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Десислава Бакърджиева

„През февруари стартираме рехабилитацията на 
първия жп участък  София – Елин Пелин“. Това съобщи 
министърът на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията Ивайло Московски в интервю 
за вестник „Строител“. Модернизацията на железо-
пътната линия София – Елин Пелин се финансира от 
Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Обектът 
бе одобрен още при първото набиране на предложения 
по МСЕ през 2015 г. В отсечката София – Елин Пелин, 
включваща 23 км двойна жп линия, ще бъдат инвес-
тирани 120 млн. лв. без ДДС. Изпълнител на проек-
тирането и строителството на участъка е „Келет“ 
АБ ДЗЗД. Срокът на договора, който бе подписан на 
7 ноември 2016 г., е 4 години. От тях 1 година е за 
проектиране и 3 години са за строителство.

Министър Ивайло Московски съобщи още, че 
съвсем скоро се очаква положителен отговор от Ев-
ропейската комисия за проекта за модернизация на 
железопътния участък Елин Пелин – Костенец. Пред-

вижданията са до края на февруари да има подписан 
договор за финансиране по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 – 2020“. Търговете за 
строителството на този обект са в ход и до няколко 
месеца е възможно да се сключат контрактите с из-
браните изпълнители.

„В момента тече подготовката на формуляра за 
кандидатстване (ФК) на лот 3.2 от АМ „Струма“. Ко-
легите от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ра-
ботят по варианта с разделяне на движението на две 
самостоятелни пътни платна, който беше одобрен 
през лятото на 2017 г. Очакваме ФК да бъде подаден 
при нас за одобрение до средата на тази година, след 
което ще се стремим във възможно най-кратки сроко-
ве да го представим за разглеждане на Европейската 
комисия. Плановете на АПИ са до втората половина 
на годината да приключат и тръжните процедури по 
проекта и се надявам до края на 2018 г. да имаме из-
бран строител“, заяви още министър Московски пред 
изданието на КСБ.

Повече по темата четете в интервюто на стр. 6 - 7
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Стойността на обекта е приблизително 120 млн. лв.

Ивайло Московски, 
министър на транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията

Дончо Барбалов, зам.-кмет 
на Столичната община по 
направление „Финанси и 
стопанска дейност”:

Благоевград, Русе 
и Велико Търново 
със сериозен 
собствен принос в 
инвестиционните 
си програми
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Атанас Георгиев - член на Контролния съвет на КСБ 

Емил Христов

При голям интерес и 
препълнена зала за втора 
поредна година се проведе 
среща на всички одобрени 
участници в инициатива-
та „Академия Лидерите” 
с фирма „Винербергер“ 
ЕООД. Студентите се 
запознаха с историята на 
компанията, която беше 
представена от инж. Цан-
ко Миланов, управител на 
фирмата, и инж. Петър 
Петров, мениджър „Про-
дажби“.

„Иновативните мето-
ди за продажба и добаве-
на стойност на решения 
в строителството“ беше 
наименованието на лек-
цията на „Винербергер“ 
ЕООД. „Решихме да се 
спрем на темата за про-
дажбите, защото това 
ще е основният акцент на 

компанията ни през тази 
година. „Академия Лидери-
те“ е прекрасна платфор-
ма за връзка между бизне-
са и младите и се надявам, 
че след презентацията ни 
на всички ще стане по-яс-
на тематиката и ще Ви 
е от полза за в бъдеще“, 
подчерта инж. Миланов 
пред участниците.

По време на събити-

ето младежите получиха 
ценни съвети за различ-
ните възможности за 
представяне на даден 
продукт, а също така и за 
иновациите в търговски-
те практики. Те се запоз-
наха и с фазите и техно-
логията за формиране на 
търговско предложение и 
етапите на клиентската 
пътека.

Снимка авторът

С
ни

м
ка

 К
ос

т
а 

Н
ач

евВаня Гигова, 
ОП на КСБ – 
Смолян 

В края на мина-
лата година стана 
известен случаят 
с опожарен дом на 
седем семейства 
в с. Момчиловци, 
община Смолян. 
Предполагаемата 
причина за възник-
ване на пожара е 
непочистен комин. 
Унищожени бяха покривната конструкция - 
240 кв. м, мебели, техника, домашно имуще-
ство и документи. За щастие пострадали 
нямаше. Огънят е изгасен с над 50 т вода. 
Щетите са огромни. Повече от 15 човека 
останаха без покрив.

Председателят на ОП на КСБ – Смолян, 
Владимир Кехайов пое инициативата да ор-
ганизира благотворителна кампания за на-
биране на средства за възстановяване на 
последиците, възникнали при пожара, и подпо-
магане на пострадалите семейства. В нея се 
включиха шестнадесет фирми – членове на 
ОП на КСБ - Смолян, а именно: „Адванстрой“ 
ЕООД, „Артстрой“ ООД, „Билдер. БГ“ ЕООД, 

„Викторио“ ЕООД, „Диамант-строй“ ЕООД, 
„Едистрой“ ЕООД, „Елгруп 51“ ЕООД, „Ин-
фрастройгруп“ ЕООД, „Красин“ ООД, „Крис-
МТ“ ООД, „Мурджев – транс“ ЕООД, „Ростер“ 
ООД, „СМК Перелик Инвест“ ЕООД, „Строи-
тел“ ЕООД – Златоград, „Томов Трейд“ ЕООД 
и „Юнимекс“ ООД.

Благодарение на адекватното и бързо 
съдействие от страна на компаниите бяха  
събрани средства. Те бяха предоставени на 
представител на пострадалите семейства 
в присъствието на кмета на с. Момчиловци 
Сийка Суркова. Сумата ще бъде разходена 
за ремонт на третия и четвъртия етаж - 
полагане на мазилка и гипсокартон.

Росица Георгиева

Столичният общински 
съвет (СОС) прие бюдже-
та на София за 2018 г. „За“ 
гласуваха 42-ма съвет-
ници, а „против“ - 14.  Де-
батът по предложeната 
финансова рамка продъл-
жи почти четири часа. 
В първоначалния вари-
ант на документа, който 
беше внесен от кмета на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова на 12 
януари, се предвиждаше 
размерът на средствата 
да е 1,459 млрд. лв. В зала 
председателят на Комиси-
ята по бюджет и финанси 
към СОС Орлин Алексиев 
предложи завишаване на 
приходната и разходната 
част със 7 млн. лв. Сред-
ствата ще бъдат вложени 

в градския транспорт, в 
почистване на гробищни 
паркове, улично осветление 
и отчуждаване на частни 
терени за реализиране на 
инвестиционни намерения 
на общината. Предложе-
нието беше прието. 

 „За 2018 г. ще разпо-
лагаме с над 1,5 млрд. лв. 
Това е едно от най-красно-
речивите доказателства 
за доброто управление на 
общината. Ясна е тен-
денцията за постоянен 
ръст на собствените 
приходи, което се отчи-
та от 2012 г. до сега. 
Тази година предвижда-
ме те да са 661 млн. лв.“, 
заяви кметът Фандъкова 
и подчерта, че най-голе-
мият проект, който ще 
продължи да се изпълнява, 
е третият лъч на метро-

то. Други обекти, които 
ще се реализират  през 
тази година, са разшире-
нието на бул. „Тодор Каб-
лешков“ от бул. „България“ 
до ул. „Костенски водопад“, 
подходите към Северната 
скоростна тангента на 
Софийския околовръстен 
път, обновяването на 
ул. „Граф Игнатиев“, както 
и на пространството око-
ло храм-паметника „Алек-
сандър Невски“. Ще про-
дължат инвестициите в 
образователна, спортна и 
културна инфраструктура. 

Повече за приоритети-
те във финансовата рамка 
на СО през 2018 г. четете 
в интервюто със зам.-кме-
та по направление „Финан-
си и стопанска дейност“ 
Дончо Барбалов

Снимка Румен Добрев
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Вицепремиерът Томислав Дончев: 

Свилена Гражданска 

„Четирите приоритета 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
са бъдещето на Европа и 
младите хора, икономиче-
ски просперитет и социал-
но сближаване, европейска 
перспектива и свързаност 
на Западните Балкани, си-
гурност и стабилност в 
силна и единна Европа, ци-
фрова икономика и умения 
на бъдещето“. Това заяви 
вицепремиерът Томислав 
Дончев по време на засе-
дание на Комисията за 
регионално развитие към 
Европейския парламент при 
представяне на основните 
задачи по време на Българ-
ското председателство. 

„Само до преди двай-
сет години на Балканите 
се водеше война, раните, 
от която все още не са за-
раснали. През този период 
всички ние и България, и 
Съюзът стояхме и гледах-
ме какво се случва. Мисля, 
че подобен сценарий за в 
бъдеще може да бъде из-
бегнат само ако успеем 
да дадем ясна политиче-
ска перспектива на всички 
страни, които са част от 
Западните Балкани. Там, 
където има просперитет 
и се споделят общи цен-
ности, нашият истори-
чески опит ни е научил, 
че няма войни“, подчерта 
той. 

Дончев обърна внима-
ние, че 

предстои интересен 

дебат по отношение на 

бъдещето на кохезион-

ната политика. 

„Давам си сметка, че 

изразът е клише, но съ-
щевременно отразява в 
пълна степен периода, 
през който се провежда 
Българското председа-
телство. Той е съвсем в 
духа на древното китай-
ско проклятие – да живе-
еш в интересни времена. 
От една страна, пред нас 
стоят всички традицион-
ни предизвикателства, 
свързани с необходимост-
та от сближаване и по-до-
бра конвергенция. От дру-
га, са новите приоритети 
– миграция и сигурност“, 
обясни вицепремиерът и 
подчерта, че излизането 
на Обединеното кралство 
от Съюза предполага и 
финансови, политически 
и икономически предизви-
кателства от нов тип. 
„Важ но е да отбележа 
огромния риск, който съ-
зирам, от загубата за 
усещане за обща посока. 
Преди десет години си по-
ставяхме цели, свързани с 
това да изпреварим гло-
балните си конкуренти, да 
бъдем по-добри в сферата 
на научно-развойната дей-
ност и иновациите. Има-
хме силата и самочувст-
вието да се състезаваме. 
Сега трябва да си призна-
ем, че на моменти дейст-
вията ни приличат по-ско-
ро на такива на кризисен 
щаб, който трябва да се 
справя с поредния про-
блем. Не искам ЕС да бъде 
инструмент за управле-
ние на кризи. Не че не се 
справяме добре с тях, но 
трябва да си поставяме и 
по-високи цели“, акценти-
ра Дончев. 

Той отбеляза, че кохе-
зионната политика спо-
ред мнозина експерти е 

най-успешната, най-ко-
ментираната, най-прове-
ряваната и най-реформи-
раната. „Приемането й от 
нашите граждани много 
често не е еднозначно. 
Всички тези неща ще оп-
ределят дебата за след-
ващата многогодишна 
финансова рамка (МФР) 
и респективно за полити-
ката за сближаване“, каза 
той и добави, че имаме 
нужда от продължаване 
на усилията за сближава-
не между европейските 
региони. „ЕС ще бъде си-
лен само ако имаме една-
къв стандарт на живот 
на всички граждани от 
Хелзинки до Атина или от 
Лисабон до Варна“, поясни 
той и подчерта, че 

кохезионната полити-

ка освен да сближава 

трябва да прави целия 

Съюз по-силен, 

по-конкурентоспосо-

бен и по-добър за всички 
негови граждани. 

Според него е нужен 
пространствен дебат за 
бъдещите ни общи приори-
тети. „Ние сме на път да 
стартираме дискусията 
за МФР след 2020 г. без 
обсъждане на Европа 2030. 
Да не забравяме, че една 
от основните ни роли е да 
бъдем визионери, а не сче-
товодители“, заяви Дон-
чев и обърна внимание, че 

след 2020 г. ще трябва 

да се научим да пости-

гаме повече с по-малко. 

По думите му кохезион-
ната политика е нужно да 
се превърне в стимул и в 
двигател за реформи, кое-
то е различно от инстру-
мент за наказание. „Ако 
искаме да постигнем по-
вече с по-малко, безспорно 
трябва да оптимизираме 
пътя на инвестициите, а 
това неизменно е свърза-

но с радикално опростява-
не на правилата. За целта 
трябва да сменим подхо-
да – от фиксация върху 
документа до фокусиране 
върху резултата и постиг-
натите задачи. Това озна-
чава разработване на нов 
инструментариум“, съоб-
щи вицепремиерът и обяс-
ни, че по време на Българ-
ското председателство 
ще се търси съгласие от-
носно размера на нацио-
налното съфинансиране 
на кохезионната политика, 
приоритети и тематична 
концентрация, критерий 
за локации, въвеждането 
на нови предварителни 
условия и т.н. „Отговори-
те отново са свързани с 
въпроса каква кохезион-
на политика желаем след 
2020-а“, добави Дончев 
и каза, че тази тема ще 
бъде обсъждана по време 
на Съвета по общи въпро-
си, който ще се състои на 
12 април, и на планираната 

на 8 юни конференция на 
високо равнище в София. 

„България е страна, 
която постигна много за 
10 години членство в ЕС. 
Това до голяма степен се 
дължи не само на волята и 
амбицията, но и на опита, 
който добихме при упра-
влението на средствата 
от ЕС. Считам, че имаме 
целия капацитет да бъдем 
честен модератор, който 
ще чува и ще разбира по-
зициите на всички при 
търсенето на компромис в 
среда на тежки предизви-
кателства. Наред с това 
ще бъдем и генератор на 
идеи, защото съм убеден, 
че повече от всякога се 
нуждаем от свежи пред-
ложения, водещи до ясна 
посока за нашето общо 
бъдеще“, каза вицепреми-
ерът Дончев. 

„КРР положи много уси-
лия и натрупа опит, който 
може да бъде полезен сега, 
когато се решава бъдеще-
то на кохезионната поли-
тика. Подготвихме редица 
доклади по темата. Рабо-
тихме по законодателни 
досиета, които рамкират 
очаквани тенденции в 
развитието на политика-
та на сближаване, като 
се започне от темата за 
гъвкавостта на бюджета, 
за подкрепа на държави с 
икономически проблеми 
и се стигне до досието 
„Омнибус“, което за първи 
път на практика доведе 
до реално опростяване 
на процедурите и подобри 
видимостта на кохезион-
ната политика, отвори 
възможността за допъл-
ване между различните 
финансови инструменти“, 
обясни председателят на 
КРР Искра Михайлова. 

След това се проведе 
дискусия с членовете на 
КРР по бъдещето на кохе-
зионната политика. 

Народните представители отхвър-
лиха вота на недоверие към правител-
ството, внесен от ПГ „БСП за България“, 
заради провал в политиката за противо-
действие на корупцията. 

„За“ гласуваха 103-ма депутати от 
„БСП за България“ и ПГ „Движение за 
права и свободи“. „Против“ бяха 131 на-
родни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, 
ПГ „Обединени патриоти“, ПГ на ПП „Воля“ 
и един независим депутат.

Същевременно парламентът прие на 
второ четене промени, с които се об-
лекчава административната тежест 
за бизнеса. С изменения в Закона за тех-
ническите изисквания към продуктите 
се дава възможност на икономическите 
оператори при заявяване на администра-
тивна услуга да не предоставят съдебно 
удостоверение за актуално състояние, 
съответно актуално удостоверение за 
вписване в Търговския регистър, тъй 
като информацията е публично достъпна.

Предвижда се и отпадане на изисква-
нето за предоставяне на трудови догово-
ри на персонала, тъй като те подлежат 
на задължителна регистрация по Кодекса 
на труда и могат да бъдат получени от 
органите по служебен път. 
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Канцлерът на Германия Ангела Меркел: 

Ñòðîèòåë петък, 26 януари 2018

Мирослав Еленков

„Очакваме много от 
Българското председа-
телство на Съвета на 
ЕС. То е отлично подгот-
вено от правителството 
Ви. Мотото „Съединение-
то прави силата“ е това, 
от което имаме нужда в 
Европейския съюз“. Това 
заяви федералният канц-
лер на Германия Ангела 
Меркел на съвместна 
пресконференция с минис-
тър-председателя Бойко 
Борисов.

„Ще продължим да ра-
ботим на страната на 
България и да подкрепяме 
проектите, с които сте се 
заели“, изтъкна Меркел. 

„От географското си 
положение България може 
да направи много по от-
ношение на своите до-
бросъседски отношения. 
Говорихме за плана Ви да 
проведете неформална 
среща на върха на тема 
„Западни Балкани”, за да 
може те да имат европей-
ска перспектива и да ре-
шат голяма част от свои-
те проблеми. Друг акцент 
е съседството с Турция – 
разговаряхме за миграция-
та. Благодаря на България 
за начина, по който пази 

нашата външна граница – 
тази задача е изключител-
но тежка“, каза канцлерът.

„За да покажем на на-
родите от Западните 
Балкани, че Европа идва, 
ще строим инфраструк-
турата, която ще ги при-
ближи до страните на ЕС 
и на практика ще повиши 
тяхната конкурентос-
пособност“, посочи пре - 
ми ерът Борисов.

Меркел приветства и 
инициативата на българ-
ския министър-председа-
тел у нас да се проведе 
среща с председателите 
на Европейския съвет, 
Европейската комисия и 
Европейския парламент с 

турския президент Реджеп 
Ердоган, на която открито 
да се говори по всички не-
решени въпроси.

„Имаме нужда от под-
редени отношения с на-
шия съсед, за да може да 
решаваме проблемите, 
които възникват”, посочи 
германският канцлер.  

„Говорихме и по въпро-
са за снабдяването с газ. 
Приветствам идеята на 
България да изгради във 
Варна газов хъб, който да 
диверсифицира достав-
ките в ЕС. България има 
стратегическо положение 
по отношение на този про-
ект и затова ние го под-
крепяме”, каза Меркел.

Емил Христов

„Дейността ми като 
президент през 2018 г. ще 
бъде посветена на съхра-
няването на демократич-
ните права на българите“. 
Това заяви президентът 
на България Румен Ра-
дев на пресконференция 
с вицепрезидента Или-
яна Йотова по повод на 
изминалата първа годи-
на от встъпването им в 
длъжност. Той определи 
периода като напрегнат 
и динамичен и коментира 
много актуални теми за 
страната. 

„За първата година об-
народвах 86 закона, като 
на пет наложих вето“, 
подчерта Радев и допълни, 
че е упражнил това право 
в интерес на българските 
граждани, воден от убеж-
дението, че въпросните 
промени ощетяват хора-
та. От думите му стана 
ясно, че няма война между 
институциите. 

Държавният глава за-
яви, че през изминалите 
месеци неотклонно се е 

ръководел от принципи-
те, че българската външ-
на политика трябва да 
се формира у нас и да се 
отстоява навън, а не об-
ратното. 

Той посочи, че ще на-
стоява за прозрачност 
на управленските реше-
ния и харчене на публични 
средства, ще стимулира 
обществения дебат за 
свободата на словото. 
„Въвеждането на елек-
тронното управление е 
без алтернатива и не 
може да бъде отлагано 
повече. Децентрализаци-
ята на общините е важна 
стъпка“, заяви Радев. 

„В сферата на сигур-
ността ще продължа да 
настоявам за интегри-
ран подход при решаване-
то на проблемите в този 
сектор. Без такъв под-
ход средствата за него 
никога няма да стигат“, 
заяви държавният глава и 
призова за всеобхватно и 
дългосрочно планиране с 
отчитане на динамиката 
на заплахите и характера 
на бъдещите конфликти. 

„Ще продължа да рабо-
тя за интеграцията на 
българската наука и ин-
дустрия в европейските 
инициативи“, добави пре-
зидентът.

„Фокусът в  моята 
работа през изминалия 
период беше работата с 
нашите сънародници зад 
граница“, изтъкна вице-
президентът Илияна Йо-
това. „Това е кауза, защо-
то за тези хора България 
е истинската родина. Със 
силата на президентска-
та институция искам да 
им кажа: страната ни 
стои зад Вас, зад Ваши-
те права, тя е гарант за 
тези права. Заедно с Вас 
ние можем да работим 
в интерес на България. 
Казах им, че те са един 
огромен потенциал за 
държавата ни“, допълни 
Йотова.

„Българските общно-
сти, отделните лично-
сти в чужбина, могат да 
бъдат чудесно лоби на 
страната ни, на науката, 
на образованието, на биз-
неса“, каза тя.

Снимка авторът

Свилена Гражданска

През 2017 г. Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) 
е завършила изграждането 
на оптична кабелна мрежа 
в участъците по втора 
жп линия от Червен бряг 
до Горна Оряховица и по 
четвърта от Горна Оряхо-
вица до Бяла. Всички те-
лекомуникационни услуги 
в посочените жп трасета 
са изцяло цифровизирани и 
с високо ниво на надежд-
ност и експлоатация. Това 
съобщават от пресцентъ-
ра на НКЖИ.

В момента усилено се 
работи по жп участъците 
Радомир - Благоевград и 
Горна Оряховица - Каспи-
чан. Така в бъдеще със 
стартирането на проек-
та „Русе - Каспичан“ ще 
се осигури възможност да 

бъде затворен оптичният 
кръг Русе – Варна - Горна 
Оряховица с модерна мре-
жа, което значително ще 
подобри жп комуникациите 
и ще повиши тяхната си-
гурност.

През изминалата го-
дина е завършено стро-
ителството и предстои 
въвеждането в експлоата-
ция на маршрутно-релей-
на централизация (МРЦ) в 
гара Карлуково. За 2018 г. 
е планирано да продължат 
дейностите и по повиша-
ване на надеждността на 
системите и съоръжени-
ята на осигурителната 
техника и телекомуни-
кациите. Очаква се и да 
стартира реализацията 
на МРЦ с компютърно уп-
равление и визуализация 
с броячи на оси в гарите 
Бов, Плевен, Раднево, Чер-
вен бряг, Любеново/Преда-

вателна и Дралфа, също и 
проектиране, доставка и 
изграждане на маршрут-
но-компютърна централи-
зация (МКЦ) в Синдел. 

Предвижда се да се на-
прави диспечерска центра-
лизация на гари, съоръжени 
с МРЦ, в участъка София - 
Карлово и София - Мездра.

През тази година ще 
бъдат завършени и въве-
дени в експлоатация още 
20 броя автоматични пре-
лезни устройства (АПУ), 
включително звукова, 
светлинна сигнализация 
и автоматична барие-
ра, като е предвидено и 
изграждането на видео 
наблюдение. С монтира-
нето им ще се премахва 
субективният фактор, 
повишава се нивото на 
безопасност чрез модерна 
апаратура и се намалява 
времето, в което преле-
зът е затворен. 
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Започва изпълнението на първото предложение на Столичната 
община по „ОПРР 2014 - 2020“

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска  

Над 46 млн. лв. ще бъ-
дат вложени в ремонт 
на знакови градски прос-
транства в столицата, 
сред които т.нар. Златна 
София, бул. „Цар Освобо-
дител“, ул. „Граф Игнати-
ев“ и други. Инвестици-
ите в модернизиране на 
две ключови зони на града 
ще бъдат направени по 
проект „Изграждане, въз-
становяване и обновяване 
на публични простран-
ства в Централна град-
ска част на гр. София“. 
Той е първият одобрен 
от Инвестиционната 
програма на Столичната 
община по Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интег-
рирано градско развитие“ 

на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Общата му стойност е 
46 078 473 лв., от които 
41 220 994 лв. са безвъз-
мездната  финансова по-
мощ, която се предоставя 
от „ОПРР 2014 – 2020“.

Едната зона, чието об-
новяване предстои, включ-
ва т.нар. Златна София. 
Това е пространството 
между ул. „Георги С. Ра-
ковски“, ул. „Московска“, 
пл. „Васил Левски“, бул. „Ва-
сил Левски“, бул. „Цар Ос-
вободител“, пл. „Народно 
събрание“, ул. „6-ти сеп-
тември“. В нея са едни от 
най-значимите символи на 
града – храм-паметникът 
„Св. Александър Невски“, 
паметникът „Цар Осво-
бодител Александър II“, 
църквата „Св. София”, 

сградата на Синодалната 
палата, градината „Св. 
Климент Охридски“, прос-
транството между ул. 
„Оборище“ и Централния 

военен клуб, както и пло-
щад „Гина Кунчева“.

Другата зона обхва-
ща ул. „Граф Игнатиев“ с 
прилежащите й площади 

„Джузепе Гарибалди“, „П. Р. 
Славейков“ и „Патриарх 
Евтимий“. В нея попадат 
също улиците „Солунска“ 
(в участъка от ул. „Граф 

„Промените в Наредба 
№4 за обхвата и съдържа-
нието на инвестицион-
ните проекти са свърза-
ни с цифровизацията на 
проектните материали 
и данни в контекста на 
новите технико-иконо-
мически показатели и са 
продиктувани от техно-
логичния  напредък в ця-
лостния процес“, е комен-
тирал зам.-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то инж. Валентин Йовев 
по време на проведена 
във ведомството среща 
на работната група, анга-
жирана с изменението на 
нормативния документ, 
съобщават от пресцен-
търа на МРРБ. По думите 
на инж. Йовев подобрява-
нето на регламентите 
в тези процеси ще даде 
нова свобода в твор-
чеството на проектните 
решения. „Оценката на 
предложенията няма да се 
разбира само като прости 
инженерни анализи, а ще 
отчита дългосрочните 

икономически ефекти и 
социални ползи от тях“, е 
подчертал той и е допъл-
нил, че с бъдещите изиск-
вания към проектите ще 
се повишат прозрачност-
та и отчетността на ка-
питаловите разходи.

С измененията ще се 
наложат нови условия към 
квалификацията и техно-
логичната обезпеченост 
на приемащите органи. 

„Поставя се и основен 
акцент на технологията 
на проектирането от по-
зицията на съвременните 
възможности на цифрови-

зацията и използването на 
базови данни, скъсяване на 
пътя от идеята през про-
екта до неговата реализа-
ция на терен, като всич-
ко това да се случва под 
контрола на държавата и 
общините“, е пояснил още 
регионалният зам.-минис-
тър.

Промените, чиято цел 
е облекчаване на изисква-
нията към гражданите и 
инвеститорите, ще бъ-
дат подложени на широко 
обществено обсъждане 
след одобряването им от 
работната група.

Над 4,1 млн. лв. осигурява Министер-
ството на регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) за изработване 
на общи устройствени планове (ОУП) на 
общините през 2018 г. Редът и условията 
за достъп до този ресурс са утвърдени 
от министър Николай Нанков, съобщават 
от ведомството. Съгласно Закона за ус-
тройство на територията на министъра 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството е възложено разпределянето на 

средствата от държавния бюджет, които 
се предвиждат за финансово подпомагане 
изработването на ОУП.

В съответствие с одобрените ред и 
условия МРРБ ще предприеме действия за 
подпомагане на общините, които са канди-
датствали след 2016 г. за финансиране за из-
работването на задания и проекти на ОУП. 
Допуска се финансиране по сключени догово-
ри с избран изпълнител след 2014 г., чието 
изпълнение (действие)  не е приключило.

Снимка Румен Добрев

Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) да направи подзе-
мен кадастър, който да 
описва цялата ВиК мрежа 
в страната. Това е една 
от идеите, които ще за-
легнат в новия Закон за 
водоснабдяването и кана-
лизацията. От 25 януари 
започна обществената 
консултация за изготвяне 
на законопроекта. Това съ-
общават от ведомството. 
В рамките на 30 дни всич-
ки заинтересовани страни 

могат да изпращат свои-
те коментари и предло-
жения на имейл zvik@mrrb.
government.bg или на по-
щенския адрес на МРРБ.

С новия закон ще се 
уредят стопанисването, 
поддържането и експло-
атацията на ВиК систе-
мите и съоръженията и 
предоставянето на ВиК 
услугите, като се дефи-
нират права и задължения 
на потребителите. Ще се 
регламентират редът за 
планиране на развитието, 
изграждането и управле-

нието на ВиК системите, 
консолидацията, разра-
ботването на регионални 
генерални планове, възник-
ването и учредяването на 
сервитути и упражняване-
то на произтичащите от 
тях права.

Като приложение на 
общественото обсъждане 
се подлага и Механизъм за 
гарантиране на защитата 
на уязвимите потребители 
и/или ползватели в конте-
кста на Стратегията за 
финансиране на ВиК отра-
съла. 

Игнатиев“ до бул. „Вито-
ша“), „6-ти септември“ 
(от ул. „Граф Игнатиев“ 
до ул. „Аксаков“), „Ген. Па-
ренсов“ (в участъка от 
ул. „6-ти септември“ до 
ул. „Цар Шишман“) ,  ул. 
„Цар Шишман“ (в участъ-
ка от ул. „Граф Игнатиев“ 
до пл. „Народно събрание“) 
и градината пред храма 
„Св. Седмочисленици“.

Предвижда се тези 
знакови за централната 
част на столицата места 
да бъдат свързани в обща 
система с идентичен 
градски дизайн. Те не само 
ще бъдат модернизирани 
и благоустроени, но и ще 
станат още по-достъпни 
за жителите и гостите на 
София.

Столичната община 
очаква одобрение по „ОПРР 
2014 – 2020“ и на проект за 
цялостна модернизация на 
24 училища и детски гра-
дини в районите „Надеж-
да“, „Връбница“, „Илинден“ и 
„Красна поляна“ и разшире-
ние на ДГ 53 и 9-а Френска 
езикова гимназия „Алфонс 
дьо Ламартин“. Провеждат 
се процедури за избор на 
изпълнители.
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                               Стойността на обекта е приблизително 120 млн. лв.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 

Десислава Бакърджиева

Министър Московски, 

каква е равносметката 

Ви за изминалата 2017 г.? 

Трудна ли беше годината 

за ведомството и успя-

хте ли да изпълните зало-

жените приоритети по ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 - 

2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) 

и Механизма за свързване 

на Европа (МСЕ)?

Постигнахме добър на-
предък по проектите с ев-
ропейско финансиране. За 
една година по „ОПТТИ 2014 
– 2020“ одобрихме 12 про-
екта на стойност над 737 
млн. лв. В това число влизат 
двата големи жп проекта 
„Елин Пелин – Костенец“ и 
„Пловдив – Бургас“, както 
и вторият етап от стро-
ителството на линия 3 на 
Софийското метро, който 
включва 4 метростанции 
от кв. „Обеля“ до около-
връстния път. В момента 
железопътните проекти са 
в процес на оценка от Ев-
ропейската комисия, след 
което ще подпишем догово-
рите за финансиране.

Както знаете, с реше-
ние на правителството 
беше дадено съгласието да 
сключим договор за пред-
варително финансиране на 
втората фаза за рехаби-
литацията на жп линията 
Пловдив - Бургас. Това дава 
зелена светлина на колеги-
те от Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“ (НКЖИ) да започнат 
работа по него и паралелно 
с това да вървят разглеж-
дането и одобрението на 
апликационната форма. 
Всъщност ние вече имаме 
реално строителство по 
този проект в участъците 
Стралджа – Церковски и 
Скутаре – Оризово. Обявен 
е търгът за системите за 
сигнализация и телекомуни-
кации, които са съществен 
елемент за осигуряване на 
безопасността на пътни-
ците.

Относно Механизма за 
свързване на Европа дого-
ворихме един значителен 
финансов ресурс, който 
допълва инвестициите на 
оперативната програма, 
и по този начин ще можем 
да завършим изцяло приори-
тетните жп направления. 
Средствата са основно за 
жп проекти и за закупуване 
на специализирана техника 
за проучване на р. Дунав. 
През февруари стартираме 
рехабилитацията на първия 
жп участък София - Елин Пе-
лин. Стойността на обекта 
е приблизително 120 млн. лв.

Новата 2018 г. започ-

на с Българското предсе-

дателство на Съвета на 

ЕС. Какви важни събития 

предстоят в секторите 

„Транспорт“ и „Телекому-

никации“, какви официални 

гости ще се включат тях?

В рамките на Българско-
то председателство има 
поредица от събития, на 
които ще бъдем домакини. 
В секторния календар сме 
заложили теми, като финан-
сирането на железопътния 
транспорт и неговото бъ-
дещо развитие, въздушната 
свързаност, развитието на 
мултимодалния транспорт 
в Европа, европейската мор-
ска политика, киберсигур-
ността и цифровия пазар.

Първото официално съ-
битие е дискусионен форум 
„Финансиране на железо-
пътния транспорт в кон-
текста на многогодишната 
финансова рамка след 2020 
година“, който ще се прове-
де на 31 януари в Брюксел. В 
тази област ще организи-
раме и експертна среща на 
високо равнище на 13 април 
в София. Тя ще премине под 
надслов „Подкрепа от ЕС за 
развитието на железопът-
ния транспорт в България и 
Западните Балкани: насто-
ящи възможности и бъдещи 

перспективи“.
На 28 февруари в София 

ще се проведе конференция 
„Въздушният транспорт 
– мост за интеграция на 
страните от Югоизточна 
Европа“.

В столицата сме пока-
нили министрите на транс-
порта в ЕС за среща на ви-
соко ниво, която е планирана 
в рамките на два дни – 19 
- 20 март, с основен акцент 
„Мултимодален транспорт 
за Европа“. В това събитие 
очакваме да се включи и 
еврокомисарят по транс-
порт Виолета Булц. Една 
от ключовите теми по вре-
ме на председателството 
е именно мултимодалност-
та. Ще допълня, че 2018 г. 
е обявена за година на мул-
тимодалния транспорт и 
по време на събитието ще 
обсъждаме допълнително 
бъдещите общи решения на 
страните в областта на 
интермодалния транспорт.

В рамките на всяко едно 
ротационно председател-
ство се провежда и изнесе-
но заседание на работната 
група по транспорт, която 

включва представители на 
Генералния секретариат 
на Съвета, Европейската 
комисия и Европейския пар-
ламент. То е планирано за 21 
- 22 юни и ще бъде в София 
и Пловдив.

В областта на морския 
транспорт в периода 3 - 5 
май във Варна е предвидено 
да се състои „Европейски 
форум за морски транс-
порт“. По време на предсе-
дателството България ще 
бъде домакин на Годишната 
среща на Европейския съюз 
по морските въпроси и си-
ния растеж – „Европейски 
морски ден“. Събитието ще 
се проведе в присъствието 
на еврокомисаря по околна 
среда, морско дело и рибар-
ство Кармену Вела в пери-
ода 31 май - 1 юни в Бургас. 

Три са основните съби-
тия в сектор „Телекомуника-
ции“. Съвместно с Държавна 
агенция „Електронно упра-
вление“ ще организираме на 
26 март в София конферен-
ция „Предизвикателствата 
в киберсигурността“. Без-
спорно най-голямото съби-
тие в този ресор е „Цифро-

ва асамблея 2018“, която ще 
бъде на 25 - 26 юни в сто-
лицата. Очакваме над 1200 
гости, като провеждането 
на този форум ще бъде съ-
проводено от редица други 
мероприятия в рамките на 
цяла седмица. Едно от фи-
налните събития по време 
на Българското председа-
телство е заседанието на 
членовете на работната 
група „Телекомуникации и 
информационно общество“ 
на 27 - 28 юни в София.

Кои са най-важните 

теми, които ще повдигне 

МТИТС по време на Българ-

ското председателство? 

Какви цели сте си поста-

вили през следващите 

шест месеца?

През тези шест месе-
ца ще дадем приоритет на 
включените инициативи 
в първия „Пакет за мобил-
ност“, втория „Пакет за 
мобилност” и законодател-
ните актове от „Страте-
гията за въздухоплаването 
в Европа“.

Поемаме председател-
ството в много ключов 
момент от преговорния 
процес по първия „Пакет за 
мобилност“. В тази връзка 
ще продължим приоритет-
но работата по досиета-
та относно достъпа до 
пазара и до професията, 
както и по специалното за-
конодателство във връзка 
с командироването на во-
дачите, наетите превозни 
средства и оперативната 
съвместимост на елек-
тронните системи за път-
но таксуване. Социалните 
въпроси и командироването 
на работници се наложиха 
като политически чувст-
вителна тема в Европа и 
затова очак вам съществен 
и резултатен дебат по нея. 

Развитието на ин-
термодалните превози е 
друг основен акцент за ев-
ропейската транспортна 
политика. Вече започна ра-
ботата по преразглеждане 
на Директивата относно 
създаване на общи правила 
за комбиниран транспорт 
на стоки. Тя е отпреди 25 
години и не е транспони-
рана еднакво в законода-
телството на отделните 
държави, което не позволява 
да бъде разгърнат нейният 
потенциал. Прехвърлянето 
на товари от автомобилния 
превоз на дълги разстояния 
към железопътния, вътреш-
новодния и морския транс-
порт цели намаляване на не-
гативния ефект от превоза 
на стоки върху околната 
среда, както и от претовар-
ването на пътната инфра-
структура. Прилагането на 
тази директива касае пряко 
индустрията, насърчавайки 
използването на комбиниран 
превоз на стоки в рамките 
на ЕС. Ревизираната дирек-

тива би могла да се превър-
не в мощен инструмент за 
развитие на мултимодални 
връзки между съществува-
щите транспортни инфра-
структури и изграждането 
на нови.

В областта на възду-
хоплаването сме очертали 
като основен приоритет 
работата по Регламента 
за защита на конкуренци-
ята във въздушния транс-
порт. Основната ни задача 
е създаването на работещ 
инструмент за защита на 
европейските въздушни 
превозвачи от нелоялните 
практики на трети страни 
и за стимулиране на конку-
ренцията между превозва-
чите. В дългосрочен план 
по-голямата конкуренция 
ще осигури по-добър избор 
и по-ниски цени за гражда-
ните, без да нарушава ави-
ационната свързаност на 
периферните държави член-
ки и тази на ЕС с останалия 
свят. Ако се позволи нелоял-
ните практики да продъл-
жат да съществуват, в 
дългосрочен план може да 
се стигне до господстващо 
положение или дори до моно-
пол на авиационния пазар. 
Това би означавало по-огра-
ничен избор, по-лоша свър-
заност и по-високи цени за 
гражданите. Също така ще 
се целим към насърчаване на 
преговорите на ЕС с трети 
страни за сключване на 
двустранни и всеобхватни 
споразумения за въздушен 
транспорт. Чрез тях ще 
се осигурят лоялна конку-
ренция, равнопоставеност, 
сигурност и чиста околна 
среда. 

В областта на морския 
транспорт Българското 
председателство ще за-
почне работата по изцяло 
нова директива относно 
пристанищните приемни 
съоръжения за предаване на 
отпадъци от кораби с цел 
по-висока степен на опаз-
ване на морската среда, 
както и намаляване адми-
нистративната тежест 
върху бизнеса. В началото 
на май 2018 г. ще бъде пред-
ставено предложението за 
Директива за европейско 
обслужване на едно гише. 
Това досие е от голямо зна-
чение за по-нататъшното 
улесняване на процеса за 
докладване от страна на 
търговските кораби. 

Една от основните за-
дачи през следващите шест 
месеца е постигане на кон-
сенсус между държавите 
от Западните Балкани за 
изграждане на високоско-
ростна свързаност, която 
е паралелна на пътните 
връзки в региона. Предстои 
среща на върха в София 
между държавите членки и 
лидерите на страните от 
Западните Балкани. Този 
форум е мястото, където 
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задълбочено ще обсъдим не-
обходимостта от развитие 
на комуникационни мрежи 
от пето поколение. 

Защо е важно това? 
Бързият интернет не е са-
моцел. Той е свързан с важни 
иновативни услуги, част от 
които се ползват през ин-
тернет приложения, а дру-
ги могат да изискват спе-
циализирани устройства. 
Свръх високоскоростната 
интернет връзка ще осигу-
ри възможност автономни 
автомобили свободно да 
минават границите на дър-
жавите с 5G свързаност. С 
високоскоростен интернет 
може да бъде реализирана 
идеята за „умни домове“, в 
които битовите устрой-
ства, като телевизори, пе-
рални, инсталации за ото-
пление и осветление, ще се 
управляват дистанционно.

Разбира се, когато го-
ворим за тези планове, не 
трябва да забравяме, че 
мрежите от пето поколение 
са свързани с големи инвес-
тиции. По време на Българ-
ското председателство 
ще продължи обсъждането 
и може дори да бъде фина-
лизиран Кодексът за елек-
тронните съобщения. Той 
ще заложи добри условия за 
инвестиции в цифрови мре-
жи и справедливи условия за 
участниците на пазара. 

Не на последно място 
една от важните задачи 
през следващите шест ме-
сеца е приемането на пра-
вилата за функциониране 
на единния цифров пазар. 
От гледна точка на по-
требителя това означава 
отпадане на географските 
ограничения пред електрон-
ната търговия и достъпа до 
интернет съдържание. 

Какви резултати очак-

вате от Българското 

председателство?

Трябва да отбележа, че 
механичното затваряне 
на отделните досиета не 
е самоцел. За нас е важно 
да постигнем балансирани 
резултати, които да бъдат 
добра основа за следващо-
то председателство на 
Съвета. Основното предиз-
викателство пред нас е да 
намерим равновесие между 
различните приоритети на 
държавите членки и стра-
тегическите приоритети 
на ЕС. 

При първия „Пакет за мо-
билност“, както вече споме-
нах, очакваме да постигнем 
конкретни решения в Съве-
та, като целта ни е в рам-
ките на председателското 
трио да се финализират 
законодателните предло-
жения. 

Подобряването на опе-
ративната съвместимост 
на електронните системи 
за пътно таксуване в Ев-
ропа е основен елемент за 
стимулиране развитието на 
конкурентоспособен пазар 
на този вид услуги. Надявам 

се, че постигането на общ 
подход по това досие ще 
бъде стъпка напред. Целта 
ни е да осигурим стабилна 
основа за преговори с Евро-
пейския парламент по време 
на следващото председа-
телство на Съвета.

Ще се стремим и към 
постигането на сериозен 
прогрес по изключително 
важното законодателно 
предложение за правата на 
пътниците в железопътния 
транспорт.

Ще търсим максимален 
напредък в областта на 
морския транспорт по от-
ношение на Директивата 
относно пристанищните 
приемни съоръжения за пре-
даване на отпадъци от ко-
раби. Тя е изцяло нова и ще 
отмени досега действаща-
та, която не е променяна 
17 години. Преговорите по 
нея с държавите членки ще 
започнат през март, като 
се надяваме да достигнем 
т.нар. доклад за напредък. 
Очакваме работата по 
това досие да бъде фина-
лизирана от нашите ав-
стрийски колеги. Планирали 
сме веднага след предста-
вянето на Директивата 
за европейско обслужване 
на едно гише да започнем 
работа по нея. Очакваме и 
предложенията на Европей-
ската комисия за прераз-
глеждане на Директивата 
относно изискванията за 
минимално ниво на обучение 
на морските лица, както и 
на Директивата относно 
взаимното признаване на 
свидетелства за морски 
лица. Ще работим за фина-

лизиране на Препоръките на 
Съвета относно изисквания 
и предписания за малките 
плавателни съдове.

Смятам, че очертаните 
цели са напълно реалистич-
ни, и се надявам в рамките 
на следващите шест месе-
ца да ги постигнем.

Какво предстои по 

„ОПТТИ 2014 – 2020“ през 

настоящата година? Ка-

къв напредък трябва да 

постигнете по големите 

проекти, включени в про-

грамата?

От съществено значе-
ние през тази година е да 

бъдат одобрени на нацио-
нално ниво и на ниво Брюк-
сел всички 6 големи проек-
та, заложени в програмата. 
В това число влизат двата 
жп проекта, за които вече 
споменах, двата етапа на 
третия лъч на Софийското 
метро и АМ „Струма“, която 
е разделена на два проекта. 
Добрата новина е, че очак-
ваме съвсем скоро положи-
телен отговор от Комиси-
ята за жп отсечката Елин 
Пелин – Костенец и се надя-
вам до края на февруари да 
имаме подписан договор за 
финансиране. Търговете за 
строителство там са в ход 
и амбицията ни е до няколко 
месеца да сключим догово-
рите за строителство.

И през този програмен 
период най-големият от-
личник е „Метрополитен“ 
ЕАД. И двата проекта за 
метрото са минали одо-
бренията на всички нива и 
имаме подписани договори. 
Строителството върви 
по график и се надявам да 
няма непредвидени обстоя-
телства, които да забавят 
този процес. Това в никакъв 
случай не означава, че про-
блеми не се появяват еже-
дневно, но до момента изп. 
директор проф. д-р инж. 
Стоян Братоев ги решава 
бързо, професионално и из-
ключително адекватно.

Как се развива диало-

гът с ЕК по проекта за лот 

3.2 на АМ „Струма“?

В момента тече подго-
товката на формуляра за 
кандидатстване (ФК) на 
лот 3.2 от АМ „Струма“. Ко-

легите от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) ра-
ботят по варианта с раз-
деляне на движението на 
две самостоятелни пътни 
платна, който беше одо-
брен през лятото на 2017 г. 
Очакваме ФК да бъде пода-
ден при нас за одобрение до 
средата на тази година, 
след което ще се стремим 
във възможно най-кратки 
срокове да го представим 
за разглеждане на Европей-
ската комисия. Плановете 
на АПИ са до втората поло-
вина на годината да приклю-
чат и тръжните процедури 
по проекта и се надявам до 

края на 2018 г. да имаме из-
бран строител. 

България успя ли да се 

възползва напълно от ре-

сурса, който може да полу-

чи по Механизма за свърз-

ване на Европа, или очаква 

нови покани, по които да 

кандидатства? 

Общият бюджет, който 
беше заделен за България по 
Кохезионния пакет на Меха-
низма за транспортни про-
екти, е малко над 406 млн. 
евро. Към момента страна-
та ни е усвоила изцяло този 
ресурс и имаме одобрени 11 
проекта.

През ноември миналата 
година излезе класирането 
по т.нар. Blending call, който 
включва съчетаване на без-
възмездна финансова помощ 

с други финансови инстру-
менти. България се класира 
с два проекта на български 
частни компании. 

Първият от тях е за 
изграждане на мултимодал-
на логистична платформа 
„София - Запад“ с бенефици-
енти „Трансекспрес“ ЕООД, 
„ТрансЛог Карго“ ЕООД и НК 
„Железопътна инфраструк-
тура“. Искам да подчертая, 
че НКЖИ няма пряко финан-
сово участие в проекта, а 
ще оказва техническа и ад-
министративна помощ на 
другите двама кандидати 
при необходимост. Целта е 
завършване на мултимодал-

ната логистична платфор-
ма „София – Запад”, разпо-
ложена на коридор Ориент/
Източно-Средиземноморие. 
Предвижда се подобряване 
на качеството на същест-
вуващата инфраструктура 
от гледна точка на сигур-
ност и ефективност, както 
и отстраняване на същест-
вуващите „тесни места“ и 
подобряване на свър заност-
та с железопътната и път-
ната мрежа. В дългосрочен 
план проектът ще доприне-
се за прехвърляне на товари 
от пътния на железопътен 
транспорт и ще гарантира 
интегриране на различните 
видове транспорт и опе-
ративна съвместимост. 
Стойността на проекта 
се покрива на 20% от МСЕ 
– 2,1 млн. евро, собствено 
финансиране на юридиче-
ските лица – 3 млн. евро, и 
заемни средства в размер 
на 5,5 млн. евро. 

Вторият проект, Central 
European Ultra Charging, е 
международен и включва 
участници от Австрия, 
Чехия, Унгария, Италия, Ру-
мъния и Словакия. Компани-
ята от българска страна е 
„ОМВ България“. Целта на 
проекта е изграждане и въ-
веждане в експлоатация на 
високоенергийни станции 
за зареждане на електри-
чески превозни средства в 
Централна Европа, осигу-
ряващи свързано покритие 
при пътувания на дълги раз-
стояния и на трансгранич-
ни в посочените държави. 
Общият бюджет е 61 млн. 
евро, а съфинансирането по 
МСЕ е 12 млн. евро. Българ-
ското участие по проекта е 
400 000 евро.

Тук следва да отбележа, 
че съгласно регламентите 
на МСЕ подадените проект-
ни предложения трябва да 
бъдат подкрепени от нас, 
но МТИТС няма финансов 
ангажимент към тях.

Кога ще бъде поднове-

на концесията за летище 

София?

Концесионирането на 
летище София е основен 

приоритет за правител-
ството и за Министер-
ството на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията. В мо-
мента Световната банка 
и Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие, с които имаме сключе-
ни договори, актуализират 
концесионните анализи. 
Очакваме скоро да приклю-
чи тяхната работата, 
след което ще стартира-
ме отново процедурата за 
концесиониране. Тя ще бъде 
открита и ще се проведе по 
новия Закон за концесиите 
и в пълно съответствие 
с правото на Европейския 
съюз.

Съвсем скоро беше от-

крита новопостроената 

пътна връзка към летище 

София. Как се очаква това 

да повлияе на трафика в 

този район?

Изключително съм до-
волен, че изградихме тази 
пряка пътна връзка към 
летището, която е стар-
тирана още преди 14 годи-
ни и след това я заварих-
ме в състояние, което не 
позволяваше нормалното 
продължаване на проекта. 
Това наложи да консерви-
раме обекта през 2009 г. 
През 2012 г. с решение на 
втория кабинет с премиер 
Бойко Борисов осигурихме 
от бюджета на МТИТС 
необходимите 13,7 млн. лв. 
за довършването му и след 
много разговори със Сто-
личната община успяхме 
все пак да го рестартира-
ме. Новата пътна отсечка 
и връзката на Софийското 
метро до летище София 
ще доведат до значител-
но облекчение на трафика 
към Терминал 2, а всички 
знаем, че там е концен-
триран най-големият път-
никопоток на аеропорта. 
Разстоянието от 1 км, 
колкото е новото директ-
но трасе, сега се изминава 
за под 1 минута, а всички 
помним, че преди отнема-
ше понякога 15 - 20 минути 
в задръстването.

Строителството на третия метродиаметър върви по график

Министър Ивайло Московски символично откри новопостроената пътна отсечка от  

бул. „Брюксел“ до летище София

Снимки в. „Строител“
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Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово:

Инж. Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ – Добрич:

Инж. Севдалин Петров, 
председател на ОП на КСБ – Русе:

Изминалата 2017 г. от 
гледна точка на строител-
ният бранш беше динамич-
на и трудна. Бе свързана 
с намиране на обекти и на 
работна ръка, а предизви-
кателствата се пораждаха 
от несигурната икономи-
ческа среда, затрудняваща 
развитието на фирмите, от 
недостига на мотивирани 
и квалифицирани специа-
листи и от сивия сектор. 
През 2017 г. фирмите от 
региона основно разчитаха 
на Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищ-
ни сгради, като повечето 
от тях бяха наемани като 
подизпълнители. Общините 
бяха главните възложители 
на строително-ремонтни 
дейности при реализацията 
на проекти по различни опе-
ративни програми.

През изтеклия период 
ОП на КСБ – Габрово, работи 
по изпълнение на основните 
задачи от програмата си, 
а именно: подпомагане дей-
ността на фирмите в ре-
гиона; запазване на насто-
ящите и приемане на нови 
членове на ОП; и оптимално 
функциониране на Централ-
ния професионален регистър 
на строителя. 

Най-значимият проект 
в област Габрово бе изграж-
дането на обходния път на 
града за тунела под връх 
Шипка. В момента се из-
вършват дейности по чет-
въртия етап от общо пет, 
а именно от кв. „Дядо Дянко” 
до кв. „Радецки”. В Севлиево 
най-важно бе санирането 
на 23 сгради по Оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014 - 2020” („ОПРР 2014 – 
2020“).

От новата година оч-
акваме да е значително 
по-добра от старата за 
строителния бранш. Общи-
на Габрово започна изпъл-

нението на проекта „Раз-
витие на устойчив градски 
транспорт на град Габрово“, 
финансиран по „ОПРР 2014 
- 2020“. Бе направена първа 
копка на най-големия обект 
от транспортната инфра-
структура – предгаров пло-
щад „Марсел де Бископ“ в 
Габрово. Ще се реконстру-
ира пътното кръстовище 
в района на гарата, което 
ще стане кръгово. Ще бъ-
дат обновени подлезите до 
Дома на хумора и сатира-
та и автогарата, като ще 
се изградят и асансьори с 
цел подобряване на достъп-
ността на средата. Ще се 
подобри организацията на 
движението на пет от най-
натоварените кръстовища 
в Габрово. Общата стой-
ност на проекта възлиза на 
13 430 540,62 лв., като пре-
доставената безвъзмездна 
финансова помощ по „ОПРР 
2014 – 2020“ е 9 млн. лв., а 
собственият принос на об-
щина Габрово е в размер на 
4 430 540,62 лв. Срокът за 
изпълнение на договора е 36 
месеца.

Започна строителство-
то по проекта за модер-
низация и внедряване на 
енергоспестяващи мерки в 
основните училища „Св. св. 
Кирил и Методий“ и „Цанко 
Дюстабанов“ в Габрово. Про-
дължава изграждането на 
част от източната градска 
улица, благоустроителните 
дейности в парка на „Колело-
то” и прилежащи квартални 
пространства и реконструк-
цията на кръстовището при 
Шиваров мост. В процес на 
реализация е газификаци-
ята на образователната 
инфраструктура в Габрово. 
До момента са газифицира-
ни сградата на Техническия 
университет, СУ „Райчо Ка-
ролев”, детска градина „Мла-
дост”. Предстои това да се 
случи и в СУ „Отец Паисий”. 

В община Севлиево също 
започва проект за подобря-
ване на енергийната ефек-
тивност в образователната 
инфраструктура. Предстои 
изграждането на довеждащ 
водопровод Априлци - ПСПВ 
„Стоките“. Община Дряново 
започна работа по проект за 

рехабилитация на общински 
път Дряново – Трявна. Стой-
ността е 5 863 910,00 лв., в 
това число европейско фи-
нансиране – 4 984 323,50 лв., 
и национално съфинансиране 
- 879 586,50 лв.

Плановете на ОП на 
КСБ – Габрово, за 2018 г. са 
в посока повишаване ефек-
тивността на кадрите в 
бранша, защита на профе-
сионалните интереси на 
нашите членове, сътрудни-
чество с ДНСК и Дирекция 
„Инспекция по труда“ - Габро-
во - събиране на информация 
за извършени нередности 
при изпълнението на СМР, 
както и други нарушения 
свързани със строителния 
процес с цел предотвра-
тяване на тяхната повто-
ряемост. Също така под-
държаме връзки със сродни 
организации в областта 
- Стопанската камара, Га-
бровската търговско-про-
мишлена палата, Камарата 
на инженерите в инвести-
ционното проектиране 
(КИИП), Камарата на архи-
тектите в България (КАБ).

Благодарение на КСБ 
продължаваме традицията 
да подпомагаме бъдещите 
кадри в строителството. И 
през тази година ще органи-
зираме Национална среща на 
випускниците от професио-
налните гимназии по строи-
телство пред къщата-музей 
и паметник на Кольо Фичето 
в Дряново, където ще ги на-
градим с майсторски прес-
тилки и сандъче с инстру-
менти.

За новата 2018 г. пожела-
вам да сме здрави, сплотени, 
да имаме сили и мотивация 
да работим, да градим неща, 
които да оставят следа след 
нас и да радват ползватели-
те им. Нека имаме вяра за 
по-добро бъдеще, по-добри 
резултати и по-успешни 
проекти.

П р е з  и з м и н а л а т а 
2017 г. в област Русе, как-
то и в по-голямата част 
от страната се забеляза 
развитие по отношение на 
изпълняваните проекти. 
Имаше както обществе-
ни поръчки, така и частни 
инвестиции. Всичко това 
оказа благоприятно влия-
ние върху фирмите от ОП 
на КСБ – Русе. 

По-значимите проек-
ти, които бяха и в момен-
та се реализират на те-
риторията на областта, 
бяха инфраструктурните 
обекти, свързани с обла-
городяването на централ-
ната градска част и край-
брежната ивица. Всички 
вярваме, че това ще про-
мени положително облика 
на Русе и ще го превърне в 
още по-красив европейски 
град.

Програмата на Българ-
ското председателство 
на Съвета на ЕС включва 
посещения на делегатите 
в нашия град. Очакваме 
свързаните с това дей-
ности да създадат рабо-
та за някои от по-малките 
местни фирми. 

През 2018 г. очакваме 
строителството в града 
и областта да продължи. 
Имаме и такова уверение 
от кмета на Русе Пламен 
Стоилов. Фирмите от Об-
ластното представител-
ство на КСБ ще започнем 
годината с една много ак-

туална среща семинар, на 
която ще присъстват ръ-
ководствата на Областна 
администрация – Русе, на 
общините, главният архи-
тект на Русе, и др. 

Искам да споделя, че аз 
като председател на ОП 
на КСБ – Русе, директо-
рът на Професионалната 
гимназия по строител-
ство, архитектура и гео-
дезия „Пеньо Пенев” в Русе 
инж. Камелия Денчева и 
деканът на Строителния 
факултет на Русенския 
университет „Ангел Кън-
чев” проф. д-р инж. Бранко 
Сотиров сме обединени 
около тезата, че кадрите 
за нашата професия са 
крайно недостатъчни и 
се опитваме да променим 
това. Осигуряваме различ-
ни стипендии и показваме 
на младите хора, че могат 
да имат реализация в сфе-
рата. Фирмите също взи-
мат ученици и студенти 
на практика. Помогнахме 
на университета да обо-
рудва лаборатория с необ-
ходимата техника.  

Бих искал да пожелая 
на колегите от бранша, 
на прекрасния екип на 
в. „Строител” и на главния 
редактор Ренета Николо-
ва много здраве, щастие 
и повече сбъднати мечти. 
Нека нивото на нашия лю-
бим вестник да е винаги 
толкова високо, колкото и 
досега. 

Не мога да дам оценка как се от-
рази 2017 г. на строителния бранш 
като цяло в страната, но за компа-
ниите от област Добрич  считам, 
че ще има значително намаление на 
общия обем на извършените СМР.

Подемът, който се наблюдава 
при изграждането на сгради, не ка-
сае съществено региона, тъй като 
търсенето тук е нищожно и цените 
са ниски. Саниране на блокове има-
ше в някои общински центрове, но 
в град Добрич, където са най-много 
обектите, на практика то ще започ-

не едва през 2018 г. По-голе-
мите проекти в областта, 
които бяха реализирани, са с 
частно финансиране. 

Проблемите, с които се 
сблъскваме от ОП на КСБ – 
Добрич, са такива, каквито 
са в цялата страна – сиви-
ят сектор, липсата на квалифици-
рана работна ръка и млади кадри. 
Нашите усилия са насочени към 
преодоляването на тези трудности.

През 2018 г. стартираха някои 
обекти с европейско финансиране, 

санирането и водния цикъл в Добрич. 
Поради това очаквам  увеличение 
обема на СМР от фирмите с регис-
трация в ОП на КСБ – Добрич. 

Пожелавам на колегите повече и 
по-добре платена работа.



9КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯпетък, 26 януари 2018 Ñòðîèòåë

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева, 
експерт, КСБ

Бързите икономически 
и технологични промени 
подтикват хората мно-
гократно да променят 
професията си. Моделът 
„работа за цял живот“ 
е заменен от кариера с 
различен квалификацио-
нен опит и периоди на 
обучение или на семейни 
задължения. Ориентира-
нето през целия живот 
подпомага хората да уп-
равляват професионална-
та си изява. То играе все 
по-важна роля на всяка 
възраст - развитието на 
уменията за управление 
на кариерата в училище, 
изборът на подходящо об-
разование, търсенето и 
намирането на заетост, 
поддържането на балан-
са между личния живот и 
службата и стремежът за 
социално включване. Кари-
ерното ориентиране (КО) 
е съществен елемент от 
съвременните системи за 
образование и обучение, 
който (пре)ориентира 
всички граждани в придо-
биването на способности 
за XXI век. 

В  настоящи я  кон -
текст на високо ниво на 
безработица КО помага 
за увеличаване на осведо-
меността на хора от вся-
какви възрастови групи и 
с различни квалификации 
относно възможностите 
за курсове, осигуряващи 
придобиването на нови 
умения, необходими за 
пазара на труда, или към 
повишаване на броя на са-
монаетите или предприе-
мачите. По този начин КО 
допринася за основните 
цели на Европа 2020 г. за 
намаляване на ранното 
отпадане от училище, за 
увеличаване броя на обуча-
ващите се след средно об-
разование, за повишаване 
на степента на заетост 
и за борба със социалното 
изключване.

В тази връзка Евро-
пейската мрежа за по-
литика на ориентиране 
през целия живот (ELGPN) 
изготви европейско ръко-
водство за подпомагане 
на страните членки, за да 
оценят и прегледат свои-
те национални, регионал-
ни и местни политики за 
ориентиране през целия 
живот. Пълният текст 
на документа е качен на: 
https://ec.europa.eu/epale/
es/node/21958

Ориентирането през 
целия живот се отнася 
до определени дейности, 
които включват предос-
тавяне на информация 
и съвети, консултиране, 
оценяване на компетент-
ностите, наставляване, 
подкрепа и преподаване 
на вземане на кариерни 

решения и на умения за уп-
равление на професията. 
То се осигурява в различни 
среди: образование, обуче-
ние, заетост, общност и 
лична сфера.

Ориентирането през целия 

живот цели: 

✓ Да даде възможност 
на гражданите да упра-
вляват и планират свое-
то образователно и КО в 
съответствие със свои-
те цели в живота, като 
свързва компетентности-
те и интересите им с об-
разованието, обучението 
и възможностите на паза-
ра на труда и на свободна-
та практика и по този на-
чин допринася за личната 
им удовлетвореност. 

✓ Да съдейства на об-
разователни и обучителни 
институции в намиране-
то на силно мотивирани 
ученици, студенти и кур-
систи, които поемат от-
говорност за квалифика-
цията си и поставят свои 
собствени цели. 

✓ Да съдейства на 
предприятия и организа-
ции в поддържането на 
силно мотивиран, рабо-
тоспособен и приспособим 
персонал, който е спосо-
бен да участва и извлича 
полза от възможности за 
учене както на работното 
място, така и извън него. 

✓ Да осигури на оп-

ределящите политиката  
хора и институции, важни 
средства за постигане на 
широк кръг от цели на об-
ществената политика. 

✓ Да подкрепя местни-
те, регионалните, нацио-
налните и европейските 
икономики чрез развитие 
на работната ръка и адап-
тиране към променящите 
се изисквания и социална 
среда. 

✓ Да съдейства за раз-
виването на общества, 
където гражданите ак-
тивно допринасят за свое-
то социално, демократич-
но и устойчиво развитие. 

Следните принципи са в ос-

новата на осигуряването 

на ориентиране през целия 

живот:

✓ Потребителят е по-
ставен в центъра - проце-
сът на ориентиране ува-
жава свободата на избор 
на кариера и на личностно 
развитие. Гражданите 
имат право на поверител-
ност относно информаци-
ята, която предоставят 
по време на процеса, кой-
то насърчава равни въз-
можности в обучението 
и труда за всички и цени 
личния, социален, културен 
и икономически контекст 
на решенията, които взе-
ма даденият човек. 

✓ Овластяване чрез 
активно включване на 

потребителя - ориенти-
рането е съвместна дей-
ност между гражданите 
и доставчика на услугата 
и други важни участници 
- напр. обучителни инсти-
туции, предприятия, чле-
нове на семейството и на 
общността. 

✓ Улеснен достъп, про-
зрачност, доброжелател-
ност и емпатия към по-
требителя, достъпност и 
наличност. Съгласно Евро-
пейската социална харта: 
„С цел да се осигури ефек-
тивното осигуряване на 
правото на професионал-
но ориентиране страните 
поемат задължението да 
осигурят и поддържат, 
както е необходимо, услу-
га, която ще съдейства на 
всички, включително хора-
та с увреждания, да разре-
шават проблеми, свързани 
с избора на професия и 
развитието, с подобаващо 
уважение към индивидуал-

ните особености и тяхна-
та връзка с възможности 
за професионално разви-
тие: тази услуга трябва 
да се предлага безплатно 
както на младежи, включи-
телно ученици, така и на 
възрастни.“

✓ Осигуряване на ка-
чество  посредством 
уместност за методите 
за ориентиране, постоян-
но усъвършенстване, пра-
во на възражение, компе-
тентен персонал. 

Общите характерис-
тики на системата за 
ориентиране се отличава 
с това, че ученето през 

целия живот и устойчива-
та заетост са водещите 
структури за разработ-
ването на политики, сис-
теми и практики в сфера-
та. Тя е неразделна част 
от политики и програми, 
свързани с образование, 
обучение, заетост и со-
циално включване, обхва-
щащи и проблеми като ра-
венство между половете, 
развитие на човешките 
ресурси, регионално и сел-
ско развитие и подобрява-
не на условията на живот 
и работа. Системата за 
ориентиране през целия 
живот касае осигуряване 
на услуги в училища, коле-
жи, университети, аген-
ции за обучение, бюра по 
труда, работни места 
и други обществени ин-
ституции. Съответно тя 
включва и доставка на ус-
луги в публичния, частния 
и обществения сектор. 

Ориентирането през целия 

живот има положително 

влияние 

и ефект както върху 
професионалното образо-
вание и обучение (ПОО), 
така и при преподаване на 
възрастни лица и повиша-
ване на заетостта.

Що се отнася до сис-
темата на ПОО, често 
погрешно се смята, че 
възпитаниците на про-
фесионални училища или 
центрове за професио-
нално обучение вече са 
взели информирани реше-
ния за това в какво на-
правление биха искали да 
се развиват и че са раз-
вили способностите за 
управление на кариерата 
чрез опита си в официал-
ни стажантски програми 
или чрез следучилищна, 

ваканционна или почасова 
работа. Това противоре-
чи на доказателствата 
и опита, които показват, 
че учениците в сектора 
на ПОО понякога не са 
там по избор, а защото 
не са имали по-добра въз-
можност. Понякога въз-
питаниците се намират 
на правилното място, но 
в грешната програма: те 
също могат да извлекат 
ползи от ориентиране-
то. Учениците също така 
често имат негативен 
опит в училище. Виж-
дат слаба връзка между 
официалното обучение и 
действителните изиск-
вания на работа и често 
се нуждаят от курсове в 
професионално отноше-
ние, за да управляват по-
добре сложния и неплавен 
преход между образова-
ние, обучение и кариера. 
Честите промени в произ-
водството и икономиката 
заедно с все по-несигурни-
те трудови договори са в 
подкрепа на твърдението, 
че учениците в сектора 
на ПОО също имат нуж-
да да развиват умения за 
управление на кариерата, 
защото подобни способ-
ности могат да бъдат 
полезни в усилията им да 
планират професионално-
то си развитие, се казва 
в документа. 

В контекста на обуче-
нието на възрастни тема-
та за ученето през целия 
живот е актуална, тъй 
като те все по-често са 
окуражавани да се вклю-
чат в различни курсове. 
Понякога то е неизбежно 
поради загуба на работа 
или заради желанието за 
промяна на пътя на КО. 
Често обаче възрастни-
те започват образование 
и обучение по причини, 
които невинаги са тясно 
свързани с работата, а 
по-скоро са резултат от 
опит за постигане на по-
добър баланс между личния 
и професионалния живот. 
Следователно обучението 
и образованието предста-
вят начини за организи-
ране на живота на човек 
така, че да му осигурят 
възможности за себераз-
витие и по-голямо удо-
влетворение. 

Не на последно място 
системите за ориентира-
не през целия живот мо-
гат да окажат положител-
но влияние за повишаване 
на заетостта особено за 
уязвими групи, каквито са 
младежите и възрастни-
те. За тях е все по-трудно 
да намерят и да се задър-
жат на работа и често 
се чувстват подложени 
на риск при трансформи-
рането на компаниите в 
търсене на непрекъсната 
доходност и във все по-
конкурентна среда, които 
изискват постоянно над-
граждане и усъвършенст-
ване на уменията.



Инж. Йоана Бетова, 
Експерт КСБ,
Екип на КСБ 

По данни на Агенцията по об-
ществени поръчки (АОП) през но-
ември 2017 г. обявените тръжни 
процедури за сектор „Строител-
ство“ са 162 бр. с прогнозна стой-
ност 655 млн. лв. В сравнение 
с предходния месец се отчита 
намаляване на броя на общест-
вените поръчки с 18,2%, а стой-
ността им нараства с 53,4%. 
Търговете с обявена прогнозна 
стойност за ноември 2017 г. са 
161 бр. за 655 млн. лв. Има една 
поръчка без обявена стойност за 
разглеждания период. 

Обявени обществени поръчки  

по сегменти 

 „Инженерна инфраструк-
тура“ - обявените поръчки за но-
ември в този сегмент са 42 бр., 
което представлява 25,9% от 
всички за разглеждания период, с 
прогнозна стойност 449 млн. лв., 
или 68,6% от общо обявената 
стойност.

 „Сградно строителство“ 
- 33 бр. обявени обществени по-
ръчки, представляващи 20,4%, с 
прогнозна стойност 65 млн. лв., 
или 9,8% от общата в отрасъл 
„Строителство“.

 „Енергийна инфраструкту-
ра“ - обявените обществени по-
ръчки в този сегмент са 22 бр., 
представляващи 13,6% от всички 
за ноември, с прогнозна стой-
ност 36 млн. лв., или 5,6% от об-
щата за сектора.

 „Водоснабдяване и канализа-
ция“ - 19 бр. обществени поръчки, 
или 11,7% от всички, с прогноз-
на стойност от 83 млн. лв., или 
12,7% от общата.

 „Проектиране и надзор“ 
- обявените поръчки от този 
сегмент са 46 бр., или 28,4% от 
всички за разглеждания период, с 
прогнозна стойност 22 млн. лв., 
или 3,3% от общата за сектора.

Обявени обществени поръчки по 

видове дейности

При „Инженерна инфраструк-
тура“:

 Изграждане, реконструк-
ция, ремонт на пътна и жп ин-
фраструктура, текущи ремонти 
на горски пътища и мостове за 
ноември - представлява 23,8% от 
обявените обществени поръчки 
в сегмента. 

 Изграждане, реконструкция, 
благоустрояване на паркове, дет-
ски площадки, стадиони и зони за 
отдих - 21,4% от обявените по-
ръчки в сегмента.

 Почистване и корекция на 
речни корита, отводняване и уве-
личаване на пропускателната 
способност на реките, изгражда-
не на подпорни стени, укрепване 
на път, рехабилитация и поддър-
жане на пристанище - 11,9% от 
всички в сегмента.

 Изграждане, реконструкция, 
ремонт и поддръжка на улична 
мрежа - 31% от обявените тър-
гове в „Инженерна инфраструк-
тура“.

 Сметища за битови и стро-
ителни отпадъци, рекултивация – 
2,4% от обявените в сегмента. 

 Строителни и монтажни 
работи на инсталации - системи 
за пожароизвестяване и сигна-
лизация, осигурителна техника 

– 7,1% от обявените поръчки в 
„Инженерна инфраструктура“.

 Зимно поддържане и по-
чистване на пътната мрежа – 
2,4% от всички в сегмента. 

 Паметници на културата, 
археологически разкопки - няма 
обявени поръчки в сегмента.

Обявени поръчки за над 

5 млн. лв. в сегмента „Инженер-

на инфраструктура“ 
1. Поръчка № 00109-2017-0053, 

община Благоевград - „Благо-
устрояване на IV микрорайон, 
включително рехабилитация и 
реконструкция на улици, енер-
госпестяващо осветление и 
озеленяване в района на ул. „Ве-
трен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Благоустрояване на ул. „Марица“ 
в участъка от бул. „Димитър Со-
лунски“ до ул. „Иван Михайлов“ и 
Изграждане на велосипедна алея, 
свързваща бул. „Св. Димитър Со-
лунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Ва-
сил Левски“, бул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ (до хотел „Ален мак“) и 
от ул. „Марица“ до ул. „Иван Ми-
хайлов“, гр. Благоевград“, с про-
гнозна стойност - 7 млн. лв.

2. Поръчка № 00233-2017-0072, 
ДП Национална компания „Железо-

пътна инфраструктура“ (НКЖИ), 
София - „Подновяване и среден 
ремонт на железния път в меж-
дугарието Шивачево – Гавраилово 
от км. 270+920 до км. 280+880 по 
3-та главна жп линия София – Бур-
гас с дължина 9960 м”, с прогноз-
на стойност 8 млн. лв. 

Обявени поръчки за над 

10 млн. лв. в сегмента

1. Поръчка № 00233-2017-0074, 
ДП Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура" (НКЖИ), 
София – „Проектиране, доставка 
и изграждане на маршрутно-ком-
пютърна централизация (МКЦ) в 
гара Синдел“, с прогнозна стой-
ност 17 млн. лв.

 2. Поръчка № 00267-2017-0099, 
община Пловдив – „Извършване на 
строително-монтажни работи за 
подобряване на градската среда 
в община Пловдив по три обосо-
бени позиции“, с прогнозна стой-
ност 18 млн. лв.

Обявени поръчки за над 

100 млн. лв. в „Инженерна ин-

фраструктура“ 
1. Поръчка № 00233-2017-0075, 

ДП Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура" (НКЖИ), 
София – „Проектиране и изграж-

дане на системи за сигнализация 
и телекомуникации по железопът-
ната линия Пловдив - Бургас” по 
проект „Рехабилитация на желе-
зопътната линия Пловдив – Бур-
гас, Фаза 2“, с прогнозна стой-
ност 195 млн. лв. 

2. Поръчка № 00233-2017-
0071, ДП Национална компания 
„Железопътна инфраструктура" 
(НКЖИ), София – „Проектиране и 
строителство за модернизация 
на коловозно развитие на Центр. 
гара - София и жп участък Центр. 
гара - София – Волуяк за проект 
„2014-BG-TMC-0133-W- развитие 
на жп възел София: жп участък 
София - Волуяк“, с прогнозна стой-
ност 170 млн. лв.

Обявените обществени по-
ръчки в сегмента „Водоснабдява-
не и канализация“ са разпределени 
по видове дейности: 

 Ново строителство и ре-
монт на пречиствателни стан-
ции на битови и отпадъчни води 
- представлява 10,5% от търгове-
те в сегмента. 

 Ново строителство и ре-
монт на помпени станции – няма 
поръчки. 

 Строителство и рекон-
струкция на водопроводни мрежи 
и канализация - 89,5% от обявени-
те търгове.

 Рехабилитация на колекто-
ри – няма поръчки. 

 Строителство на утаител 
и резервоари –няма.

 Проект за воден цикъл – 
няма.

 Сондажни работи – няма 
обявени поръчки.

Обявените поръчки за над 

10 млн. лв. в сегмента „Водо-

снабдяване и канализация“ 
1. Поръчка №00660-2017-0013, 

община Елхово – „Проектиране и 
строителство на пречиствател-
на станция за отпадъчни води, 
довеждащ колектор и частична 
рехабилитация на ВиК мрежата 
в гр. Елхово“, с две обособени по-
зиции. Прогнозната стойност е 
15 млн. лв. 

2. Поръчка №00383-2017-0037, 
община Добрич – „Проектиране 
и изпълнение на СМР по рекон-
струкция и рехабилитация на ка-
нализационна мрежа гр. Добрич и 
съпътстващ водопровод – ЛОТ1 
от проект „Интегриран проект 
за подобряване на водния сектор 
в град Добрич – Фаза 1“, с про-
гнозна стойност 20 млн. лв. 

3. Поръчка № 00339-2017-0010, 
община Ямбол – „Доизграждане на 
Пречиствателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ) с довежда-
щи комуникации и реконструкция 
на Главен колектор IX - гр. Ямбол”, 
с прогнозна стойност 24 млн. лв. 

Обявените обществени по-
ръчки в сегмента „Сградно стро-
ителство“ се разпределят по ви-
дове: 

 Ново строителство - 21,2% 
при обявените поръчки в сегмен-
та. 

 Реконструкция, ремонтни 
работи и др. видове строителни 
дейности, консервация и рестав-
рация при сградното строител-
ство - 66,7% в „Сградно строи-
телство“.

 Инженеринг (проектиране, 
строителство, авторски надзор) 
–12,1% от обявените поръчки в 
сегмента.

Обявени поръчки за над 

5 млн. лв. в сегмента „Сградно 

строителство“ 

1. Поръчка № 00594-2017-0020, 

Университетска многопрофил-
на болница за активно лечение  
(УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ 
ЕАД, София – Сключване на рам-
ково споразумение за изпълнение 
на обществена поръчка с пред-
мет „Строителни работи в бол-
нични звена и обекти на УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски” ЕАД – София”, 
с прогнозна стойност 5 млн. лв. 

2. Поръчка № 02443-2017-0052, 
Главна дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населе-
нието“ (ГДПБЗХ) - МВР, гр. София 
- „Реконструкция и модернизация 
на центрове за повишаване го-
товността на населението за 
реакция при наводнения”, с про-
гнозна стойност 6 млн. лв.

3. Поръчка № 00116-2017-0030, 
община Лом - „Инженеринг (про-
ектиране, строителство и осъ-
ществяване на авторски надзор) 
на сгради от образователната 
инфраструктура на община Лом 
по 6 (шест) обособени позиции”, 
с прогнозна стойност 8 млн. лв.

Обявени поръчки за над 

10 млн. лв. в сегмента:

1. Поръчка № 01224-2017-0030, 
Българска народна банка (БНБ) 
– „Избор на строител за изграж-
дане на обект „Касов център 
– гр. Пловдив“, с прогнозна стой-
ност 12 млн. лв. 

2. Поръчка № 00085-2017-0035, 
Военномедицинска академия 
(ВМА) - „Реконструкция, основен, 
текущ и авариен ремонт на сгра-
ден фонд и съоръжения на Военно-
медицинска академия и подчине-
ните й структури“, с прогнозна 
стойност 18 млн. лв.

Обявените обществени по-
ръчки за сегмента „Енергийна 
инфраструктура“ по видове дей-
ност: 

 Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност –22,7% от обявени-
те поръчки в сегмента. 

 Инженеринг (проектиране, 
строително-монтажни работи, 
авторски надзор) – 31,8% от 
всички в „ Енергийна инфраструк-
тура“ за ноември 2017 г.

 Изграждане, реконструкция, 
подмяна на преносни и разпреде-
лителни мрежи и съоръжения към 
тях в електроснабдяване, то-
плоснабдяване, газоснабдяване 
- 45,5% от обявените поръчки в 
сегмента.

Обявени поръчки за над 

5 млн. лв. в „Енергийна инфра-

структура“ 
1. Поръчка № 00814-2017-0022, 

община Враца - „Реконструкция, 
ремонт и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на об-
разователни институции“, във 
връзка с реализацията на проект 
по Оперативна програма „Регио-
ни в растеж” 2014 - 2020 по шест 
обособени позиции“, с прогнозна 
стойност 5 млн. лв.

2. Поръчка № 00081-2017-0085, 
община Варна, „Изпълнение на 
Инженеринг - проектиране и из-
пълнение на СМР във връзка с 
реализацията на „Националната 
програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жилищни 
сгради“ на територията на общи-
на Варна по обособени позиции“, 
с прогнозна стойност 7 млн. лв.

3. Поръчка № 00277-2017-0048, 
„Топлофикация – София“ ЕАД - 
„Възстановяване на топлоизола-
ционна конструкция и пещостро-
ителни работи на енергийни 
съоръжения и възстановяване на 
топлинна изолация на тръбопро-
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Инженерна 
инфраструктура 

25,9% 

Енергийна 
инфраструктура 

13,6% 

Сградно 
строителство 20,4% 

Проектиране  
и надзор 28,4% 

ВиК инфраструктура 
11,7% 

Обявени обществени поръчки по вид 
строителство, октомври 2017 г., „брой“ в %

116 бр. 
Бюджет

-  

116 бр. 

ПРСР    
2 бр.

ОПОС  
5 бр.

Национален 
доверителен 

екофонд
2 бр.

ПУДООС
2 бр.

ОПТТИ
1 бр.

Механизъм за 
свързване на 

Европа – 1 бр.

Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“

3 бр.

ОП „Региони в растеж“  
29 бр.

Европейска енергийна 
програма за 

възстановяване (EEPR) –  
1 бр. 

Бюджет

Дял на обявените обществени поръчки  
по критерий „Източник на финансиране“, 

ноември 2017 г. (брой) По данни на АОП

Общини 71,0%

Комунален и 
обществен 

сектор 2,5%

Болници и 
учебни 

заведения 3,7%

Министерства и 
агенции 22,2%

Други 0,6%

Обявени обществени поръчки по критерий 
„Вид на възложителя“, ноември 2017 г. в %                                                                   

Източник: Агенция по обществени поръчки



води на „Топлофикация София” ЕАД 
с 4 обособени позиции“, с прогноз-
на стойност 10 млн. лв.

Обявените обществени по-
ръчки за сегмент „Проектиране и 
надзор“ по видове дейност: 

 Осигуряване на експертни 
и технически услуги, консултации, 
техническа помощ - 8,7% от обя-
вените поръчки в този сегмент. 

 Проектиране, изготвяне на 
инвестиционен проект и автор-
ски надзор - 36,9% от всички в 
„Проектиране и надзор“.

 Оценка на съответствие, 
строителен надзор, инвестицио-
нен контрол и изготвяне на пас-
порти за обекти - 34,9% от общо 
обявените поръчки в сегмента. 

 Обследване за енергийна 
ефективност –4,3% от обяве-
ните търгове в „Проектиране и 
надзор“.

 Изготвяне на устройствен 
план – 15,2% от обявените поръч-
ки за сегмента.

Обявените поръчки за над  

1 млн. лв. в сегмента „Проекти-

ране и надзор“:

1. Поръчка № 02718-2017-0298, 
Държавно предприятие „Южно-
централно държавно предприя-
тие“ (ДПЮЦДП), Смолян - „Осъ-
ществяване на строителен 
надзор и изготвяне на доклад за 
оценка на съответствието на 
инвестиционен проект по сми-
съла на Закона за устройство 
на територията и подзаконови-
те актове по прилагането му в 
процеса на строителство на 
нови трайни горски пътища и 
транспортна техническа инфра-
структура, основен ремонт на 
съществуващи горски пътища 
и изграждане на съоръжения, вкл. 
изграждане/основен ремонт на 
др. по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, 
б. „б“ от ЗОП в съответствие с 
нуждите на Южноцентрално дър-
жавно предприятие“, с прогнозна 
стойност 1,6 млн. лв.

2. Поръчка № 05381-2017-0002, 
„Ай Си Джи Би“ АД - „Избор на ин-
женер-консултант за проект „Из-
граждане на междусистемна га-
зова връзка Гърция – България“, с 
прогнозна стойност 16,5 млн. лв.

Обществени поръчки по крите-

рий „Източник на финансиране“ 

(брой):

 Европейска енергийна про-
грама за възстановяване (EEPR) 
– 1 бр.

 Национален доверителен 
екофонд - 2 бр.

 Механизъм за свързване на 
Европа – Енергиен сектор – 1 бр.

 Фонд „Вътрешна сигурност 
2014 – 2020“ – 3 бр.

 Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ – 
29 бр. 

 Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда - 2 бр.

 ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 – 
2020“ – 1 бр.

 Програма за развитие на 
селските райони – 2 бр. 

 ОП „Околна среда 2014 – 
2020“ - 5 бр. 

 Държавен бюджет – 116 бр. 

Обществените поръчки по кри-

терий „Възложител“

 Общини - 115 бр., или 71% 
от общо обявените поръчки.

 Комунален и обществен 

сектор - 4 бр., или 2,5% от всички.
 Болници и учебни заведения 

– 6 бр., или 3,7% от всички. 
 Министерства и агенции 

– 36 бр., или 22,2% от общо обя-
вените.

 Други обявени обществени 
поръчки - 1 бр., или 0,6% от всич-
ки.

Обявени обществени поръчки по 

„Процедура на договаряне“

 Открита процедура - 63 бр. 
обществени поръчки, или 38,9% 
от общо обявените.

 Пряко договаряне – 4 бр., или 
2,5%.

 Ограничена процедура – 
1 бр., или 0,6 %.

 Договаряне без публикуване 
на обявление - няма обявени по-
ръчки.

 Договаряне без предвари-
телно обявление – 13 бр., или 8%. 

 Публично състезание – 
80 бр., или 49,4%.

 Договаряне без предвари-
телна покана за участие – 1 бр., 
или 0,6 %.

 Договаряне с предварител-
на покана за участие – няма обя-
вени поръчки.

Обществени поръчки по крите-

рий за възлагане: 

 Икономически най-изгодна 
оферта – при общо 102 бр., или 
63% от общо обявените поръчки 
възложителят избира критерия 
„Икономически най-изгодна офер-
та“.

 Липсват критерии при въз-
лагане на поръчките – при общо 
60 бр., или 37%.

През ноември 2017 г. в обявле-

нията за обществени поръчки 

се изискват следните сертифи-

кати:

 ISO 9001:2008 - за 49,4% от 
поръчките се изисква този сер-
тификат.

 ISO 14001:2004 - за 30,9% се 
изисква този сертификат.

 OHSAS18001:2007 - за 5,6% 
от поръчките се изисква този 
сертификат. 

 SA 8000 :2008 – няма изи-
сквания.

 ISO 27001:2005 – 0,6% се 
изисква.

 ISO 17020:2005 – 1,2% се 
изисква.

 IEC 17025:2005 – няма изи-
сквания.

 ISO 9606-1:2012 – няма изи-
сквания. 

 ISO-13485 – няма изисква-
ния.

 ISO -17024:2003 – няма изи-
сквания.

 ISO -27001 -2005 – няма из-
исквания. 

Констатациите на експертната 

група към Камарата на строите-

лите в България

по мониторинга „Условия, влия-
ещи негативно върху системите 
за възлагане на обществените 
поръчки в България“ за допусна-
тите нарушения – слаби места, 
ограничителни критерии, водещи 
до субективни решения и поста-
вяне на ограничителни бариери в 
рамките на анализа за ноември 
2017 г., са регистрирани в 6 бр. 
обществени поръчки.

 „Инженерна инфраструк-

тура“ и ВиК – 4 бр. допуснати ус-
ловия, влияещи негативно върху 
конкуренцията в обявените об-
ществени поръчки за разглежда-
ния период.

 „Сградно строителство“ – 
1 бр. допуснати условия, влияещи 
негативно върху конкуренцията в 
обявените обществени поръчки.

 „Енергийна инфраструкту-
ра“ – няма регистрирани несъот-
ветствия.

 „Проектиране и строите-
лен надзор“ – 1 бр.

Поръчка № 00308-2017-0008, 

възложител община Кирково

Задание: „Реконструкция 
и рехабилитация на общински 
път KRZ 1110/III-8672/Кирково 
– Шумнатица от км. 0+000 до 
км. 2+541”.

Цитат: „Обществената по-
ръчка е за реконструкция и реха-
билитация на път“.

Коментар: За строителство 
„реконструкция и рехабилитация" 
възложителят трябва да има из-
готвен проект. В документация-
та липсва проект.

Поръчка № 00413-2017-0030, 

възложител община Горна Оря-

ховица

Задание: „Ремонт на улици и 
площади на територията на об-

щина Горна Оряховица“
Цитат: „Технически ръководи-

тел - инженер със специалност 
„Пътно строителство” или екви-
валентна, степен магистър“.

Коментар: Това е ограниче-
ние - ЗУТ разрешава технически-
ят ръководител да е строителен 
техник с четиригодишен срок на 
обучение.

Поръчка № 00339-2017-0010, 

възложител община Ямбол

Задание: „Доизграждане на 
пречиствателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ) с довежда-
щи комуникации и реконструкция 
на Главен колектор IX - гр. Ямбол”

Цитат: „Изпълнението на на-
стоящата ОП включва: 

1. Актуализация на разра-
ботения План за безопасност и 
здраве (ПБЗ) и разработване на 
Работен проект по организация и 
изпълнение на строителството 
(РПОИС); 

2. 2. Обследване и документи-
ране на актуалното състояние на 
строителството“.

Коментар: 1. РПОИС се из-
пълнява от проектант с ППП - 
липсват изисквания;

2. „Обследване“… не е стро-
ителна дейност - неправилно е 
обявена обществената поръч-
ка.

Поръчка № 00797 -2017-0049, 

възложител община Бургас

Задание: „Водоснабдяване и 
канализация на Лесопарк Росенец 
– зона Хижи – I етап, включително 
КПС 4“

Цитат: „В КСС част техноло-
гична са зададени: Канални помпи 
тип SLV.80.100.110.2.51D за пото-
пен монтаж; Q = 12 l/s H = 27.8 m; 
комплект с пета и водач“

Комен т ар :  S LV. 8 0 . 10 0 . 
110.2.51D.C - Grundfos Product 
Center – не се изисква „еквива-
лент“, което е нарушение на ЗОП.

Поръчка № 00085-2017-0035, 

възложител Военномедицинска 

академия (ВМА)

Задание: „Реконструкция, ос-
новен, текущ и авариен ремонт 
на сграден фонд и съоръжения на 
Военномедицинска академия и 
подчинените й структури“.

Цитат: „Реконструкция, осно-
вен, текущ и авариен ремонт на 
сграден фонд и съоръжения на Во-
енномедицинска академия и подчи-
нените й структури“.

Коментар: За обекти „рекон-
струкция“ и „основен ремонт“ въз-
ложителят трябва да е изготвил 
проект, по който да се изпълни 
строителството. В случая не е 
ясно за кои обекти ще се изпъл-
нява реконструкция, за кои текущ 
рeмонт.

Поръчка № 05381-2017-0002, 

възложител „Ай Си Джи Би" АД

Задание: „Избор на инженер-
консултант за проект „Изграж-
дане на междусистемна газова 
връзка Гърция - България“

Цитат: „Участникът следва 
да е реализирал общ оборот, из-
числен въз основа на годишните 
обороти за последните три го-
дини, не по-малко от 25 млн. евро 
(двадесет и пет милиона), в за-
висимост от датата, на която 
Участникът е учреден или е за-
почнал дейността си във връзка 
с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На ос-
нование член 61, ал. 2 от ЗОП Въз-
ложителят изисква оборот, който 
надвишава два пъти прогнозната 
стойност поради следните при-
чини:

 Стратегия за възлагане на 
договорите на Възложителя, пред-
виждаща два основни договора и 
свързаните с това рискове;

 Сложност на трансграни-
чен проект, което изисква разпре-
деление на ресурси в две различни 
страни, които трябва да се оси-
гурят за сметка на Изпълнителя;

 Договорът за услуги за 
Инженер-консултанта зависи 
от продължителността на дей-
ностите по реализация на Проек-
та, което означава, че ресурсите 
следва да са налични за срок, кой-
то не е определен в началото.

 Схемата за плащане, пред-
ставена от Възложителя, изис-
ква плащанията да се извърш-
ват в зависимост от напредъка 
по ИДС. Ако напредъкът на ИДС 
не се осъществява на регулярна 
база или се забави, Изпълнителят 
следва да разполага с финансова 
възможност да поеме разходите 
за персонала “

Коментар: Изискването на 
възложителя за реализиран общ 
оборот, надвишаващ два пъти 
прогнозната стойност, не е га-
ранция за наличие на финансови 
средства, които да се ползват за 
неопределен в началото срок на 
изпълнение.

11КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГпетък, 26 януари 2018 Ñòðîèòåë

Открита процедура - 63 бр. обществени поръчки, или 38,9% от общо 

обявените поръчки.

Пряко договаряне – 4 бр. обявени обществени поръчки, или 2,5%

Ограничена процедура – 1 бр. обявени обществени поръчки, или 0,6%

Договаряне без публикуване на обявление - няма обявени поръчки

Договаряне без предварително обявление – 13 бр., или 8% от общо 

обявените обществени поръчки. 

Публично състезание – 80 бр. обявени обществени поръчки, или 49,4%

Договаряне без предварителна покана за участие – 1 бр., или 0,6%

Договаряне  с предварителна покана за участие – няма обявени поръчки

Обявени обществени поръчки, 
„Процедура на договаряне“, ноември 2017 г.

Икономически 
най-изгодна оферта 

При общо 102 бр. , или 
63% от общо обявените 

поръчки възложителят  

избира критерий  

„Икономически  най-

изгодна оферта“.

Липсват критерии 
/при възлагане на 

поръчките/

При общо 60 бр., или 37% 
липсват критерии за оценка 
от общо обявените поръчки.

   

Критерий за възлагане на обществени поръчки, 
ноември 2017 г.

Изчисления по данни на  АОП
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Мирослав Еленков

Председателят на  
44-тото Народно събра-
ние Цвета Караянчева 
откри срещата на пред-
седателите на комисиите 
по европейски въпроси на 
парламентите на страни-
те от Европейския съюз  
(КОСАК). В нея взеха учас-
тие вицепрезидентът 
Илияна Йотова, зам.-пред-
седателят на Европейска-
та комисия с ресор „По-
добро законотворчество, 
междуинституционални 
отношения, върховенство 
на закона и Харта на ос-
новните права“ Франс Ти-
мерманс, председателят 
на Комисията по регионал-
но развитие към Европей-
ския парламент (ЕП) Искра 
Михайлова, министърът 
за Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС 2018 Лиляна Павлова, 
зам.-министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Деница 
Николова, председателят 
на парламентарната Коми-
сия по европейски въпроси 

и контрол на европейските 
фондове Кристиан Вигенин 
и др. 

„Вече близо 30 години  

КОСАК се утвърждава като 

успешен формат за

участие на парламен-
тите в процеса на вземане 
на решения по актуалните 
въпроси от европейския 
дневен ред“, отбеляза Ка-
раянчева и допълни, че той 
е изразител на фундамен-
талните ценности на ЕС 
– равенството и свобода-
та. „Той е и своеобразен 
гарант за участието на 
гражданите на Съюза в де-
мократичния контрол върху 
европейските институции 
по отношение на спазва-
нето на принципите за 
субсидиарност и пропор-
ционалност“, добави тя. 
Караянчева подчерта зна-
чимостта на въпросите, 
залегнали в дневния ред на 
заседанието на КОСАК.

„Преживяваме един от 
най-колебливите периоди 
в историята на европей-
ската общност. Начинът, 
по който функционира ЕС, 
не удовлетворява нашите 

граждани”, отбеляза ви-
цепрезидентът Йотова и 
допълни, че причините за 
настоящата ситуация са 
много – от бюрокрацията, 
която измести визионер-
ството, до закъснелите 
реакции на кризите, които 
ни разтърсиха в послед-
ните години. „Не можем 
да увлечем европейските 
граждани да се включат 
в дебата за бъдещето на 
ЕС“, подчерта вицепрези-
дентът.

Илияна Йотова заяви, 
че 

сигурността във всичките 

й аспекти е думата, беляза-

ла Европа в последно време.

„80% от гражданите 
очакват ЕС да направи 
повече в борбата срещу 
тероризма, а почти съ-
щият процент настоя-
ват за справяне с безра-
ботицата и социалните 
неравенства, защитата 
на околната среда, борба-
та с данъчните измами. 
В тези сфери хората ис-
кат да усетят близостта 
на европейския проект и 
неговата значимост”, до-
бави вицепрезидентът и 
подчерта, че с финанси-
рането на ЕС е свързано 
и запазването на кохези-
онната политика, която 
България поставя като 
основен приоритет по 
време на председател-
ството на Съвета на ЕС. 
Според вицепрезидента 
бъдещият отбранителен 
съюз не трябва да създа-
ва разделителни линии в 
Европа. Като голям успех 
на Българското председа-

телство на Съвета на ЕС 
Йотова определи поста-
вянето на евроинтеграци-
ята на Западните Балкани 
сред приоритетите.

Зам.-председателят на 
ЕК Франс Тимерманс също 
смята, че ЕС трябва да от-
говори на световните пре-
дизвикателства и да реши 
проблема с неизпълненото 
обещание за сближаване. 
Той не е съгласен, че рело-
кацията на мигрантите се 
проваля като инструмент 

и отбеляза, че много стра-
ни са поели своя ангажи-
мент. Според Тимерманс 
в оставащото време до 
края на мандата на тази 
ЕК трябва да се поправи 
политиката за предоста-
вяне на убежище. 

Той призова 

националните парламенти 

да участват в работата на 

ръководената от него опе-

ративна група за бъдещето 

на ЕС.

До средата на година-
та тя трябва да изготви 
препоръки по една от пред-
ложените от председателя 
на ЕК Жан-Клод Юнкер въз-
можности за бъдещето на 
Съюза в т.нар. Бяла книга.

Председателят на Ко-
мисията по регионално 
развитие към ЕП Искра 
Михайлова посочи, че Евро-
пейският парламент може 
да помогне на работната 
група при формирането на 
бъдещите политики на ЕС.  

„Страните от Западни-
те Балкани имат нужда от 
нашата подкрепа и воля и 
най-вече от перспектива-
та, че ако положат необхо-

димите усилия да изпълнят 
критериите и ангажимен-
тите, имат своя шанс за 
присъединяване към ЕС“, 
заяви министър Павлова и 
акцентира, че е важно за 
България тази европейска 
перспектива и подкрепа да 
не бъде разчетена като 
фалшиви обещания, че в 
рамките на следващите 
шест месеца държавите 
могат да получат дата за 
присъединяване и да подце-
нят задачите, които тряб-

ва да бъдат реализирани.
„За стабилността и 

просперитета е важно да 
има добра свързаност на 
региона - транспортна, 
енергийна, образователна, 
дигитална“, отбеляза още 
Павлова.

„Съзнаваме отговор-
ността на парламен-
тарното измерение на 
Българското председател-
ство, когато във време 
на застъпващи се кризи 
и предизвикателства на-
ционалните парламенти 
и техните представите-
ли като пряко избрани от 
гражданите имат ключо-
ва роля за гарантиране на 
повече отчетност и леги-
тимност в действията на 
Съюза“, отбеляза Кристиан 
Вигенин. Той припомни бъл-
гарската легенда за хан 
Кубрат и неговите сино-
ве, заложена и в девиза на 
Българското председател-
ство „Съединението прави 
силата“. „Тя е особено по-
учителна в контекста на 
днешния свят, когато ЕС 
се нуждае от сила и реши-
мост да запази единство-
то и да отговори по-добре 
на очакванията на своите 

граждани в областта на 
сигурността, икономика-
та, социалното приобща-
ване, опазването на окол-
ната среда и промените 
в климата“, допълни още 
Вигенин.

„С ъ в м е с т н и т е  н и 
усилия и резултати ще 
бъдат доказателство 
пред хората в ЕС, че той 
е атрактивен, уверен и 
отговорен“, заяви пред-
седателят на комисията 
по европейските въпро-

си. По думите му въпреки 
множеството комплексни 
предизвикателства про-
цесът на разширяване по 
посока на Западните Бал-
кани е без алтернатива. 
„Той гарантира стабил-
ност, сигурност и проспе-
ритет както в региона на 
Югоизточна Европа, така 
и на Европейския конти-
нент като цяло“, отбеляза 
Кристиан Вигенин.

„Като страна – рота-
ционен председател и не-
посредствен съсед на За-
падните Балкани, се водим 
от разбирането за сигур-
ност и стабилност чрез 
сътрудничество и инте-
грация“, допълни той. Пред-
седателят на Комисията 
по европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове към 44-тото На-
родно събрание подчерта, 
че страната ни поставя 
фокус върху задълбочаване 
на регионалното сътрудни-
чество и добросъседските 
отношения, както и подо-
бряване на връзките на 
региона с единния пазар на 
ЕС и реализиране на дневен 
ред за транспортна, енер-
гийна, икономическа, ко-

Участниците в него обсъдиха и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС
муникационна свързаност, 
улесняване на контактите 
между хората. 

Зам.-министър Деница 
Николова бе ключов гово-
рител в третата сесия 
на форума на тема „Роля-
та на европейските мак-
рорегионални стратегии 
за постигане на устойчи-
во развитие, сигурност и 
стабилност“. В речта си 
тя отбеляза, че

макрорегионалните стра-

тегии на ЕС, обхващащи 

Балтийско море, река Дунав, 

Адриатическо и  

Йонийско море и Алпите, 

имат значимост като 
платформа за транснацио-
нално сътрудничество. Те 
предоставят интегрирана 
рамка, в която държавите 
използват общия си потен-
циал за справяне с взаимни-
те предизвикателства. „В 
контекста на започналия 
дебат за бъдещето на ко-
хезионната политика след 
2020 г. и мястото на мак-
рорегионалните стратегии 
в нея дискусията следва да 
се ориентира в посока на 
бъдещето, защото нацио-
налните парламенти могат 
да допринесат за утвържда-
ването на тези документи 
като важен инструмент 
за сближаване“, посочи 
зам.-министър Николова. Тя 
обърна специално внимание 
на нуждата от политическа 
подкрепа в подпомагане съз-
даването на координирани 
политики за постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в тези 
територии. „Изпълнението 
на съвместни регионални и 
макрорегионални проекти 
би могло да има значител-
на роля за утвърждаване 
на добавената стойност 
на такива инициативи. 
Това би могло да бъде една 
от предпоставките за 
намиране на съвместни 
решения за общите пре-
дизвикателства, свързани 
с инфраструктурата, миг-
рацията и демографския 
натиск, изменението на 
климата или други пробле-
ми, които не биха могли 
да бъдат разрешени от 
една държава или регион“,  
каза тя.

Участниците в среща-
та обсъдиха и приорите-
тите на Българското пред-
седателство - „Бъдещето 
на Европа и младите хора 
– икономически растеж и 
социално сближаване“, „Ев-
ропейска перспектива и 
свързаност на Западните 
Балкани“, „Сигурност и ста-
билност в силна и единна 
Европа“, „Цифрова икономи-
ка и умения на бъдещето“.

*КОСАК е форум за съ-
трудничество между ко-
митетите (комисиите) по 
европейските въпроси на на-
ционалните парламенти на 
държавите-членки на Европей-
ския съюз. Името на форума 
идва от френската абревиа-
тура COSAC (Conference des 
organes specialises dans les 
affaires communautaires).
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Обявени са вторите 
покани по две програми за 
трансгранично сътрудни-
чество. Това съобщават 
от пресцентъра на Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 

12,2 млн. евро ще бъдат 

инвестирани в погранич-

ния район между България 

и Сърбия.

 Средствата са пред-
видени за финансиране 
на проекти по обявената 
втора покана за наби-
ране на предложения по  
програмата INTERREG 
ИПП за трансгранично 
сътрудничество между 
двете страни с управля-
ващ орган МРРБ. Набират 
се предложения по трите 
приоритетни оси – „Устой-
чив туризъм“, „Младежи“ и 
„Околна среда“, като кан-
дидатстването ще е изця-
ло електронно чрез систе-
мата https://bp.ipacbc-bgrs.
e u / b e n e f i c i a r y _ r e g /

registration/add. Срокът е 
23 април 2018 г.

Допустими за финансиране 

ще бъдат проекти за пови-

шаване на туристическата 

атрактивност на региона

или създаване на тран-
сграничен туристически 
продукт, за опазване на 
природата или съвмест-
ното управление на риска. 
Допустими са предложе-
ния и за придобиване на 
нови умения и предприема-
чество в трансграничния 
регион. Той включва обла-
стите Видин, Монтана, 
Враца, Софийска, Перник 
и Кюстендил в България 
и съответно Бор, Зайчар, 
Топлица, Нишава, Пирот, 
Ябланица и Пчиня в Сър-
бия.

Кандидати могат да са 
регионални туристически 
асоциации, неправител-
ствени организации, фон-
дации, търговски пала-
ти, бизнес асоциации или 
клъстери, образователни 
или обучителни центрове, 
университети и научно-
изследователски инсти-
тути, централни и регио-

нални служби и структури 
на държавни институции 
или администрации, музеи, 
библиотеки, читалища и 
др. Предстои провеждане 
на информационни събития 
по програмата. Датите и 
местата за тях ще бъдат 
оповестени допълнително.

Обявена бе и втората 
покана за набиране на про-
екти 

по програмата за транс-

гранично сътрудничество 

България - Турция.

Инициативата е съфи-
нансирана от Инструмен-
та за предприсъединител-
на помощ II на Европейския 
съюз. Общата цел на про-
грамата е укрепване капа-
цитета за трансгранично 
сътрудничество между 
България и Турция в об-
ластта на опазването на 
природата и устойчивия 
туризъм, което ще доведе 
до подобряване на тери-
ториалното сближаване в 
Европа.

Общата сума на вто-

рата покана за набиране 
на предложения е 15 650 351 
евро. 

Допустими ще бъдат про-

екти по

Приоритетна ос  1 
„Околна среда“  Специ-
фична цел 1.1. „Предотвра-
тяване и смекчаване на 
последиците от природ-
ните и предизвиканите 
от човека бедствия в 
трансграничния район“ и 
1.2. „Подобряване на ка-

12,2 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Сърбия

пацитета за опазване на 
природата, устойчиво из-
ползване и управление на 
общите природни ресурси 
в трансграничния район 
чрез съвместни инициа-
тиви“. Ще се финансират 
предложения и по Прио-
ритетна ос 2  „Устойчив 
туризъм“ със специфични 
цели 2.1. „Повишаване на 
туристическата при-
влекателност на тран-
сграничния район чрез 
по-добро използване на 
природното, културното 
и историческото наслед-
ство и свързаната с него 
инфраструктура“,  2.2. 
„Повишаване на потен-
циала за трансграничен 
туризъм чрез развитие на 
общи дестинации“ и 2.3. 
„Увеличаване на работа-
та в мрежа за развитие 
на устойчив туризъм чрез 
инициативи за трансгра-
нично сътрудничество“.

Трансграничният ре-
гион обхваща областите 
Бургас, Ямбол и Хасково, 
провинциите Одрин и Кър-
кларели. Крайният срок за 
кандидатстване е 17:00 
часа българско време на 
11 април 2018 г., а предло-
женията ще се подават 
изцяло по електронен път.

И н ф ор маци он н ат а 
кампания за кандидатите 
ще бъде организирана и 
проведена на територия-
та на България и Турция в 
следващите месеци. 

Снимка Десислава Бакърджиева
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Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Финанси и          

Рейтингът на Столичната община е повишен до инвестиционен и е равен на този на държавата

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, в на-

чалото на 2018 г. каква 

е Вашата оценка за фи-

нансовата 2017 г.? Как-

ви бяха най-големите 

успехи на Столичната 

община (СО)? 

През изминалата годи-
на за пореден път имаме 
100% изпълнение на при-
ходите на СО, като реал-
ният процент е 100,7 към 
31 декември. Събрали сме 
с 31 млн. лв. повече. Това, 
което забелязваме като 
тенденция през послед-
ната година, е увеличава-
не на постъпленията от 
възмездно придобиване 
на имоти. Наблюдаваме 
повишаване на приходи-
те от налога за мотор-
ните превозни средства. 
Имаме плавно увеличение 
и при данъка за недвижи-
мото имущество, както и 
от такса „смет”. 

Отчитате все по-

голяма събираемост на 

собствените приходи в 

последните години. Ос-

тана ли резерв в тази 

посока, на който да раз-

читате? Доц. Стоян 

Александров, общински 

съветник от „Група 5”, 

постави въпроса за па-

тентния данък.

Това е един от малко-
то налози в събираемост-
та, на който в последните 
години няма увеличение. 
Основната причина за 
това са ниските ставки 
на корпоративния данък. 
Така е по-изгодно част 
от хората да упражняват 
дейност през регистри-
рани фирми, а не чрез 
заплащане на патентен 
данък. Всяка година тече 
подаване на декларации и 
ние следим събираемост-
та на този налог чрез 
подадените документи. 
Тези, които са избрали да 
регистрират фирма, из-
лизат извън нашия обсег, 
защото корпоративният 
данък е държавен. Това, 
което ние можем да на-
правим, е заедно с някои 
районни администрации 
да извършим проверки и 
да търсим повишаване на 
приходите от патентния 
налог. 

Казахте, че се уве-

личават приходите от 

възмездно придобиване 

на имоти. Може ли да се 

направи прогноза дали 

тази тенденция ще про-

дължи?

Това е много трудно 
нещо. Но в последните 
три години имаме ръст 
от 10% от данъка за въз-
мездно придобиване, кое-
то показва една устойчи-
вост, но от друга страна, 
нямаме рязък скок в цени-
те. Този налог е свързан 

с материалния интерес, 
който се декларира при 
сделките. Отчитаме из-
дадени много на брой нови 
строителни разрешител-
ни, което означава, че 
бизнесът е положително 
настроен спрямо потен-
циала на имотния пазар 
в София. Положително 
влияние върху събирае-
мостта при данък върху 
недвижими имоти оказа 
законодателната промя-
на в Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс 
(ДОПК), в сила от 2016 г., 
чрез която задължения-
та се събират по реда на 
възникване. За добрите 
финансови резултати до-
принесе и големият брой 
изготвени и връчени ак-
тове по чл. 107, ал. 3 от 
ДОПК, като инструмент 
за събиране на просрочени 
задължения и организация 
по образуване и движе-
ние на изпълнителни дела 
пред съдебни изпълни-
тели.

Какъв е размерът на 

бюджета за 2018 г.? С 

какви средства ще раз-

полага всяко едно на-

правление в общината? 

През настоящата го-
дина финансовата рамка 
на София е рекордна. Ако 
се направи сравнение от 
2012 г. до сега - никога 
не сме имали на разпо-
ложение над 1,5 млрд. лв. 
За 2018 г. сме с бюджет 
от 1,556 млрд. лв. Спря-
мо 2017 г. ще разполага-
ме с 220 млн. лв. повече. 

Причините за това са 
няколко. През последните 
години имаме увеличение 
на собствените прихо-
ди на общината с над 
183 млн. лв. Повишава се 
размерът на държавните 
трансфери, свързани с 
образование, здравеопаз-
ване и социални дейности. 
И през следващите годи-
ни очакваме да продължи 
тенденцията за увелича-
ване на размера на бюдже-
та на общината. Приходи-
те от данъци и такси през 
тази година очакваме да 
са 661 млн. лв., което ще 
е повишение с 32 млн. лв. в 
сравнение с 2017 г. Пред-
виждаме продължаване на 
тенденцията за повече 
постъпления от възмезд-
но придобиване на имо-
ти, както и от мотор-
ните превозни средства 
(МПС). В разходната част 
сме заложили Капиталова 
програма от 546 млн. лв. 
Това е със 100 млн. лв. 
повече от предходната 
година. Значителни сред-
ства очак ваме да бъдат 
усвоени през годината по 
европейските програми 
за изпълнение на различни 
проекти. Най-големият 
обект е метрото. Пред-
виждаме да реализираме 
голям проект, свързан с 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност 
на общински сгради - учи-
лища и детски градини. 
Очакваме да започне об-
новяването на централ-
ната градска част. През 
тази година ще започне 

и работата по втората 
фаза на проекта за ин-
тегриран градски транс-
порт на София. Това са 
инвестиции в различни 
части на столицата. В 
допълнение сме предви-
дили 103,675 млн. лв. да 
се вложат в рехабилита-
ция на улици и булеварди, 
изграждане и ремонт на 
инфраструктура в квар-
талите, цялостни рекон-
струкции на трамвайни 
трасета и мостови съоръ-
жения. В това число само 
за кварталните трасета 
са заложени малко над 
37 млн. лв. За първа годи-
на те ще се изразходват 
по нов начин. Колегите от 
транспортното направ-
ление заедно с районните 
кметове ще разработят 
методика, така че да по-
лучим максимално спра-
ведливо и аргументирано 
разпределение на тези 
средства. В обновяване 
на улично осветление ще 
бъдат инвестирани 6 млн. 
лева. На практика много 
хубави неща ще се случат 
в нашия град. Продължа-
ваме и със строител-
ство на детски градини. 
През 2018 г. ще започне 
изграждане на първата 
забавачка в кв. „Мана-
стирски ливади – Изток” 
и такава за кв. „Кръстова 
вада“. Започва работата 
и по учебно заведение в 
кв. „Курило“.

През тази година Со-
фия е Европейска столица 
на спорта. За организация 
и провеждане на събития 

в тази връзка общината е 
осигурила 1 млн. лв. 

Продължава модер-
низацията на градския 
транспорт – текат про-
цедурите за закупуване на 
142 автобуса на природен 
газ и първите 20 елек-
тробуса. По Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 - 2020“) е защитено 
придобиването на 13 нови 
трамвая, които ще се 
движат по линия №5. Ще 
се работи по надгражда-
нето на системата за 
управление на трафика с 
приоритизация на град-
ския транспорт.

Над 11 млн. лв. са пред-
видени за възстановяване 
на паркове и градини. В 
плановете са включени 
реконструкция на Запа-
ден парк, входът на Южен 
парк откъм бул. „Гоце Дел-
чев“ и първи етап на парк 
„Въртопо“. Освен това е 
заложено разширение на 
парк „Възраждане“ с още 
25 дка, като на част от 
тях по план трябва да 
бъде изграден първият в 
София детски аквапарк. 
Продължава залесяването 
и озеленяването – предви-
дени са средства по про-
ектите „Новата гора на 
София“ и „Моето зелено 
училище“, а отделно об-
щината планира засаж-
дането на 2000 дървета 
по основни улици и буле-
варди.

На каква субсидия от 

държавата разчитате 

и в кои направления ще 

бъде?

Ние имаме субсидия 
и държавно делегирани 
дейности. Вторите са 
основно свързани с обра-
зованието и реално не са 
субсидия, а средствата 
са за това, че общината 
от името на държавата 
предоставя образовател-
ни услуги. 

Общото  държавно 
финансиране за различни 
дейности, целеви субси-
дии за капиталови раз-
ходи, зимно поддържа-
не и снегопочистване и 
т.н. за 2018 г. възлиза на 
428 901 368 лв., от които 
410 123 368 лв. са за де-
легираните. Спрямо ми-
налата 2017 г. общата 
субсидия е завишена с над 
66 млн. лв. Разликата идва 
предимно от увеличените 
възнаграждения на учите-
лите. Само за образова-
ние бюджетът на София е 
358 млн. лв., от които де-
легираните средства са 
320,7 млн. лв. За здраве-
опазване се предвиждат 
общо 44 млн. лв., от които 
15,4 млн. са общинско фи-
нансиране, а 28,6 млн. лв. 
- от държавния бюджет.

Други направления, 
за които има и държавно 
финансиране, са социални 
дейности, култура, от-
брана и сигурност, адми-
нистрация.

З а  д о ф и н ан с и ране 
на държавната дейност 
обаче Столичната об-
щина е предвидила над 
47,4 млн. лв. В това чис-

Снимки в. „Строител“
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        стопанска дейност”:

ло за текущи разходи – 
41,2 млн. лв., и за капита-
лови – 6,2 млн. лв.

Атрактивно място 

за вложения ли е София, 

как това се отразява 

чрез рейтинга й? Как ад-

министрацията ще рабо-

ти за подобряване на ин-

вестиционния климат?

Градът е традиционно 
добро място за вложения. 
София привлича около по-
ловината от инвестици-
ите в страната въобще. 
По последни данни око-
ло 40% от разходите за 
дълготрайни материални 
активи и над половината 
от преките чуждестран-
ни вложения са направе-
ни именно тук. Услугите 
доминират в профила на 
общинската икономика и 
средствата се насочват 
именно към този сектор. 
Около 1/3 от всички ин-
вестиции са в сферата 
на търговията, ремонта, 
транспорта, складиране-
то, пощите, ресторан-
тьорството и хотелиер-
ството. Това се дължи 
и на факта, че градът 
е развит транспортен 
и логистичен център. 
София се отличава и с 
добро усвояване на евро-
пейски средства, което 
е основен източник на 
публични инвестиции. До 
края на септември 2017 г. 
столицата е усвоила 3,5 
млрд. лв. Най-големият бе-
нефициент е общинското 
дружество „Метрополи-
тен“, което изгражда и 
стопанисва метрото. 

Една от причините 
за всичко това е стабил-
ността, която СО дава. 
През миналата година 
рейтингът ни беше уве-
личен от международна-
та рейтингова агенция 
„Стандард енд Пуърс“ 
(S&P Global Ratings) и вече 
е инвестиционен, като е 
равен на този на държа-
вата. Това е много добър 
знак към чуждите вложи-
тели, което означава, че 
когато те дойдат да пра-
вят бизнес тук, ще бъдат 
в един град със стабилна 
финансова основа и не 
може да се очакват не-
гативни изненади. Пови-
шаването на рейтинга 
е добра оценка за под-
държането на финансова 
стабилност и високо ниво 
на собствени приходи на 
СО. По мнението на аген-
цията общината има из-
ключителна ликвидност 
и добра бюджетна гъвка-
вост, основана на значи-
телната автономност в 
управлението на местни-
те приходи.

Едно от направле-

нията, в които прави-

телството сериозно 

работи, е свързано с 

намаляване на админи-

стративната тежест. 

Какво свърши СО дотук? 

Какво се предвижда за 

2018 г.?

Много неща са на-
правени, доста ни пред-
стоят. През последни-
те години съвместно с 
държавните институции 
премахнахме деклариране-
то на МПС-та, когато се 
променя собствеността. 
Получаваме автоматично 
данни от „Пътна полиция“ 
за извършените сделки. В 
последните седмици, ос-
вен че през годините сме 

въвели плащания онлайн, 
през пос-устройства, 
това, което направихме, 
е, че когато се правят 
проверки за задължения 
на фирми и физически 
лица при кандидатстване 
по европейски проекти, 
справките се извършват 
автоматично. Възложи-
телите могат в реално 
време да проверят дали 
кандидатстващите имат 
или не задължения към СО. 

Редица услуги трябва 
да се автоматизират и 
ние работим по темата. 
След Нова година въве-
дохме възможността за 
отказ от получаване на 
хартия на данъчно извес-
тие. Тя съществуваше и 
преди, но това ставаше 
чрез попълване на форму-
ляри на гише в данъчна-
та администрация. Сега 
това нещо може да се 
прави онлайн. Отново по 

служебен път могат да 
се извършват проверки и 
за адресна регистрация 
- например двойките, кои-
то кандидатстват за фи-
нансиране на процедурите 
по общинската ин витро 
програма, няма нужда да 
си вадят документи за 
адресна регистрация и за-
дължения към СО, защото 
това ще става по служе-
бен път. 

Предстои ли въвеж-

дането на възможност-

та за плащане на такси-

те за детски градини и 

ясли онлайн?

В детските ясли на-
всякъде има поставени 
пос-терминали. Предстои 
да се въведе възможност-
та за плащане онлайн. За 
детските градини на по-
късен етап това може да 
се случи. Към момента в 
по-големите учебни заве-
дения има поставени пос-
терминали. Но ние първо 
новите услуги ги въвеж-
даме в яслите, тъй като 
са по-малко на брой (24). 
Администрирането на 
процеса е по-лесно там. 

През 2017 г. за яслите 
въведохме информационен 
продукт. В него родители-
те могат да проверяват 
посещаемостта на дете-
то, платена ли е таксата. 
Голяма част от заведени-
ята качват и менюто за 

деня. За нас като админи-
стративен модул е полез-
но, защото може да видим 
плащат ли се таксите, 
спазват ли се менютата. 

В и е  о т г о в а р я т е 

освен за общинските 

финанси и за здравео-

пазването.  Бихте ли 

оценили направлението 

за 2017 г.? 

Като цяло изминалата 
година беше добра. Заед-
но с Комисията по здра-
веопазване и социална 
политика към Столичния 
общински съвет (СОС) за-
почнахме да реформираме 
Диагностично-консулта-
тивните центрове (ДКЦ). 
Имаме много сериозни ин-
вестиции в тези струк-
тури. От друга страна, в 
районите, където е край-
но необходимо и няма дру-
ги варианти, трябва да 
направим всичко възможно 

да предоставяме здравни 
услуги. Там бяха отпусна-
ти допълнителни сред-
ства за стабилизиране на 
лечебните центрове. Тези 
суми се дават еднократно 
и ръководствата трябва 
да се справят с предизви-
кателствата сами. 

Останаха ли такива 

центрове, които не се 

справят?

Два със сигурност 
са проблемни. В по-голя-
мата част се надяваме 
нещата да се развиват 
положително. Имаме един 
център в „Орландовци” 
и един в „Обеля”, където 
очакваме през 2018 г. да 
постигнем някаква ста-
билизация.  Болниците 
традиционно се справят 
добре. Общината помага, 
като всяка година между 
9 и 10 млн. отделяме за 
допълнителното им фи-
нансиране за дейности, 
които не се покриват от 
Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК) 
или за здравно неосигуре-
ни лица. Предвиждаме та-
кива средства и за 2018 г. 
Тези пари се отпускат на 
базата на договори и са 
строго отчетни - какви 
услуги са изпълнени, какъв 
брой пациенти са обслу-
жени. Обстоен финансов 
анализ беше направен и на 
дейността на всички об-
щински болници в София, 
където също работим на 
индивидуален принцип. За-
едно с директорите укреп-
ваме дейностите, които 
са важни за обслужването 
на гражданите и където 
общинската болница има 
предимство спрямо други, 
напр. частните заведения. 

Какво показват дан-

ните от анализа?

Картината е шарена. 
Там, където се прецени, че 
дейността не е печелив-
ша и качеството на услу-
гата не е на достатъчно 
добро ниво, съответно се 
взеха мерки за преструк-
туриране. Например във 
Втора МБАЛ беше за-
крита АГ клиниката. А 
с решение на СОС бяха 
обединени Втора МБАЛ и 
Пневмо-фтизиатричната 
болница. Така се осигуря-
ва по-добро здравно об-
служване на пациентите, 
тъй като сградата на 
пневмо-фтизиатрията 

беше много неподходяща 
за такъв тип лечение. От 
друга страна, се стремим 
да намалим разходите 
чрез оптимизация на две-
те структури. 

Заедно с Комисията по 
здравеопазване и социал-
на политика се опитва-
ме да следим дейността 
в болниците от гледна 
точка на посещаване на 
лекарски и експертни 
съвети. Това е пътят да 
реагираме бързо и адек-
ватно при необходимост. 
Не може да не се похвалим 
и с новия здравен портал 
на София, в който са пред-
ставени 800 лекари в 37 
общински лечебни заведе-
ния. Чрез сайта столича-
ни могат онлайн да си за-
пазват часове за преглед 
при специалист или да 
проверяват резултатите 
от направените медицин-
ски изследвания.

През последната го-
дина СОС е гласувал над 
1 млн. лв. за инвестиции 
в общинското здраве-
опазване, като се дава 
сериозен превес на добол-
ничната помощ. Общо за 
последните 2 години с ре-
шения на съветниците са 
осигурени близо 3 млн. лв. 
за ремонти и ново оборуд-
ване за заведенията.

Какво предвиждате 

да се случва през 2018 г.? 

Какъв размер на сред-

ства ще отдели СО за фи-

нансиране на общински-

те болници? Заложени ли 

са ремонтни дейности?

О щ е  м н о г о  н е щ а 
трябва да свършим през 
тази година. Надяваме 
се да успеем. В здравео-
пазването продължаваме 
да прилагаме програмно 
бюджетиране. Както ка-
зах вече, във финансовия 
план на София през т.г. 
отново се залага дофи-
нансиране на общински-
те болници за медицин-
ските дейности, които 
не се покриват от НЗОК. 
Ремонтите и закупува-
нето на нова медицин-
ска техника стават със 
средства от Столичния 
приватизационен фонд 
след решение на СОС. За 
това обаче управители-
те на здравните заве-
дения първо трябва да 
направят предложение, 
което да защитят пред 
общинските съветници. 

Нова детска градина в кв. „Модерно предградие”

Обновяване на парк „Студентски”

Ремонт на бул. „Прага”
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Георги Сотиров

Определят област Бургас като 
кръстопът на най-древните цивили-
зации, но освен с безценните си ар-
хеологически находки и културно-ис-
торическо минало тя е уникална със 
своето туристическо богатство. 

Тук планина и море се сливат в едно. 
Регионът разполага с биоклиматич-
ни и балнеолечебни ресурси, пясъч-
но-плажни ивици и дюни за развитие 
на рекреационна дейност. В района 
се намират четири от природните 
резервати с международно значение 
– „Узунбоджак“, „Силкосия“, „Ропота-

мо“ и „Атанасовско езеро“. Сред за-
бележителностите е заливът Алепу. 
За защитени местности са опреде-
лени – устието на р. Велека, езеро-
то Вая и Пода, които са пунктове за 
наблюдение на птици. В областта се 
намират архитектурният резерват 
с. Бръшлян и фолклорният - с. Бълга-

ри. Практикуват се различни видове 
туризъм – морски и балнеологичен, 
селски, еко и ловен, културен и рели-
гиозен.

През епохата на античността в 
региона се развиват големи икономи-
чески, политически и културни цен-
трове, разположени по крайбрежието 

Зам.-областният управител Владимир Крумов:  

Г-н Крумов, предста-

вете накратко най-ха-

рактерното за региона.

Бургас е най-голямата 
по площ от 28-те области 
у нас. Тя е разположена в 
югоизточната част на 
България на територия 
от 7748,1 кв. км, което 
е 6,9% от цялата стра-
на.  Излазът на Черно 
море повишава нейното 
транспортно-географско 
значение и я отличава 
от останалите райони с 
множество плажове, езе-
ра, голям брой язовири и 
реки. В този смисъл об-
ластната администрация 
е натоварена с различни 
компетенции, свързани с 
контрола на тези обекти.

Туризмът е основен 
отрасъл и се работи ак-
тивно за подобряване и 
развитие на предлагани-
те услуги. Провеждаме 
редовно срещи с концеси-
онерите и наемателите 
на плажове, с бизнеса и не-
правителствения сектор, 
работим с тях в добър 
диалог. Една от последни-
те инициативи, за която 
областният управител 
Вълчо Чолаков съдейства, 
е създаването на Региона-
лен фонд за развитие на 
въздушните връзки, чрез 
който да се стимулират 
посещенията на туристи 
целогодишно. По негова 
инициатива се осъщест-
виха първите разговори 
между оператора на ле-
тището в Бургас и кме-

товете на черноморските 
общини. Към днешна дата 
идеята е в развитие. Еки-
път ни се стреми към 
диалог и полагаме усилия 
като представители на 
държавата на местно 
ниво да подкрепяме важни-
те за района инициативи.

Със своите тринай-

сет общини областта е 

един от най-сериозните 

административни, ико-

номически, транспорт-

ни и културни центрове 

в страната. 

Така е. Областта е 
специфична. На терито-
рията й са разположени 
важни обекти. Плажове-
те изискват много грижи, 
те са основна част от 
туризма, който развива-
ме, и там полагаме много 
усилия. От друга страна, 
са язовирите и реките, 
една дълга и тежка тема. 
По идея на областния уп-
равител бяха предприети 
някои непопулярни мерки, 
като почистване на кри-
тични речни участъци с 
помощта на лица, лише-
ни от свобода. По негова 
инициатива бяха разра-
ботени и два проекта. 
По единия целта ни е да 
закупим необходимата 
тежка техника, с която 
да можем да чистим по-
трайно речните корита. 
Другият проект е за ка-
нала при езерото Вая в 
Бургас. Всяка годинa при 
проливни дъждове той на-

воднява значителни пло-
щи, с което се нанасят 
и сериозни имуществени 
щети. Няколко сигнала до 
областния управител го 
ангажираха да потърси 
европейско финансиране 
за дългосрочно справяне 
с продължаващия над 20 
години проблем със зат-
лачването на канала. 

В частта на въпроса 
Ви за състоянието на ико-
номиката мога да кажа, 
че областта стои добре 
на картата на страната 
по тази тема, но разбира 
се, усилията ни са насо-
чени към привличане на 
нови инвестиции. В края 
на 2017 г. по покана на об-
ластния управител Въл-
чо Чолаков делегация от 
провинция Съчуан в Китай 
посети Бургас. Подхожда-
ме към такива посещения 
изключително отговорно 
и правим всичко възможно 
да извлечем от тях макси-
мална ефективност. Биз-
несът от Съчуан напра-
ви сериозни заявки, след 

като се запозна на място 
с нашето икономическо 
развитие. Областният 
управител се ангажира да 
съдейства с всички ресур-
си на администрацията за 
осъществяване на инвес-
тиционните намерения на 
китайския бизнес. 

Транспортната ин-

фраструктура е опреде-

ляща за развитието на 

всеки регион. Какво пра-

вите за нейното поддър-

жане и изграждане? 

Тя е наш приоритет 
през последните години. 
На територията на об-
ласт та бяха направени 
редица инвестиции в го-
леми инфраструктурни 
проекти. Стартираха 
дейностите по разширя-
ването на пътя Бургас - кк 
Слънчев бряг, който поема 
огромен трафик през ак-
тивния летен сезон. С из-
пълнението на работите 
ще бъде облекчен трафи-
кът и всички, които искат 
да стигнат до морските 

курорти на север от Бур-
гас, ще могат да го напра-
вят по-бързо и безопасно. 

Не по-малко важен е и 
проектът за обхода на об-
ластния град. Всички пъ-
туващи към Южното Чер-
номорие влизат в Бургас, 
което води до огромни за-
дръствания, създават се 
неудобства за постоянно 
живеещите и за тези, кои-
то са тръгнали към своя-
та почивка, екологичният 
момент също не е за под-
ценяване. Този участък, 
въпреки че е на терито-
рията на един конкретен 
град, е от значение за 
всички, които пътуват 
към Созопол и останалите 
южни селища. 

По отношение на мор-
ската инфраструктура 
действително можем да 
бъдем горди с постижения 
в тази област, но разби-
ра се, има какво още да се 
направи. Откриването на 
Морската гара беше дъл-
го чакано събитие. 

Какво се реализира с 

европейско финансиране 

в района?

Бургас нееднократно 
е обявяван за първенец в 
усвояването на средства. 
Еврофинансирането про-
мени изцяло облика на гра-
да. В останалите селища 
също се работи активно. 

През програмния пери-
од 2014 – 2020 г. за пър-
ви път администрацията 
се впуска и в един доста 

амбициозен проект. Как-
то вече споменах, в про-
дължение на усилията на 
областния управител за 
максимална превенция 
от наводнения екипът ни 
разработи предложение 
за почистване на канала, 
свързващ езерото Вая и 
Черно море. Спечелихме 
финансиране за него. Иде-
ята за такъв мащабен 
проект е голямо предизви-
кателство към всички нас, 
което съм убеден, че ще 
изпълним добре и ще ре-
шим един отдавна наболял 
проблем. Партнираме си с 
еквивалентната ни адми-
нистрация на Енез, Турция. 
Целите на проекта са за 
физическо подобряване на 
екологичните условия в 
езерото Вая чрез инвес-
тиционни дейности, заку-
пуване на специализирано 
оборудване за проследява-
не качеството на водите 
на езерото Гала в Турция, 
както и опазване на би-
оразнообразието в двата 
водни басейна. 

Областната админи-
страция е реализирала 
през годините редица 
проекти,  по-голямата 
част с т.нар. меки мерки, 
насочени към развитие 
на туризма и опазване на 
културно-историческото 
наследство. Като пример 
мога ще дам един проект, 
чрез който изработихме 
плановете за реставра-
ция на фасадите на клю-
чови сгради - държавна 

Владимир Крумов е икономист по образование. 

Завършва „Мениджмънт на международния бизнес“ във 

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ 

и магистратура по „Финансово управление в публичния 

сектор“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, 

гр. Свищов. Владее английски език. 

Той е зам.-областен управител на Бургас с ресор „Публични 

финанси, отбрана, транспорт, информационни технологии 

и съобщения, икономика, енергетика и туризъм, околна 

среда, опазване и използване на водите, физическо 

възпитание и спорт”. Осъществява общ контрол върху 

дейността на Дирекция „Административно-правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността“ в 

институцията.
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- Месембрия, Анхиало и Аполония. Хи-
лядолетната човешка култура е оста-
вила безценни архитектурни паметни-
ци: тракийски светилища и гробници,  
укрепителни стени и римски бани, 
църкви и манастири и др. 

В някои от селата в Странджа 
планина се е съхранил ритуалът на 

нестинарите, танцуващи върху огне-
на жарава с високо вдигната икона на 
светците Константин и Елена.

Това е част от богатството на 
този предпочитан от хората регион 
на България. За днешния му ден пове-
че можете да прочетете в интервю-
то с Владимир Крумов, зам.-областен 

управител. Нашата първа среща с 
него стана през миналата година при 
откриването на православния храм 
„Света мъченица Злата Мъгленска“ в 
с. Прилеп, Карнобатска община. Там 
той изрази благодарността си към 
местните строители за тяхната 
съпричастност към благородните 

дела в целия регион. Той посочи, че 
членовете на ОП на КСБ – Бургас, са 
участвали в проекти за реновиране и 
на други църкви, за строеж на парак-
лиси, ремонти на сгради със социални 
функции. „Без строителния бранш не 
минава нито едно богоугодно дело”, 
допълни Владимир Крумов. 

собственост. Знаете, че 
състоянието на подобен 
тип обекти за съжаление 
не е добро, липсва финан-
сов ресурс за поддръжка, 
често тези здания са 
обект на съсобственост. 

Същевременно с ус-
пешното изпълнение на 
проект по програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество България - Турция, 
Областната администра-
ция - Бургас, притежава 
готови предложения, с 
които може да търси и 
финансиране за реални 
строителни дейности. 

Как протича работа-

та Ви по Националната 

програма за енергийна 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС)?

Жителите на област 
Бургас бяха много актив-
ни при стартирането на 
инициативата. Веднага 
след обявяването й се 
премина към регистрация 
на сдружения. Сключени 
са общо 236 договора за 
целево финансиране. Към 
момента 102 блока на те-
риторията на областта 
са въведени в експлоата-
ция, за гр. Бургас те са 
86. Строителни дейности 
протичат в приблизител-
но 100 обекта, а 99 имат 
Акт 15.

П о с т и г а н е т о  н а 

устойчива и екологична 

среда с подобрени ка-

чества на живот и нова 

социална среда се опре-

делят и с отношението 

към питейната и отпа-

дъчната вода. Какво за-

лагате за модернизация 

на ВиК мрежата? 

В областта през по-
следните години се по-
строиха множество нови 
пречиствателни станции, 
на места старите бяха 
обновени и разширени. За-
почва изграждане на нова 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води (ПСОВ) 
в гр. Айтос, а съществу-
ващата в Приморско ще 
бъде разширена. 

Дейността на Асоци-
ацията по ВиК е насочена 
към съхраняване, развитие 
и модернизиране на ВиК 
системите и съоръжени-
ята, обезпечаване на нуж-
дите на населението на 
обособената територия 
от качествени ВиК услуги 
чрез ефективен контрол 
върху дейността на ВиК 
оператора. Председател 
на Асоциацията на ВиК е 
областният управител. 
Вече се работи по различ-
ни казуси. Така например 
по сигнал на граждани за 
липса на водоснабдяване 
в с. Екзарх Антимово, най-
голямото село в община 
Карнобат, чрез асоциаци-
ята бяха изпълнени нови 
сондажи за добиване на 
ресурса. За дейността 
на тази нова струкрура 
тепърва предстои да го-
ворим.

Регионът пострада 

от наводнение в края на 

октомври миналата го-

дина. 

То бе голямо изпита-
ние за всички наши съ-
граждани. За съжаление 
в последните години об-
ластта няколко пъти по-
несе щети от природни 
стихии, сред които бяха и 
снежни бури, и силни вет-
рове. Наводнението от 25 

октомври м.г. засегна две 
общини - Камено и Бургас. 
От първите подадени 
сигнали областният упра-
вител беше на терена и 
ръководеше сформирания 
щаб от мястото на бед-
ствието. Целият наличен 
ресурс беше впрегнат за 
овладяване на ситуаци-
ята. Щетите засегна-
ха доста хора, предимно 
възрастни. Помощта към 
тях започна незабавно, 
имаше редица граждански 
кампании, благодарение на 
които бяха предоставени 
техника, дрехи и други 
необходими за бита посо-
бия. Общините по места 
направиха опис на всички 
поражения и се работи за 
пълно възстановяване на 
домовете на хората. 

Детската градина в 
с. Черни връх, община Ка-
мено, която също постра-
да сериозно от водното 

бедствие, беше ремон-
тирана и посреща малчу-
ганите. Министерският 
съвет гласува средства 
за дейности за преодоля-
ване на щетите. В края 
на старата година пък 
стана ясно, че Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане към кабинета е 
направила предложение да 
бъдат отпуснати още 1,4 
млн. лв., от тях за община 
Бургас са 800 000 лв., а за 
Камено - 600 000 лв. Сред-
ствата са предназначени 
за частично разплащане 
на извършените дейнос-
ти по възстановяване на 
сгради и инфраструктур-
ни обекти, разчистване 
на пътна мрежа, речни 
легла и дерета от наноси, 
както и други неотложни 
разходи. 

В какво състояние е 

развитието на спорт-

ната инфраструктура в 

областта? 

Грижата за младите 
хора продължава да бъде 
водещ приоритет заед-
но с образованието. Те 
са нашето бъдеще, за-
това е важно сега, в на-
стоящето, да положим 
всички усилия, за да им 
предоставим необходи-
мите условия да учат, да 
се развиват, да растат 
отговорни и достойни 
граждани.  Спортните 
площадки и фитнесите на 
открито са неща, които 
непрекъснато се изграж-
дат. И в областния град, 
и в останалите общински 
центрове и съставни се-
лища се работи активно 
за осигуряване на условия 
за спорт. Не бих могъл да 

изброя всички, но сега, го-
ворейки с Вас, веднага се 
сещам за модерното фут-
болно игрище в с. Росен. В 
Карнобат беше изградена 
нова детска площадка, в 
Карнобат в ОУ „Христо 
Смирненски“, което беше 
изцяло възстановено след 
опустошителен пожар, се 
направи фитнес на откри-
то - нещо, за което аз са-
мият положих много уси-
лия. Примерите за такива 
обекти са много, което 
само по себе си говори за 
една устойчива политика, 
свързана с насърчаването 
на спорта и здравето на 
децата ни.

Какво се прави за мо-

дернизацията на образо-

вателната инфраструк-

тура. Професионалната 

гимназия по строител-

ство, архитектура и ге-

одезия „Кольо Фичето“ 

подготвя кадри за бран-

ша.

Образователната ин-
фраструктура в област 
Бургас се променя много 
интензивно. Няма година, 
в която общините да не 
предвидят средства за 

сградния фонд на учебни-
те заведения. В админи-
стративния център на 
областта повечето от 
училищата вече са из-
цяло ремонтирани - нови 
дограми и изолация, обла-
городяване на простран-
ствата около сградите, 
дворовете, физкултурни-
те салони. Миналата го-
дина в Бургас станахме 
свидетели на историческо 
събитие, а именно - от-
криване на ново училище, 
изградено по иновативен 
модел, където методите 
на преподаване са изця-
ло съобразени с новите 
технологии. Стана ясно, 
че община Бургас е един-
ствената в цялата стра-
на, която ще разкрие още 
училища през 2018 г. Пред-

стои да се открие Профе-
сионалната гимназия по 
компютърно програмиране 
и иновации. Тя ще бъде с 
интензивно изучаване на 
английски и немски език и 
ще подготвя специалисти 
в професионално направ-
ление „Компютърни нау-
ки", професия програмист, 
специалности „Системен 
програмист“ и „Приложен 
програмист“ със срок на 
обучение 5 години с прием 
след завършен седми клас. 

Материалната база 
на Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Кольо Фичето“ също ще 
бъде обновена през тази 
година. 

Предвижда се да бъдат 
направени и инвестиции 
във висшето образова-
ние. През 2018 г. врати 
ще отвори филиал на На-
ционалната художестве-
на академия, който ще се 
помещава в „Магазия 1“ на 
пристанището. Продъл-
жават общите ни усилия 
с общинската админи-
страция и за довършване 
на Медицинския факултет 
към университет „Проф. 
д-р Асен Златаров". 

Първият саниран блок в гр. Бургас

Новото училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Морската гара
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ДГ „Огнян Михайлов“, 

Кнежа

Свилена Гражданска 

На 15 януари т.г. при-
ключи кампанията за 
набиране на кандидати 
за участие по Проект 
„Красива България” през 
настоящата година. По-
дадени са общо 115 пред-
ложения за обновяване на 
115 обекта, което е с 26 
повече, отколкото през 
2017 г. Те са на обща стой-
ност 21 708 527 лв., в т.ч. 
9 914 565 лв. от инициа-
тивата и 11 793 962 лв. 
съфинансиране от канди-
датите. Това съобщи за 
в. „Строител“ арх. Валерия 
Ботева, ръководител про-
ект - гл.координатор на 
проект „Красива България“ 
към Министерството на 
труда и социалната поли-
тика. 

Припомняме, че мер-
ките, по които можеше 
да се кандидатства, са 
три – М01 „Подобряване 
на обществената среда 
в населените места”; М02 
„Подобряване на социал-
ната инфраструктура”; и 

М02-01 „Подобряване на 
социалните услуги от ре-
зидентен тип”.

М01 е насочена към 
подпомагане развитието 
на устойчива, свързана 
и достъпна обществена 
среда. По нея можеше да 
кандидатстват общини-
те и областните упра-
вители, държавните ин-
ституции и контролните 
органи, които са собстве-
ници на обектите, вклю-
чени в предложенията. По 
мярката се допускат про-
екти, предвиждащи изпъл-
нение на строително-мон-
тажни/ремонтни работи 
в сгради за обществено 
обслужване в сферата на 
администрацията, култу-
рата и изкуствата, спор-
та и социалния туризъм, 
вкл. недвижими културни 
ценности, или в самостоя-
телни обекти в зданията, 
както и прилежащи  външ-
ни пространства към тях, 
но в рамките на техните 
урегулирани поземлени 
имоти.

М02 цели осигуряване 

на подходяща и рента-
билна образователна и 
здравна инфраструктура, 
както и оптимизация и 
модернизация на социал-
ната, предоставяща услу-
ги от нерезидентен тип 
в общността. Допустими 
кандидати по мярката са 
общините и държавните 
институции, които са соб-
ственици на обектите. И 
тук е предвидена реализа-
ция на строително-мон-
тажни/ремонтни работи 
в сгради за обществено 
обслужване в областта на 
образованието и науката, 
здравеопазването и пре-
доставянето на социални 
услуги от нерезидентен 
тип в общността, вкл. не-
движими културни ценнос-
ти, или в самостоятелни 
обекти в постройките или 
в прилежащи външни прос-
транства.

Мярка М02-01 е насо-
чена към подобряване на 
условията на живот на 
групи в неравностойно по-
ложение чрез обновяване 
или създаване/изграждане 

на подходяща и ефективна 
социална инфраструктура 
за предоставяне на соци-
ални услуги в общността 
от резидентен тип, които 
заменят институционал-
ната грижа. Тук бенефи-
циенти могат да бъдат 
само общините. Заложени 
са строително-монтаж-
ни/ремонтни работи в 
съществуващи сгради или 
самостоятелни обекти в 
тях, или ново строител-
ство. По мярката не се 
допускат обекти със ста-
тут на недвижима култур-
на ценност.

Постъпилите пред-
ложения ще бъдат раз-
гледани за допустимост. 
Преминалите тази фаза 

ще се оценят по следни-
те критерии:  „Пълнота и 
коректност на докумен-
тацията в проектното 
предложение” – критерий с 
максимум 30 точки;  „Пъл-
нота на инвестиционния 
проект или на проекта за 
заснемане” – с максимум 
30 т.; „Средно равнище на 
безработица в общината 
(по данни на Агенцията 
по заетостта към девет-
месечието на 2017 г.)” – с 
максимум 20 т.; и „Предло-
жено по-голямо съфинан-
сиране от кандидата” – с 
максимум 20 т.

При получени равни 
общи оценки ще спечели 
кандидатът с повече точ-
ки по първия критерий, а в 

случай на равен брой точ-
ки по първия предимство 
ще има този с повече по 
втория и т.н. След това 
предложенията ще се кла-
сират поотделно по мерки 
М01, М02 и М02-01. Проек-
тите с най-висока обща 
оценка ще бъдат пред-
ложени на Управителния 
съвет за одобряване. Бю-
джетът на „Красива Бъл-
гария” за 2018 г. е в размер 
на 3 млн. лв. До началото 
на март ще има яснота 
относно одобрените пред-
ложения, след което ще се 
пристъпи към сключване 
на споразумения за финан-
сирането и реализацията 
им през настоящата го-
дина.

Над 5 млн. лв. ще бъдат вложени за рехабилитация 
на водоподаването в 28 села с гравитачно водоснаб-
дяване в Сливенско, съобщиха от „ВиК – Сливен“ ООД. 
В момента се разработват варианти за подобряване 
на схемата на водоснабдяването и качеството на 
водата в твърдишкото село Сборище. В село Глушник 
е изграден 300 м допълнителен водопровод. 

В котленското село Кипилово водното дружество 
разработва проект за реконструкция на водоизточ-
ници с некачествени дренажи. Подобни ремонти, 
включващи хидроизолация, изграждане на нови под-
порни стени и дренаж, ще бъдат извършени в сли-
венското село Новачево и новозагорското Караново. 
Реконструкция на основния водоизточник, спиране на 
течовете по водопроводната мрежа, повишаване на 
налягането на подаваната питейна вода са дейност-
ите, с които ВиК-Сливен ще се заеме в с. Биково.

 

В Добричка област 
през 2018 г. трябва да бъ-
дат изградени нови цен-
трове за настаняване от 
семеен тип на възрастни 
хора е  станало ясно по 
време на заседание на Об-
ластното звено за мони-
торинг на Стратегията 
за развитие на социални-
те услуги в региона.

„Вече е готов инвес-
тиционният проект за 
преустройство на сграда 
в с. Овчарово, в която ще 
се полагат денонощно гри-
жи за 15 възрастни в сре-
да близка до семейната“, е 
информирал зам.-кметът 
на Добрич Илдъз Юнус. 
Предвижда се зданието, 
което е бивш дом за деца, 
да бъде санирано и да раз-

полага със спални поме-
щения - всяко за не повече 
от двама души. Ще има и 
дневна стая с библиотека, 
места за хоби занимания, 

както и здравен кабинет, 
кухня, кът за хранене, 
складове и други.

„Подобен център за 
възрастни хора без увреж-

дания ще бъде изграден и 
в Генерал Тошево в сграда-
та на бившата болница“, 
е съобщил зам.-кметът 
Георги Георгиев, който е 
коментирал, че за така-
ва услуга не се осигурява 
държавно финансиране и 
местната власт ще тър-
си подкрепа по европейски 
програми. В общините 
Балчик и Крушари също 
ще осигуряват денонощна 
грижа за стари хора. „Има 
голяма нужда от открива-
нето на такива центрове, 
тъй като чакащите ред за 
настаняване - и здрави, и 
възрастни хора с уврежда-
ния, са много“, е обяснила 
Ирена Баирова, директор 
на регионалната дирекция 
„Социално подпомагане“. 

Страницата подготви Елица Илчева

Община Исперих е подписала договор за реали-
зацията на проект „Обзавеждане и оборудване на 
съществуващ Дневен център за деца с увреждания 
в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна 
площадка в прилежащото дворно пространство“. Той 
е финансиран от Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“, като бюджетът му възлиза на 
99 987 лв., изцяло безвъзмездна помощ. Дейностите 
ще се изпълняват в продължение на 18 месеца и се 
очаква да завършат в средата на юли догодина.

Включено е и изграждане на зала за сензорна сти-
мулация с необходимото специализирано оборудване, 
чрез което да се повиши ефективността на предос-
тавяните услуги за рехабилитация и интеграция на 
потребителите. 

Червен бряг започва реконструкция и обновление на 
народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1908“ по проект по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 2020“, съобщиха от общината. 
Общата стойност на инвестицията е над 2, 557 млн. лв., 
от които от Европейския фонд за регионално развитие 
- 2 149 731 лв., национални средства - 379 364 лв., и соб-
ствено финансиране от Червен бряг - 28 241 лв. Очаква 
се модернизацията на читалищната сграда да приключи 
до септември т.г. в навечерието на традиционния Чер-
венобрежки панаир.

Правителството отчужди имоти, необходими за 
изграждането на обходния път на Поморие. Терените 
се намират в землището на града. Финансирането на 
отчуждителната процедура се осигурява от Агенция 
„Пътна инфраструктура“.

Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заин-
тересованите лица.

От публична в частна държавна собственост е про-
менен статутът на имот в гр. Клисура. Това е вете-
ринарна лечебница от две сгради и прилежащ терен с 
площ 1,4 дка. Изменението ще позволи извършването на 
разпоредителна сделка от Министерството на земеде-
лието, храните и горите.
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Дейностите ще започнат с реконструкция  
на пречиствателната станция, която е за 53 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Водният проект на 
Пловдив e на път да стар-
тира“, е съобщил кметът 
на общината инж. Иван 
Тотев, който е внесъл в 
Агенцията по обществени 
поръчки проекта за тръжна 
процедура на пречиства-
телната станция за от-
падъчни води за предвари-
телен контрол. По думите 
му това означава, че до дни 
желаещите да участват в 
поръчката за инженеринг 
на стойност 53 млн. лв. за 
станцията ще могат да 

кандидатстват. 
Търгът за другия компо-

нент обаче - ВиК дейност-
ите и асфалтирането на 

десетки улици, се очаква 
да стартира в средата на 
февруари, тъй като строи-
телните разрешения вече 

са изтекли и трябва да се 
извадят нови. По него ще 
се подменят тръбите на 
43 улици в район „Северен“ 
и на колекторите по буле-
вард „Дунав“ и връзката му 
с ул. „Брезовско шосе“. Об-
щата стойност на водния 
цикъл на Пловдив е около 
108 млн. лв. 8 млн. лв. от тях 
е делът на общината, кой-
то ще се изразходва глав-
но за преасфалтиране - от 
тротоар до тротоар, на 
улиците, след като се из-
вършат съответните ВиК 
дейности. Съгласно тази 
част от проекта трябва 
да бъдат подменени 14 км 
водопроводи и 800 сградни 

отклонения; 16,1 км второ-
степенна канализационна 
мрежа; ще бъде извършена 
рехабилитация на 2,8 км от 
съществуващия колектор 
VII; изграждане на разто-
варващ колектор VII.

Междувременно бе на-
правена първа копка на нов 
паркинг за 132 автомобила 
в непосредствена близост 
до булевард „Източен“. 
Предстои зоната да бъде 
облагородена, обособена и 
разграфена. Стойността 
на ремонта е 130 хил. лв. 
и обхваща общо три го-
леми междублокови прос-
транства и прилежащи 

отсечки. В зоната между 
улиците „Братя Свещаро-
ви“, „Марин Дринов“ и буле-
вард „Източен“ е имало 70 
гаража, които са били пре-
махнати и след два месеца 
на тяхното място ще има 
нови 132 паркоместа.

В район „Източен“ са 
проектирани още 4 подоб-
ни паркинга, а 1400 са гара-
жите, които предстои да 
бъдат премахнати. Преди 
няколко дни е приключило 
отстраняването на 700 га-
ража в кв. „Гладно поле“, къ-
дето текат огледи за нови 
паркинги в междублоковите 
пространства. 

Подписан е договор за проекта „Ремонт, реконструк-
ция и обновяване на детска градина във Велинград“ по 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, е 
съобщил кметът д-р Костадин Коев, който е дал старт 
и на втори важен обект. Той е за внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в административна сгра-
да, в която се помещават четири държавни институ-
ции: Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила 
на детето”, Районна прокуратура и местният офис на 
Регионалната здравна инспекция. „Престиж бизнес 93“ 
ООД ще е изпълнител на строително-монтажните ра-
боти по проекта. Неговата цел е да повиши енергийната 
ефективност и да се достигне най-малко клас на енерго-
потребление „С” чрез внедряване на всички енергоспес-
тяващи мерки, които са предписани като задължителни 
в техническото и енергийното обследване на зданието. 
Проектът за модернизация на общинската сграда е на 
обща стойност 933 471 лв., от които 779 238 лв. (85%), 
предоставени от Европейския фонд за регионално разви-
тие, и 137 512 лв. - от национално съфинансиране. Срокът 
за реализация е 24 месеца.

Същевременно в детската градина ще бъдат инвес-
тирани 802 156 лв. чрез разширение и обновление на ма-
териално-техническата база на учебното заведение. За 
целта съществуващата сграда ще бъде надстроена с 
още два етажа. Планирано е да бъде обновено дворното 
пространство. Ще бъде изградена и достъпна архите-
ктурна среда за хора с увреждания. Срокът за изпълне-
ние на проекта е 30 месеца.

Хирургичният блок на Университетска многопрофилна болница 
за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Екатерина“ в София ще бъде пре-
устроен и разширен. Лечебното заведение е обявило обществена 
поръчка за инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълне-
ние на строително-монтажни работи. Стойността й е близо 19,5 
млн. лв. без ДДС. Ремонтът трябва да бъде завършен за 12 месеца, 
а за избора на изпълнител от по-голямо значение ще е критери-
ят „Техническа оценка“ – 60 т. Ценовата оферта ще носи 40 т. от 
възможните 100 т. Срокът за получаване на предложения или на 
заявления за участие е 23 февруари.

„Община Кърджали е единстве-
ната община от 39 в страната 
конкретни бенефициенти по Приори-
тетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” по ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ (ОПРР), която е 
договорила 100% от предоставената 
й безвъзмездна финансова помощ по 
този приоритет“. Това е заявил кме-
тът инж. Хасан Азис, цитиран от 
пресцентъра на местната власт. Той 
е посочил, че инвестиционната про-

грама е на обща стой-
ност 21 048 163,28 лв., 
а  недоговорените 
средства са в размер 
само на две стотинки.  

Към настоящия мо-
мент община Кърджали 
е подала всички обек-
ти, включени в одобре-
ната Инвестиционна 
програма. Те ще се из-
пълняват до 2020 г.

Победителите в архитектурния конкурс „Хотел към музей 
„Етър“ бяха обявени в отворено за публика заседание на журито. 
Състезанието стартира в началото на ноември. Участниците 
трябваше да разработят идейни проекти за осъвременяване на 
хотела, така че той да отговори на визията за бъдещо развитие 
на Етнографския музей на открито (EМО) „Етър“. Задачите бяха 
свързани с функционално преосмисляне на част от блока за наста-
няване, както и общите помещения заедно с цялостна концепция 
за интериор при опазване архитектурните стойности на сграда-
та като част от недвижимата културна ценност от национална 
значение ЕМО „Етър“.

Победителите са арх. Андрей Андреев и арх. Петя Николова 
(Another Studio) съвместно с арх. Милена Фетваджиева (URBANVIVA 
- architectural studio). Те ще получат парична награда на стойност 
10 000 лв., както и договор за директно възлагане за изработване 
на технически проект. Тяхното предложение се нарича „Жива тра-
диция“. Второто място е за проекта на екип с водещ архитект Бо-
жидара Вълкова, третото е за Гражданско дружество „Портфолио“ 
- арх. Маринела Стефанова, арх. Десислава Парлапанска. Наградите 
за второто и третото място са съответно 4000 и 2000 лв.

Организацията на конкурса, както и заданието към него са 
подготвени от екипа на „Урбанистас“ (urbanistas.eu) - платформа 
за градска култура и проекти. Конкурсът е подкрепен от Камарата 
на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.

Белла 
Сиракова, 
ОП на КСБ - 
Враца

През 2018 г. 
във Враца ще 
бъдат сани -
рани петнаде-
сет многофа-
милни жилищни сгради с до 35 апартамента. 
Това ще се случи по проект, включен в Инвес-
тиционната програма на общината, като без-
възмездната финансова помощ по Оператив-
на програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ 
е 100%.

С реализацията се очакват от 20 до 40% 
икономии на топлинна енергия за близо 250 
домакинства. Изпълнителите, които ще осъ-
ществяват строително-монтажните работи, 
са съответно ДЗЗД „М-Билд Милениум“, София 
и ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – Артис ЕООД“, София.

Разработените идейни концепции за визи-
ята на всеки един от одобрените за финанси-
ране блокове, както и предвидените дейности 
са обсъдени с жителите на всяка от сгради-
те. За целта са проведени 15 общи събрания 
на собствениците, на които присъстващите 
са изказали и своите лични предпочитания за 
бъдещия облик на зданията.

Строителният надзор се осъществява от 
„Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, София, и „Ко-
дас Консултинг ЕООД“, София. 

Към настоящия момент три от сградите, 
намиращи се на бул. „Христо Ботев" 79, ул. 
„Петропавловска“ 56 и ул. „Петропавловска“ 42, 
са вече почти завършени.

Снимка авторът
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Най-много европейски средства влага в 
инфраструктура градът край Дунав 

Елица Илчева 

Над 60 млн. лв. е проек-
тът за бюджет на община 
Благоевград. Средствата 
от делегирани държавни 
дейности са 33 млн. лв., с 
4 млн. лв. повече в сравне-
ние с финансовата рамка 
за 2017 г. От местни при-
ходи се очакват 27 млн. лв., 
като увеличението е с 
1 млн. лв. спрямо предход-
ната година. С най-висок 
ръст в сравнение с 2017 г. 
са дейностите в сферите 
на образованието и здра-
веопазването, което идва 
основно поради увеличение 
на минималната работна 
заплата. 

Анализът на събирае-
мостта на приходите по-
казва очаквано изпълнение 

на планираните за 2017 г. 
местни приходи и преиз-
пълнение на имуществени 
данъци с 10%, а на постъ-
пления от продажба на 
сгради – с 47%. 

В проекта за 2018 г. са 
заложени 800 хил. лв. за из-
граждане и рехабилитация 
на уличната мрежа и още 
толкова за поддръжка. За 
текущите ремонти на 
асфалтови настилки и на 
улици на земна основа в 
малките населени места 
са отделени 250 хил. лв. 
За дейностите по опаз-
ване на околната среда 
са предвидени 300 хил. лв., 
за озеленяване – също 
300 хил. лв.

Инвестиционната про-
грама включва обекти, из-
граждането на които ще 
струва общо 8 458 444 лв. 
От тях  собствените 
средства са 6 430 557 лв., 
а целевата държавна суб-
сидия – 2 027 887 лв. В 
образователната сфера 
са включени спортни пло-
щадки в двора на Средно 
училище с изучаване на 
чужди езици (СОИУЧЕ) 
„Свети Климент Охрид-
ски“ - 42 000 лв., и на XI 
ОУ „Христо Ботев“- 52 
хил. лв. Планира се ремонт 
на Дневния център за пъл-
нолетни лица с увреждания 
на ул. „Скаптопара“ №26 - 
17 хил. лв., газифициране 
на Дневен център за въз-
растни хора с увреждания 
„Зорница“ - 10 хил. лв., как-
то и на Защитено жилище 
за хора с психични раз-

стройства на ул. „Славян-
ска“ - 24 хил. лв.  

Над 100 хил. лв. ще 
бъдат вложени във ВиК 
мрежата на ул. „Руен“, 
ул .  „Независимост“  и 
„Съединение“. 80 хил. лв. 
са за ул. „Черно море“ и 
90 хил. лв. за инженеринг 
на ул. „Търново“. Най-се-
риозните проекти в този 
сектор са ул. „Роден край“ 
за 646 хил. лв., от които 
500 хил. лв. са целева дър-
жавна субсидия. Предвиде-
на е също и реконструкция 
на водопровод на ул. „Ма-
рица“ за 701 хил. лв., от-
ново с 500 хил. лв. от цен-
тралната власт. 

В част „Изграждане на 
инфраструктурни обекти“ 
са планирани разходи за 
4,4 млн. лв. Най-сериозни-

ят проект в сегмента е 
този за благоустрояване 
на улица „Яне Сандански“ 
в с. Покровник, като сред-
ствата - 1 675 166 лв., са 
изцяло от местния бю-
джет. Включените други 

обекти са ул. „Илинден“ - 
с. Рилци, за 1 152 556 лв. 
и улиците „Възрожденска“ 
- 837 хил. лв., „Бяло море“ 
- 99 176 лв., и „Владая“ - 
87 837 лв. В плановете за 
ремонти са още ул. „Па-
найот Хитов“ и ул. „Хан 
Крум“, както и районът на 
зоопарка, граничещ с тях.

Друг мащабен обект 
в областния център на 
Пиринско ще бъде този 

за изграждане на площад-
ка за разделно събиране 
на отпадъци от домакин-
ствата. „Проектът ще се 
работи на инженеринг и е 
на стойност 368 хил. лв. 
Ще бъде изграден в с. Бу-

чино. Общината е длъжна 
да предвиди такова депо 
до влизането в експлоата-
ция на новото регионално 
сметище“, е информирал 
зам.-кметът по икономи-
ката Иво Николов. Той е 
обяснил, че на мястото 
отпадъкът трябва да се 
сепарира поне частично, 
за да отговаря на изис-
кванията за депониране в 
други регионални смети-
ща. „Може да не се наложи 

изграждането на такава 
площадка, ако се намери 
друг вариант за частично 
сепариране на отпадъци-
те. Въпросът още не е 
уточнен и затова трябва 
да имаме предвидени сред-
ства. Много е възможно 
тази сума да се редуцира 
до много по-малка, но това 
ще го разберем до приема-
не на бюджета и ще се 
заложат необходимите 
средства“, допълни той.

170 000 лв. се заделят 
и за изграждане на каран-
тинна сграда от 40 кв. м 
в зоопарка в Благоевград, 
както и на клетки за май-
муните, лъвовете, дивата 
свиня, благородния елен, 
муфлона и ламата, които 
да отговарят на изисква-
нията на лиценза, за да не 

бъде отнет. Очакваните 
приходи по европейски 
проекти и международ-
ни програми са в размер 
на 39 541 517 лв. От тях 
собственото финансиране 
е едва 495 045 лв., а пла-
нираните постъпления са 
39 080 892 лв. Възможно е 
част от очакваните при-
ходи да станат факт през 
2019 г., тъй като зависят 
от процедури, които мо-
гат да бъдат обжалвани и 
съответно да се удължат 
сроковете. 

С национални сред-
ства в размер на близо 
23 млн. лв. се изгражда и 
новото депо за отпадъци, 
което по план трябва да 
приключи до края на ав-
густ. За компостиращата 
и сепарираща инсталация 
са заложени 10 млн. лв., 
част от тях обаче ще 
се прехвърлят и в 2019 г. 
Планират се средства за 
работен проект за укреп-
ване на стоманен водопро-
вод в кв. „Освобождение“.

13 проекта за  29 млн. лв. с 

финансиране от европей-

ските програми ще изпъл-

няват в старата столица 

„Проектният бюджет 
за 2018 г. е реален, кон-
сервативен, но и оптимис-
тичен по своя характер. 
Убедени сме, че новите 
предложения за страте-
гическата инфраструк-
тура и градската среда 
ще продължат да носят 
позитиви както за жите-
лите и гостите, така и 
за развитието на бизне-
са във Велико Търново и 
региона”. Това е заявил по 
време на общественото 
обсъждане на документа 
зам.-кметът Снежана Да-
нева-Иванова. 

65,4 млн. лв. е макро-
рамката в проектобюдже-
та за 2018 без преходния 
остатък. 6,8 млн. лв. е 
общата субсидия за де-
легирани от държавата 
дейности, като ръстът 
е от 5,5 млн. лв. Сред-

ствата за образование 
са 22,8 млн. лв. и именно в 
това перо е най-голямото 
увеличение - с 4,5 млн. лв., 
или над 16% спрямо 2017 г. 
Повече пари ще бъдат от-
пуснати също за социално 
осигуряване и подпомага-
не, здравеопазване, култу-
ра и др. Целевата финан-
сова помощ за капиталови 
разходи е 1,6 млн. лв.

За  2018  г .  ще  бъ -
дат изпълнявани общо 
13 проекта по европей-
ските програми, чиято 
обща стойност е около 
29 млн. лв. По одобрена-
та Инвестиционна про-
грама на община Велико 
Търново  по ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ това 
са 4 предложения на обща 
стойност - 23 873 254 лв. 
Обезпечаването на дей-
ностите по тях налага в 
бюджета да се заложи по-
емането на краткосрочен 
дълг в размер на не повече 
от 3 млн. лв. По други опе-
ративни програми ще се 
реализират 9 проекта за 
3 701 559 лв.

8 694 068 лв. е обща-
та стойност на одобре-
ните предложения, които 
общината ще реализира 
за подобряване на об-
разователната инфра-
структура в града. От 
тях близо 7,9 млн. лв. са 
безвъзмездна финансо-
ва помощ от „ОПРР 2014 
- 2020“, а 805 767 лв. е 
собственият принос на 
местната власт, който 
ще бъде осигурен със заем 
от ФЛАГ. Средствата ще 
бъдат инвестирани в три 
училища - СУ „Владимир 
Комаров“, СУ „Георги С. 
Раковски” и Спортното 
училище - Велико Търно-
во, както и в три детски 
градини – „Пролет”, „Ален 
мак” и „Рада войвода”. Ще 
бъдат осъществени дей-
ности в три направления: 
постигане на енергийна 
ефективност; подобрява-
не на базите на учебните 
заведения чрез конструк-
тивно укрепване, основни 

Благоевград залага сериозни средства за улични ремонти в града и селата

170 000 лв. се заделят и за изграждане на карантинна сграда в зоопарка 

Общественото обсъждане на бюджета в Благоевград 

предизвика сериозен интерес
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вътрешни и външни ремон-
ти, обзавеждане, осигуря-
ване на достъпна среда на 
сградите; изграждане на 
инсталации с възобновя-
еми енергийни източници. 
Срокът за изпълнението 
им е 30 месеца. 

Ще бъдат модернизи-
рани и четирите профе-
сионални гимназии - ПГ по 
строителство, архитек-
тура и геодезия „Ангел 
Попов”, ПГ по туризъм „Д-р 
Васил Берон“, ПГ по елек-

троника „Александър С. По-
пов“ и Старопрестолната 
професионална гимназия 
по икономика. Средствата 
за тях също са от „ОПРР 
2014 – 2020“, но бенефици-
ент и възложител ще бъде 
Министерството на обра-
зованието и науката.

В процес на разработ-
ка са още седем проекта 
за над 32 млн. лв. Четири 
от тях отново са по „ОПРР 
2014 – 2020“ и тук са вклю-
чени интегриран градски 
транспорт и изграждане 
на мултифункционален кон-
гресен център на терито-
рията на старото военно 
училище. 

Ще започне и строи-
телството на нова дет-
ска градина в квартал 
„Зона В“. Добрата новина 
от края на миналата го-
дина бе потвърдена по 
време на общественото 
обсъждане на проекта за 
бюджет. С решение на 
правителството вече са 
осигурени средствата за 
реализацията на обекта, 
която се очаква да започ-

не през лятото. В края на 
миналата година Общин-
ският съвет одобри пред-
ложението за изкупване на 
избрания терен в жилищ-
ния комплекс. Новата дет-
ска градина ще е с капаци-
тет за 120 деца. Предстои 
провеждането на процеду-
рите за отчуждаване на 
поземления имот и за из-
биране на изпълнител на 
строителство и надзор.

„Изграждането на нова 
детска градина се налага, 

тъй като през последни-
те две години население-
то на Велико Търново се 
увеличава, а раждаемост-
та е с рекордни положи-
телни стойности. Има 
много семейства, които 
се завърнаха от чужбина. 
Има и фамилии от съседни 
градове, които работят в 
старата столица, а деца-
та им посещават нашите 
градини“, е коментирал 
инж. Даниел Панов, кмет 
на Велико Търново. Той е 
посочил, че е започната 
процедура и за довършва-
нето на новия корпус към 
ДГ „Здравец“. За последно 
детска градина в старата 
столица е строена през 
далечната 1981 г.

В най-красивия град на Ду-

нав разчитат на сериозни 

приходи от трансгранични-

те програми

Рамката на проекто-
бюджета за 2018 г. в Русе 
е 106 052 733 лв. без пре-
ходен остатък. От тях 
55 484 905 лв. са обща 

субсидия за делегирани-
те държавни дейности, 
5 826 800 лв. - общата 
изравнителна, 253 100 лв. 
- трансферът за зимно 
поддържане на общински 
пътища, и 1 390 200 лв. – 
целева субсидия за капи-
талови разходи.

Според администраци-
ята на кмета проектът е 
балансиран при осъщест-
вен анализ на приходите 
за 2018 г. и разчет на 
разходите съгласно при-
оритетите, заложени в 
програмата за управле-
ние и Общинския план за 
развитие на община Русе. 
Акценти са привличането 
на финансови средства по 
национални, европейски и 
международни програми; 
активно участие в Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
жилищните сгради; балан-
сирано развитие на цен-
тралната градска част, 
кварталите и малките 
населени места чрез по-
добряване на транспорт-
ната инфраструктура; об-
новяване и модернизиране 
на уличното осветление; 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност 
на обекти - общинска 

собственост; ремонт и 
изграждане на детски и 
спортни площадки и иг-
рища; благоустрояване и 
озеленяване на междуб-
локовите пространства;  
и др. 

Във финансовата рам-
ка за 2018 г. се осигурява 
резерв за непредвидени 
и неотложни разходи в 

размер на 500 хил. лв., а 
бюджетната политика е 
насочена към ефективно 
и законосъобразно раз-
ходване на средства без 
просрочени задължения, 
с висока събираемост на 
собствените приходи. 

Ключов акцент през 
настоящата година е ус-
пешното изпълнение на 
проектите по „ОПРР 2014 
– 2020“. Сред тях са „Ре-
монт с мерки за енергийна 
ефективност и достъпна 
среда на „Комплекс за со-
циални услуги за деца и се-
мейства“ - 1 463 795 лв., 
„Ремонт на 5 сгради от 
образователната инфра-
структура на град Русе, в 
т.ч. изграждане на спорт-
ни площадки, облагородя-
ване на дворни простран-
ства и внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност“ - 12 402 901 лв., 
„ЕКСЦЕНТРИК“ – инова-
тивни решения устой-
чива мобилност на хора 
в периферните градски 
квартали и товарна логис-
тика без вредни емисии в 
градските центрове“ - 
1 247 991 лв., „Интегри-
рана система за градски 

транспорт на гр. Русе 
- 2 етап“ - 24 344 186 лв. 
Предвидено е преобразява-
не на облика на града чрез 
рехабилитация на пеше-
ходна среда и изграждане 
на зони за обществен от-
дих - 16 860 657 лв.

В  перото  „Жилищ-
но строителство, БКС 
и опазване на околна-
та среда“ са заложени 
22 176 378 лв. от местни 
приходи. Тук влизат дей-
ности, като направа на 
надписи на жилищните 
блокове - 90 000 лв., събаря-
не на сгради и съоръжения 
общинска собственост и 
разчистване на терени 
от строителни отпадъ-
ци - 180 000 лв., геоложки 
и геодезически дейности 
- 30 000 лв., техническо 
наблюдение на яз. „Николо-
во”, яз. „Тетово” и яз. „Об-
разцов чифлик” - 4000 лв., 
и аварийни ремонти на об-
щински имоти - 700 000 лв. 
Във Фонд „Малки населени 
места” е планиран разход 
на 320 000 лв.

Сред стратегически-
те обекти, включени в Ин-
вестиционната програма, 
са ремонт на Семизовата 

къща; реконструкция на 
Художествената галерия; 
ремонт на сградата на 
Клуба на дейците на кул-
турата; обновяване на 
20 детски площадки и из-
граждане на нови 2; изгот-
вяне на проект за основно 
обновяване на Гребния ба-
сейн в СК „Ялта“; проекти-
ране на плувен комплекс и 
благоустрояване в Източ-
на промишлена зона и др.

В областта на околна-
та среда ще се инвестира 
в закриване и рекултива-
ция на съществуващото 
общинско депо на тери-
торията на община Русе. 
Проектът е на стойност 
22 220 856 лв. и ще се из-
пълнява с финансиране от 
INTERREG V-A „Румъния 
- България 2014  - 2020“, 
по същата програма ще 
се работи и по проект за 
развитие на поречието 
на река Дунав за по-добра 
свързаност на Еврорегион 
Русе – Гюргево с Паневро-
пейски транспортен кори-
дор №7, като стойността 
му е 9 007 299 лв.

От общината инфор-
мират и за предстоящи 
проекти,  които не са 
включени във финансова-
та рамка на 2018 г. Това 
са „Изграждане на социал-
ни жилища“ за 2 229 209 лв. 
по ОПРР, „Изграждане на 
анаеробна инсталация“ - 
30 500 000 лв. по ОП „Окол-
на среда 2014 - 2020“, и 
за Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност 
на 4 обекта по Национал-
ния доверителен екофонд 
-  2 752 919 лв.

За INTERREG V-A Ру-
мъния - България се разра-
ботват и следните пред-
ложения: „Добра развита 
транспортна система в 
Еврорегион Русе - Гюр-
гево за по-добра свърза-
ност с TEN-T мрежата 
(6 448 365 лв.); „Рекон-
струкция и представяне 
на значими културни  за-
бележителности с висок 
туристически потенциал 
в Еврорегион Русе - Гюрге-
во“ (1 954 576 лв.); „Валори-
зация на общото местно и 
европейско нематериално 
културно наследство чрез 
културни пространства“ 
(2 151 074 лв.); „Инвести-
ране в пътната безопас-
ност и подобряване свър-
заността на Община Русе 
и Окръг Гюргево с транс-
портна мрежа  TEN-Т“ 
(8 798 803 лв.)

Зам.-кметът Снежана Данева-Иванова представи бюджета на 

Велико Търново пред обществеността

Дискусия за финансовата рамка на община Русе 

Крайбрежната зона на Русе се модернизира със средства от „ОПРР 2014 - 2020“

Семизовата къща в Русе се нуждае от спешен ремонт. Домът на един от най-влиятелните 

банкери в края на XIX век у нас днес е с деформирани основи, напукани стени и тавани

ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ в Търново ще бъде обновена по ОПРР 
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„От създаването си 
през 1958 г. банката на 
ЕС, която отбелязва своя-
та 60-а годишнина през 
2018 г., е инвестирала над 
1 трилион евро на база-
та на паричната вноска 
на държавите членки от 
само 14 млрд. евро“, е зая-
вил президентът на Евро-
пейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) Вернер Хойър 
при отчета за дейността 
на финансовата инсти-
туция през 2018 г. „Про-
дължаваме да влагаме в 
жизнеспособни проекти 
в цяла Европа и по света, 
като се съсредоточаваме 
върху това къде средства-
та са най-необходими. Ще 
работим за увеличаване 
на нашето влияние“, е до-
бавил той и е отбелязал, 
че през 2017 г. банката 
на ЕС е одобрила рекор-

ден брой от 901 проекта, 
подкрепящи малки и сред-
ни предприятия (МСП), 
насърчаващи иновациите 

и опазването на околна-
та среда и подпомагащи 
изграждането на важна 
инфраструктура. През 

изминалата година близо 
30 млрд. евро са вложени в 
МСП и близо 14 млрд. евро 
за  иновации. 

До края на 2017 г. Ев-
ропейският фонд за стра-
тегически инвестиции 
(ЕФСИ) е мобилизирал 
257 млрд. евро. По думите 
на Хойър това означава, че 
ЕФСИ е на път да постиг-
не 315 млрд. евро вложения 
на базата на гаранция от 
21 млрд. евро.

„ЕФСИ е чудесен при-
мер за това, което банка-
та на ЕС може да направи, 
за да се постигне повече 
с ограничените публични 
ресурси“, е подчертал пре-
зидентът Хойър. „Привет-
ствам удължаването на 
плана „Юнкер“, е допълнил 
той. 

По думите му две от 
фокусните области на ин-
вестициите на ЕИБ извън 
ЕС продължават да са из-
менението на климата и 
икономическата устойчи-
вост. През 2017 г. банката 
инвестира 19 млрд. евро, с 
което спазва обещанието 
си да вложи 100 млрд. евро 
в сектора за периода 2016 
- 2020 г.

Европейският парламент (ЕП) одобри предло-
женията на ЕК за обвързващи цели на равнище ЕС 
с 35% подобряване на енергийната ефективност 
(ЕЕ), с поне 35% на енергията от възобновяеми из-
точници в брутното крайно потребление и 12% на 
тази от възобновяеми източници в транспорта до 
2030 г. За постигането на общите задачи държа-
вите членки трябва да създадат свои интегрирани 
национални планове. Това е заложено в проектоза-
кона за енергийна ефективност, който бе приет с 
485 гласа „за“ срещу 132 „против“ и 58 „въздържал 
се“, съобщават от пресцентъра на ЕП. 

До 2022 г. 90% от бензиностанциите по тра-
сетата на трансевропейските мрежи трябва да 
бъдат снабдени с точки за зареждане на електри-
чески автомобили с висока мощност. 

Парламентът одобри предложенията на Коми-
сията да се гарантира, че хората, които произ-
веждат електроенергия на собствена терито-
рия, имат право да я консумират и да инсталират 
системи за съхранение, без да плащат такси или 
данъци. Освен това държавите от ЕС трябва да 
насърчават подобно потребление. 

За да изпълнява целите на Енергийния съюз, от 
1 януари 2019 г. и на десет години оттогава-на-
татък всяка държава членка трябва да подава на 
ЕК интегриран национален план за енергетика и 
климат, е записано в приета нарочна резолюция. 
Първият такъв план трябва да обхваща периода 
от 2021 до 2030 г. Комисията ще оценява докумен-
тите и може да даде препоръки или да прибегне до 
коригиращи мерки, ако счете, че не е постигнат 
достатъчен напредък или че не са били  предприе-
ти необходимите действия. 

„Регионите и градовете трябва да имат во-
деща роля в насърчаването на иновации в чиста 
енергия. От друга страна, редно е те да могат да 
развиват и финансират проекти в тази област в 
зависимост от съответните им нужди. Това ще 
доведе до редица ползи за потребителите - по-дос-
тъпни цени, по-добра информираност на хората, 
персонализирани решения за тяхното потребле-
ние“, е заявил евродепутатът Петър Курумбашев 
от С&Д.

Евродепутатите приеха 
нови цели по отношение на 
енергийната ефективност

Европейската комисия 
(ЕК) предложи нови пра-
вила, които дават повече 
гъвкавост на държави-
те членки да определят 
ставките на данъка вър-
ху добавената стойност 
(ДДС) и създават по-бла-
гоприятна среда за рас-
тежа на малките и сред-
ни предприятия (МСП), 
съобщават от пресцен-
търа на институцията. 
Изграждането на единно 
пространство на ЕС по 
отношение на ДДС ще на-
мали драстично измами-
те, в резултат на които 
Съюзът губи ежегодно 50 
млрд. евро, като същевре-
менно ще окаже подкрепа 
на фирмите и ще обезпечи 
приходите на правител-
ствата, посочват от ЕК 
и допълват, че общите за 
ЕС правила за ДДС, дого-
ворени от всички държави 
членки през 1992 г., вече 
не са актуални и са твър-
де ограничителни. Те поз-
воляват на страните да 
прилагат намалени став-
ки само за няколко отра-
съла и продукта. Комиси-
ята е на път да изпълни 
обещанието си да даде на 
държавите членки повече 
свобода при определянето 
на ставките. 

ЕК търси и  разре-
шение на проблема на 
по-малките дружества, 
страдащи от несъраз-
мерно високи разходи за 
привеждане в съответ-
ствие с изискванията 
за ДДС. От Комисията 
предлагат повече друже-
ства да могат да се полз-
ват от предимствата на 
по-простите правила за 
ДДС. Цялостните разходи 
за привеждане в съответ-
ствие с изискванията за 
ДДС ще бъдат намалени 
с цели 18% годишно, изчис-
ляват от ЕК. 

„Преди три месеца 

Комисията предложи да 
направи основно прераз-
глеждане на правилата 
на ЕС за ДДС, насочено 
към създаване на оконча-
телен режим на ДДС“, е 
заявил при представяне 
на промените зам.-пред-
седателят на ЕК Валдис 
Домбровскис, отговарящ 
за еврото и социалния ди-
алог.

„Ние правим поредна-
та крачка към създаване 
на единно пространство 
по отношение на ДДС за 
Европа с по-прости пра-
вила за нашите страни 
и дружества. Благодаре-
ние на тези предложения 
страните от ЕС ще раз-
полагат с по-голяма сво-
бода да прилагат нама-
лени ставки на ДДС към 
конкретни продукти или 
услуги. В същото време 
те ще ограничат бюро-
крацията за МСП, които 
работят в различни дър-
жави членки, и ще им по-
могнат да се разрастват 
и да създават работни 
места. Накратко, общи 
правила, когато това е 

необходимо за функцио-
нирането на вътрешния 
пазар, и повече гъвкавост 
за правителствата да 
преследват своите поли-
тически цели чрез став-
ките на ДДС“, е допълнил 
Пиер Московиси, комисар 
по икономическите и фи-
нансовите въпроси, да-
нъчното облагане и мит-
ническия съюз.

Съгласно действащи-
те правила държавите 
членки могат да освобо-
дят от ДДС продажбите 
на малките дружества, 
при условие че годишният 
им оборот не надвишава 
определен размер, който 
е различен в отделните 
страни. Разрастващите 
се МСП губят своя дос-
тъп до мерките за оп-
ростяване веднага щом 
надскочат прага. Освен 
това тези освобождава-
ния са на разположение 
само на националните 
играчи. Това означава, че 
няма равнопоставени ус-
ловия на конкуренция за 
малките дружества, кои-
то осъществяват търго-

вия в ЕС.
Макар настоящите 

прагове за освобождава-
не да остават, ЕК пред-
лага да се въведе граница 
за оборота в ЕС в размер 
на 2 млн. евро, под който 
малките предприятия ще 
се ползват от мерки за 
опростяване, без значе-
ние дали са освободени 
от ДДС. Друга промяна 
създава възможност на 
страните да премахнат 
за всички малки предприя-
тия, отговарящи на усло-
вията за освобождаване 
от ДДС, задълженията 
във връзка с ДДС за иден-
тификация, фактуриране, 
счетоводна отчетност и 
изготвяне на справки-де-
кларации. 

Тези законодателни 
предложения ще бъдат 
предадени на Европей-
ския парламент и на Ев-
ропейския икономически 
и социален съвет за кон-
султация и на Съвета - за 
приемане. Измененията 
ще влязат в сила едва 
след преминаване към 
окончателния режим.

ЕФСИ е мобилизирал 
257 млрд. евро

Снимка ЕИБ

Снимка ЕК
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Росица Георгиева

Асоциацията на орга-
низациите на българските 
работодатели (АОБР) очер-
та три приоритета в дей-
ността си за 2018 г. Това 
стана ясно по време на 
пресконференция, в която 
участваха Кирил Домусчи-
ев, председател на Конфе-
дерацията на работода-
телите и индустриалците 
в България (КРИБ), Божидар 
Данев, изп. председател на 
Българска стопанска ка-
мара (БСК), Васил Велев, 
председател на Асоциация 
на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) и Цветан 
Симеонов, председател на 
Българска търговско-про-
мишлена палата (БТПП). 
Организациите настояват 
за подобряване на бизнес 
климата в страната. Това 

би станало чрез ускорено 
изграждане на електронно-
то управление, чрез борба-
та със сивата икономика, 
корупцията, монополиза-
цията и картелизацията. 
Трябва да продължат уси-
лията за ограничаване на 
държавната намеса в ико-
номиката и намаляване на 
регулаторната тежест. 
Нужно е да се възстанови 
балансът между икономи-
ческото развитие и опаз-
ването на околната среда. 
Според работодателите 
трябва да бъдат облекче-
ни процедурите за свър-
заност на предприятията 
към мрежовите структу-
ри, както и страната да 
се присъедини към ERM-II, 
Шенген и Организацията 
за икономическо сътрудни-
чество и развитие (ОИСР). 

Друг приоритет в дей-

ността на АОБР ще е ра-
ботата по ускореното 
решение на проблемите с 
човешките ресурси. Това 
ще стане чрез задълбоча-
ване на реформите в обра-
зователната, здравната и 
социалноосигурителната 
система, чрез облекчаване 
на процедурите за внос на 
чуждестранни работници, 
както и реформиране на 

бюджетно финансираните 
системи с висока заетост 
(например държавната ад-
министрация и сектор „Си-
гурност”). 

От Асоциацията на-
стояват за цялостна 
реформа в сектор „Енер-
гетика”. Според работо-
дателите трябва да се 
увеличи контролът върху 
когенерациите и ВЕИ-та-

та, да се изработи изцяло 
нов закон за енергетика-
та, въвеждащ пълна ли-
берализация на пазара, и 
приемане на балансирана 
национална стратегия в 
сферата до 2030 г. Според 
АОБР е необходимо увели-
чаване на ефективността 
на държавните дружества, 
както и да се повиши енер-
гийната свързаност на 
страната. 

Васил Велев обяви, че 
АИКБ са взели решение за 
провеждане на протест 
заради повишаването на 
цената на тока за бизнеса. 
Кирил Домусчиев подчерта, 
че членовете на КРИБ също 
ще се включат в него. Ос-
таналите две организации 
ще вземат решение през 
следващите дни. Очаква 
се демонстрацията да се 
проведе в началото на фев-

Мирослав Еленков

„Уличната търговия в Слънчев 
бряг-изток ще бъде преустанове-
на още това лято и модерни пави-
лиони с единна визия ще предла-
гат стоки на туристите“. Това е 
заявила министърът на туризма 
Николина Ангелкова. Тя е подчер-
тала, че тротоарните сергии ще 
бъдат премахнати и ще се упраж-
нява изключително завишен кон-
трол върху тази дейност. „Нещо 
повече – в договорите за наем, 
които „Слънчев бряг“ АД подписва 
за преместваемите обекти, ще 
се включва клауза, според която 
при 3 нарушения за такива сергии 
контрактът ще се прекратява“, е 
пояснила министърът.

„Монтирането на новите 
обекти ще започне веднага след 
одобряване на схемата за разпо-
лагането им и когато времето 
позволи, но преди да бъдат преус-
тановени строително-монтаж-
ните дейности в курорта. Целта 
на проекта е да се създаде единна 
визия на тази част от Слънчев 
бряг, която е под управлението на 
акционерното дружество, както и 
за морските плажове, а след вре-

ме може да стане факт и за цяла-
та му територия. Това е задача, 
по която министерството рабо-
ти още от създаването си през 
2014 г. Темата е коментирана при 
всички срещи с представителите 
на бранша, особено с тези, които 
са свързани с летния туризъм“, е 
подчертала Ангелкова.

Идейният проект е съобразен 
с действащото законодателство 
и фактическата обстановка на 
място. Министър Ангелкова е 
обяснила, че се водят предвари-
телни разговори с кмета на об-
щина Несебър Николай Димитров 
и ако този проект бъде припо-
знат, той може да важи и за те-
риторията на целия курорт Слън-
чев бряг, а не само за зона изток и 

за тази, собственост на „Слънчев 
бряг“ АД.

Министърът на туризма е 
отчела също, че 2017 г. е била 
изключително успешна за бъл-
гарския туризъм. Само за пър-
вите 11 месеца сме имали близо 
8,5 млн. чуждестранни посетите-
ли и ръст от 7%. На Слънчев бряг 
се пада най-голям дял от тази 
статистика. Над 5 млн. нощувки 
са реализирани в курорта, а при-
ходите само от тях са близо 260 
млн. лв. „Общо постъпленията 
от нощувки и всички други дей-
ности, свързани пряко и непряко 
с туризма в курорта, могат да 
се определят приблизително на 
1 млрд. лв.“, е информирала минис-
тър Ангелкова.

Мирослав Еленков 

Статистиката показва, че 
през последните години все по-
устойчиво нараства броят на 
клиентите, които предпочитат 
да получават сметките си по 
електронен път. Над 370 000 кли-
енти на „ЧЕЗ Електро България“ 
АД вече са оценили удобството, 
сигурността и екологичните 
ползи на електронната фактура, 
съобщават от пресцентъра на 
компанията. През 2017 г. отка-
залите се от хартиения носител 
на сметката за електроенергия 
са над 62 000. Предоставяната 
от дружеството възможност за 
електронна фактура позволява на 
клиентите да намалят използва-
нето на хартия с 8 880 000 лис-
та годишно. От въвеждането на 
услугата през 2011 г. до момента 
абониралите се за по-модерния и 
екологичен електронен вариант 
са дали своя принос в опазване на 
околната среда, като с избора си 
са спасили от изсичане над 3550 
дървета, спестени са над 32 ми-
лиона листа хартия, или прибли-
зително 273 тона хартия и 682 
мегаватчаса електроенергия, не-
обходима за производството им.

Освен безспорните си еколо-

гични ползи, електронната факту-
ра е изключително удобна за кли-
ентите. Те я получават веднага 
след издаването й и имат достъп 
до архив на месечните си  сметки 
за електроенергия. Електронната 
фактура гарантира сигурна защи-
та на личните данни, спестява 
време и дава възможност за лесно 
и практично контролиране на раз-
ходите. Тя е валиден, електронно 
подписан данъчен документ, който 
е напълно идентичен с хартиена-
та версия. Бързото и навременно 
получаване на информацията за 
месечните задължения,  сигурни-
ят достъп до данните по всяко 
време осигуряват допълнително 
спокойствие и комфорт.

Електронната фактура е на-
пълно безплатна и може да бъде 
заявена на корпоративния уеб-
сайт www.cez.bg, в центровете 
за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД, на теле-
фон 0700 10 010 или в офисите на 
Изипей. За целта е необходимо да 
се предостави клиентски номер, 
оторизационен код и имейл адрес. 
След регистрацията потребите-
лите могат да следят докумен-
тите си както в електронния ар-
хив на сайта, така и на посочения 
от тях имейл адрес.

Вероизповеданията за пръв път ще могат да кандидатстват 
за комбинирано финансиране по „ОПРР 2014 – 2020“ 

Свилена Гражданска

Министерството на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
осигурява 200 млн. лв. за 
развитие на туристиче-
ските атракции по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 
Управляващият орган на 
оперативната програма 
публикува проект на Насо-
ки за кандидатстване по 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ (БФП) „Развитие на 
туристически атракции“. 

Допустими кандидати са 
Министерството на кул-
турата, общини, институ-
ции на вероизповеданията 
и техни местни поделения, 
които са юридически лица. 
Това е първата схема по 
„ОПРР 2014 – 2020“, която 
е изцяло с комбинирано фи-
нансиране – чрез кредит и 
субсидия, тъй като проек-
тите по нея ще реализират 
приходи, съобщават от 
пресцентъра на МРРБ. 

100 млн. лв. от средства 
се осигуряват чрез финан-
сов инструмент посред-
ством финансови посре-

дници, избрани от Фонда 
на фондовете, останалите 
100 млн. лв. са безвъзмездни 
по процедура „Развитие на 
туристически атракции“. 
Проектите трябва да са 
насочени към консервация, 
опазване и популяризиране 
на културното и религиоз-
ното наследство от нацио-
нално и световно значение. 
Те ще се осъществяват 
чрез комбинация от без-
възмездни средства и фи-
нансов инструмент (под 
формата на нисколихвено 
кредитиране) след извърш-
ване на оценка на бизнес 

плана от страна на посред-
ника. БФП може да бъде 
предоставяна на проектен 
принцип по предложение на 
фонд-посредника, отпускащ 
нисколихвено кредитиране 
след оценка на жизнеспо-
собността на идеята и 
ефектите за постигане на 
икономическа активност и 
заетост като основни цели 
на „ОПРР 2014 – 2020“.

Процедурата цели съз-
даването на цялостни ту-
ристически продукти за 
обекти на културното на-
следство от национално и 
световно значение. В този 

смисъл ще бъдат подкрепя-
ни интегрирани проекти, 
включващи не само работи 
по консервация и опазване 
на съответния обект на 
културното наследство, 
но и дейности по неговото 
популяризиране и развитие, 
които привличат значите-
лен брой туристи.

Максималният размер 
на безвъзмездната помощ 
на предложение може да 
достигне до 50% от об-

щата стойност на комби-
нираното финансиране в 
зависимост от извършения 
от посредника анализ на 
жизнеспособността (биз-
нес плана) и анализ на риска.

Предложения и комен-
тари по проекта на Насоки 
за кандидатстване могат 
да се изпращат в срок 
до 23.02.2018 г. (включи-
телно) по официален път 
или на електронна поща:  
oprd@mrrb.government.bg.

руари. Работодателските 
организации ще внесат 
сигнал в Комисията за за-
щита на конкуренцията, 
на базата на който да се 
извърши проверка има ли 
картел между производи-
телите и търговците на 
електроенергия. Според 
членовете на АОБР це-
ните, на които бизнесът 
купува тока на свободния 
пазар, са завишени изкуст-
вено. В подкрепа на своите 
думи те изнесоха данни 
за разминаване на цената 
на свободния пазар и на 
собствените платформи 
на производителите. Спо-
ред АОБР, ако цената на 
енергията на свободния 
пазар продължава да расте, 
това може да доведе до по-
вишаване на стойността 
на тока за бита с между 15 
и 30%. Това би станало, ако 
КЕВР приеме, че цената на 
свободния и регулирания па-
зар трябва да бъде еднаква.

Снимки в. „Строител“
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Емануела Манолова,
Европейски 
политехнически 
университет

Бързите темпове на 
развитие на материалозна-
нието и инженерните науки 
водят до формиране на нови 
материали с комплексни 
функции. Последните някол-
ко десетилетия се оказват 
извънредно динамични по 
отношение на иновациите 
в бетоновата индустрия. 
Обикновеният бетон, по-
знат на човечеството от 
хилядолетия, изпълнявай-
ки основните си функции, 
изостава спрямо нуждите 
на съвременния свят. Мно-
жество изследвания, про-
ведени в университетски 
лаборатории, научни цен-
трове и частни компании, 
навлизат в световната 
практика и доказват необ-
ходимостта от развитие 
и усъвършенстване на бе-
тоните от най-висок тех-
нологичен клас. Различни 
по своя състав, свойства 
и приложение, те обединя-
ват в себе си функционал-
ност и технологичност. 
В настоящата статия са 
представени няколко аван-
гардни вида от най-висо-
котехнологичните бето-
ни – супер високоякостен 
самоуплътняващ се бетон, 
пластичен бетон, бетонови 
платна, електропроводим 
бетон, самовъзстановяващ 
се бетон, геополимерен 
бетон и прозрачен бетон. 
Бетонът, като материал 
с традиционно крехко по-
ведение, тук е представен 
като дуктилен композит с 
голяма пластичност и въз-
можност да поема извънред-
ни деформации. Основните 
критерии при избора му 
като механични показатели, 
якост на умора и дълготрай-
ност отстъпват място на 
много други изисквания от 
типа на: свръхякост, екс-
травагантен външен вид, 
несравнима дълготрай-
ност, нови технологии на 
производство, редуцирани 
разходи за изработка и под-
дръжка и др. В допълнение 
световната надпревара 
при високотехнологичните 
материали предразполага 
към големи предизвикател-
ства за развитие на ино-
вационни конструкционни и 
неконструкционни бетони, 
които включват в себе си 
свойства, традиционно не-
присъщи на този елемент, 
като елекропроводимост, 
дуктилност, прозрачност 
и др. Времето за направата 
на конструкциите от този 
продукт е също един от па-
раметрите, който постоян-
но намалява, като това не 
е за сметка на крайните му 
характеристики.

Бетонът е най-използва-
ният строителен материал 
на нашата планета, като 
се нарежда на второ място 
по разпространение след 
водата. Като материал в 
строителството неговото 
развитие и усъвършенства-

не преминава през различни 
периоди на възходи и паде-
ния - при използване на ал-
тернативни суровини и тех-
нологии, научни и спонтанни 
открития от учени, инже-
нери и практици. Високо-
технологичните бетони са 
създадени не само с цел да 
редуцират недостатъците 
му като материал и да ели-
минират поддръжката му, 
но също така да създадат 
материал, който съчетава 
положителните свойства 
на бетона с тези на дру-
ги продукти, които той по 
своята същност не прите-
жава. Понастоящем високо-
технологичните бетони не 
са масово прилагани в прак-
тиката поради трудности-
те при адаптирането на 
бетоновата индустрия към 
промените и нуждата от 
иновации, както и по-висо-
ката им цена. Въпреки това 
бъдещото им приложение е 

повече от перспективно.
Стремежът към усъвър-

шенстване на материала 
води до постепенна промя-
на в начина на мислене на 
хората в сравнително кон-
сервативната бетонова 
индустрия. Увеличаването 
на дълготрайността е ос-
новен приоритет, което 
се дължи на подобрената 
плътност и пукнатиноу-
стойчивост на материала. 
Проведените изследвания 
в последните десетилетия 
проследяват поведението 
на иновационните бетони, 
създавайки композити „без 
формиране на микропукна-
тини“, „бетони със само-
възстановяващи се пукна-
тини“, „огъваеми бетони“ 
и др. Настоящата статия 
има за цел да провокира ин-
дустрията и да й даде ясна 
представа за предимства-
та на използването на ви-
сокотехнологични бетони 

чрез споделяне на новите 
стойностни постижения в 
областта. 

Представени са някои 
от най-екстравагантните 
бетони като концепция, 
начин на производство, по-
ведение, свойства и тър-
говски марки. Всички се при-
лагат за специални случаи. 

I. Супер високоякостен 

самоуплътняващ се 

бетон

Супер високоякостни-
ят бетон (СВЯБ) е с влак-
несто-армиран композит 
с изумителни характерис-
тики за такъв вид строи-
телен материал: якост на 
натиск от 150 МРа до 250 
МРа и якост на опън при 
огъване между 35 МРа и 50 
МРа. Намира приложение 
във високи сгради и мосто-
ве с много голямо подпорно 
разстояние. Обикновено е 
подложен на силно неблаго-

приятни агресивни условия 
поради ненадминатата му 
дълготрайност. Съставът 
му обхваща големи количе-
ства портландцимент, от-
падъчни продукти от вида 
на микросилициев прах, те-
цова пепел и гранулирана 
доменна шлака, фин кварцов 
пясък и коктейл от къси и 
дълги стоманени фибри. Той 
е силно финозърнест без 
наличие на едър добавъчен 
материал. Съчетавайки ед-
новременно плюсовете на 
СВЯБ и самоуплътняващия 
се бетон, се постига мате-
риал с изключително добри 
свойства на прясната смес 
с много малко количество 
вода (водоциментно отно-
шение 0,20÷0,22). 

СВЯБ дължи своите нео-
бикновени свойства не само 
на по-големите количества 
свързващо вещество, но 
и на оптимизираната си 
структура, прилагайки 
различни математически 
модели за уплътняване на 
скелетата му. Областите 
му на приложение се увели-
чават всеки ден, като той 

провокира с характерис-
тиките си въображението 
както на архитекти, така 
и на инженери. Едни от най-
големите производители 
на материала са: Lafarge-
Holcim под продуктово-
то име Ductal™,Densit™; 
CARDIFRC™; BSI-CeraCem™ 
и др. 

II. Огъваем бетон

Огъваемият бетон (ОБ), 
още наречен инженерен ци-
ментов композит, е мате-
риал, който е съставен от 
технологично излята компо-
зитна матрица с влакнеста 
армировка от специално 
подбрани къси фибри. По-
ведението на ОБ е дуктил-
но, по-близко до металите, 
отколкото до обикновени-
те бетони на база цимент 
(ОЦБ). Докато ОЦБ е силно 
крехък и всяко усукване или 
огъване води до пукнатино-
образуване, то ОБ е точ-
но на противоположната 

страна по отношение на 
граници на пластичност на 
бетона. ОБ е около 500 пъти 
по-устойчив на пукнатино-
образуване от ОЦБ основно 
поради използването на къси 
фибри, вложени минимум 2% 
по обем. При възникване на 
огъването фибрите се прип-
лъзват в бетона, създавай-
ки достатъчна гъвкавост, 
която предотвратява раз-
рушението. Това поведение 
се постига и с оптимизира-
не на състава на бетона на 
нано-, микро- и макрониво.  

 Разработването на ОБ 
е провокирано от нуждата 
за промяна на традицион-
ното крехко разрушение 
на бетона. Няколко са ви-
сшите учебни заведения, 
които активно работят за 
усъвършенстването и внед-
ряването му: Мичиганският 
университет, Калифорний-
ският университет, Тех-
нологичният университет 
- Делфт, Токийският уни-
верситет, Станфордският 
унивеситет, Чешкият тех-
нически уиверситет и др. 

Съществуват няколко 

различни видове ОБ според 
приложението и свойства-
та си: лек ОБ, самоуплът-
няващ се ОБ, торкрет ОБ, 
екструдиран ОБ и др. 

III. Бетонови платна

Бетоновите платна 
(БП) са изделия от бетон, 
които са изключително 
пластични. Те надминават 
по този показател много-

кратно огъваемия бетон. 
Това е постигнато чрез им-
прегниране на 3D влакнеста 
матрица със специална суха 
бетонова смес. След доба-
вянето на вода започва хид-
ратацията на сместа, като 
се формира тънък слой с го-
ляма дълготрайност, водо-, 
корозионно- и огнеустойчи-
вост. От едната страна 
платната са каширани с 
PVC фолио. Втвърдяването 
се осъществява чрез во-
дно пръскане или при пълно 
потапяне във вода. Веднъж 
взаимодействал с водата, 

той остава пластичен до 2 
часа и до 24 часа набира до 
80% от якостта си. БП са 
материал, който предпазва 
от пукнатинообразуване и 
позволява на конструкци-
ите да поемат пластични 
деформации.

Този специален вид бе-
тон е продаваем продукт 
с търговска марка Concrete 
Canvas™, наличен на прено-
сими ролки. Предлага се в 
три различни дебелини – 5, 
8 и 13 мм. Най-често се мон-
тира на места с ограничен 
достъп на тежка механи-
зация. Намира приложение 
в линейни канавки, защита 
на откоси, допълнително 
покритие на херметически 
затворени уреди и др. Силно 
привлечени от възможност-
та за екстравагантни фор-
ми, БП вдъхновява архите-
кти и дизайнери на мебели 
и обзавеждане за градската 
среда. 

IV. Електропроводим 

бетон

Снегът като природно 
явление създава известен 
дискомфорт за придвижване 

Музеят на европейските и средиземноморски цивилизации, Марсилия, 2013, арх. Руди Ричиоти

Стълбище, арх. Заха Хадид

Фиг. 1. Изпитване на якост на опън при огъване на огъваем бетон

Свръхпластични бетонови платна, начин на полагане и приложения

Приложение на електопроводимия бетон върху пешеходна пътека, САЩ

Приложение на електропроводимия бетон върху пътен мост в 

Небраска, САЩ
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както на пешеходци, така и 
на коли, особено в тези ге-
ографски ширини с голямо 
количество на валежите. В 
по-развитите страни с та-
кива климатични особено-
сти, като скандинавските 
например, е разпростране-
но електроподгряването на 
тротоари, пътища, писти 
и др. Разходите за изпъл-
нение и поддръжка на тези 
настилки са значителни. 
Електропроводимият бетон 
(ЕБ) е ново поколение, който 
съдържа в състава си мате-
риали, които сами по себе си 
провеждат електрическите 
импулси при подадено много 
ниско напрежение от 24 V 
или 48 V. Снегът започва да 
се топи по повърхността, 
като това в никакъв случай 
не създава опасност за пре-
минаващите по него хора 
или превозни средства. По 
този начин и най-тежките 
снежни бури не биха били 
проблем за трафика и биха 
намалили рисковете от ин-
циденти. От друга страна, 
солта и разтапящите хими-
кали, които традиционно се 
прилагат за почистване на 
снега, проникват в бетона 
и водят както до неговата 
корозия, така и на армиров-
ката. Добавъчните матери-
али, които се използват за 
направата на ЕБ, са с голя-
мо съдържание на минерала 
магнетит и химичните еле-
менти въглерод и желязо.

V. Самовъзстановяващ  

се бетон

На този етап строи-
телните инженери не са 
създали материал на база-
та на циментова матрица, 
който да не пукнатино-
образува, поради екзотер-
мичната реакция на ци-
мента с водата. От друга 
страна, науката за мате-
риалите (Material Science) 
значително е напреднала 
в разработването на та-
кива композити, при които 
пукнатинообразуването 
е силно ограничено. Един 
от методите за ограни-
чаване на този процес е 
чрез самовъзстановяващ 
се бетон (СБ), който има 
способността да затваря 
пукнатини и съответно да 
възстановява физичните 
и механичните свойства 
на бетона. СБ принадлежи 
към групата на т.нар. умни 
материали (Smart Materials), 
които могат да възстано-
вяват повреди, причинени 
от механични въздействия. 

Две са технологиите, по 
които може да се осъщест-
ви това – чрез автогенно 
(самозапечатване) или ав-
тономно (инженерно) само-
възстановяване. При първия 
вид се използват стандарт-
ните материали за направа 
на бетона, обаче се доба-
вя по-голямо количество 
свързващо вещество, като 
при пукнатинообразуване 
се активира наново хидра-
тация на цимента. Докато 
при втория подход се вна-
сят инженерни добавки от 
вида на специални бакте-

рии, капсули и др., които се 
активират след пукнатино-
образуване и отново водят 
до започване на хидрата-
ционни процеси. Автоген-
ното самовъзстановяване 
включва високотехнологич-
ни бетони от вида на СВЯБ 
и други видове инженерни 
циментови композити, до-
като инженерното само-
възстановяване образува 
връзки между отделните 
формирани химични съеди-
нения при взаимодействи-
ето им с дъждовната вода 
и въглеродния диоксид от 
въздуха. Продуктите се 
формират при инженерното 
самовъзстановяване с кал-
циев карбонат в резултат 
на реакцията на нехидрати-
ралия цимент и въглеродния 
диоксид във водата. Само-
възстановяването служи за 
продължаване живота на 
конструкциите, подложени 
на тежки експлоатационни 
и атмосферни условия.   

VI. Геополимерен бетон

Геополимерният бетон 
като концепция се развива 
още през 60-те години на 
миналия век, когато коли-
чествата на отпадъчните 
продукти от топлоцентра-
лите – летящите пепели, и 
от стоманената индустрия 
– доменните шлаки, значи-
телно се увеличават и прог-
нозите са за още по-голямо-
то им натрупване в бъдеще. 
Тогава възниква идеята за 
създаване на материал, от 
типа на бетона, който да 
консумира големи количе-
ства от тях. Открита е 
реактивоспособността на 
отпадъчните продукти с 
натриевата и солната ос-
нова, както и с натриевия и 
солния силикат, като това 
служи за създаването на из-

цяло нов вид бетон, в който 
нуждата от свързващо ве-
щество от вида на цимен-
та, за слепване на чакъла 
и пясъка, става излишен. 
Геополимерът лесно се фо-
рмова, транспортира и из-
лива в подходящите форми, 
така както и обикновеният 
бетон на циментова основа. 

За контролиране на реакци-
ята се добавят забавители 
заради бързата химична 
реакция на свързващия ком-
понент. Геополимерите са 
най-перспективното бъде-
ще за оползотворяване на 
всякакви видове отпадъчни 
продукти от различни ин-
дустрии – както със ста-
тут на опасни, така и на 
неопасни, като в света го-
дишно се натрупват няколко 
милиарда тона. 

VII. Прозрачен бетон

Прозрачният бетон (ПБ) 
като концепция преобръща 
представите за бетона 
като материал, свързван 
основно със своите меха-
нични показатели, груб и 

непрозрачен външен вид. ПБ 
е финозърнест с вградени 
прозрачни оптични елемен-
ти, най-често стъклени 
или полимерни фибри, които 
превръщат бетона в мате-
риал със светлопроводими 
свойства. За да се постигне 
това екстравагантно про-
зрачно свойство, влакната 
се ориентират по едното 
направление на елемента 
или са свободно разпръс-
нати, така че светлина-
та може да преминава от 
едната до другата страна. 
Крайният резултат е си-
лует, който се вижда през 
елемента.

Носещата способност 
на конструкции от ПБ е 

достатъчна за приложени-
ята си, които се изразяват 
основно във фасадни и пре-
градни елементи, подове 
и настилки без наличие на 
конвенционална армиров-
ка. Отношението бетон: 
влакна е 14:1 (96%:4%). След 
направата си като префа-
брикат листовете от ПБ 

се разделят на отделни 
елементи с необходимия 
размер, като се използва 
стандартна машина за ря-
зане на камък. За да може да 
се види ефектът от ПБ, е 
достатъчно да има източ-
ник на светлина – естест-
вен или изкуствен, като при 
изкуствената светлина 
трябва да се осигури осве-
теност на цялата повърх-
ност. Този впечатляващ вид 
бетон е открит и патенто-
ван още в средата на 40-те 
години на XX век в Канада. С 
развитието на оптичните 
влакна и усъвършенства-
нето на ПБ значително се 
увеличава. Отново придо-
бива популярност в края на 

XX в., като в днешни 
дни има няколко компании в 
света, които произвеждат 
ПБ по различни технологии, 
с различни цветове и за раз-
нообразно приложение. Една 
от най-известните тър-
говски марки на продукта 
е LiTraCon™, което идва от 
Light-Transmitting Concrete, 

второто име на ПБ след 
transparent concrete. Други 
производители са Florak 
Bauunternehmung GmbH, 
LBM EFO и LUCEM GmbH от 

Германия; Luccon Lichtbeton 
GmbH, Австрия; LiCrete, Че-
хия, и i.light, Италия. 

Бетонът като строите-
лен материал се появява под 
определена форма преди по-
вече от 2000 години. В днеш-
но време той продължава да 
вълнува изследователите, 

които непрекъснато подо-
бряват неговите свойства 
и създават различни видове 
според специфичните изиск-
вания, насочени в различни 
аспекти: подобряване на 
дълготрайността, оползо-
творяване на отпадъчни 
продукти, нестандартен 
външен вид и технология на 
производство, намаляване 
на производствените раз-
ходи и др. Взимайки под вни-
мание силната конкуренция 
между различните високо-
технологични материали в 
строителството, бетонът 
все още е в челните позиции 
поради ниската си себе-
стойност, разнообразието 
от форми, в които може да 
се излива, възможността 
за изпомпване, липсата на 

висококвалифициран опе-
ративен персонал и много 
други. Високотехнологич-
ните бетони са едно го-
лямо предизвикателство, 
зародило се в резултат на 
доброто сътрудничество 
между инженери и архите-
кти, които са намерили и 
продължават да откриват 
нови пресечни точки между 
дизайн и функционалност. 
В днешно време иновации-
те в сферата надхвърлят 
границите на човешкото 
въображение, превръщайки 
бетона от необходимост в 
желан бъдещ материал, ви-
сокотехнологичен с високи 
механични характеристики 
и предпочитан външен вид. 
Бъдещето на високотехно-
логичните бетони изглежда 
още по-динамично, провоки-
райки човешката мисъл към 
непрестанен стремеж за 
откриване на новото и не-
достижимото. 

Заздравяване на пукнатина (лабораторен тест)

Заздравяване на пукнатина (тест на реална конструкция)

Пробни тела от геополимерен бетон на базата на различни 

отпадъчни продукти

Полагане на прясна бетонова смес на базата на геополимер, 

Австралия

Прозрачен бетон за външни стени

Прозрачен бетон за пейки

Прозрачен бетон на фасадата на сградата на 

Булбанк, ул. „Георги С. Раковски“, София

Екстравагантни решения от високотехнологични 

бетони за обзавеждане
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Елица Илчева

Нов орган – Съвет на 
учените, ще подпомага 
министъра на околната 
среда и водите в провеж-
дането на държавната 
политика по управление 
и опазване на природата. 
Структурата бе учреде-
на на публично събрание 
в Археологическия музей 
в столицата. Нено Димов 
припомни, че още когато е 
станал министър, е казал, 
че ще търси баланса меж-
ду опазването на околна-
та среда и икономическо-
то развитие. По думите 
му науката ще подпомага 
действията му така, че 
в рамките на един широк 
дебат да се ражда най-
доброто решение. „Ще 
търсим обективната 
информация и погледа на 
учените върху различни-
те екологични проблеми 
и за формирането на по-
литиките. Науката до 
голяма степен е безпри-

страстна“, каза министъ-
рът. „Най-важното е тя и 
управлението максимално 
да се поставят в услуга 
на търсенето на баланс 
между човешкото здраве, 
чистотата на околната 
среда и икономическото 
развитие, защото този е 

пътят на просперитета и 
благоденствието, към кое-
то се стреми общество-
то“, подчерта Димов.

В съвета влизат 26 ви-
дни учени, представители 
на голяма част от висши-
те училища в страната, 
сред които е и деканът 

на Хидротехническия фа-
култет на УАСГ и бивш 
служебен министър на 
екологията доц. д-р инж. 
Ирина Костова. Поканени 
са ръководители на звена 
от акредитирани висши 
училища и от Българската 
академия на науките. Ос-

новен критерий при избора 
е била рейтинговата сис-
тема за университетите 
в България, според която 
висшите училища са кла-
сирани по професионални-
те направления, приложи-
ми в сферата на околната 
среда.

Съветът ще заседа-
ва по актуални теми от 
национално и регионал-
но значение, по които ще 
предлага становища и 
анализи с цел взимане на 
информирани управленски 
решения и повишаване на 
общественото знание за 
научните аспекти на все-
ки отделен казус, свързан 
с опазването на природа-
та.

„Надявам се министър 
Нено Димов да има сили и 
време да реализира иде-
ята си за повече наука в 
провеждането на държав-
ната политика по упра-
влението и опазването 
на околната среда“, каза 
проф. Александър Алексан-

дров, бивш министър на 
околната среда и водите. 
„Ще сътрудничим ползот-
ворно на министър Димов 
и ще работим в екип не 
само при изготвянето на 
становища, но и в пред-
стоящото разписване на 
методики“, добави доц. 
Ирина Костова. Всички 
учредители приветства-
ха създаването на съвета 
и заявиха готовност ак-
тивно да участват в дей-
ността му. 

Първият конкретен 
казус, по който министър 
Нено Димов ще очаква 
помощ, е темата за чис-
тотата на атмосферния 
въздух. Ще се търсят ино-
вативни научни решения 
за този проблем. Към съве-
та ще има специализирани 
групи, които ще работят 
по темите за чистотата 
на водите, опазване на 
биоразнообразието, кръ-
говата икономика и други 
проблеми, свързани с опаз-
ването на природата.

В Националния дворец на култу-
рата в София се е провела Редов-
ната среща на генералните дирек-
тори/директорите по изменение на 
климата, включваща среща на ос-
новните преговарящи и водещите 
експерти от екипа на Европейския 
съюз. Това съобщиха от пресцентъ-
ра на Министерството на околната 
среда и водите. Представен е бил 
екипът на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС, който 
ще работи по изменението на кли-
мата и международните преговори. 
Той ще бъде подпомаган в рамките 
на триото Естония – България – Ав-
стрия от естонски и австрийски 
експерти, както и от специалисти 
от Великобритания, Полша и Латвия 
на доброволни начала.

„Много работа беше свършена 
през изминалата година. Бих искала 
да благодаря на нашите естонски 
колеги и да ги поздравя за постига-
нето на споразумение с Европейския 
парламент по важните документи 
ETS, LULUCF и ESR - основните ета-
пи за осъществяване на нашата 
обща цел за намаляване на емиси-
ите на парникови газове с 40% до 

2030 г.“, е заявила зам.-министърът 
на околната среда и водите Ата-
наска Николова при откриването на 
събитието.

На срещата са били представе-
ни приоритетите на Българското 
председателство на Съвета на ЕС, 
както и тези в рамките на между-
народните преговори по климата. 
Те включват постигане на напредък 
по Работната програма на Париж-
кото споразумение; подготовката 
и успешното провеждане на предва-

рителната преговорна сесия в Бон 
през май 2018 г. и др. 

Провела се е и стратегическа 
дискусия по предизвикателствата 
и приоритетите на ЕС преди 24-ата 
Конференция на страните от Рамко-
вата конвенция на ООН по измене-
ние на климата, която ще се състои 
в гр. Катовице, Полша.

Обсъден е бил и ангажиментът 
на ЕС по отношение на финансира-
нето на дейности по климата за 
развиващите се страни. 

„България приветства 
приемането на Страте-
гията за предотвратя-
ване на отпадъците от 
пластмаси. По време на 
Българското председател-
ство ще бъдат проведени 
дискусии по различните 
законодателни и незаконо-
дателни мерки, заложени в 
документа“. Това е заявил 
министърът на околната 
среда и водите Нено Димов 
по повод представянето на 

стратегията, съобщиха 
от Министерството на 
околната среда и водите. 

„Документът ще на-
чертае мерки, които да 
доведат до насърчаване на 
разделното събиране и ре-
циклирането на пластма-
сови отпадъци, както и до 
ограничаване изхвърлянето 
им в природата. Ще бъде 
поставен акцент и върху 
производството и употре-
бата на биоразградими и 

компостируеми пластма-
си“, е допълнил Димов. 

„Мерките са от изклю-
чителна важност, защо-
то целят повишаване на 
качеството на живот на 
гражданите чрез намалява-
не на замърсяването в окол-
ната среда. Те ще бъдат 
съпроводени и с конкретни 
предложения за стимули-
ране на инвестициите в 
иновативни решения и про-
екти. Българското пред-

седателство ще проведе 
заседания за дискусия на Ра-
ботна група „Околна среда“ 
в Съвета на ЕС по отделни-
те точки от документа“, е 
обяснил министърът.

Той е припомнил, че 
България е сред първите 
държави членки, които 
още през 2011 г. са въве-
ли ограничителни мерки за 
пластмасовите торбички 
чрез заплащане на проду-
ктова такса за брой. По 

експертни оценки у нас се 
рециклират близо 40% от 
образуваните битови от-
падъци от пластмаса, кое-
то е около 10% над средно-
то ниво за ЕС. 

За третиране на от-
падъците от опаковки са 
изградени 49 сепариращи 
инсталации. Освен част-
ните инвестиции, напра-
вени от организациите 

по оползотворяване, с ев-
ропейски средства по ОП 
„Околна среда 2007 - 2013“ 
са построени 11 подобни 
съоръжения с общ капаци-
тет над 730 хил. тона. В 
настоящия програмен пе-
риод 2014 - 2020 г. се пред-
вижда да бъдат реализира-
ни още 16 инсталации, за 6 
от които вече са подписа-
ни договори. 

Община Чирпан обяви обществена поръчка за 
проектиране и строителство на пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащи 
колектори. Процедурата се финансира от Опера-
тивна програма „Околна среда 2014 – 2020“, като 
бюджетът й е 11 761 485,48 лв. без ДДС. Крайният 
срок за завършване на обектите е 5 април 2020 г.

При избора критерият „Организация на персона-
ла и качество на изпълнение“ ще има тежест 50%, 
„Срокът за изпълнение“ – 10%, а цената – 40%. 

Оферти ще се приемат до 17. 00 ч. на 19 февру-
ари т.г.

Община Вършец обяви обществена поръчка за 
реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Се-
рафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“ в града. Общата 
дължина на двата обекта е 2402 линейни метра. 
Индикативната стойност е 150 хил. лв. без ДДС. 

При избора на изпълнител критериите „Техни-
ческо предложение за изпълнение на поръчката“ и 
„Ценовото предложение“ ще имат равна тежест – 
по 50%. 

Оферти се подават до 17.00 ч. на 22 февруари 
т.г. 

Страницата подготви Свилена Гражданска
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Проф. д-р ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен 
университет „Черноризец Храбър“:

Георги Сотиров

Проф. Недялкова, Вар-

ненският свободен уни-

верситет „Черноризец 

Храбър“ (ВСУ „Чернори-

зец Храбър“) бе и първи-

ят частен, акредитиран 

за обучение в специално-

стите „Архитектура“ и 

„Строителство“. Как се 

развиха те през години-

те?

Обучаваме студенти 
от 1995 г. в направление 
„Архитектура, строител-
ство и геодезия” в трите 
образователни степени - 
бакалавър, магистър и док-
тор. Спецификата на Ар-
хитектурния факултет на 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
е, че обединява специално-
сти, свързани с архитек-
турата, строителство-
то, дизайна и изкуствата. 
Това позволява обучението 
да е интердисциплинарно, 
а работата със студен-
тите да се изгражда на 
клъстерен принцип. През 
годините този факултет, 
както и останалите два 
– Юридически и Междуна-
родна икономика и адми-
нистрация, се развиват 
много динамично. За тези 
22 години се промениха 
много неща – и в профе-
сията на архитектите и 
строителните инженери, 
и в начина, по който им 
преподаваме, защото за 
нас е много важно обуче-
нието да бъде съобразено 
както с новите тенденции 
в сектора, така и с по-
требностите на бизнеса. 
Преди 20 години понятия 
като интелигентни гра-
дове, устойчива градска 
среда и интегрирано град-
ско управление изобщо не 
съществуваха.

В последните 10 годи-
ни ние срещаме нашите 
студенти с едни от най-
ярките имена в областта 
на строителството и ар-
хитектурата, като япон-
ския арх. Рюе Нишизава, 
проф. Масуд Есмайло и 
проф. инж. Марио де Ми-
ранда от Университета по 
архитектура във Венеция, 
проф. Уилям О’Брайън от 
Харвардския университет, 
проф. Ян Геел – създателя 
на концепцията „Градове 
за хората“, доктор хонорис 
кауза на ВСУ „Черноризец 
Храбър“ и ментор на ново-
създадената студентска 
лаборатория „Варна – град 
за хората“. 

От момента на съз-
даването си висшето ни 
училище прие предизви-
кателството да изведе 
обучението от рамките 
на теорията и да даде 
максимума от практичес-
ки умения в областта на 
архитектурата, дизайна, 
строителството и пожар-
ната безопасност. Наред с 
учебната дейност препо-
давателският състав на 

Архитектурния факултет 
ангажира възпитаниците 
ни с множество конкурси, 
пленери, творчески рабо-
тилници, семинари и кон-
ференции, където могат 
да реализират своите ори-
гинални творчески идеи и 
да подпомогнат бъдещата 
си професионална реализа-
ция.  

Може ли да предста-

вите накратко Вашата 

визия за развитие на ВСУ 

„Черноризец Храбър“ и 

мястото му сред други-

те образователни инсти-

туции в направлението 

„Архитектура и строи-

телство“ в България?

Ако се опитам в едно 
изречение да отговоря на 
Вашия въпрос, това ще е, 
че ние градим бъдещото 
поколение български стро-
ители и архитекти – нова-
тори с респект към тра-
дициите.

Не бих искала да правя 
сравнения между нашия 
университет и другите 
образователни институ-
ции, защото не смятам, 
че е коректно. Мисля, че 
успехите на възпитани-
ците ни говорят сами. 
Стремим се да подготвя-
ме кадри, които са необхо-
дими на работодателите, 
затова сме в непрекъснат 
диалог с тях. Например 
магистърските програми 
„Строителен инженеринг“ 
и „Опазване на културното  
наследство“ са без аналог 
в другите висши училища 
в страната. Програмата 
„Строителен инженеринг“ 
е създадена по заявка на 
бизнеса и работи успешно 
вече трета година. В нея 
студентите придобиват 
компетенции, свързани с 
ценообразуването, офе-
рирането и управлението 
на проекти в сферата. 
Обучението в магистра-
турата „Опазване на 
културното наследство“ 
предлага специализация в 
областта на недвижимите 
културни ценности, чието 
значение нараства в усло-
вията на глобалното об-
щество и стимулиране на 
културната идентичност 
и многообразие. Учебният 
план включва усвояване на 
традиционни и съвременни 

методи за опазване и реви-
тализиране на културното 
наследство.

Проявявате голяма 

гъвкавост при въвежда-

нето на нови специално-

сти в това направление. 

Откъде черпите опит и 

какви добри практики мо-

гат да бъдат използвани 

или поне да бъдат модел?

Проявяваме гъвкавост 
при въвеждане на нови 
специалности не само в 
това професионално на-
правление, а във всички, 
по които обучаваме сту-
денти. Причината е много 
проста – съобразяваме се 
с динамичните промени в 
средата, с изискванията 
на бизнеса и пазара на 
труда. Черпим опит от 
практиката на престиж-
ни западни университети, 
които са наши партньори. 
Но нека не забравяме, че 
най-добрата възможност 
за вземане на правилните 
решения е анализът на 
собствените ни дейст-
вия – ние сме част от бъл-
гарското образователно 
пространство повече от 
25 години. За тези години 
сме натрупали знания, уме-
ния, горчив, но и много ус-
пешен опит. Всичко това 
ни дава възможността да 
развиваме добрите прак-
тики, а не да ги копираме 
едно към едно, защото, за 
да бъдат прилагани подо-
бен род примери, те задъл-

жително трябва да бъдат 
съобразени с особености-
те на средата у нас.

В резултат на демо-

графската криза наблю-

дава ли се и при Вас спад 

на кандидатите? 

Демографската криза 
от началото на 90-те го-
дини на ХХ век е нещо, кое-
то няма как да не повлияе 
на всички висши училища, 
особено на частните. 
За да не бъда голословна, 
само ще посоча, че тази 
година завършващите 
средно образование са 
около 45 хил., а местата в 
университетите - 70 000. 
Като допълнение - сред-
но около десет хиляди от 
абитуриентите отиват в 
чужбина и още толкова не 
желаят да продължат да 
учат висше образование. 
Това, с което можем да се 
похвалим, е, че приемът в 
специалностите от про-
фесионалното направление 
„Архитектура, строител-
ство и геодезия“ е устой-
чив в последните 5 години 
въпреки негативните тен-
денции на външната среда.

Подготовката на по-
стъпващите студенти е 
такава, каквато я изграж-
да средното училище. В 
крайна сметка оценката 
се получава на държавни-
те зрелостни изпити. И 
колкото и яростни да са 
критиките към качество-
то на средното образова-

ние, трябва да отбележим, 
че има много знаещи и 
можещи млади хора. До-
казателство за това са 
резултатите от стипен-
диантската програма на 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
„Аз ще уча и ще успея в 
България”. Всяка година 
ние даваме стипендия в 
размер на 100% от годиш-
ната такса за обучение 
на 20 младежи с отличен 
успех, които са написали 
есе по темата. Тези млади 
хора са искриците надежда 
за бъдещето на страната 
ни и ние с радост ги прие-
маме в нашето академично 
семейство.

Как осъществявате 

връзката с бизнеса, за да 

бъдат завършващите все 

по-подготвени за реална-

та работа?

Цялата същност на мо-
дернизацията на висшето 
образование е във връз-
ката образование - наука 
- бизнес. ВСУ „Черноризец 
Храбър“ е вградил именно 
това разбиране в новата 
си философия и реализира 
работещи модели. В учеб-
ния процес са включени 
експерти от бизнеса, с 
които тясно си взаимо-
действаме. Целта ни е да 
създаваме и нови възмож-
ности за стажове и прак-
тики, защото това прави 
нашите възпитаници едни 
от най-добрите специа-
листи, които придобиват 

практически умения още 
по време на следването си 
и се превръщат в предпо-
читани кандидати за сво-
бодните работни позиции.  

За студентите от на-
правление „Архитектура, 
строителство и геодезия“ 
политиката ни е свърза-
на с гарантиране на въз-
можност за формиране 
на богато портфолио от 
сертификати за допълни-
телни професионални зна-
ния и умения чрез участие 
в международни уъркшопи 
по устойчиво развитие, ар-
хитектурни конференции и 
международни пленери по 
актуални теми. Възпита-
ниците ни могат да раз-
ширят своя опит и чрез 
включване в програмите 
за студентска мобил-
ност „Еразъм” и в различни 
практики в партньорски 
институции в цяла Европа. 

Какъв е интересът на 

младите хора към специ-

алностите в областта 

на  архитектурата и 

строителството и как 

се реализират Вашите 

студенти?

Имаме много възпита-
ници на ключови места 
в държавата – в парла-
мента, в централната и 
местната администра-
ция, в съдебната система, 
в органите на сигурнос-
тта. Около 18% от випу-
скниците ни са престижно 
реализирани по професия-
та си в чужбина – в т.ч. 
архитекти, строителни 
инженери, мениджъри, бан-
кери. Много студенти са 
намерили своето поприще 
за развитие в рамките 
на университета - както 
като част от администра-
цията, така и като препо-
даватели.

Новото, което наблюда-
ваме в последните години 
и върху което са концен-
трирани голяма част от 
нашите усилия, е да рабо-
тим за увереността на 
младите хора. Като че ли 
им липсва именно това - да 
се почувстват способни 
да успяват, да са борбени 
в преследване на целите 
си и устойчиви на изпи-
танията. Според някои по-
добна задача не стои пред 
образованието, но ние я 
възприемаме като своя 
отговорност и ще продъл-
жим да търсим адекватни 
начини за решаването й. 
Работата на студенти-
те в международни екипи 
за решаване на изследова-
телски задачи, участието 
им в международни плене-
ри и конкурси, обучението в 
общи групи с гостуващите 
ни по „Еразъм +” младежи – 
всичко е база за осъзнаване 
на тяхната конкурентос-
пособност и формиране на 
нагласи за отстояване на 
позиции, за инициатива и 
предприемачество. 

Проф. д-р ик.н. Анна Недялкова е президент на Варненския 

свободен университет „Черноризец Храбър“. През 1991 г. 

тя е сред учредителите на висшето учебно заведение, 

като последователно заема академичните длъжности - 

ръководител катедра, зам.-декан, декан и ректор, а от април 

2013 г. е негов президент.

Проф. Недялкова е основател и председател на Асоциацията 

на българските частни висши училища до септември 2013 г. 

и активен член на български и международни професионални 

организации и сдружения. Тя е първият ректор на наш 

университет, приет за пълноправен член на Клуба на 

ректорите на Европа. Член е на редица други международно 

признати организации. 

Носител е на редица награди за дейността й. На 30 ноември 

2017 г. президентът на България Румен Радев подписа 

указ за удостояване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – 

първа степен, на проф. Анна Недялкова за значим принос в 

развитието на българското образование и наука.
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В няколко поредни броя на в. „Строител“ в рубриката НКСВ 
ще представим изследванията на доц. арх. Димитър Андрейчин, 
преподавател в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия и член на Националния клуб на строителите ветерани, 
относно изграждането на небостъргачите в света. Проучванията 
ще бъдат публикувани в книгата „Вертикалният град. Исторически 
роман за небостъргачите“ в два тома. Тя ще е в памет на бащата 
на автора – езиковеда проф. д-р Любомир Андрейчин  (1910 - 1975).

Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

Когато погледнем към силу-
ета на един град отдалече, ние 
съзнателно или подсъзнателно 
се опитваме да открием на коя 
друга форма ни напомня, а ед-
новременно с това търсим по 
какво се отличава от всички ос-
танали, с какво да го запомним? 
И сме много улеснени, ако в сели-
щето има вертикални акценти 
– именно те създават уникалния  
код на такъв силует в нашето 
съзнание. А когато те са повече 
и образуват внушителна група, 
ние ги отделяме в паметта си 
като силуети на своеобразни 
вертикални градове.

От векове и хилядолетия 
стотици народи по целия свят 
са създавали селища и сгра-
ди, съвсем различни по образ и 
стил, но въпреки това всички те 
са имали нещо общо помежду си 
- това е човешкият мащаб. Съ-
образяването с него отначало 
е било чисто интуитивно, а по-
късно съвсем осъзнато и целена-
сочено, защото проектантите и 
строителите вече са знаели как 
да постигнат хармонична среда 
за обитаване и общуване, как и 
къде да поставят важните ак-
центи в нея.

Изключение от този мащаб 
са били само някои от зданията, 
предназначени за богослужение 
в различните религии. И в почти 
всички вероизповедания стреме-
жът нагоре към обожественото 
небе е довел до високите акцен-
ти на култовата архитектура в 
селищата. 

Другият път за развитието 
на високото строителство е 
бил военният. През хилядолети-
ята той е извървян заради не-
обходимостта да се защитят 
градовете от нашествията 
на враговете – чрез крепостни 
стени и кули. Изобретяването 
на всяко ново оръжие или друго 
средство за нападение и обсада 
автоматично е довеждало до 
усъвършенстване на защитни-
те съоръжения, но преди всичко 
– до по-дебели стени и по-високи 
кули. 

Впрочем някога изобрета-
телите не са били толкова по-
пулярни и насърчавани, колкото 
са днес. Онзи, който се е опит-
вал да промени традициите, не 
е бил гледан с добро око – дори 
са го подозирали, че има връзки 
с нечисти сили. Това е едно от 
обясненията, че през вековете 
е протичала твърде бавна ево-
люция не само на строителната, 
но и на другите технологии в чо-
вешката  дейност. 

При крепостите, както и при 
храмовете, също неминуемо се 
стига до друг размер, който е 
трябвало да респектира, пример 
е Великата китайска стена. Но 
и вътре в укрепените градове 
мащабът във височина също се е 
променял. По време на войни или 
варварски нашествия зад стени-

те е трябвало да се приютят и 
онези, за които иначе не е имало 
място в крепостите. А колкото 
по-често едно селище е било 
подлагано на нападения, толко-
ва по-наложително е било в него 
да има място за дълготрайно 
приютяване на повече хора. Така 
в лишените от възможност за 
разширение претъпкани крепо-
сти се появяват сгради на все 
повече етажи. През Новото вре-
ме в резултат на икономическия 
разцвет и усъвършенстването 
на артилерията фортификация-
та постепенно загубва смисъл. 
Многоетажните граждански 
здания се освобождават от за-
душаващата прегръдка на кре-
постните стени. 

Ренесансът, барокът и дру-
гите стилове на Новото време 
бележат този разцвет, създа-
вайки не само архитектурни, но 
и градоустройствени ансамбли. 
Въпреки тяхната монументал-
ност и блясък те запазват чо-
вешкия мащаб и равновесието с 
останалите части на селищата 
и с природната среда. 

През ХIХ в. и ХХ в. тех-
ническата революция довежда 
до миграция на населението към 
промишлените центрове. Градо-
вете се оказват непригодни да 
поемат вълната и да се разви-
ват хармонично в новите усло-
вия. Така историята с крепости-
те се повтаря: притиснати една 
до друга, сградите отново се 
вкопчват в битка за площ, свет-
лина и въздух, а това означава 
само едно – борба за височина.

Всичко казано дотук за раз-
витието на градския силует 
и неговите доминанти важи в 
най-голяма степен за християн-
ския свят: разпространението 
на тази религия като една от 
световните съвсем естест-
вено води до господството на 
черквата или катедралата във 
всяко населено място. Стреме-
жът към вертикализъм отнача-
ло е по-скоро символичен, но от 
готиката насам става основна 
цел и обект на съперничество, 
дори на състезание. Постепен-
но както между духовните лица, 
така и между монарсите или 
градските власти се разгаря 

надпревара, която е неминуемо и 
неразривно свързана с напредъка 
на техниката. А многовековният 
опит в строителството на ка-
тедрали и камбанарии по-късно 
се използва в многоетажните 
жилищни и обществени сгради, 
които дават началото на т.нар. 
небостъргачи.

Небостъргачът – като съ-
четание между образ, функция и 
инженерни постижения, се явява 
едновременно продукт на хрис-
тиянския дух и на техническия 
прогрес през последните 130 

години от развитието на наша-
та цивилизация. Това обяснява 
факта, че в търсенето на под-
ходящ образ за него творците 
през ХХ век многократно се об-
ръщат към готиката, проявявай-
ки ту добър вкус, ту наивност. 
Минават десетилетия, а те не 
могат да си представят друг 
архитектурен образ за тези 
рожби на техническия прогрес 
освен готическия – просто за-
щото не им е известен по-вну-
шителен и по-елегантен силует, 
чрез който да превърнат една 
твърде утилитарна висока сгра-
да в истинско произведение на 
изкуството. Можем да използва-
ме като съпоставка две снимки 
на небостъргачи – „Улуърт бил-
динг“ (Woolworth Building, 1913) в 
Ню Йорк на арх. Кас Гилбърт и 
„Чикагският храм“ (The Chicago 
Temple, 1924), проектиран от 
бюрото „Холабърд и Рош“ в Чика-
го, където наистина има вграде-
на катедрала. 

Благодарение на постижени-
ята в многоетажните конструк-
ции от стомана и стоманобетон 
градовете през ХХ в. получават 
огромни плътни маси от застро-
ени обеми, а сред тях – отделни 
вертикални акценти или групи 
от много високи здания, които 
променят завинаги пейзажа, 
създават друг мащаб, отправят 
нови изисквания към настояще-
то и послания към бъдещето. На 
поколенията, обитаващи градо-

вете през ХХ век, се падна не 
толкова късметът, колкото не-
щастието да преживеят сътре-
сенията на урбанизацията. По 
своите размери те нямат аналог 
в човешката история. 

Тези промени преобразяват 
най-напред американските гра-
дове или по-точно техните цен-
трове, които в САЩ се наричат 
даунтаун (Downtown). 

Световните изложения през ХIХ в. 

Истинското щурмуване на 
висините започва от гениалния 
инженер Гюстáв Александр Ай-
фел (1832 - 1923) с неговата про-
чута кула, построена през 1887 
- 1889 г. за поредното световно 
изложение в Париж. Това е едно 
от най-красноречивите доказа-
телства за победата на желя-
зото във високите конструкции, 
както вече е станало и във всич-
ки други области на строител-
ството през ХIХ в. Днес, заоби-
колени и залутани сред високи 
сгради и съоръжения, издигнати 
в големите градове през ХХ в., за 
нас е много трудно да си пред-
ставим ефекта на демонстри-
раните технически открития 
и новости върху посетителите 
на тогавашните световни из-
ложения. Всяко от тях допълва 
списъците на инженерните по-
стижения и на архитектурните 
чудеса по света, започвайки още 
с „Кристалния дворец“ (Crystal 
Palace) на инж. Джоузеф Пакстън 
(1801 - 1865), построен за Лон-
донското световно изложение 
през 1851 г. 

През втората половина на 
ХIХ в. тези форуми са мястото, 
където строителните нововъве-
дения и техническите открития 
се изправят пред смаяния поглед 
на посетителите. Те се провеж-
дат на всеки две-три години в 
Европа, Америка или Австралия. 
Огромни средства са били необ-
ходими, за да се построят гран-
диозните изложбени палати и да 
се експонират в тях достижени-
ята  на техническия прогрес. За 
съжаление повечето от тези па-
вилиони са разрушени. 

Да вземем за пример само 
едно от световните изложе-
ния – това в Париж през 1889 г. 
Айфеловата кула, която днес се 
извисява самотна сред зелено-
то Марсово поле на левия бряг 
на Сена, тогава е заобиколе-
на с покрити павилиони – около 
3/4 от огромния парк е застро-
ен. Кулата е оформяла гран-
диозен портал към комплекса. 
Най-голямата сграда в него е 
била „Машинното хале“ на арх. 
Фердинàн Дютèр (1854 - 1906) 
и инж. Виктòр Контамèн (1840 

„Улуърт 

билдинг"

„Чикагският храм"

„Кристалният дворец”

Снимка д-р инж. Божидар Янев

Силует на Долен Манхатън - Ню Йорк. Поглед от североизток



29НКСВ петък, 26 януари 2018 Ñòðîèòåë

- 1893). Това е не по-малко стро-
ително постижение от Айфе-
ловата кула. Зданието е било 
покрито с гигантска желязна 
триставно-рамкова конструк-
ция с отвор 110,6 м, височина 
45 м, дължина на халето 423 м и 
площ от 46 500 кв. м. Очевидно 
е, че решението за събарянето 
на „Машинното хале“ не е било 
лесно, защото е демонтирано 20 
години по-късно – през 1910 г., но 
не е преместено на друго място. 
Това е още една загуба на ше-
дьовър, подобна на случая с лон-
донския „Кристал Палас”, който 
е пренесен в Сайдънхем (близо 
до Лондон) през 1852 - 1854 г. и 
изгаря през 1936 г. Ликвидиране-
то на „Машинното хале” е още 
по-странно, когато несъмнена-
та полза от преместването на 
една огромна затворена сграда 
с универсално приложение се 
съпостави със запазването на 
Айфеловата кула – дълго и без-
пощадно критикувана заради 
пълната й безполезност. 

Благодарение на фотографи-
ята можем да видим тези пости-
жения през втората половина на 
ХIХ в. Когато разглеждаме сним-
ките от Парижкото изложение 
през 1889 г., дори по облеклото 
на хората може да се съди за го-
лемия контраст и изпреварващо-
то ниво на техническия прогрес 
в сравнение с начина на живот. 
Айфеловата кула е не само извън 
мащаба, но и извън земните пред-
стави за градски пейзаж от онова 
време – тя просто е извънземна.  

Геният на Айфел                                                           

Елегантната ажурна кон-
струкция на Айфеловата кула 
е сглобена от предварително 

подготвени елементи от кова-
но желязо и е висока малко пове-
че от 300 м. Тя е стъпила върху 
квадрат със страна 100 м на че-
тири разкрачени опори, свързани 
с огромни дъги с просвет 50 м – 
също както при мостовете. По 
този начин тя съчетава в себе 
си експресията и на кулата, и на 
моста. В това няма нищо стран-
но - Айфел се е прочул най-напред 
като мостовак, неговият авто-

ритет се дължал на мостовете 
му „Пиа Мария“ (1877) в Опорто, 
Португалия, и „Гарабит“ (1884) 
над р. Трюйер в Южна Франция. 

По наклонените опори на 
Айфеловата кула до първата 
тераса се движат две двойки 
огромни асансьори, побиращи 
десетки посетители. До втора-
та тераса (на височина 115 м) 
продължават два от тях, а по-
смелите се качват в други два, 
които ги извеждат на 276-ия ме-
тър. На самия връх конструкто-
рът си е обзавел лаборатория, с 
която е искал да докаже на скеп-
тиците, че на такава височина 
може да се работи и даже да се 
живее. Но дори посетителят 
да не е стигнал до върха, всяко 
движение нагоре, надолу и около 
кулата е вълнуващо преживява-
не от срещата с предизвика-
телствата на ексцентричния 
инженер към хората не само от 
неговото, но и от нашето време. 
Те отдалечават творението му 
от характеристиките на едно 
чисто инженерно съоръжение и 
го поставят много близо до не-
бостъргача с общоприетите му 
днес белези, функции и символи. 
Така Айфеловата кула, безсмис-
лена демонстрация в очите на 
много от съвременниците на 
нейното построяване, се превръ-
ща в безпогрешно предсказание 
за вертикалния образ на големия 
град от ХХ в. и кой знае за още 
колко векове напред. 

Гюстав АйфелИнж. Джоузеф Пакстън

Но нека не забравяме, че и на 
хората им е трябвало време, за 
да свикнат с идеята на Айфел 
за възможността не само да се 
трудят, но и да живеят на 30-ия, 
60-ия или 90-ия етаж.

В първите години на ХХ в. Ай-
фел сигурно е следял с усмивка 
съобщенията в печата за всеки 
следващ етап в състезанието 
между небостъргачите в Ню 
Йорк. През 1923 г. гениалният 
инженер умира непобеден, доча-
кал само трима последователи 
и съперници да дръзнат да го 
последват в проектите си, а 
единият от тях действително 
се приближава до рекорда му. 
Това е арх. Кас Гилбърт с него-
вия „Улуърт билдинг” в Ню Йорк 
(241 м, 1913 г.), облечен в готи-
чески образ. 

Преди Гилбърт двама творци 
предлагат сериозни проекти, 
които са могли да се изравнят с 
Айфеловата кула или да я изпре-
варят. Американският строите-
лен предприемач Теодор Старет, 
който през 1906 г., лансира идея 
за многофункционален небостър-
гач (първия „вертикален град 
сграда”) на 100 етажа, висок 
300 м. Другият е каталонецът 
Антони Гауд , гениален архи-
тект, който е проектирал хотел 
за Ню Йорк с височина 300 м през 
1908 г. Но за съжаление двете 
идеи не се осъществяват. 

В сравнение с предвидената 

височина и в двата проекта ре-
алното постижение от същата 
година е твърде скромно - 187 м 
на небостъргача „Сингер“ в Ню 
Йорк. Само че неговият автор 
Ърнест Флаг вече е намерил 
пътя и чрез своето творение 
пророчески заявява, че небос-
търгачите трябва да бъдат 
стройни самостоятелни кули, а 
не обикновени тромави сгради, 
буквално изпълващи парцелите 
си и най-често притиснати една 
до друга с калканните си стени. 

През 1929 - 1930 г. се работи 
по три небостъргача в Ню Йорк, 
единият от които почти засти-
га Айфеловата кула, а другите 
два я изпреварват убедително. 
Първият е на „Манхатън къмпа-
ни банк“ (1930 г., 283 м), втори-
ят – „Крайслер билдинг“ (1930 г., 
319 м), а третият – „Емпайър 
Стейт Билдинг“ (1931 г., 381 м). 

След повече от 40 години 
300-метровата височина на Ай-
феловата кула е достигната и 
надмината от истински небос-
търгачи. И всичко това трае 
само няколко месеца, а после – 
отново тишина за още 40 годи-
ни.

Много са причините за тази 
пауза – кризи, войни и др. Но има 
и още една не по-малко важна 
- възможностите на конструк-
цията. Бъдещите инженери, до-
стойни за предизвикателства-
та на своя велик предшественик 
Айфел, е трябвало да измислят 

конструкцията, с която ще мо-
гат да продължат щурма на ви-
сините: предишната – скелетна-
та – от времето на Чикагската 
школа, на която са базирани ре-
кордите до 30-те години на ХХ 
век, почти е изчерпала своите 
възможности.

Затова фанфарите прозву-
чават отново едва през 1972 и 
1973 г. – за двете кули на Све-
товния търговски център в Ню 
Йорк, а през 1974 – за „Сиърс Та-
уър“ в Чикаго. Тяхното конструк-
тивно решение е на принципа 
„носеща тръба“ – различен от 
скелетния. Оттогава за малко 
повече от 40 години по света са 
построени около 30 сгради и кули, 
по-високи от 300 м, а в момента 
израстват още десетина. 

Така изглеждат нещата, ви-
дени през погледа и постижени-
ята на гения от ХIХ век Гюстав 
Айфел, който едва след 40 години 
– през 30-те години на ХХ век – 
най-сетне е изпреварен от някол-
ко творци. И затова тази исто-
рия ще бъде разказана подробно 
именно като надпревара – тлас-
кана от таланта осенен свише, 
и от дързостта, присъща на из-
кушения и непокорен човешки дух.

Строителните инженери от 
ХХ в. прекрачиха в следващия не 
само надпреварвайки се помежду 
си – всички те заедно продължа-
ват да се учат от Айфел и да се 
състезават с него – след повече 

от 125 години конструкторите 
са все още респектирани и даже 
обсебени от неговите смели 
и пророчески решения. В това 
няма нищо чудно – огромното 
въздействие на завещанието му 
и предизвикателство към след-
ващите поколения е в извест-
ното му твърдение: „Ако уравне-
нието е вярно, мостът ще бъде 
красив”. А това без съмнение 
важи и за другите конструкции.

Приносът на една шоколадова 

фабрика

 Важна стъпка към образа на 
бъдещите небостъргачи има и 
едно френско постижение, кое-
то арх. Жюл Солниé, осъщест-

вява още през 1865 - 1872 г. Зна-
менитата му сграда се намира в 
шоколадовата фабрика „Мениé“ 
в Ноазиел-сюр-Марн край Париж. 
Част от комплекса е построе-
на на остров, а мелницата (Le 
Moulin) просто премоства еди-
ния ръкав на р. Марна. Четирие-
тажният производствен корпус 
на мелницата е първата ця-
лостна реализация на скелетна 
конструкция - с полета от около 
6х6 м. Сградата е стъпила на 
осем бетонови колони направо 
в коритото на р. Марна, обра-
зувайки бент, необходим и за 
производството. В горните 
три етажа конструкцията е от 
чугун с конзолно окачени фаса-
ди, декорирани като фахверкови, 
сякаш за да ни върнат векове на-
зад, но от това фактът не губи 
значението си за векове напред!

Така още един от основните 
белези на архитектурата, харак-
терна за бъдещите небостърга-
чи – окачената фасада – вече е 
приложен в практиката. Нещо 
повече - те са първият пример 
за двустранно изнесени конзоли 
над ъгловите колони – „свобод-
но висящият ъгъл“ на окачените 
фасади, който по-късно се пре-
връща във фикс идея за архите-
ктите и предизвикателство за 
инженерите, особено за онези, 
проектирали стъклените кутии 
по времето на интернационал-
ния стил.

Френските корени на послед-
валите постижения във високи-
те сгради в САЩ не би трябва-
ло да оспорят нито явлението, 
нито названието небостъргач, 
считани за американски фено-
мен. 

Ако има нещо чисто амери-
канско в историята на архитек-
турата, което е променило обли-
ка на цялата ни цивилизация през 
последвалия ХХ век – някъде за 
добро, другаде за зло, – то това 
е „Негово Височество небостър-
гачът“.

Повече за първите небостър-
гачи четете в следващия брой. 

Строителният предприемач Теодор 

Старет през 1906 г. лансира проект 

за многофункционален небостъргач 

на 100 етажа, висок 300 м

„Сингер 

билдинг“

„Манхатън 

къмпани 

банк“

„Крайслер 

билдинг“

Шоколадовата фабрика „Мение"

„Емпайър стейт 

билдинг“
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Елица Илчева

„Преди 15 години заед-
но с приятеля ми британ-
ския режисьор Матю Вон 
спряхме пред входната 
врата на имението от 
времето на Тюдорите 
Coldham Hall в Англия с 
един въпрос – дали се про-
дава“, е споделила самата 
Клаудия Шифър пред еки-
па на Architectural Digest. 
Собствениците на дома 
нямали представа нито 
кои са кандидат-купува-
чите, нито какво правят 
на вратата им. В продъл-
жение на три века къща-
та е била притежание на 
семейството, което я е 
построило. Няколко месе-
ца по-късно след среща-
та Шифър и Вон се вен-
чават именно там пред 
120 гости, след като са 
предложили неустоима 
цена и са станали новите 
собственици на мястото, 
което толкова много им е 

харесало. 
Първоначално имение-

то служило като селска 
къща, където идвали от 
Лондон за уикенда, но след 
няколко години се наста-
нили тук за постоянно. 
Те го представят пред 
Architectural Digest с цяла-
та прелест на мащабите, 
историята, интериора, 

двора, мебелите, кухнята, 
камините, трапезарията, 
произведенията на изку-
ство... 

Замъкът има 14 спални, 
които са за Клаудия, Матю 
и трите им деца - на 14, 
12 и 7 години, и техните 
гости. Освен това имат 
кучета, котки, овце, прасе 
и дори костенурка. Според 

Шифър къщата е обитава-
на и от няколко призрака. 
„Чуваме странни шумове, 
понякога музиката сама се 
пуска. Веднъж имахме ме-
диум на гости и ни каза, че 
призраците ни всъщност 
са мили, така че да не се 
страхуваме“, е разказала 
бившият топмодел.

Имението e постро-
ено през 1574 г. в H фор-
ма. Казва се Coldham Hall 
и дължи името си на кра-
лица Елизабет I, на която 

не й харесало, че по време 
на престоя там й серви-
рали студена шунка (бел. 
ред. на английски език cold 
ham). Около къщата се 
намира парк с изключите-
лен ландшафтен дизайн на 
двеста хектара. 

„Всичко в дома ни е из-
пълнено с история и ние 
винаги трябва да помним 
това“, е заявила Шифър. 
От уважение към богато-

то минало на къщата тя 
е направила всяка промяна 
в интериора след консул-
тации със специалисти. 
Удобните меки дивани 
съседстват с антики и 
фамилни предмети. „В ди-
зайнерските интериори 
често няма място за лични 
вещи. Аз исках в къщата 
ми да ги има предметите, 
които са важни за нас и са 
свързани със спомени“, е 
споделила Шифър и е пока-
зала дъбов скрин от дома 
й в Германия, където е пре-
карала своето детство, 
и щит с фамилен герб на 
семейството на съпруга 
й. В голямата трапезария 
има огромна дъбова маса, 

от която гостите се въз-
хищават на семеен герб и 
картини от различни епо-
хи.

Навсякъде из помеще-
нията изобилстват ярки 
цветове и шарки. В спал-
нята за гости стените 
са с тапети като в тра-
диционната селска къща 
на Англия. Мебелите са 
тапицирани със здрави и 
практични материи като 

кадифе и платно. „Исках 
къща, която да не е като 
музей. Желаех селски дом, 
в който кучето да дойде 
от улицата и да тича из 
стаите, а зад него да се 
гонят децата и да мажат 

всичко с конфитюр“, е раз-
казала Шифър.

Ако мебелите нався-
къде са умишлено ста-
ромодни, то картините 
по стените са като от 
музей на модерното из-
куство. Страстни ко-
лекционери, Шифър и Вон 
имат впечатляващ набор 
от съвременни художници. 
Когато през 2014 г. избух-
нал пожар, часовниковата 

кула изгоряла до пепел. И 
вместо да се успокояват 
с факта, че хората в дома 
са оцелели, Клаудия и мъ-
жът й в един глас изрекли 
– добре, че не пострадаха 
картините.

Огромна дъбова маса посреща гости в официалната столова. 

Ястията се сервират в най-висококачествен английски 

порцелан от началото на ХХ в.

В гостната над кресла от 

средата на XX в., тапицирани 

с модерна тъкан, виси 

гравюра на Грейсън Пери, 

озаглавена „Карта на 

нищото“

Клаудия в трапезарията на фона на картини от серията 

„Електрически стол“ на ексклузивния американски художник 

Анди Уорхол. Лампите Dita са на дизайнера Паоло Москино

Портрет на Барби на американския 

художник Бо Дън е окачен в стаята на 

най-голямата дъщеря - Клим

Резбован креват с балдахин и тапети 

с шарка „Дървото на живота“ са в 

съпружеската спалня

В кабинета на Клаудия и Матю има творби на Анди Уорхол  

и калифорнийския сюрреалист Ед Рушей
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Проектиране, упражняване на авторски надзор 
и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, разделена на четири обособени позиции...”

Наименование: „Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, 
табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална 
пътна маркировка на територията на Столична община”

Наименование: „Изпълнение на СМР по проект: „Интегриран под-
ход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България, 
и Просочани, Гърция”. Пълното наименование е посочено в раздел II.1.4.

Наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи 
за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Наименование: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на 
първи етап за „Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа“ от кръс-
товището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“

Наименование: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-5.001-0005 ...”

Наименование: „Реконструкция и модернизация на общински пазар 
– Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг – ЦГЧ – Втори 
етап”

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Пол-
ски Градец, Община Раднево - I етап”

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строи-
телно-монтажни работи (СМР) на обект: „Разширение на канализа-
ционната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол, 
обл. Варна”

Наименование: „Подмяна на канализационна мрежа в отделни 
участъци по улици"

Наименование: „Демонтаж на въздушни електропроводни линии 
СрН и разрушаване на трафопостове в КЕЦ Елхово”

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Център за административно 
обслужване към Община Плевен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 909 344 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 390
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/02/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Плевен, сграда-
та на Община Плевен, площад „Възраждане” 

№2, Заседателна зала на трети етаж.
Дата: 27/02/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Людмила Иванова
Факс: +359 64822414
Адрес: пл. „Възраждане“ №4
Адрес на възложителя: https://www.pleven.bg/
Телефон: +359 64822415
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825281&mode=view

Възложител: Община Червен бряг
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 148 645.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/02/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала етаж 6, находяща се в административ-
ната сграда на община Червен бряг.

Дата: 20/02/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Евгения Николова – начал-
ник-отдел ОП
Факс: +359 065992351
Адрес: ул. „Антим I“ №1
Адрес на възложителя: www.chervenbryag.bg
Телефон: +359 065992340
E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825554&mode=view

Възложител: Община Раднево
Oсн. предмет: 45330000
Прогнозна стойност: 1 293 966.18 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/02/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинска администрация гр. Раднево, ул. „Ми-
тьо Станев" №1, ет. 3, зала 315
Дата: 19/02/2018 Местно време: 13:30 

За контакти: Димитър Димитров; Николай 
Добрев 
Факс: +359 41782280
Адрес: ул. „Митьо Станев“ №1
Адрес на възложителя: http://obshtina.radnevo.
net;http://radnevo.acstre.com
Телефон: +359 41781235
E-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825352&mode=view

Възложител: Община Вълчи дол
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 930 271.28 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/02/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на Общи-
на Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо 

Ботев" №1, първи етаж, Заседателна зала
Дата: 20/02/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Бисер Димитров
Факс: +359 51313450
Адрес: пл. „Христо Ботев“ №1
Адрес на възложителя: www.valchidol-bg.com
Телефон: +359 51312315
E-mail: oba_valchidol@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825423&mode=view

Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45232410
Прогнозна стойност: 797 005.57 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15/02/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Община Дупница, 
Kръгла зала, етаж 4, находяща се в админи-
стративната сграда на общината на 

Адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1
Дата: 16/02/2018 Местно време: 10:30 
За контакти: Ралица Павлова
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.dupnitsa.bg
Телефон: +359 70159228
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825075&mode=view

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД
Oсн. предмет: 45111000
Прогнозна стойност: 275 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 22/02/2018 Местно време: 16:00 
За контакти: Георги Стойнов - търговски 

въпроси, Милен Брънков - технически въпроси
Факс: +359 32278502
Адрес: ул. „Христо Г. Данов“ №37
Адрес на възложителя: www.evn.bg
Телефон: +359 32304305/ +359 32304589
E-mail: georgi.stoynov@evn.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=825268&mode=view

Възложител: Център за градска мобилност 
ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/02/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на „Център за градска мобилност" ЕАД, бул. 

„Кн. Мария Луиза" №84
Дата: 13/02/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Юлия Владимирова
Факс: +359 28319071
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 84
Адрес на възложителя: www.sofiatraffic.bg
Телефон: +359 29236234
E-mail: procurement@sofiatraffic.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=825217&mode=view

Възложител: Община Чепеларе
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 488 392.11 лева
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/02/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Чепеларе, ул. 
„Беломорска" № 44Б
Дата: 19/02/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: Евгени Радков Паунов
Факс: +359 30518279
Адрес: ул. „Беломорска“ №44Б
Адрес на възложителя: www.chepelare.org
Телефон: +359 882421113
E-mail: mail@chepelare.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825381&mode=view

Възложител: Община Русе
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 440 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 22/02/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Стая в сградата 
на Възложителя, намираща се в гр. Русе, пл. 

„Свобода” №6, Заседателна зала, ет. 3
Дата: 23/02/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: Ваня Попова - старши експер
Факс: +359 82834413
Адрес: пл. „Свобода“ №6
Адрес на възложителя: http://www.ruse-bg.eu
Телефон: +359 82881780
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825454&mode=view

Възложител: Община Шабла
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 433 549.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/02/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала на обшина Шабла, намираща се в 
гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ет. 2.

Дата: 20/02/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Инж. Марияна Бобева, Ивелина 
Димитрова
Факс: +359 57434204
Адрес: ул. „Равно поле“ №35
Адрес на възложителя: http://www.shabla.bg
Телефон: +359 57435037
E-mail: stz@ob-shabla.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825380&mode=view

Възложител: Община Карнобат
Oсн. предмет: 71315000
Прогнозна стойност: 299 350.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/02/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Административна 
сграда на Община Карнобат, находяща се на 
бул. „България" №12, ет. 2, конферентна зала.

Дата: 27/02/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Кремена Красимирова; Ста-
нимир Ангелов
Факс: +359 55927165
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: https://karnobat.acstre.
com/
Телефон: +359 55929156/ +359 55929115
E-mail: karnobat@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=825588&mode=view
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Google планира да изгради три подводни кабела до 
2019 г., за да подпомогне разширяването на облачния си 
бизнес в нови региони и да се пребори с конкурентите 
си Microsoft и Amazon.

„Заедно тези инвестиции допълнително подобряват 
мрежата ни - най-голямата в света, която според ня-
кои изчисления осигурява 25% от световния интернет 
трафик“, е казал Бен Трейнър Слос, вицепрезидент на 
облачната платформа на Google, в свой пост в блога на 
компанията, цитиран от CNBC.

Кабелът „Кюри“, наречен на носителя на две Нобело-
ви награди за химия и физика Мария Кюри, ще е между 
Лос Анджелис с Чили и ще позволи на Google да обслуж-
ва клиентите на облака си в цяла Латинска Америка. 
Havfrue ще свърже САЩ с Дания и Ирландия. Той се раз-
работва в партньорство с Facebook и ще бъде изграден 
от TE SubCom.

Оптичната връзка между Хонконг и Гуам ще позволи 
на Google да достигне до клиентите си в Австралия и 
региона на Пасифика.

Съоръженията ще бъдат изцяло готови до 2019 г.
В момента компанията е инвестирала в 11 подводни 

кабелни връзки, някои от които все още се изграждат.

Мicrosoft вече разработват различни технологии от 
ново поколение, които да подобрят дейността на ком-
пютрите. Един от най-интересните патенти на компа-
нията описва метод, с който потребителите могат да 
стартират приложения за Windows с мисълта си. Концеп-
цията предвижда създаването на специална джаджа, коя-
то следи активността на човешкия мозък и така разбира 
за какво си мисли даден човек. Специален софтуер ще 
отчита информацията и ще я използва за стартирането 
на различни програми. Мicrosoft вижда голям потенциал 
в подобна технология и смята, че тя може да е полезна 
за софтуер 3D моделиране, симулатори с виртуална ре-
алност, видео игри, текстообработващи програми и др. 

Компанията патентова уникален контролер за движе-
ние, който се захранва от импулсите на човешкия мозък, 
информира TechRadar. Сформиран е и нов екип със спе-
циалисти в различни сфери, които да превърнат подобни 
концепции в реалност. Негов лидер е Казухито Коишида. 
Той има богат опит в индустрията и досега бе глав-
ният учен в Applied Science Group - подразделението на 
Windows Division. Негови колеги са Чек Кески, който е спе-
циализирал в сферата на софтуера с жестови команди, 
и Джаеюн Ким, създател на уникалното изкуствено око. 

Oт Microsoft смятат, че човешкият мозък сам по себе 
си крие голям потенциал да предизвика следващата ре-
волюция в индустрията.

Страницата 
подготви
Емил Христов

Изследователи от Уни-
верситета на Кеймбридж 
са проектирали нова со-
ларна клетка, захранва-
на от водорасли, която е 
пет пъти по-ефективна 
от съществуващите мо-
дели на база растения или 
водорасли. Тя има потен-
циал да бъде по-добра от 

гледна точка на разходи-
те за производство и по-
практична за употреба. 
Учените са използвали 
генетично модифицирани 
водорасли, за да създадат 
мутации, които дават въз-
можност на клетките да 
сведат до минимум количе-
ството електрически за-
ряд. Те твърдят, че новата 
двукомпонентна биофото-
волтаична клетка пред-
ставлява голяма стъпка 

напред в развитието на 
чистата енергия.

Това, което разграни-
чава новата разработка 
от предишните открития, 
е, че ако досега всички са 
имали компоненти за за-
реждане и доставка на 
енергията в едно отделе-
ние, то сега е приложена 
двукамерна система. В нея 
двата основни процеса на 
работата на слънчевата 
клетка са разделени. 

Кули, които да филтри-
рат въздуха в градовете, 
са разработени в Китай. 
Надеждата на инжене-
рите е по този начин да 
се справят със смога в 
големите селища. Авто-
рите на идеята вече са 
направили експеримен-
тален умален модел на 
конструкцията в Сиан. 
Обектът е построен от 
бетон и метал и е във 
формата на широк комин 
с цилиндрична форма, ви-
сок 100 м.

През първите няколко 
месеца функциониране съ-
оръжението е показало, че 
въздухът наоколо е ста-

нал значително по-чист. 
Промяната е осезаема на 
площ от около 10 кв. км. 
Учените подчертават, че 

най-опасният замърсител 
– фините прахови части-
ци с диаметър до 2,5 ми-
крона, са редуцирани с 

15%. Коминът е в състоя-
ние да филтрира около 10 
млн. куб. м на денонощие.

Конвекцията стои в 
основата на дизайна на 
съоръжението. Въздухът 
се всмуква в нарочно из-
градени помещения, раз-
положени около кулата. 
Пространствата са ос-
тъклени, така че вътре в 
тях въздухът се затопля. 
Издигайки се нагоре, той 
преминава през филтра-
ционните модули на пре-
чиствателя.

Пълноразмерното съ-
оръжение ще достига ви-
сочина 500 м при диаме-
тър 220 м. 

В близките три годи-
ни Samsung ще създаде 
невроморфен процесор от 
ново поколение. Неговата 
структура ще наподобява 
тази на човешкия мозък. 
Иновативният уред ще 
консумира 100 милиона 
пъти по-малко енергия, 
отколкото съществува-
щите полупроводникови 
решения, обещават раз-
работчиците. Samsung 
има амбицията да стане 
лидер на пазара за не-
вроморфни процесори. 

С финансовата подкре-
па на компанията в един 
от университетите на 
Южна Корея ще бъде съз-
даден изследователски 
център за подобни про-
дукти – Neural Processing 
Research Center (NPRC). В 
него стотици учени и ин-
женери ще разработват 
технологиите за бъдещи-
те невроморфни процесо-
ри. Компанията ще вложи 
в изследванията около 
8,5 млн. долара в следва-
щите три години. Отдел-

но ще финансира и кон-
кретни проекти на учени, 
като в крайна сметка 

инвестициите й в тази 
област ще достигнат 
9,5 млн. долара годишно.

Международен екип от учени на 
Harvard University разработва уника-
лен Мetalens обектив, който е в със-
тояние да фокусира целия спектър 
видима светлина в една точка. Това 
постижение може да революциони-
зира изцяло възможностите на съ-
временните очила с виртуална реал-
ност. Бъдещите устройства, които 
използват обектива, биха имали мно-
го по-тънки размери и дисплеи, които 
въпреки високата резолюция да са 
евтини за производство. Успоред-

но с това VR очилата ще могат да 
възпроизвеждат целия спектър от 
видима светлина пред очите ни, кое-
то ще подсили реалистичния ефект. 

Използването на плосък обек-
тив, който може да абсорбира всич-
ки цветове на дъгата, ще направи 
устройствата по-евтини, по-малки 
и по-добри. Ръководителите на про-
екта са оптимисти относно популя-
ризирането на уреда на пазара. Дру-
гото предимство на Metalens пред 
традиционните обективи е, че мо-

гат да се създадат много по-лесно и 
бързо. В момента повечето оптични 
устройства използват няколко обе-
мисти обектива с извита форма. 
Причината за това е, че светлинни-
те вълни се движат с различна ско-
рост. Ако широк спектър от свет-
лина премине през плосък обектив, 
цветовете ще достигат до очите 
по различно време, предизвиквайки 
фокусиращ проблем, който е наречен 
хроматична аберация. Новата тех-
нология го предотвратява.

Производителят на са-
молети Boeing представи 
нов прототип за електри-
чески дрон с товароно-
симост до 220 кг. Маши-
ната, която носи името 
CAV, е способна да излита 
и каца вертикално. Тя е 
част от програмата на 
американската компания 
за развитието на авто-
номни въздушни превозни 
средства на бъдещето. 

Дронът е проектиран 

и построен за по-мал-
ко от 3 месеца от екип 
инженери и техници на 
Boeing. Първоначалните 
летателни изпитания са 
завършили успешно в лабо-
раторията на компанията 
за автономни системи за 
съвместно използване и 
научни изследвания в Ми-
сури, САЩ. 

CAV е с дължина 4,57 м, 
широчина 5,49 м, височина 
1,22 м и тежи 339 кг.

Те ще бъдат пет пъти по-ефективни от съществуващите модели
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Съоръжението ще свързва Черно море с Мраморно море западно от Босфора

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Турция разкри маршрута на 
планиран канал, който трябва да 
намали трафика на кораби през 
Босфорския проток и ще пре-
върне част от европейската 
половина на Истанбул в остров, 
информира Ройтерс. Транспорт-
ният министър на страната 
Ахмед Арслан е обяснил, че рабо-
тата по съоръжението, свързва-
що Черно море с Мраморно море 
западно от Босфора, ще започне 
през тази година. Обектът ще 
е с дължина 45 км.

Босфорският проток е един 
от най-натоварените коридори 

в света. През пролива за 2016 г. 
са преминали 42 хил. кораба в 
сравнение с 16 800 през Суец-

кия канал за същия период. Той е 
единственият морски изход към 
океаните за България, Румъния, 

Украйна, Грузия и за черномор-
ските пристанища на Русия.

„С градските проекти по 
бреговете на коридора и логис-
тичните центрове на Черно 
море „Канал Истанбул“ ще бъде 
най-скъпият проект на Турция“, 
е пояснил Арслан, без да уточ-
нява колко ще струва, но е раз-
крил, че ще бъде финансиран с 
държавни и частни средства.

По думите на транспортния 
министър Конвенцията от Мон-
трьо за режима на Проливите 
няма да обхваща новия канал, 
което означава, че Турция ще 
може да налага такси на кора-
бите, които го използват.

Документи на турското Ми-

нистерство на околната среда 
показват, че обектът ще бъде 
на 25 м дълбочина и широчината 
му ще е от 250 до 1000 м, като 
ще зависи от разположението 
на пристанищата. 

Съоръжението ще бъде в 
близост до редица проекти в 
Северен Истанбул, включител-
но до третия мост над Босфора, 
отворен през 2016 г., както и до 
третото летище в града, което 
в момента се строи.

„Изкопаната земя за канала 
ще бъде използвана за селско 
стопанство, както и за изкуст-
вени острови и пристанища на 
Мраморно море“, е добавил Ар-
слан.

„Хонконгската компания Henderson Land Development 
подписа договор за продажба на офис сграда за 1,27 млрд. 
долара“, е съобщил говорител на дружеството и е до-
бавил, че купувачът на зданието с РЗП 30 658 кв. м е 
Fans Group Ltd. Компанията е регистрирана на името 
на човек, притежаващ китайски паспорт, сочи проверка 
на Ройтерс.

Китайските компании придобиват агресивно хон-
конгски имоти - един от най-скъпите пазари в света, 
като купуват както жилищни, така и офис сгради.

Това е най-голямата сделка в града, след като CK 
Asset продаде небостъргач в централен бизнес квартал 
на рекордната цена от 5,2 млрд. долара в края на мина-
лата година. Купувачът на този небостъргач отново 
беше инвеститор от Китай.

Свилена Гражданска

Европейската комисия прие две решения за финанси-
ране на изграждането на комбинирана топлоелектриче-
ска централа във Вилнюс, предназначена да произвежда 
енергия от биомаса и от битови отпадъци. Това съоб-
щават от пресцентъра на Главна дирекция „Регионална 
и селищна политика“ на ЕК. Заводът ще помогне за раз-
нообразяване на енергийните източници в столицата 
на Литва. Над 139 млн. евро от Кохезионния фонд се 
влагат в завода в допълнение към заем от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 190 млн. евро, 
подкрепен от Европейския фонд за стратегически ин-
вестиции (ЕФСИ).

„В Литва ЕФСИ и кохезионната политика обединя-
ват усилията си в подкрепа на иновативни проекти“, 
е заявил зам.-председателят на ЕК, отговарящ за зае-
тостта, растежа, инвестициите и конкурентоспосо-
бността Юрки Катайнен. „Тази допълнителна подкрепа 
от страна на ЕС няма просто да даде на гражданите на 
Вилнюс по-чиста и по-зелена среда, в която да живеят, 
а ще вдъхнови за нови бизнес идеи, тъй като секторът 
на кръговата икономика има изобилие от възможности 
за растеж и иновации“, е добавила Корина Крецу, евро-
комисар по регионалната политика. 

Проектът трябва да е готов през 2019 г. и ще допри-
несе за намаляване на емисиите на парникови газове и 
ще понижи с 10% депонирането на отпадъци в региона.

Трансформацията на 
Чернобил в соларна елек-
трическа централа почти 
завърши. На мястото, къ-
дето се случи една от най-
големите ядрени аварии в 
историята на човечест-
вото, вече се помещава 
ферма, целяща да произ-
веде един мегават чиста 
енергия.

Централата е само на 
сто метра от „Саркофа-
га“ - огромната желязна 
обвивка, задържаща ос-
татъчната радиоактив-
ност на вече неактивния 
ядрен реактор. Земята и 
въздухът са все още силно 
замърсени и ще са нужни 
поне 24 хил. години за пъл-
ното изчистване на реги-
она. Въпреки това украин-
ските управници намират 
начин да оползотворят 
територията на Черно-
бил. Новата соларна фер-
ма ще може да генерира 

енергия за селище с 2000 
домакинства, а впослед-
ствие, с развитието на 
региона, тази продуктив-
ност ще може да се покачи 
100 пъти. 

Засега са използвани 
16 000 кв. м от общо 25 кв. 
км, които правителство-
то на Украйна предлага на 
инвеститорите. 60 пред-
ложения за допълнителни 
строежи се разглеждат 

до момента, като се цели 
максималното развитие 
на чернобилската зона. 
Въпреки това място-
то все още крие редица 
опасности и строгият 
регламент за работа е 
основен приоритет с цел 
безопасност. Забранени 
са например копаенето и 
продупчването на земна-
та повърхност, за да се 
избегне освобождаване 

на допълнителна радиоак-
тивност.

След дълги евакуации 
и процеси на изчистване 
сега, 30 години след едно 
от най-трагичните съби-
тия на миналия век, зона-
та около Чернобил ще има 
възможността да бъде 
полезна за обществото 
не като проблем от мина-
лото, а като решение за 
бъдещето.

Virgin Hyperloop One 
може да свърже летищата 
в Лондон и от „Хийтроу“ до 
„Гетуик“ ще се стига за 5 
минути, според изпълни-
телния директор на ком-
панията Роб Лойд. 

Проектът за високо-
скоростен транспорт, 
поддържан от компани-
ята на Ричард Брансън, 
все още е в тестово раз-
витие, но по думите на 
Лойд в бъдеще може да се 
използва за свързване на 
аеропортовете.

„Обмисляме тази идея, 
вместо да се изгражда 
трета подземна линия на 
метрото“, е съобщил Лойд 
пред The Telegraph.

От борда на компания-
та са изчислили, че с тех-
ния транспорт ще може да 
се стига за 5 минути от 
„Хийтроу“ до „Гетуик“ и за 
7 минути от „Хийтроу“ до 

„Станстед“ - превръщайки 
трите летища в един ги-
гантски транспортен хъб.

Анализите показват, 
че Hyperloop One, която 
представлява поредица 
от вагони с електриче-
ско задвижване в тръба 
с ниско налягане, може да 
транспортира хора и сто-

ки със скорост до 670 мили 
в час, или до 1080 км/ч. 
Целта на компанията е до 
2021 г. да работи по пре-
воз на товари, въпреки че 
документ, публикуван от 
Департамента по транс-
порта през декември 2017 
г., казва, че за въвежда-
нето на подобна връзка в 

Обединеното кралство са 
необходими поне две десе-
тилетия.

К о н ц е п ц и я т а  з а 
Hyperloop е на предприе-
мача Илон Мъск. От ок-
томври 2017 г. към начи-
нанието се присъедини и 
компанията на сър Ричард 
Брансън.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Феновете на леген-
дарната рок банда Queen 
ще могат да преживеят 
незабравимия им концерт 
в Будапеща през 1986 г., 
ремастериран във висока 
резолюция и с впечатля-
ващ 5,1 съраунд звук. На 
14 февруари от 20:00 в ки-
ната „Арена“ за първи път 
филмът ще бъде показан на 
голям екран и в дигитален 
вид заедно с 25-минутно 
въведение от документал-
ни кадри, проследяващи 
прочутите музиканти от 
историческото им участие 
в Live Aid на 13 юли 1985 г. до 
Будапеща през следващата 
година.

Като част от изклю-
чително успешното турне 
Magic през 1986 г., което се 
оказва и последно за Фреди 
Меркюри, Queen за първи 
път имат възможност да 
свирят в Унгария. Три годи-
ни преди падането на Бер-
линската стена това е най-
големият концерт, състоял 

се някога на „Непщадион“ в 
Будапеща, и първият на за-
падна рок група на стадион 
отвъд Желязната завеса. 
Събитието е толкова ва-
жно за унгарските власти 
и филмовата индустрия, че 
група от най-добрите кино-
дейци е събрана, за да го за-
снеме за идните поколения.

Пред 80 000 фенове 
Queen изпълняват най-голе-
мите си хитове, сред които 
Bohemian Rhapsody, Crazy 

Little Thing Called Love, I Want 
To Break Free и We Are The 
Champions. Филмът съдър-
жа и документални кадри, 
които хвърлят допълнител-
на светлина върху събити-
ята, довели до концерта в 
Будапеща. 

„Щастливи сме, че почи-
тателите на Queen по це-
лия свят ще могат отново 
да изживеят този незабра-
вим за групата момент. 
Ние знаехме, че концертът 

в Будапеща ще бъде уника-
лен, но не сме предполагали, 
че ще се превърне в исто-
рия. В цялото му ремасте-
рирано дигитално величие 
той изглежда фантастично 
на голям екран, а докумен-
талните кадри перфектно 
допълват атмосферата. 
Това наистина беше изклю-
чителен период от истори-
ята на групата“, са споде-
лили Брайън Мей и Роджър 
Тейлър.

Светът свързва името на мадам Тюсо с изклю-
чителните й восъчни фигури, но коя всъщност е 
жената, превърнала се в най-знаменитата скулп-
торка на всички времена? В романа „Мадам Тюсо. 
Живот между любовта и революцията“ нейната 
невероятна история оживява изпод перото на та-
лантливата Мишел Моран. 

Годината е 1788 и въздухът е наелектризиран 
от зараждащата се революция… Интелигентна 
и амбициозна, Мари Тюсо изучава тайните на во-
съчните скулптури от чичо си, работейки заедно 
в прочутия им музей. Тя създава първата си голя-
ма самостоятелна восъчна фигура през 1777 г., а 
моделът е самият Волтер - един от символите на 
Френското Просвещение. Нейни модели са и Жан-
Жак Русо, Бенджамин Франклин, Томас Джефер-
сън… и кралското семейство. Клиентите на Мари 
произхождат от всяко стъпало на обществената 
стълбица, но голямата й цел е да привлече внима-
нието на Мария Антоанета и на Луи XVI. Тяхното 
одобрение би донесло на работата и на музея й, 
който наследява от чичо си, така бленуваните 
слава и богатства. 

Тя постига тази цел – сестрата на краля е 
толкова впечатлена от восъчния салон, че изисква 
присъствието на скулпторката във Версай, за да 
преподава изкуството си. Така Мари попада в един 
напълно нов свят, който е непозната вселена за 
нея – на невъздържан лукс и на безразсъдно раз-
сипничество. Докато на нейната улица хората 
са принудени да продават дори зъбите си, за да 
си набавят храна, в двореца се изхвърлят хиляди 
свещи, запалени едва веднъж.

А пламъкът на революцията се разразява, об-
хващайки в огън нацията. Докъде ли ще стигне 
Мари Тюсо, която храни симпатии към кралската 
власт, но не е забравила и корените си? Бурното 
време на Големия терор я праща в една килия с 
любимата на Наполеон Жозефин, превръща я в хро-
никьор на кралската смърт и я принуждава да за-
мине в изгнание в Лондон. Там смелата французой-
ка започва да гради наново живота си и създава 
Музея на восъчните фигури, с който я познаваме 
и до днес.

Мишел Моран е автор на седем световни ис-
торически бестселъра, преведени на повече от 
двадесет езика. Тя е любител на пътешествия-
та, опознаването на нови места и е запалена по 
археологията. 

Крис Хемсуърт, Май-
къл Пеня и Майкъл Шанън 
са звездите в тази военна 
драма, създадена по дей-
ствителни събития след 11 
септември 2001 г.

Продуцираната от ле-
гендата в киното Джери 
Брукхаймър („Блек Хоук“, 
поредицата „Карибски пи-
рати“) и режисирана от 
датчанина Николай Фулси 
история проследява съд-
бата на първите бойци от 
американските специални 
части, изпратени в Афга-
нистан непосредствено 
след атентатите срещу 
Световния търговски цен-
тър. 

Предвожданият от капи-

тан Мич Нелсън (Хемсуърт) 
екип изпълнява изключи-
телно опасна мисия, чиято 

крайна цел е убеждаването 
на генерал от Ислямския 
фронт за спасение да обеди-

Деликатната любов-
на история за две изгу-
бени души, които се сре-
щат в образите на елен 
и кошута в сънищата си, 

ще се състезава с още 
осем световни творби 
на предстоящите награ-
ди „Оскар“ в категорията 
за чуждоезичен филм.

Тя се завърна на световната киносцена 
след 18-годишна пауза

Концертната лента е ремастерирана във висока 
резолюция и с впечатляващ 5,1 съраунд звук

ни силите си с тези 
на американците в 
борбата с общия 
враг - талибаните 
и „Ал-Кайда“.

Освен че тряб-
ва да преодолеят 
взаимното си недо-
верие и огромните 
си културни разли-
чия, свикналите да 
водят война с най-
модерни оръжия 
янки са принудени 
да усвоят и основ-
ни бойни такти-
ки от местните 
конни воини, за да 

се справят с многократно 
превъзхождащия ги безми-
лостен враг.

Знаменитата унгар-
ска режисьорка Илдико 
Енеди ще бъде председа-
тел на журито на таз-
годишното издание на 
„София филм фест“. По 
време на фестивала тя 
ще представи лично и 
своята най-нова творба 
„За тялото и душата“. 
Предвидена е и официал-
на церемония, на която 
Илдико Енеди ще получи 
наградата „ФИПРЕССИ 
Платиниум 90”  – спе-
циално отличие, което 
беше връчено в София 
на големите режисьори 
Бела Тар и Горан Паскале-
вич. Генералният секре-
тар на ФИПРЕССИ Клаус 
Едер ще бъде модератор 
на публичен разговор с 
режисьорката.

Енеди дебютира през 
1989 г.  в Кан с филма 
„Моят ХХ век“ ,  къде-
то получава наградата 
„Златна камера”. Спе-
циалистите веднага я 
определят като една 
от младите надежди на 
унгарското кино. През 
1992 г. тя е поканена за 
член на журито на 42-
рото „Берлинале“, а две 
години по-късно нейни-
ят филм Magic Hunter е 

в основния конкурс на 
51-вото издание на Вене-
цианския фестивал. Сюр-
реалистичната й творба 
„Simon, the Magician“ е 
представена на различни 
филмови форуми и получа-
ва добри отзиви. 18 годи-
ни по-късно филмът й „За 
тялото и душата” покори 
„Берлинале“ и беше удос-
тоен със „Златна мечка” 
в началото на 2017 г. За-
питана какво е правила 
през тези 18 години, Ене-
ди отговорила: „Гледах 
деца, преподавах в учили-
ще за изобразителни из-
куства, заснех сериал за 
НВО. Но бях отчаяна и се 
блъсках като побъркана 
всеки Божи ден през тези 
18 години, за да старти-
рам моите проекти”.

„За тялото 

и душата“ бе 

удостоен със 

„Златна мечка“ 

на „Берлинале“ 

2017
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Светослав Загорски

Милиони туристи от 
цял свят пристигат вся-
ка година в Румъния, за да 
посетят замъка на про-
словутия владетел Влад 
III Дракула край с. Бран. 
Това е изключително ин-
тересно място, но ако 
искате да  опознаете 
Трансилвания, можете да 
се отправите към нейна-
та историческа столица 
- град Клуж Напока. По-из-
вестна е с краткото име 
Клуж и е разположена на 

р. Сомеш в северозапад-
ната част на страната. 

Градът е смесица от 
архитектура и история, 
която проследява през 
вековете трансформа-
цията му - от стратеги-
ческо място в Австрий-
ската империя до важен 
културен и икономически 
център в днешна Румъ-
ния. 

Името му произлиза 
от някогашната крепост 
Каструм Клус. На латин-
ски клус означава затво-
рен. Хълмовете сякаш 
обграждат селището в 
кръг. След като римляни-
те успяват да завладеят 
Дакия (бел. ред. старото 
име на тази територия), 
те издигат крепост. Око-
ло нея се офор мя малкото 
селище Напока, което се 
превръща в седалище на 
римския прокуратор. Ра-
йонът е владян и от ма-
джарите и e бил част от 
кралство Унгария. 

През 1270 г. селището 
вече има привилегиите 
на град, което довежда 
до бързото му икономи-
ческо развитие. Тогава е 
построена 

църквата „Свети Михаил“,

която е негов символ 
и е една от основните му 
забележителности. Свети 
Архангел Михаил е покро-
вител на селището. През 
XIX в. е издигната 50 м 
кула на храма, направе-
на изцяло в неоготически 
стил. Тя е най-високият 
подобен обект в цяла Ру-
мъния.

По времето на унгар-
ския крал Стефан V гра-
дът вече се нарича Клуж, а 
при Сигизмунд (1361 - 1437), 
през 1405 г., е обявен за 
свободен град. През 30-те 
години на XV в. селяните 
се надигат на въстание 
срещу феодалното влади-
чество. Те побеждават, но 
скоро властта отново е в 
ръцете на благородниците. 

От края на XVIII в. до 
средата на XIX в. Клуж е 
столица на Трансилвания, 
която по това време е в 
територията на Австрий-
ската империя.

След Първата светов-
на война градът става 
част от кралство Румъ-
ния. Преименуван е в Клуж 
Напока от Николае Чауше-
ску през 1974 г.

В днешни дни градът е 
мултикултурен, за което 
свидетелстват предме-
тите, преподавани на ру-
мънски, унгарски и немски 
език в университета „Ба-
беш Боляй“.

Клуж Напока е притега-
телен за туристите. По-
вечето забележителности 
са концентрирани в исто-
рическия център и може 
да бъдат обходени пеша. 
Най-добре е да започнете 
обиколката си от площад 
„Обединение“. Там е попу-
лярната 

статуя на крал Матиас 

Корвинус

по-известен като крал 
Матиас I, както и църк-
вата „Свети Михаил“, за 

която вече стана дума. 
Заслужава си да отидете 
до родната къща на Кор-
винус, която е в близост. 
Тя е построена в готиче-
ски стил с елементи от 
Възраждането.

На площад „Обедине-
ние“ са и дворците Телеки 
и Банфи, където сега се 
помещава Национални-
ят музей на изкуствата. 
Можете да разгледате и 
Академията за визуални 
изкуства. В района е ар-
хитектурното постиже-
ние Огледалната улица, по 
нея от двете й страни е 
разположена поредица от 
симетрични сгради. 

М а л к и т е  у л и ч к и 
встрани от пл. „Обеди-
нение“ ще ви отведат до 
стари къщи и още църкви, 

а част от средновеков-
ната архитектура е все 
още добре запазена. 

Друго популярно място 
за туристи е Музейният 
площад, който е на две 
минути от „Обединение“. 
Там можете да изпие-
те едно кафе в някое от 
местните заведения. В 
близост са Францискан-
ският манастир от XIV 
век, Историческият музей 
на Трансилвания и стари-
ят Обелиск на града, кой-
то е подарен на Клуж от 
австрийския император 
Франц Фердинанд през 
XIX в. 

Сред монументални-
те сгради е Дворецът 
на  юриспруденци ята, 
построен в еклектичен 
архитектурен стил през 
1902 г. Дворецът на пре-
фектурата и Дворецът 
на финансите се намират 
близо до него.

Изключително инте-
ресна е и 

катедралата „Теотокос“, 

изградена през 1933 г. 
Определяна е като една 
от впечатляващите по-
стройки в града. Тя е по-
строена в романски стил, 
като се усеща влиянието 
на ренесансовата и ви-
зантийската архитекту-
ра. Близо до нея се намира 
Националният театър, из-
граден през 1919 г., както 
и сградата на операта.

Друга интересна дес-
тинация в Клуж е Бота-
ническата градина, която 

се състои от множество 
малки градини, парници за 
екваториални и тропиче-
ски растения.

 Централният парк 

п р е д л а г а  к р а с и в а 
гледка към целия град и 
околните хълмове. Той е 
любимо място на жители-
те на Клуж. Тук се правят 
различни мероприятия и 
концерти, а през зимата 
е разположена ледената 
пързалка.

В селището има много 
музеи, като сред тях се 
открояват тези на фар-
мацията и на водата. Не 
пропускайте и Етнограф-
ския музей, където има 
множество местни пред-
мети и носии.

Всяка  година К луж 
става домакин на евро-
пейски и световни тема-
тични фестивали. Най-по-
пулярни са класическите и 
рок концертите. 

Градът се счита за 
един от най-притегател-
ните центрове в Румъния 
по отношение на нощния 
живот. Голямо е разно-
образието от барове и 
клубове с всички музикал-
ни жанрове. Почти всички 
са разположени в стари 
готически сгради.

Извън Клуж любители-
те на крепости ще могат 
да посетят 15 укрепле-
ния, а в Трансилвания е и 
известната солна мина 
Турда, позволяваща на по-
сетителите да се спус-
нат до 120 м под земята. 

Зданието на бившето казино Националният театър

Типични унгарски къщички в покрайнините на града

Домът на Матиас Корвинус

Църквата „Св. Михаил“ 

Японска градина Фонтан в Централния парк

Част от сградите на 

площад „Обединение”
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Rehabilitation of the railway line 
The value of the site is approximately BGN 120 M

“In February we will start the 
rehabilitation of the first railway 
stretch Sofia – Elin Pelin,” an-
nounced the Minister of Transport, 
Information Technology and Com-
munications Ivaylo Moskovski in an 
interview for Stroitel Newspaper. 
The modernization of the railway 
line Sofia – Elin Pelin is financed 
by the Connecting Europe Facility 
(CEF). The site was approved at 
the first call for proposals under the 
CEF in 2015. In the section Sofia 
– Elin Pelin, comprising 23 km of 
double railway line, will be invested 
BGN 120 million, without VAT. Con-
tractor on the design and construc-
tion of the section is Kelet AB DZZD. 
The term of the contract, which was 
signed on 7 November 2016, is 4 
years, of which 1 year is for design 
and 3 years for construction. 

Minister Ivaylo Moskovski also 
announced that a positive response 
from the European Commission is 
expected soon for the project for 
modernization of the railway section 

Elin Pelin – Kostenets. It is expected 
that by the end of February will be 
signed a contract for financing un-
der OP “Transport and Transport In-
frastructure 2014 – 2020”. The ten-
ders for construction of this site are 
in progress and within a few months 
it is possible to conclude the con-
tracts with the selected contractors. 

“The preparation of the applica-
tion form of Lot 3.2 from Struma Mo-
torway is underway. The colleagues 
of the Road Infrastructure Agency 
(RIA) are working on the two-way 
road splitting option that was ap-
proved in the summer of 2017. We 
expect the application form to be 
submitted to us for approval by the 
middle of this year, after which we 
will strive to present it as soon as 
possible to the European Commis-
sion. RIA’s plans are to finalize the 
tender procedures for the project by 
the second half of the year and I 
hope we will have a selected builder 
by the end of 2018,” said Minister 
Moskovski to the BCC edition. 

Ivaylo Moskovski, Minister of Transport, 
Information Technology and Communications:

Minister Moskovski, what do 

you think of the past 2017 year? 

Was the year difficult for the min-

istry and did you manage to meet 

the set priorities under OP “Trans-

port and Transport Infrastructure 

2014 – 2020” (OPTTI 2014 – 2020) 

and the Connecting Europe Facil-

ity (CEF)?

We made good progress on the 
European funding projects. For a 
year under OPTI 2014 – 2020 we 
approved 12 projects worth over 
BGN 737 million. These include the 
two major railway projects Elin Pelin 
– Kostenets and Plovdiv – Burgas, 
as well as the second stage of the 
construction of line 3 of the Sofia 
metro, which includes 4 metro sta-
tions from Obelya district to the ring 
road. Currently, the railway projects 
are under evaluation by the Euro-
pean Commission, after which we 
will sign the financing contracts. 

As you know, a government 
decision has agreed to conclude a 
pre-financing contract for the sec-
ond phase of rehabilitation of the 
railway line Plovdiv – Burgas. This 
gives a green light to the colleagues 
from the National Railway Infra-
structure Company (NRIC) to start 
work on it and in parallel with it to 
go the examination and approval of 
the application form. In fact, we al-
ready have real construction on this 

project in the sections Straldzha – 
Tserkovski and Skutare – Orizovo. 
The tender for signaling and tele-
communication systems, which are 
an essential element for ensuring 
the safety of passengers, has been 
announced. 

As to the Connecting Europe 
Facility, we have negotiated a 
substantial financial resource that 
complements the investment of the 
operational program, and in this way 
we will be able to fully complete the 
priority railway sections. The funds 
are mainly for railway projects and 
for the purchase of specialized 
equipment for exploring the Dan-

ube River. In February we will start 
the rehabilitation of the first railway 
section Sofia – Elin Pelin. The value 
of the site is approximately BGN 120 
million. 

The new 2018 year began 

with the Bulgarian Presidency of 

the Council of the EU. What im-

portant events are coming in the 

sectors Transport and Telecom-

munications, what official guests 

will participate in them?

Within the framework of the 
Bulgarian Presidency there are a 
series of events that we will host. 
In the sectoral calendar we have 
set issues, such as rail transport 
financing and its future develop-
ment, air connectivity, development 
of multi-modal transport in Europe, 
European maritime policy, cyber se-
curity and the digital market. 

The first official event is a dis-
cussion forum “Financing rail trans-
port in the context of the multian-
nual financial framework after 
2020” to be held on 31 January in 
Brussels. In this sphere we will also 
organize a high level expert summit 
on 13 April in Sofia. It will be titled 
“EU support for the development 
of rail transport in Bulgaria and the 
Western Balkans: current opportuni-
ties and future prospects”. 

A conference “Air transport – a 
bridge for the integration of South-
eastern Europe” will be held on 28 
February in Sofia.

Doncho Barbalov, Deputy Mayor of Sofia 
Municipality on Finance and Economic Activity:

Mr. Barbalov, in the be-

ginning of 2018 what is your 

assessment of the financial 

year 2017? What were the 

biggest successes of Sofia 

Municipality? 

In the past year we have 
once again 100% perfor-
mance of the Sofia Munici-
pality revenues, as the real 

percent is 100.7 at 31 Decem-
ber. We have collected BGN 
31 million more. What we see 
as a trend over the past year 
is an increase in the proceeds 
from a gainful property acqui-
sition. We see an increase in 
revenue from the motor ve-
hicle tax. We have a gradual 
increase in both the property 
tax and the garbage fee.  

You count on increasing 

revenue collection in recent 

years. Is there a reserve in 

this direction to rely on? 

Assoc. Prof. Stoyan Alex-

androv, municipal councilor 

from Group 5, raised the 

question for the patent tax. 

This is one of the fewest 
levies in collection, which has 
not increased in recent years. 
The main reason for this is the 
low rates of corporate tax. It is 
more advantageous for some 
people to operate through 
registered companies, and 

not by paying a patent tax. 
Every year there is a filing of 
declarations and we monitor 
the collectability of this levy 
through the submitted docu-
ments. Those who have cho-
sen to register a business go 
beyond our reach because 
the corporate tax is state. 
What we can do is, together 
with some regional adminis-
trations, to conduct inspec-
tions and to look for higher 
patent revenues. 

COSAC 
Over BGN 60 million is the draft budget of Blagoevgrad 

Municipality. The funds from delegated state activities are 
BGN 33 million, by BGN 4 million more than the financial 
framework for 2017. Local revenues are expected to amount 
to BGN 27 million, an increase of BGN 1 million compared to 
the previous year. The highest growth rate in comparison with 
2017 is in education and health care, which is mainly due to 
an increase in the minimum wage.  

The revenue collection analysis shows an expected per-
formance of the planned for 2017 local revenues and over-
performance of property taxes by 10%, and of proceeds from 
the sale of buildings by 47%. 

The project for 2018 is set at BGN 800 thousand for con-
struction and rehabilitation of the street network and as much 
for maintenance. For the ongoing repairs of asphalt pave-
ments and ground-based streets in small settlements have 
been allocated BGN 250 thousand. For the environmental 
protection activities are envisaged BGN 300 thousand, for 
landscaping – also BGN 300 thousand. 

The investment program includes projects whose con-
struction will cost a total of BGN 8 458 444. Of these, the own 
funds are BGN 6 430 557 and the target state subsidy is BGN 
2 027 887. The educational sphere includes sports grounds 
in the yard of the secondary school with foreign language 
teaching Saint Kliment Ohridski BGN 42 000 and of XI primary 
school Hristo Botev BGN 52 thousand. The day care center 
for adults with disabilities at 26 Skaptopara Street is planned 
to be repaired for BGN 17 thousand, gasification of the Zor-
nitsa day care center for elderly people BGN 10 thousand and 
for the protected housing for people with mental disorders at 
Slavyanska Street – BGN 24 thousand. 

The Speaker of the 44th National 
Assembly Tsveta Karayancheva opened 
the meeting of the chairpersons of the 
European Affairs Committees of the 
Parliaments of the European Union 
(COSAC). It was attended by Vice-Pres-
ident Iliyana Yotova, Vice-President of 
the European Commission in charge of 
Better Regulation, Interinstitutional Rela-
tions, the Rule of Law and the Charter of 
Fundamental Rights Frans Timmermans, 
Chair of the Committee on Regional De-
velopment of the European Parliament 
(EP) Iskra Mihaylova, Minister for the 
Bulgarian Presidency of the Council of 
the EU 2018 Lilyana Pavlova, Deputy 
Minister of Regional Development and 
Public Works Denitsa Nikolova, Chair of 

the Parliamentary Committee on Euro-
pean Affairs and Oversight of European 
Funds Kristian Vigenin and others. 

“For almost 30 years COSAC has 
been established as a successful for-
mat for parliaments to participate in 
the decision-making process on topical 
issues on the European agenda,” said 
Karayancheva adding that it is an ex-

pression of the EU’s fundamental val-
ues – equality and freedom. “It is also a 
guarantor for participation of the Union 
citizens in the democratic control over 
the European institutions in respecting 
the principles of subsidiarity and pro-
portionality,” she added. Karayancheva 
underlined the importance of the issues 
on the agenda of the COSAC meeting. 



37СПОРТпетък, 26 януари 2018 Ñòðîèòåë

Тенис Баскетбол

Ф
ут

бо
л

„Артилеристите“ отиват на финал за Купата на Лигата в Англия

Рюдигер обаче израв-
ни, като вкара автогол. 
В  началото на втората 
част Гранит Джака изведе 
„Арсенал“ напред, а резул-
татът се запази до края 
и така „артилеристите“ 
стигнаха до финал на 25 
февруари на „Уембли“.

Купата на Лигата е 
единственият трофей, 
който липсва в колекцията 
на мениджъра Арсен Вен-
гер, който е начело на от-
бора от 1996 г. Под негово 

ръководство „Арсенал“ е 
играл два финала – 2007 г. 
и 2011 г., но не е успявал 
да спечели титлата.

Наставникът на „Чел-
си“ Антонио Конте от 
своя страна отдаде от-
падането на малшанса.

„Започнахме мощно - 
открихме, след което до-
пуснахме обиден гол след 
двоен рикошет. И двете 
попадения в нашата вра-
та бяха отбелязани при 
странни обстоятелства. 
Мачът беше равностоен, 
всеки от двата отбора 
можеше да победи, но „Ар-
сенал“ явно имаше късмет. 
Поздравявам тима на Ар-
сен Венгер, който постиг-
на целта си и се класира 
на финала“, коментира 
специалистът.

Отборът на „Реал“ (Мадрид), 
който все по-явно изглежда, че 
се намира в тежка криза, допус-
на да отпадне от турнира за 
Купата на Краля след поражение 
у дома с 1:2 от „Леганес“ в мач 
реванш от 1/4-финалите. „Лос 
бланкос“ бяха спечелили с 1:0 
първата среща и видимо нямаше 
какво да ги притеснява. В от-
ветния мач обаче те не показаха 
достатъчно качествен футбол 
и съвсем справедливо бяха ели-
минирани. 

За първи път в 115-годишната 
си история „Реал“ се разделя с над-
преварата за Ла Копа след победа 
в първия мач като гост. 

Домакините видимо бяха под-
ценили срещата и точно затова и 
платиха високата цена. Хави Ера-
со откри в 32-рата минута, Карим 
Бензема изравни (47), а попадение 
на Габриел в 55-ата осигури ис-
торическо класиране напред за 
скромния тим от едноименното 
мадридско предградие.

До края на двубоя домакините 

се опитваха да отбележат чрез 
центрирания от двата фланга. 
Това обаче бе крайно недоста-
тъчно.

Към момента мадридчани иг-
раят слабо и в Примера и вече са 
на рекордните за този етап от 
шампионата 19 точки разлика от 
лидера „Барселона“. Единствени-
ят шанс за частично спасяване на 
сезона е тимът да се пребори за 
трофея в Шампионската лига. Там 
на осминафинал „белите” обаче ги 

чака ново тежко препятствие в 
лицето на френския колос „Пари 
Сен Жермен“. 

Същевременно все по-често 
се появяват публикации в меди-
ите, че Неймар не е щастлив в 
„Пари Сен Жермен“ и че ще преми-
не в „Реал Мадрид“. Според вест-
ник L’Equipe той е готов да нама-
ли годишното си възнаграждение, 
за да парафира договор с Кралския 
клуб. Ней заработва нето по 38 
млн. евро на сезон. 

Отборът на „Пари Сен Жермен“ се класира на 1/8-фина-
лите за Купата на Франция след успех с 4:2 у дома срещу 
„Гинган“. Поради травми две от големите имена в редиците 
на столичани - Неймар и Килиан М'бапе, пропуснаха среща-
та, но това далеч не спря машината на парижани с лекота 
да надиграе поредния си съперник.

В 21-вата Адриен Рабио откри резултата. Четири мину-
ти по-късно гостите отбелязаха автогол след статично 
положение. В 33-тата Тюрам намали от дузпа. В 64-тата 
Юлиан Дракслер центрира отляво и Хавиер Пасторе се 
разписа с глава за 3:1. Гостите върнаха интригата с нова 
отбелязана дузпа в 75-ата минута. В 89-ата Маркиньос 
сложи точка на спора за крайното 4:2.

Намиращият се в отлична форма Роджър Федерер 
вече гледа уверено към 20-ата титла от Големия шлем. 

Швейцарският маестро се класира за полуфина-
лите на Australian Open след категорична победа със 
7:6(1), 6:3, 6:4 над Томаш Бердих. Така 36-годишният 
състезател ще спори с корейската сензация Хьон Чун 
за място на финала.

Не бива да се пренебрегва фактът, че Федерер 
няма загубен сет от началото на турнира. Той вече 
записа 12-а поредна победа в Мелбърн, след като в 
началото на миналата година спечели титлата, въ-
преки че се бе завърнал на корта след шестмесечно 
отсъствие. Тогава Бердих отново се оказа на пътя на 
Роджър и отново загуби в три сета. Чехът вече има 
серия от девет поредни поражения в споровете си със 
швейцареца.

ФедЕкс пък е с 92 победи и 13 загуби в Мелбърн, а 
сега ще се подготвя за рекорден 43-ти полуфинал на 
турнир от Големия шлем.

Бившата номер 1 в света 
Серина Уилямс ще се завърне на 
корта за предстоящия двубой 
на САЩ срещу Холандия през 
февруари. Американката не е иг-
рала от началото на миналата 
година, когато спечели Откри-
тото първенство на Австралия, 
като по време на турнира вече 
беше бременна и роди през сеп-
тември. 

По-малката от сестрите Уи-
лямс имаше голямо желание да 
участва в Мелбърн и през този 
сезон и направи всичко възмож-
но за това, но времето се оказа 
недостатъчно. Тя изигра един де-
монстративен мач срещу Альона 
Остапенко в Абу Даби, но се от-
каза от първия турнир от Големия 
шлем за годината. 

В отбора на САЩ за „Фед Къп“ 
са още Винъс Уилямс и Коко Ван-
деуеге. Последната участничка 
ще бъде обявена до дни. Минала-
та година американките спече-
лиха турнира, въпреки че бяха без 
сестри Уилямс. Серина за послед-
но е играла през 2015 г.

Баскетболистите на „Левски Лу-
койл“ загубиха гостуването си на лидера 
„Блокотехна“ (Македония) с 63:74 (15:21, 
12:22, 14:14, 22:17) точки в среща от  
10-ия кръг на Балканската лига по бас-
кетбол за мъже. 

За „сините“ това бе първо поражение 
след обявяването в началото на месеца 
на партньорството с нефтената ком-
пания „Лукойл“. Македонският тим е ли-
дер в класирането с 9 победи и 1 загуба, 
а „Левски Лукойл“ заема третото място 
със съответно 3 и 4.

За победителите се отличи Дуейн 
Бенджамин с 30 точки и 9 борби. Ан-
тон Казарновски добави 16 точки. За 
„Левски Лукойл“ най-полезен беше аме-
риканецът Джъстин Нокс с 19 точки и 
8 борби. Станимир Маринов реализира 
9 точки.

Още двама руски спортисти, на 
които се възлагаха големи надежди за 
олимпийски медали, не бяха допуснати 
до участие в Пьонгчанг 2018 през след-
ващия месец. Състезателите по бързо 
пързаляне с кънки Денис Юсков и Павел 
Кулижников не получиха разрешение от 
специалната комисия на Международния 
олимпийски комитет (МОК) да се вклю-

чат в зимните игри в Република Корея 
от 9 до 25 февруари.

Двамата са изтърпели допинг нака-
зания в миналото и заявките им не са 
одобрени. 

МОК не допусна 111 руски спорти-
сти от заявените 500. Окончателният 
списък ще бъде оповестен в събота на 
Изпълкома на организацията.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Тимът на „Арсенал“ се 
наложи над „Челси“ с 2:1 в 
реванша от полуфиналите 
на турнира за Купата на 
Лигата в Англия и ще иг-
рае за трофея следващия 
месец срещу „Манчестър 
Сити“. Припомняме, че 
първият двубой на „Стам-
форд Бридж“ завърши 0:0 
и всичко в този сблъсък 
трябваше да се реши на 
„Емиратс“. Двубоят започ-
на отлично за гостите, 
които откриха чрез Еден 
Азар още в 7-ата минута. 
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В следващия брой очаквайте

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИКСБ

През 2018 г. имотният пазар 
отново ще бъде сред най-
атрактивните за инвестиции

Управителен 
съвет на КСБ

Ñòðîèòåë петък, 26 януари 2018

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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Шест от творческите 
умове в света на голямата 
архитектура и предметния 
дизайн са създали четири 
съвършено нови продукта 
за Prada, фокусирани върху 
индустриалната страна 
на многообразната иден-
тичност на модния бранд. 
Братята Ронан и Ерван Бу-
рулек, Константин Гричик, 
Жак Херцог и Пиер дьо Ме-
рон и старият приятел на 
марката Рем Колхас са се 
потрудили над не проста-
та идея да направят дре-
хи и аксесоари от черен 
найлон. Новият проект е с 
названието Prada Invites и 
демонстрира четири прин-
ципно различни подхода, 
които изследват поетич-
ния, практически, техниче-
ски и естетически аспект 
на материала. Уникалната 
колекция е представена 
преди дни (14 януари т.г.) 
по време на изложбата за 
мъжки облекла Prada FW 
2018, провеждаща се в 
PRADA Warehouse, среда, 
която резонира с творче-
ските подписи на архите-
ктите и дизайнерите. 

Педантичните и скром-
ни французи Бурулек 

са създали чанта, 

вдъхновена от папките 

за художници.

Всяка година този 
братски дует добавя в 
пазарската кошница на 
световните достиже-
ния по няколко интересни 
вещи – обикновено ми-
нималистични и с печат 
на съвременния светски 
стил. „Винаги съм се вдъх-
новявал от профили на хора 
- архитекти, художници и 
студенти, които се раз-
хождат с големите папки 
за чертежи и рисунки, от 
ясната им фиксирана гео-
метрия, контрастираща с 
движещите се тела. Този 
проект взема тази гео-
метрия и го вплита в ра-
менна торба с вътрешна 
конзола, ниско закрепване, 
еластични ленти и отвор 
и използването на един 
цвят, което създава фина 

графична игривост“, е ко-
ментирал Ронан.

Сърбин по рождение и 
британец по образование, 
Константин Гричик е лице 
на съвременния немски ди-
зайн. За свой 
у ч и т е л  т о й 
счита Джас-
пер Морисон 
- автор на ра-
ционални и ми-
нималистични 
шедьоври. 

Гричик използ-

вал черния 

найлон,

за да пре-
осмисли мно-
гофункционал-
ните защитни 
жилетки, които 
носят рибари и 
моряци на рибо-

ловни кораби. „Първата ми 
мисъл беше да пресъздам 
известната жилетка на 
Джоузеф Бейтс - амери-
кански морски капитан и 
социален реформатор, в 
Prada Black Nylon. По-къс-
но работих върху модел, 
който тълкува темата по 
абстрактен начин“, е обяс-
нил Гричик. 

Нидерландският архи-
тект Рем Колхас, който е 
лауреат на архитектур-
ната награда Pritzker, те-
оретик, куратор, автор 
на книги, задължителни за 
всички урбанисти, също 
като братята Бурулек 
е разработил чанта, но 
такава, предназначена за 
носене отпред и с много 
отделения. „През 1984 г. 
именно Prada връща рани-
цата на модния подиум. 
Изключително полезна за 

разходки в природата, тя 
се превръща в предпочи-
тана и за града, защото 
в нея могат да се помес-
тят пуловери, дъждобрани, 
напитки... Всичко, компре-
сирано в един безформен 
обем от контурите й“, е 
представил творението 
си Колхас. Неговият про-
ект предлага 

нова интерпретация на 

раницата, по-подходяща 

за съвременния градски 

човек.

Носи се отпред и е раз-
делена на отделения, ораз-
мерени, за да приспособят 
устройствата, които поз-
воляват модерният живот 
да е удобен. Фронталната 
позиция дава по-интимно 
чувство за собственост 

и по-добър контрол на дви-
жението.

Архитектите Жак Хер-
цог и Пиер де Мерон, кои-
то също имат Pritzker и по 
принцип проектират фан-
тастични музеи, излож-
бени центрове и галерии, 
сега са сътворили 

връхна риза с принтове 

на писан текст.

 „Думи, изречения, цели 
пасажи като декоративни 
татуировки… Езикът, кой-
то срещаме тук, е като 
археологическа находка, 
толкова зашеметяваща 
като древните артефа-
кти, защото той сега е за-
губил своята власт, мощ-
та си да убеждава хората 
с аргументи или да ги ома-
гьосва с поезията на думи-
те. Той вече не притежава 
съблазнителна сила и се е 
превърнал в празно сред-
ство за информация“, са 
споделили търсенията си 
авторите. 

Инж. Венцислав Зарев, 
управител на „Пътпроект” ЕООД:

„Пътпроект“ ЕООД отбелязва 
своя 70-годишен юбилей
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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, 26 януари 2018 Ñòðîèòåë

Три блондинки си говорят: 
- Гледах времето и утре го 
дават да вали много сняг. 
Втората казала: 
- И аз го гледах, ама казаха, 
че ще е 40°C. 
Третата слушала, слушала  
и накрая рекла: 
- Малиии, как ще чистим  
тоз сняг на таз жега.

Сега у нас 
практикуваме 

забрава на 
движението на 

камионите в 
пикови часове.
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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


