скоро уста-

новяват за колко повече 
материални блага могат 
да им стигнат парите в 
един умален свят. Под-
лъгани от обещанието 
за охолен живот отвъд 
всичките им мечти, Пол 
и Одри се решават да се 
подложат на рисковата 
процедура, за да поемат 

на едно приключение, 
което ще промени живо-
та им завинаги.

„Малък голям живот“ 
е най-скъпоструващият 
филм в кариерата на ре-
жисьора Александър Пейн 
(„Отбивки“, „Небраска“) – 
бюджетът му е около 80 
млн. долара.
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Френската Ривиера 
е дестинация за хората, 
които обичат комбинаци-
ята от лукс и автентич-
ната атмосфера на Про-
ванс. Но освен Ница и Кан 
има още един град, който 
впечатлява с невероятно 
красива атмосфера. Това 
е Антиб, разположен на 
скалист нос на брега на 
Средиземно море. Той е 
един от най-известните 
курорти на Ривиерата. 

Селището е основано 
през V век пр.н.е. от гръц-
ки колонисти с името Ан-
типолис. По-късно - през 
27 г. пр.н.е., става част 
от Римската империя и 
е център на средиземно-
морската търговия. Кре-
постите и пристанището 
са реконструирани през 
XVII век.

Днес в Музея по исто-
рия и археология край укре-
пленията са представени 
гръцки, римски и други на-
ходки в две големи  зали с 
цилиндрични сводове.

В Антиб има 4 яхтени 
пристанища с общо 3 хил. 
места за закотвяне на 
плавателни съдове. 

Най-луксозните яхти 

акостират на порт Vauban.

 От пристанището мо-
жете да се отправите към 
Стария град, като първо 
минете през пазара. Тук 
се продават прясна риба, 
местни плодове и зелен-
чуци. 

Разбира се, Вашият 
маршрут може да се пре-
върне в прекрасна разход-
ка по „Променад дю Солей“. 
По слънчевия булевард са 
разположени множество 
кафенета, от които се 
разкрива красива гледка 
към града. Те са непосред-
ствено до морето, така 
че можете да стъпите 
на пясъка и да потопите 
краката си в Средиземно 
море, докато се наслажда-
вате на вкусните френски 
ястия и питиета под зву-
ците на вълните. 

Преди да се отправите 
към Стария град, отидете 
до основната забележи-
телност на Антиб - замъ-
ка „Грималди“. Той се изви-
сява върху укрепленията 
над морето. В него през 
1946 г. отсяда гениални-
ят Пабло Пикасо. От прес-
тоя му, който сам счита 
за много плодотворен, са 
едни от най-хубавите му 
картини - „Радостта от 
живота“, „Нощен риболов в 
Антиб“ и др., които дарява 
на града. 

От 1966 г. 

замъкът „Грималди“ е обя-

вен за Музей на Пикасо.

Тук са изложени около 
250 негови творби, а също 
и картини на други ху-

дожници като Никола дьо 
Стал и Амедео Модиляни. 
На терасата са поста-
вени скулптури на Хоан 
Миро и Конрад Риш, които 
изглеждат впечатляващо 
на фона на морето.

В Стария град улички-
те са тесни, калдъръмени 
и с много магазинчета, в 
които наред със сувени-
рите може да се види как 
се практикуват занаяти. 
Вечерите са идеални за 
посещение на някой от 
малките ресторанти, 
сгушени в подножието на 
високите сгради.

Тук художникът Жан-
Люк Пеле е създал цяла пе-
щера от шоколад, в която 
можете да седнете и да 
опитате тази сладка пре-
лест. 1,5 т са използвани, 
за да се направят различ-
ните стаи. Можете да се 
запознаете и с начина, по 
който са създадени дели-
катесите, да дегустира-
те вкусните творения 
и разгледате шоколади, 
които са подредени като 
книги в библиотека.

Морските дарове също 
са на изключителна почит 
в Антиб. Световноизвес-
тен в това отношение е 
ресторант „Бакон“. При-
тежаван е повече от 50 
години от една и съща 
фамилия. „Бакон“ е извес-
тен отдавна с буябес – 
гъстата, но изтънчена 
рибена супа. Тя се поднася 
в специално гърне и е още 

по-вкусна, ако се сервира 
на откритите тераси с 
изглед към колоритното 
пристанище и залива на 
Антиб.

Наблизо ще усетите 
и очарователния дух на 
Франсис Скот Фицдже-
ралд, който витае из 

хотел „Кап Еден Рок“.

П о с т р о е н  е  к р а й 
стръмни скали през 1870 г. 
като дворец, заобиколен 
от 80 декара благоуханни 
градини, борове и вековни 
палми, по една от най-из-
ключителните брегови 
линии в света. 

В романа „Нежна е 
нощта” мястото е обез-
смъртено като хотел 
„Етранже“ - въплъщение-
то на светския живот. 
От времето на неговото 
тържествено откриване 
принцове и крале, херцози 

и херцогини и други зна-
менитости са редовни 
гости. И днес хотел „Кап 
Еден Рок“ продължава да 
е едно от местата, къ-
дето можеш да откриеш 
Ривиерата, позната от 
литературата на 20-те 
години и филмите от 50-
те на ХХ в. с участие на 
Бриджит Бардо. Луксозни-
ят апартамент „Мадона“, 
чиято просторна, окъпа-
на от слънцето тераса е 
с изглед към Леринските 
острови и планинския ма-
сив Естерел, е едно от 
най-добрите предложения 
за отсядане на Ривиерата. 
Тук не приемат кредитни 
карти, така че трябва да 
имате достатъчно пари в 
брой. 

За най-любознателни-
те има още няколко кул-

турни забележителности, 
които трябва да се посе-
тят, като 

Военноморския музей на 

Наполеон.

Крепостта на прис-
танището Le Fort Carre 
датира от 1550 г. Наполе-
он Бонапарт е живял тук 
и се връща по-късно като 
затворник. Има органи-
зирани посещения във Le 
Fort Carre по няколко пъти 
на ден. 

В края на своето пъту-
ване трябва непременно 
да отидете в красивия и 
богат квартал „Жуан ле 
Пен“. В началото на XX век 
той е присъединен към ос-
новния град. Тогава става 
едно от най-посещавани-
те места от музиканти, 

артисти, художници и бо-
гаташи. 

В „Жуан ле Пен“ има 
много ресторанти, казина 
и дискотеки, където кипи 
нощен живот. Американ-
ският джаз саксофонист 
Сидни Бекет се влюбва в 
това място и през 1951 г. 
празнува  тук  своята 
сватба. Всяка година през 
юли в „Жуан ле Пен“ се 
провежда световен джаз 
фестивал. Железопътни-
ят магнат Франк Гулд от-
крива тук първото лятно 
казино. 

Наблизо са обществе-
ните плажове, които са 
скалисти, но ненакърнени 
от човешка дейност. Все-
ки, който реши да посети 
Ривиерата и да се отбие в 
Антиб, ще има едно неза-
бравимо изживяване.

Изглед към Антиб и пристанището

Изрисуваният купол на катедралата

Красива къща в Стария град

Музеят на Пикасо в замъка „Грималди“

Част от римски акведукт в 

околностите на Антиб

Страхотният порт Vauban

Типичен плаж
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Спортната 2018 г. ще 
бъде доста интензивна и 
ако любителите на футбо-
ла с нетърпение очакват 
Мондиала, то за всички 
останали фенове също 
ще има атракции. Освен 
Световното по футбол в 
Русия тази година несъм-
нено ще бъде запомнена и 
с ХХIII Зимни олимпийски 
игри. 

Те ще се проведат в 
Пьонгчан, Южна Корея, от 
9 до 25 февруари 2018 г. 
Това е вторият път, в 
който страната приема 
подобен голям форум след 
Лятната олимпиада през 
1988 г., която бе в Сеул.

Припомняме, че градът 
домакин Пьонгчан бе из-
бран след само едно гла-
суване на 6 юли 2011 г. по 
време на 123-тата сесия 
на Международния олим-
пийски комитет (МОК) в 
Дърбан, Република Южна 
Африка. Той бе предпо-
четен пред другите два 
кандидата - Мюнхен и 
Анси. Малкият град в пла-
нината Таебаек ще при-
ветства церемониите по 
откриването и закриване-
то, както и голяма част 
от програмата на снеж-
ните спортове. Според 
електронната страница 
на Олимпиадата „Алпий-
ски състезания“ те ще се 
проведат в Йонгсеон, а за 
другите дисциплини ще до-
макинства крайбрежният 
град Гангнюнг. В тях ще 
състоят и Параолимпий-
ските игри (9 - 18 март 
2018 г.).

Подготовката

Въпреки усложнената 
обстановка на Корейския 
полуостров Южна Корея 
си поставя за цел това да 
са едни от най-впечатля-
ващите Олимпийски игри 
в историята на зимните 
спортове. Съоръженията 
вече са готови почти из-
цяло. Инфраструктурата 
е обновена. Построена 
е нова високоскоростна 
влакова отсечка, която 
свързва летището в Ин-
чон със Сеул и Пьонгчан. 
Така разстоянието меж-
ду столицата и Пьонгчан 
(163,4 км) вече се измина-
ва за 69 мин., а пътят от 
летище Инчон до Пьонгчан 
(227,9 км) се взима за едва 
час и половина.

Организаторите на 
грандиозното събитие са 
готови и за всякакви не-
предвидени ситуации, тъй 
като олимпийската лока-
ция се намира доста близо 
до границата със Северна 
Корея. Тя разделя и райо-
на Гангуон на две, но об-
ластният управител Чой 
Мун-сун гледа с чувство 
за хумор на нещата. „Дос-

татъчно е да не бъркате 
Пьонгчан (Pyeonchang) 
с Пьонгянг (Pyongyang е 
международното име на 
Пхенян), както беше на-
правил един делегат от 
Кения и това му костваше 
няколко часа разпити на 
летището в Пхенян и ня-
колко хиляди долара глоба 
за недоразумението”, е 
обяснил той.

Преди дни обаче Север-
на Корея смени позицията 
си и обяви, че ще изпрати 
както свои състезатели, 
така и зрители на Игрите 
в южната си съседка. 

„Ще направим Южна 
Корея лидер в зимните 
спортове и зимния тури-
зъм в Азия”, са заявили от 
Олимпийския комитет и 
въпреки че на няколко пъти 
се налагаше да искат уве-

личаване на бюджета, 
всички вярват, че целта 
оправдава средствата. 
Подготовката на Игрите 
струва близо 13 млрд. до-
лара. Освен спорт в Пьонг-
чан ще могат да се видят 
много неща за първи път – 
Omni-view (гледната точ-
ка на спортистите) тех-
нологии, холограми и 3D 
без очила, IoT (Internet of 

Things) и персонализирани 
услуги, хуманоидни роботи, 
най-бързият интернет в 
света.

Готови са вече и две-
те олимпийски села, които 
разполагат с 1522 апарта-
мента и 6608 легла. Поч-
ти толкова са и местата, 
подготвени за журналисти 
в медийното село.

Олимпийският коми-
тет на PyeongChang 2018 
се е постарал да улесни 
максимално и посетите-
лите. Осигурени са 42 984 
стаи за тях, разположени 
на разстояние до един час 
от олимпийските зони.

Състезанията

През 17-те олимпийски 
дни атлетите ще спорят 
в общо 102 състезания 
в над 15 спортове. МОК 
включи и четири нови дис-

циплини в програмата на 
Игрите в Пьонгчан. Това 
са биг еър в сноуборда, 
смесени двойки в кърлин-
га, масов старт в бър-
зото пързаляне с кънки и 
отборни състезания в ски-
алпийските дисциплини. 
МОК изключи паралелния 
слалом в сноуборда.

Билетите

Организаторите на 
Пьонгчан 2018 съобщиха, 
че към края на декември 
вече са продадени 61% 
от отпуснатите билети. 
45 дни преди началото 
на XXIII Зимни олимпий-
ски игри са изкупени 655 
хиляди от наличните над 
милион пропуска. Най-го-
лям интерес има към със-
тезанията в алпийските 

ски, за които са продаде-
ни 81% от билетите. На 
второ място се нарежда 
ски бягането със 79%. До-
бре върви и продажбата 
на билетите за шорттре-
ка и бързото пързаляне с 
кънки - 74%. Притесните-
лен за организаторите е 
интересът към биатлона 
(41%), който по традиция е 
сред най-гледаните зимни 
спортове. По-слабо върви 
продажбата и за северна-
та комбинация (47%). За 
церемонията по открива-
нето на Игрите, която ще 
се проведе на Олимпийския 
стадион в Пьонгчан, са из-
купени 67% от билетите, 
а за тази по закриването 
- 35%.

В последните два ме-
сеца продажбите са ско-
чили двойно. В края на ок-
томври са изкупени само 
30,3% от пропуските. 
Заради слабия интерес 
банките в Южна Корея по-
могнаха със закупуването 
на билети за близо един 
милион долара.

Организаторите обя-
виха, че продажбите са 
се увеличи драстично от 
1 ноември, когато в Южна 
Корея започна щафетата 
с Олимпийския огън. Друга 
от причините, която беше 
изтъкната, е отварянето 
на новата високоскорост-
на магистрала между Сеул 
и Пьонгчан.

За първи път в историята 

на Зимните олимпийски 

игри ще бъдат 

раздадени 222 сета 
медали, за които ще се 
борят 3000 спортисти от 
цял свят. 

Часовата разлика меж-
ду Пьонгчан и София е 8 
часа.

Тигърът Соохоранг, 
както и азиатска черна 
мечка на име Бандаби бяха 
избрани за талисмани на 
Олимпиадата.

Легендата на алпий-
ските ски Боде Милър ще 
бъде един от коментато-
рите на събитието. Аме-
риканецът ще е лице на 
една от основните теле-
визии, които ще излъчват 
състезанията за Европа. 
Милър се присъединява 
към впечатляващия екип 
от експерти, включващ 58 
олимпийци, записали общо 
151 участия и 75 медала на 
Олимпийски игри.

Организаторите в 
Пьонгчан са притеснени 
от прогнозата за лоши 
метеорологични условия 
по време на церемониите 
по откриването и закри-
ването на форума. Очаква 
се вятърът на Олимпий-
ския стадион в Пьонгчан 
да понижи температури-
те до минус 14 градуса по 
Целзий. Опасенията са, че 
близо 35 хил. души ще бъ-

дат изложени на екстрем-
но време в продължение на 
няколко часа. Като част 
от мерките срещу студа 
се планират превантивни 
дейности за зрителите 
преди началото на цере-
мониите. Присъстващите 
ще получат одеяла, а про-
верките на входовете ще 
бъдат ускорени. Спорт-
ното министерство на 
Южна Корея потвърди, че 
обмисля възможността да 
инсталира стъклени пане-
ли, които да спират пори-
вите на вятъра.

И з г р а жд а н е т о  н а 
Олимпийския стадион в 
Пьонгчан струва 58 млн. 
долара, като за да бъдат 
спестени време и пари, 
съоръжението няма покрив 
или козирка за зрителите.

Председателят на Българ-

ския олимпийски комитет 

(БОК) 

Стефка Костадино-
ва заяви, че около 20 род-
ни спортисти от общо 
42-членната делегация ще 
представляват страната 
ни в Пьонгчан. В интервю 
за БНТ Костадинова до-
бави, че по нейно мнение 
реални шансове за меда-
ли имат сноубордистите 
Радослав Янков и Алексан-
дра Жекова, както и със-
тезателите по биатлон. 
Председателят на БОК се 
надява това да бъде „най-
добрата българска зимна 
олимпиада“.

Припомняме, че Българ-
ската федерация по ски 
(БФСки) успя да защити 
реномето си на отличен 
организатор на старто-
ве за Световната купа и 
в сноуборда. Това стана 
по време на календарната 
конференция на Междуна-
родната федерация по ски 
(ФИС) в Порторож, Сло-
вения. Там Комитетът по 
сноуборд към ФИС одобри 
кандидатурата на БФСки 
да приеме стартове за 
Световната купа в Бан-
ско през януари 2018-а. 
Програмата включва от 
26 до 28 януари два пара-
лелни гигантски слалома 
при мъжете и жените и 
спийдбордеркрос пак за 
мъже и жени.

Участие в състезание-
то в Банско освен Янков и 
Жекова се очаква да взе-
мат още Валентин Мила-
динов и Теодора Пенчева.

От алпийците добър 
старт на сезона напра-
ви Камен Златков, който 
се класира на подиума в 
старт за ФИС в Леви и за-
писа рекордни точки в ги-
гантския слалом в Швеция. 

Алберт Попов се завръ-
ща след контузия. Йоан То-
доров също се възстанови 
след травма и се включи 
в стартове на ФИС в ги-
гантския слалом. Тримата 
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ще участват на Младеж-
кото световно първен-
ство в Давос (1-8 февру-
ари). 

При дамите Мария 
Киркова започна сезона с 
класирания от 12-о до 20-о 
място в слалома и гигант-
ския слалом.

И световният шампи-
он в ски скока при младе-
жите за 2011 г. Владимир 
Зографски навлиза във 
форма, тренирайки под ръ-
ководството на сребърния 
медалист от Олимпиада-
та в Калгари през 1988 г. 
Матиас Зупан. 

Силно започна сезона 
водещият ни състезател 
в ски бягането Веселин 
Цинзов, който на 19 ноем-
ври в Саариселка постиг-
на победа на 15 км свобо-
ден стил и пето място на 
10 км класически стил. 

21-годишният талант 

Йордан Чучуганов също 
демонстрира прогрес с 
18-ото място за ФИС във 
Финландия на 15 км сво-
боден стил и 22-рото на 
10 км класически стил. 

При жените Антония 
Григорова се класира 18-а 
на 10 км свободен стил в 
старта за ФИС в Саари-
селка.

Най-добрата българска 

сноубордистка Александра 

Жекова заяви, че

си е поставила много 
амбициозни цели за новия 
сезон. Състезателката 
ни ще участва на шест 

старта от Световната 
купа по сноуборд преди го-
лемия форум и ще загрее 
за тежките предизвика-
телства в южнокорейския 
град.

„Положих доста усилия 
в последните две години 
и успях да се възстановя 
след две много тежки кон-
тузии. Беше дълъг път, но 
научих доста. Тази година 
се чувствам по-добре... 
Поставила съм си лични 
цели, които са много ви-
соки и амбициозни както 
обикновено. Подготовка-
та премина добре. Сега 
съм в страхотна форма, 
може би най-добрата за 
мен в последните години, и 
гледам напред“, коментира 
още Александра Жекова, 
която ще участва на чет-
върта поредна олимпиада.

Радослав Янков 

също заяви, че вече е 
много по-уверен в себе си 
и ще гони високи резулта-
ти на Игрите през 2018 г.

„Сега се чувствам по-
уверен, по-сигурен в себе 
си. Отивам на Олимпий-
ските игри с друга нагла-
са. Разбира се, напреже-
нието ще бъде по-голямо 
заради високите очаква-

ния към мен“, каза на прес-
конференция на БФСки Ян-
ков, за когото Пьонгчан ще 
бъде втора олимпиада.

И той остава доволен 
от подготовката си за но-
вия сезон. „Всичко премина 
много добре. Здрав съм и 

този път взех квотата 
безпроблемно. Надявам 
се да покажа потенциала 
си. Приоритет за мен са 
Олимпийските игри и Све-
товната купа в Банско”, 
добави той.

Първият старт на Ян-
ков бе на 14 декември в Ка-
реца (Италия). Очаква се 
той да участва в общо 11 
състезания от Световна-
та купа до Олимпийските 
игри - 3 бяха през декем-
ври, а още 8 предстоят 
през януари.

Надеждата на българските 

ски Алберт Попов 

също е амбициран за 
голям успех в Пьонгчан. В 
интервю той разкрива, че 
целта му е влизане в топ 
15. „Топ 15 е смела цел за 
дебютант, но задачите са 
за това - да се опиташ да 
ги изпълниш или дори над-
скочиш. Тръгвам за Олимпи-
адата с надеждата да съм 
свеж. Тя идва точно след 
Световното първенство 
за юноши и може би ще съм 
леко уморен. Дано да успея 
да си почина за един ден и 
да докажа, че и българите 
сме бързи в ските”, каза 
още Попов.

Софиянецът допълни, 
че е амбициран за трофей 
от СП за юноши.

„Миналият сезон беше 
много силен за мен, защото 
бях пропуснал предишния и 
исках да докажа на себе си, 
че все още ме бива“, до-
пълни алпиецът. „Направих 
влизания и пробиви в топ 
30, което е добре. В три 
от дисциплините даже по-
паднах в топ 10. Предста-
вянето ми не беше лошо, но 
не беше максимално. Бях 
малко изморен, защото не 
уцелих формата си. Сега 
се надявам на още по-добри 
резултати”, добави той.

Засилен допинг контрол

„Състезателите от 
зимните спортове са 
дали около 7 хиляди допинг 

проби по време на подго-
товката за Олимпийските 
игри в Пьонгчан 2018“. Това 
е съобщил на пресконфе-
ренция в Лозана прези-
дентът на Медицинската 
комисия към МОК Ричард 
Бъджет. „При подготов-
ката за Олимпиадата в 
Пьонгчан за последните 
две години до ноември 
2017 г. са направени около 
7 хиляди допинг теста на 
близо 4000 спортисти от 
62 страни. Това е с 50% по-
вече от проверките преди 

Летните игри в Рио де Жа-
нейро“, е добавил той. 

Общият брой на допинг 
тестовете до началото 
на състезанията в Пьонг-
чан се очаква да достигне 
20 хиляди.

„Ще има много повече 
проверки през месеца, тъй 
като сме в зимния сезон. 
Руските спортисти са 
тествани повече, откол-
кото представителите 
на другите държави“, е 
съобщил президентът на 
Медицинската комисия 
към МОК.

Русия 

Голямата новина дойде 
в началото на декември 
2017 г., когато бе обяве-

но, че Руската федера-
ция официално е получила 
забрана да излъчва свои 
представители на пред-
стоящата Зимна олимпи-
ада. Нейните спортисти 
ще могат да участват, но 
под неутрален флаг, съоб-
щиха от МОК. За да бъдат 
допуснати до Игрите, със-
тезателите от Русия ще 
трябва да докажат, че са 
чисти от допинг. Спорти-
стите, които са били на-
казвани за нарушаване на 

антидопинговите правила, 
нямат право да участват 
в Пьонгчан.

Допуснатите ще се 
състезават под името 
„Олимпийски атлети от 
Русия”. Те ще носят екипи 
с това име под олимпий-
ския флаг. При евенту-
ални техни победи и при 
появата им на церемонии-
те по откриването и за-
криването на Игрите ще 
звучи олимпийският химн 
вместо руският. Спечеле-
ните от тях медали няма 
да бъдат причислени към 
общия брой отличия на 
страната.

В допълнение на Руския 
олимпийски комитет е на-
ложена глоба от 15 млн. 
долара. Вицепремиерът на 
страната Виталий Мутко 
получи доживотна забрана 
за участие в олимпийски 
игри, а членът на Изпълни-
телния комитет на МОК 
Александър Жуков е от-
странен от поста си.

Олимпийският коми-
тет наложи наказание на 
още двама руски ръково-
дители – изп. директор на 
организационния комитет 
на Сочи 2014 Дмитрий 
Чернишенко и Юрий Нагор-
нийх, който беше зам.-ми-
нистър на спорта, докато 
начело на ведомството 
беше Мутко.

До решението на МОК 
се стигна след 17-месечно 
разследване, водено от ко-
мисия, оглавявана от бив-
шия президент на Швейца-
рия Самуел Шмид. 

Така Русия ще пропусне 

втора поредна олимпиада 
след Летните игри в Рио 
де Жанейро през 2016 г.  

„Самата Русия няма 
да бойкотира Игрите“, е 
заявил президентът Вла-
димир Путин. Той е дал зе-
лена светлина на спорти-
стите да се състезават 
в Пьонгчан под неутрален 
флаг.

Руският президент е 
посочил, че много спорти-
сти са се готвили цял жи-
вот за това състезание и 
той няма право да ги спре. 
„Те са претърпели сериоз-
ни лишения през годините 
и за тях това е много ва-
жно. Нямаме моралното 
право да спрем някого от 
участие”, е добавил Пу-
тин.

Междувременно ру-
ската държавна телеви-
зионна и радиопредава-
телна компания (ВГТРК) 
и частният канал „Мач 
ТВ” спазиха заканата си 
да бойкотират Игрите. 
Те потвърдиха, че се от-
казват от излъчване на 
състезанията в Пьонгчан 
заради наказанието на Ру-
сия.

Без съмнение отсъст-
вието на руснаците ще се 
усети не само при разпре-
делението на медалите, но 
и заради липсата на някои 
много атрактивни и дока-
зали се състезатели. Това 
обаче няма да спре хода 
на събитията и феновете 
на зимните спортове ги 
очаква едно ново зрелище 
с много обрати и ледени 
драми.

Една от най-интересните надпревари на Олимпиадата 

както винаги ще бъде турнирът по хокей. САЩ и Канада по 

традиция са големите фаворити, а емоциите без съмнение 

ще бъдат на ниво. Ето и програмата на сблъсъците:

14.02. 14:10 САЩ Словения 

14.02. 14:10 Словакия OAR 

15.02. 05:10 Финландия Германия 

15.02. 09:40 Норвегия Швеция 

15.02. 14:10 Чехия Южна Корея 

15.02. 14:10 Швейцария Канада 

16.02. 05:10 САЩ Словакия 

16.02. 09:40 OAR Словения 

16.02. 14:10 Финландия Норвегия 

16.02. 14:10 Швеция Германия 

17.02. 05:10 Канада Чехия 

17.02. 09:40 Южна Корея Швейцария 

17.02. 14:10 Словения Словакия 

17.02. 14:10 OAR САЩ 

18.02. 05:10 Германия Норвегия 

18.02. 09:40 Чехия Швейцария 

18.02. 14:10 Канада Южна Корея 

18.02. 14:10 Швеция Финландия
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В следващия брой очаквайте

ТЕМАОБЩИНИ
Бюджетите на Стара Загора 
и Пловдив гарантират мащабни 
инвестиционни проекти

ЛЕСИЧОВО – 
интернационалната община 
в Горнотракийската низина
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Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 

Каравелов“

2017 г.

Юбилеен 

плакет на 

ВТУ „Тодор 

Каблешков“

2017 г.

Годишната награда 

на ББАПБ „Медия на 

годината“ за 2014 г. за 

принос в областта на 

пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на 

Съюза на юристите в 

България  и на Висшия 

съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. 

на Националната 

асоциация на 

медиаторите и 

Съюза на юристите в 

България за специален 

принос и подкрепа 

за утвърждаване на 

медиацията
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Елица Илчева

Всяка година на пазара 
излизат най-луксозни изда-
ния на изискани напитки, 
които остават незабеляза-
ни, но сега сайтът Luxatic.
com, който търси блясъка 
във всички сфери, е подбрал 
няколко селекции твърд ал-
кохол, създадени през 2017-а. 
Решаващ за избора е бил не 
само вкусът на огнената 
вода, но и начинът, по-който 
е представена в бутилките. 

Macallan

Лимитираната  се -
рия на Macallan Masters of 
Photography Steven Klein 
Edition, посветена на май-
стора на фотографията 
Стивън Клейн, е съставе-
на от едва хиляда бутилки. 
Но още по-интересен е фа-
ктът, че това е първият 
път, когато шотландска-
та марка използва преди 
бутилиране бурета за вино 
„Риоха“, което води до уни-
кален вкус. Дизайнерското 
черно куфарче, в което се 
продава напитката, съ-
държа освен уиски и албум 
с отличителни за фотогра-
фа снимки. Специалният 
пакет включва и запушал-
ка с шахматната фигура 
на коня, както и набор от 
обичайни инструменти за 

барбекю.

Johnnie Walker’s The 

Commemorative 1920 

Edition

Колекцията Johnnie 
Walker’s The Commemorative 
1920 Edition е специалното 
издание на уиски от 1970 
долара, с което се подчер-
тава годината, когато 
Джон Уокър и синовете му 
са пътували от Шотландия 
до 120 страни по света, за 
да рекламират продукцията 
си. Пуснати са на пазара 
само 540 бутилки, които са 
индивидуално номерирани. 
Свеж плодов аромат с фло-
рални нотки на хмел и слад-

ка ванилия отличават вкуса, 
скрит в елегантна лилава 
кожена кутия.

Goslings 

Според експертите 
това е най-изисканият 
ром в света. Известната 
марка Renowned Bermuda 
brand Gosling Brothers Limited 

представи преди няколко 
месеца питието за 10 000 
долара. Goslings е изключи-
телен продукт, изработен 
на Бермудските острови и 
разполагащ със серийно но-
мерирана ръчно направена 
дървена тапа, която затва-
ря бутилка от 750 мл.

Изработени са 166 крис-
тални декантера, които са 
по-малка версия на Купата 
на Америка. Всяка от тях е 
с твърда стъклена запушал-
ка, кожена книга, описваща 
целия процес на производ-
ство, и малък дневник за 
дегустация. Също така си 

заслужава да се спомене по-
лираната дървена кутия, на-
правена от Moran в Англия.

Gordon & MacPhail Private 

Collection Glenlivet 1943

Gordon & MacPhail са ре-
шили да направят живота 
ни много по-добър с огра-
ничената колекция Glenlivet 
1943 - магическо 70-годиш-
но питие. То е едно от най-
старите и най-ексклузивни 
едностранни малцови уис-
кита в света. Течният елик-
сир, който е дестилиран на 
14 януари 1943 г., е бутили-
ран само преди няколко ме-
сеца. При ценообразуване 
той достигна 40 500 дола-
ра за бутилка. Към него са 

включени 4 минидекантера, 
които са уникати. Ръчно 
издухани по специална по-
ръчка, те са украсени със 
златни гравюри. Също така 
ръчно е изработена дървена 
кутия, която е облепена със 
сертификат, представящ 
този продукт на света. 

Macallan

Johnnie Walker’s The Commemorative 1920 Edition

Gordon & MacPhail Private 

Collection Glenlivet 1943

Goslings

МАРШРУТ
Кентърбъри – 
религиозният център 
на Великобритания
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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

петък, 12 януари 2018 Ñòðîèòåë

Блондинка  
кара колата си в 
насрещното платно.
По едно време я 
спират от КАТ  
и я питат:

- Накъде си тръгнала?

- Абе не знам, ама сигурно 
е много лошо място, щом 
всички се връщат оттам. 

Мачтите  
за р. Янтра 
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РЕКЛАМНА 
ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018
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. 

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

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


