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Свилена Гражданска 

В Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството (МРРБ) в присъст-
вието на министър Николай Нанков бе сключен 
договор за проектиране, изграждане и въвеждане 
на електронна система за събиране на таксите 
за ползване на републиканската пътна мрежа. 
Тя ще бъде на база изминато разстояние за пре-
возни средства с обща технически допустима 
максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време 
за леките автомобили с обща технически до-
пустима максимална маса до 3,5 т (електронна 
винетка). Контрактът бе подписан от председа-
теля на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов и 
от Михаел Вебер, представляващ изпълнителя - 
Консорциум „Капш Трафик Солюшънс“, съставен 
от „Капш Телематик Технолоджис България“ ЕАД, 
„Капш Телематик Сървисиз“ ООД, Полша, „Капш 
Трафикком“ ЕООД, Италия, и „Капш Трафикком 

Транспортейшън“ ЕАД, Испания. На церемония-
та присъстваха членовете на УС на АПИ инж. 
Веселин Давидов и инж. Светослав Глосов, който 
е и почетен председател на Камарата на строи-
телите в България, и Андре Лаукс, главен опера-
тивен директор на „Капш Трафикком“.

Стойността на договора за изграждане на 
електронната система за събиране на таксите 
за ползване на републиканската пътна мрежа е 
149 997 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 
19 месеца. Изграждането на ТОЛ системата ще 
бъде за сметка на изпълнителя. След успешното 
й внедряване инвестицията ще се възвърне със 
събраните приходи.

„Подписахме така дългоочаквания договор 
за внедряването на ТОЛ системата. Огромни 
благодарности към колегите от АПИ и от МРРБ 
за усилията, които вложиха, за да се стигне до 
сключването на контракта“, заяви министър 
Нанков. 
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17 януари – Антоновден

Инж. Дончо Атанасов, председател на УС на АПИ
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община
Инж. Антон Маслев, управител на „Хидромат” ООД
18 януари – Атанасовден

Атанас Георгиев, член на КС 
Атанас Кошничаров, член на КС
Инж. Атанас Апостолов, управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД
Атанас Буглов, управител на „Винербергер“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД

20 януари
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, член на Комисията за ЦПРС 

19 януари

Емил Христов

„Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG ИПП „Бълга-
рия – Сърбия 2014 - 2020“ е 
от изключително значение 
за изпълнение на приори-
тетите ни като предсе-
дател на Съвета на ЕС за 
интеграцията на Западни-
те Балкани към европей-
ското семейство.“ Това 
заяви зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Дени-
ца Николова, която предсе-
дателства провелото се в 
София заседание на Съв-
местния комитет за на-
блюдение на програмата. 

„Нашето сътрудни-
чество е без граници, ко-
гато се стремим да ре-
ализираме  общи цели, да 
развиваме нашите региони 
по общ начин, за да имаме 
по-високи постижения и 
по-добър икономически 
растеж“, отбеляза Нико-
лова. Тя подчерта, че про-
ектите по INTERREG ИПП 
България – Сърбия допри-
насят за сближаването на 
двете страни във всички 
аспекти – териториално, 
икономически и културно. 

По време на заседание-
то стана ясно, че резулта-
тите по трансграничната 
програма до момента са 
изключително добри. „Към 
днешна дата се изпъл-

няват 39 проекта между 
двете страни за близо 18,5 
млн. евро, с което са дого-
ворени над 50% от общия 
бюджет от 34 млн. евро. 
По-голяма част от проек-
тите са инвестиционни, 
допринасящи за развитие-
то на устойчивия тури-
зъм в пограничния регион 
между България и Сърбия, 
подобряване и съхраняване 
на околната среда и раз-
ширяване на потенциала 
на младежката заетост 
и предприемчивост“, заяви 
зам.-министър Николова. Тя 
съобщи, че  до края на месе-
ца предстои да бъде обяве-
на нова покана за набиране 
на проектни предложения 
за близо 12 млн. евро. Очак-
ва се проектите да бъдат 
одобрени през есента и да 
се пристъпи към тяхното 
изпълнение. Деница Нико-
лова подчерта, че канди-
датстването ще става 
само по електронен път. 

„Това ще допринесе за об-
лекчаване на администра-
тивния процес, на потен-
циалните бенефициенти и 
за по-голяма прозрачност 
при подаване на проектите 
и оценителния процес след 
това“, обясни зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие. Николова доба-
ви, че се обявява и пакет с 
критерии за оценка на про-
ектните предложения, с 
което се дава възможност 
бенефициентите да имат 
повече яснота. Целта е да 
се изгради по-голямо дове-
рие от кандидатстващи-
те. 

„Благодарение на  про-
фесионализма от двете 
страни на границата по-
стигаме сериозни дости-
жения“, посочи на свой ред 
съпредседателят на за-
седанието, помощник-ми-
нистърът на европейска-
та интеграция на Сърбия 
Михаило Дашич. 

Снимка авторът
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„Знаете, че две годи-
ни имаше процедурни игри 
и хватки с всевъзможни 
инструменти, които за-
бавяха процеса. Всеки ден 
отлагане на внедряването 
на системата коства на 
държавата огромен ре-
сурс. Той е за всички бъл-
гарски граждани и ще бъде 
насочен единствено и само 
към подобряване състоя-
нието и безопасността по 
нашите пътища“, обясни 
министърът и добави, че 
чрез ТОЛ системата ще 
се въведе справедлив и 
честен модел на таксува-
не. Николай Нанков припом-
ни, че понастоящем 70% 
от приходите на АПИ от 
винетните такси се фор-
мират от ползвателите 
и собствениците на леки 
автомобили. „А тежкото-
варните моторни превозни 
средства, амортизиращи в 
пъти повече трасетата, 
плащат по-малко – около 
30% от постъпленията“, 
съобщи той и отчете, че 
през 2017 г. има рекордни 
постъпления от винетни 
такси - 352 млн. лв., или с 
25 млн. лв. повече спрямо 
2016 г. „За двете години 
стойностите на стике-
рите са едни и същи. Това 
означава, че българските 
граждани и превозвачи 
пътуват повече, а и меж-
дународният трафик също 
се е увеличил в пъти. Тряб-
ва да си дадем сметка, че 
България не е богата на 
природни ресурси. Нашият 
основен капитал е стра-
тегическото ни географ-
ско разположение. Пет от 
десетте трансевропейски 
коридора минават през те-
риторията ни“, каза Нанков 

и припомни, че от тази го-
дина е повишена едноднев-
ната винетка за тежкото-
варни автомобили от 21 на 
23 лв. „Толкова струва пре-
минаването от ГПКК „Ка-
лотина“ до ГПКК „Капитан 
Андреево“ и от Дунав мост 
до ГПКК „Кулата“, което са 
близо 400 км. За сравнение 
почти същата е цената 
от 1 януари т.г. за преми-
наването през новата ма-
гистрална отсечка от Ниш 
до Пирот в Сърбия, която е 
92 км“, допълни той. 

„През първата година 
от функционирането на 
ТОЛ системата сме си по-
ставили за цел приходите 
в бюджета на АПИ да дос-
тигнат около 1 млрд. лв. 
Чрез нея ще успеем да съз-
дадем един устойчив от 
финансова гледна точка 
пътен сектор в страната“, 
обясни той и информира, 
че с постъпленията ще се 
ремонтират и доизградят 
автомагистралите „Хемус“ 
и „Русе - Велико Търново“, 
пътят Ботевград – Видин, 

както и поне един тунел 
под Стара планина. 

По думите на минис-
тър Нанков ТОЛ система-
та ще даде възможност 
за въвеждането на уикенд 
винетки и еднодневни. Ще 
се регулира по-гъвкаво 
тежкотоварният трафик 
в страната по примера на 
Германия и Австрия. „Сега 
у нас практикуваме забра-
на на движението на ка-
мионите в пикови часове. 
След въвеждането на ТОЛ 
системата ще има не ад-
министративни ограниче-
ния, а икономически, т.е. с 
по-високи стойности. Така 
превозвачът ще преценява 
сам дали ще пътува в пи-
ков час и ще затруднява 
движението в дадените 
отсечки или не“, поясни 
той и подчерта, че няма да 
има повишаване на стой-
ността на електронните 
винетки. 

„Не мога да не изразя 
отново моето задовол-
ство, че в началото на 
2018 г. успяхме да приклю-

чим тази почти двегодиш-
на процедура с ТОЛ сис-
темата. Но това е само 
първата стъпка, защото 
през останалите месеци 
ни предстои изключител-
но динамична и отговор-
на работа. Ние трябва да 
създадем организация и да 
решим две много важни за-
дачи. Нужно е да определим 
обхвата от републикански 
пътища, които ще бъдат 
включени в системата. 
Задачата ще бъде решена 
първо на експертно ниво, 
а след това и на полити-
ческо. Втората е да бъде 
създаден удачен, ефекти-
вен и обективен модел за 
тарифиране“, заяви Нанков 
и допълни, че ще се струк-
турира държавна компания, 
която ще оперира с ТОЛ 
система след приключване 
на договора с избрания  из-
пълнител. 

Той информира, че за 
първите седем месеца 
ще бъде извършено про-
ектиране и внедряване на 
ТОЛ системата, а през 

останалите 12 месеца ще 
протекат всички други 
съпътстващи дейности, 
включително одит, оценка 
и изпитването й. „В рамки-
те на 3 години от бъдещи-
те постъпления ще бъдат 
разплатени съответните 
разходи на изпълнителя“, 
съобщи министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството.

Николай Нанков разясни 
още, че контролът върху 
плащането на таксата ще 
бъде осъществяван чрез 
трафик камери, а това ще 
спомогне и за борбата с 
контрабандата. Преброи-
телните камери ще отчи-
тат и средната скорост 
на движение, което ще съ-
действа за намаляване на 
ПТП-тата.

„Изминахме дълъг път 
– почти две години, но до-
ведохме до успешен край 
нашата работа и де фак-
то основната ни дейност 
започва отсега. Ще поло-
жим всички усилия, за да 
изпълним заложеното по 
договора. Имаме огромен 
опит, който се базира на 
нашата дейност, и сме 
доказали възможностите 
да реализираме подобни 
проекти почти във всяка 
страна по света“, каза 
Михаел Вебер. „Желая на 
всички нас наистина до-
бър старт и да се спра-
вим с малките проблеми, с 
които ще се сблъскаме при 
съвместната ни работа“, 
добави представляващият 
изпълнителя Консорциум 
„Капш Трафик Солюшънс“. 

„На добър час на из-
граждането и въвежда-
нето на ТОЛ системата 
на България. Тя е част 
от модернизацията на 
пътищата на страната 

и начинът секторът да 
се самофинансира“, заяви 
председателят на УС на 
АПИ инж. Дончо Атанасов. 
„Предстои решаването 
на тежки задачи, защото 
ТОЛ системата за първи 
път се внедрява у нас. Ще 
трябва да обучаваме кадри 
да работят с нея. Мисля, 
че в един добър диалог и в 
една оперативна обста-
новка ще се справяме с 
проблемите, които ще въз-
никнат при изграждането 
на нещо ново за страна-
та“, обясни той. В отго-
вор на въпрос той посочи, 
че около 6-7 хил. км от 
републиканската мрежа 
са в недобро състояние. 
Между 200 и 300 млн. лв. 
е годишният недостиг за 
поддръжка на пътищата у 
нас, но до 4-5 години след 
въвеждане на ТОЛ систе-
мата се очаква голяма 
част от проблемите на 
този вид инфраструктура 
в страната да бъдат пре-
одолени.

Като част от необхо-
димото за работата на 
ТОЛ системата техноло-
гично оборудване ще бъдат 
изградени, доставени или 
инсталирани: 500 терми-
нала за купуване на марш-
рутни карти (предплатени 
билети) и за регистриране 
и издаване на електронни 
винетки; 100 стационарни 
контролни пункта (ТОЛ 
портали); 100 контролни 
пункта за автоматично 
претегляне в движение; 50 
уреда за лазерно сканиране 
и определяне на габарити-
те; център за управление 
и наблюдение; 2 сървъра и 
цялостен софтуер за всич-
ки компоненти и процеси; 
55 автомобила за мобилен 
контрол и други.

 от стр. 1 Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева

От пускането в разпространител-
ската мрежа на винетките за 2018 г. на 
22 декември 2017 г. до сега са продаде-
ни 284 хил. стикера, а начислените при-
ходи са над 22,5 млн. лв. Това съобщиха 
от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-търсените винетки за 2018 г. 
от шофьорите на леки автомобили до 
момента са годишните - 188 400 бр., 
следват седмичните - 44 372 бр., ме-
сечните - 5792 бр., и тримесечните - 
813 бр.

За трета поредна година цените на 
всички винетки за леки автомобили се 
запазват - годишната е 97 лв., месеч-
ната - 30 лв., а седмичната - 15 лв. От 
2018 г. за първи път има и тримесеч-
на винетка за леките коли. Цената й 
е 54 лв. Друга новост е, че годишната 
винетка за всички превозни средства 
важи за срок от една година от датата 
на купуването й, т.е. ако шофьор си взе-
ме стикер например на 3 март 2018 г., 
то той ще важи до 2 март 2019 г.
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Свилена Гражданска 

„Голяма чест е да бъда 
тук сред Вас – хората, 
които коват европейски-
те закони, най-висшия 
орган на ЕС“, заяви преми-
ерът Бойко Борисов при 
представяне на приори-
тетите на Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС пред Европейския 
парламент (ЕП). „Надявам 
се през следващите шест 
месеца с ЕП да работим 
максимално добре. Убеден 
съм, че Европейският пар-
ламент има до следващи-
те избори малко, но доста-
тъчно време за работа по 
основни закони. Искам да 
Ви уверя, че когато Ви е 
необходима нашата перс-
пектива - по Западните 
Балкани, по кохезионната 
политика и миграционния 
въпрос, сме на Ваше раз-
положение да споделим 
нашия опит. Четири са 
приоритетите ни – бъде-
щето на Европа и младите 
хора; европейските перс-
пективи и свързаността 
на Западните Балкани; си-
гурна и стабилна Европа; 
дигиталната икономика и  
уменията на бъдещето“, 
обясни Борисов и допълни, 
че България е успяла да се 
справи с миграционния на-
тиск. „Това се постигна с 
много работа и мисля, че 
на българо-турската гра-
ница показахме как заедно 
с европейската солидар-
ност за технически сред-
ства и споразумението 

с Турция ограничихме до 
минимум миграционния по-
ток. Считам, че споразу-
мението с Турция трябва 
да продължи да работи“, 
съобщи той. „Влизането в 
Европа е нужно да става 
само през контролно-про-
пусквателните пунктове 
и там да се прави надлеж-
ната проверка и да се 
погрижим за тези, които 
бягат от войните. Могат 
да се направят сигурни 
центрове, които ние фи-
нансово да обезпечаваме, 
близо до военните конфли-
кти и хората да се върнат 
бързо, за да участват във 
възстановяването на тех-
ните страни“, поясни пре-
миерът. 

Той припомни,  че в 
мандата на тази Коми-
сия няма да бъдат при-
ети нови страни от Бал-
каните за членове на ЕС. 
Според него обаче е нуж-
но да им се даде някакъв 
хоризонт кога това ще 
се случи. „Нужно е да ра-
ботим за изграждането 
на инфраструктурата на 
Балканите. Не трябва да 
забравяме, че интересът 
на Турция, Русия, Китай и 
Саудитска Арабия към ре-
гиона е голям“, каза Бори-
сов и акцентира, че ста-
билността на Балканите 
пряко влияе на тази в цяла 
Европа. 

„Бюджетът на ЕС пра-
ви политиката на Съюза. 
Важни са и общата сел-
скостопанска и кохези-
онна политика. Ако ние, 

новоприетите страни в 
ЕС, имаме просперитет, 
то е благодарение на ев-
ропейската солидарност. 
Според мен политиката за 
сближаване трябва да про-
дължи“, посочи той. 

„Смятам, че Естон-
ското председателство 
се справи прекрасно, ще 
бъде радостно за нас, ако 
можем да се доближим до 
тяхното представяне. 
Смея да кажа, че и с пред-
стоящото Австрийско 
председателство имаме 
добри контакти, така че 
приоритетите ни ще бъ-
дат продължени“, заяви 
премиерът Борисов.

„Радвам се, че Българ-
ското председателство 
е така добре подготвено 
за тези шест месеца, за-

щото периодът ще е от 
изключително значение за 
Съюза и за неговото бъде-
ще. Основната задача е 
да финализираме работа-
та ни по европейското съ-
трудничество в областта 
на миграцията, цифровата 
икономика, сигурността“, 
изтъкна председателят 
на ЕК Жан-Клод Юнкер. 
„Трябва да направим избор 
в кои области в бъдеще ще 
харчим повече и в кои по-
малко. Бих искал да имаме 
добър дебат за нужното 
финансиране на приорите-
тите. Не искам първо да 
определяме бюджетни та-
вани, а след това да дис-
кутираме задачите ни“, 
подчерта той. 

„България неведнъж 
е показвала, че може да 

изгражда мостове и да 
постига компромиси как-
то с държавите членки, 
така и със страните от 
Западните Балкани. Знам, 
че правителството мно-
го активно работи в бор-
бата срещу корупцията. 
България може спокойно 
да бъде давана за пример 
и да е източник на вдъх-
новение за страните от 
Западните Балкани“, каза 
председателят Юнкер.

След това в пленарна-
та зала бе проведена дис-
кусия по приоритетите 
на Българското председа-
телство. Бяха повдигнати 
въпроси за членството на 
страната ни в Шенген, 
еврозоната, опазването 
на околната среда, коруп-
цията и др.  

Преди заседанието на 
ЕП премиерът Бойко Бори-
сов разговаря с председа-
теля на ЕП Антонио Тая-
ни. Двамата са изразили 
мнение, че успехът на ЕС 
зависи от съвместната 
работа на институции-
те в полза на гражданите 
и че сътрудничеството 
между Българското пред-
седателство и ЕП ще бъде 
мотивирано от тази цел. 

„Ние отчитаме зна-
чимата роля на ЕП за ус-
пешното протичане на 
председателството, за-
щото той представлява 
интересите на всички 
европейски граждани и е 
гарант за легитимност-
та на провежданите поли-
тики“, е посочил Борисов. 
Преди това той написа в 
почетната книга на Евро-
парламента посланието 
на Българското председа-
телство „Съединението 
прави силата“.

Антонио Таяни е при-
ветствал включването на 
темата за младежта и за 
развитието на Западните 
Балкани като акценти в 
програмата на председа-
телството. Той е заявил 
още, че при посещенията 
си в България ясно е видял 
волята на страната ни да 
постигне напредък по тях, 
както и съществуването 
на експертни знания, до-
бри дипломатически и 
междуличностни контак-
ти, които ще стимулират 
процесите на интеграция 
в региона.

Емил Христов

„Европейската ин -
теграция на Западните 
Балкани е условие за ста-
билност, сигурност и общ 
напредък на целия Евро-
пейски съюз“. Това заяви 
държавният глава Румен 
Радев след срещата си с 
президента на Черна гора 
Филип Вуянович, която се 
състоя на „Дондуков“ 2. 
Вуянович бе на официално 
посещение у нас по покана 
на Румен Радев.

Двамата президенти 
обявиха пред медиите, че 
сътрудничеството в сфе-
рата на европейската ин-
теграция е важна предпос-
тавка и за задълбочаване 
на двустранното сътруд-
ничество между България 
и Черна гора. По думите им 
обменът на инвестиции, 
туризмът, образованието 
и науката са сред обла-
стите от взаимен инте-
рес, върху чието развитие 
следва да бъдат насочени 
повече усилия от двете 
страни. „С президента Ву-
янович не сме напълно удо-
влетворени от нивото на 
стокообмена и туристиче-
ския обмен между нашите 
държави. Можем и ще рабо-
тим повече за транспорт-

на, енергийна и дигитална 
свързаност в региона и за 
това гражданите ни да пъ-
туват по-добре, по-често и 
по-свободно“, категоричен 
беше Румен Радев.

Двамата държавни 
ръководители поеха анга-
жимент да положат общи 
усилия за изграждането на 
Международен институт 
за устойчиви технологии 
с научен център за Югоиз-
точна Европа с подкрепата 
на ЕС, който да осъществя-
ва съвместни научни и ви-
сокотехнологични проекти 
в медицината и други обла-
сти и да обедини младите 

изследователи от региона.
Президентът Филип 

Вуянович изрази и благодар-
ност за последователната 
подкрепа, която страната 
ни оказва на Черна гора в 
диалога с европейските ин-
ституции. „Посредничест-
вото на България донесе 
важни послания от Евро-
пейския съюз за региона на 
Западните Балкани – чрез 
Българското председател-
ство ние получихме уве-
рение, че перспективата 
за присъединяване към ЕС 
е реална, че процесът на 
излизане на Обединеното 
кралство няма да забави 

темповете на интеграция 
на страните кандидати и 
че жизненоважната евро-
пейска помощ за развитие-
то на региона ще бъде за-
пазена“, заяви държавният 
глава на Черна гора. Пре-
зидентът Вуянович също 
така оцени високо намере-
нието на страната ни да 
бъде домакин на среща на 
върха на държавните и пра-
вителствени ръководители 
на ЕС и Западните Балкани 
по време на своето пред-
седателство, на която ще 
бъде формулирана пътна 
карта за бъдещата инте-
грация на региона.

Елица Илчева

Сградите носят духа на Европа. Това е внушението 
на изложбата „Европейски градове в творби на българ-
ски художници” в галерия „Средец” на Министерството 
на културата. Събитието е първо за галерията за тази 
година и част от културния календар на Българското 
председателство на Съвета на ЕС. Изложбата марки-
ра интереса и мястото на сюжети от европейските 
градове в изкуството на българските художници през 
последното столетие.

Експозицията представи проф. Марин Добрев, ди-
ректор на Художествената галерия Стара Загора. Тя 
включва 50 живописни платна, рисунки и графики на тво-
рци, като Никола Танев, Марио Жеков, Иван Пенков, Дечко 
Узунов, Бенчо Обрешков, Вера Недкова, Ненко Балкански, 
Константин Трингов, Найден Петков, Любен Зидаров, 
Вълко Гайдаров, Ненко Токмакчиев, Андрей Даниел и др. 
Експонатите са предоставени от фондовете на галери-
ите в Стара Загора и Казанлък и са уникални с това, че 
са малко известни картини на големи художници.
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Министър Ивайло Московски кацна с първия полет 

петък, 19 януари 2018 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

Министър-председа-
телите Бойко Борисов и 
Артур Расизаде откриха 
първата авиолиния между 
България и Азербайджан. 
Официалната церемония 
се състоя в Баку. 

„29 евро е цената на 
билета в една посока. 
Това е прекрасна възмож-
ност азерите да идват 

на ски и на летен туризъм 
у нас и да разгледат кул-
турно-историческите ни 
красоти. В същото време 
българите само за 3 часа 
могат да достигнат до 
една прекрасна страна с 
много традиции“, е зая-
вил премиерът Борисов. 
Той е допълнил, че веднъж 
седмично - във вторник, 
полет на Азербайджански-
те авиолинии чрез компа-

нията им BUTA Airlines ще 
свързва столиците София 
и Баку. 

Сред първите паса-
жери на новата авиоли-
ния бяха министрите на 
транспорта, информа-
ционните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски, на енергети-
ката Теменужка Петко-
ва, на икономиката Емил 
Караниколов и на земеде-

лието, храните и горите 
Румен Порожанов. Те бяха 
част от официалната де-
легацията в Баку, която 
придружи  премиера Бойко 
Борисов.

След като министър 
Ивайло Московски кацна 
с първия полет от Баку на 
правителствения терми-
нал в София, директната 
авиолиния бе открита и на 
родна земя. На събитието 
присъстваха министърът 
на туризма Николина Ан-
гелкова, кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова и посланикът 
на Азербайджан Наргиз 
Гурбанова. 

„Положиха се много 
усилия в годините и това 
е пример как институции-
те могат да надграждат 
своите цели и усилия и да 

постигаме добри резул-
тати“, посочи министър 
Московски. Той поясни, че 
идеята е възникнала през 
2015 г. „Освен желанието 
и волята на премиера Бо-
рисов темата беше изго-
ворена и при последното 
посещение на президента 
Румен Радев“, заяви Ивайло 
Московски. Той посочи, че 
Баку е прекрасно място, 
изключително модерен и 
съвременен град. „Искре-
но се надявам тази линия 
да създаде още по-близки 
контакти между бизнеса 
и туристите. Нека тя да 
бъде символът на задъл-
бочаващото се приятел-
ство между двата народа 
и реализирането на много 
успешни проекти между 
нас“, пожела още Москов-
ски.

„Откриването на но-
вата линия Баку - София 
допълнително ще доприне-
се за развитието на ту-
ризма“, посочи министър 
Николина Ангелкова. Тя 
обясни, че повече от 3000 
гости от Азербайджан 
посещават страната ни 
годишно и изрази надежда 
те да се увеличат.

От своя страна посла-
никът Наргиз Гурбанова 
отбеляза, че това е и пър-
вата нискотарифна ком-
пания, която е извън ЕС 
и лети до България. „Убе-
дена съм, че тази линия 
ще направи Азербайджан 
и България още по-близки 
и ще укрепи позицията 
на нашите държави като 
ефективни свързващи цен-
трове за пътуване“, заяви 
още Гурбанова.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени
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Десислава Бакърджиева
 
В Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ бяха от-
ворени ценовите предло-
жения за изработване на 
технически проекти за 
рехабилитацията на бли-
зо 75 км републиканска 
пътна инфраструктура в 
Северозападна България. 

За „Изработване на 
технически проект за 
основен ремонт (рехаби-
литация) за обект: Път 
II I-121 Иново – Градец – 
Периловец – Шишенци 
– Бойница – Кула от км. 
20+000 до км. 31+851“, 
с прогнозна стойност 
100 000 лв. без ДДС и срок 
за изпълнение 150 дни, 
са отворени офертите 
на: „Инжконсултпроект“ 
ООД - 99 000 лв. без ДДС; 

„Трафик холдинг “ 
ЕООД - 74 000 лв. 
без ДДС; „Пътпро-
ект 2000“ ООД - 
62 000 лв. без ДДС; 
и  „ И л и я  Б у р д а “ 
ЕООД - 77 000 лв. 
без ДДС.

За „Изработване на 
технически проект за 
основен ремонт (рехаби-
литация) за обект: Път 
II-14 о.п. Видин – Кула – 
Връшка чука – граница 
Р Сърбия от км. 0+250 
до км 30+240“ ,  с  цена 
142 000 лв.  без ДДС и 
срок за изпълнение 150 
дни, предложенията са 
на:  „Виа План“ ЕООД - 
89 000 лв. без ДДС; и „Ру-
текс“ ООД - 78 888 лв. без 
ДДС.

За „Изработване на 
технически проект за ос-

новен ремонт (рехабили-
тация) за обект: Път III-
161 Ребърково – Люти дол 
– Ботевград от км. 0+000 
до км. 33+040“, с прогноз-
на стойност 207 000 лв. 
без ДДС и срок за изпъл-
нение 180 дни, отворе-
ните ценови оферти са 
на: „Алве Консулт“ ЕООД 
- 156 292,42 лв. без ДДС; 
Консорциум „Мости“, в 
който участват: „Мости 
България“ ЕООД и „Мости 
Катовице“ - 189 500 лв. 
без ДДС; и „Пътпроект“ 
ЕООД - 164 142,72 лв. без 
ДДС.

Мартин Славчев

П р а в и т е л с т в о т о 
предлага промени в За-
кона за устройство на 
територията (ЗУТ), кои-
то водят до отпадане 
на изискването за пред-
ставяне на някои офици-
ални удостоверителни 
документи на хартиен 
носител. Това са част 

от мерките на кабинета 
за намаляване на адми-
нистративната тежест 
върху гражданите и биз-
неса, съобщиха от прес-
центъра на Министерски 
съвет.

Конкретната про-
мяна  е  предвидена в 
чл. 167 – да отпадне из-
искването при издаване 
от началника на ДНСК 

на удостоверение за из-
вършване на дейности-
те по чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ да се представя 
на хартиен носител до-
кумент за признаване на 
придобито висше обра-
зование в чуждестранни 
висши училища, издаван 
от Националния център 
за информация и доку-
ментация. Удостовере-
нието ще се набавя по 
служебен път.
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Успешното ни сътрудничество с Камарата на строителите в България продължава

Евгени Крусев, зам.-кмет на Столичната община по направление „Транспорт         

Свилена Гражданска 

Г-н Крусев, предстои 

приемането на бюджета 

на Столичната община 

за 2018 г. Кои са ключо-

вите обекти, заложени в 

него, за направлението, 

за което отговаряте 

- „Транспорт и транс-

портни комуникации“, и 

кои са източниците им 

на финансиране? 

Основните проекти за 
2018 г. са свързвани глав-
но с реконструкцията на 
знакови улици, булеварди 
и трамвайни трасета. 
Сред тях ще е цялост-
ното обновяване на ул. 
„Граф Игнатиев“ ,  бул . 
„Цар Борис III“ и ул. „Ка-
меноделска“ с ремонт на 
трамвайните трасета по 
тях. Едновременно с това 
планираме да продължим 
и с дейности на други 
основни отсечки. Ще до-
вършим ремонта по бул. 
„Монтевидео“ и по бул. 
„Тодор Каблешков“. Преди 
дни обявихме обществена 
поръчка за рехабилитация 
на транспортните туне-
ли под Националния дво-
рец на културата (НДК) 
в район „Триадица“, по бул. 
„Царица Йоанна“ в райо-
ни „Илинден“ и „Красна 
поляна“ и по бул. „Панчо 
Владигеров“ във „Връбни-
ца“. Това са много сложни 
обекти, които не са ре-
монтирани, откакто са 
построени преди десети-
летия. Заложили сме да 
пуснем търг и за обновя-
ване на ул. „Първа българ-
ска армия“. Разбира се, и 
през 2018 г. ще продължим 
с масирана работа във 
вътрешнокварталните 
улици, които са не по-мал-
ко важни от основните 
булеварди на столицата. 
През последните години 
реконструирахме немалка 
част от тях.

Колко е проектът на 

бюджет за Вашия ресор 

през тази година? 

Инвестициите, кои-
то ще бъдат насочени в 
реконструкция и изграж-
дане на пътна инфра-
структура, са малко над 
100 млн. лв. 

Кои обекти ще обно-

вявате в кварталите?

Много са улиците, кои-
то планираме да ремонти-
раме. Сред тях са ул. „Хе-
мус“, район „Слатина“, и 
ул. „Феникс“ в „Овча купел“. 
Ще довършим дейност-
ите по ул. „Боянска“ във 
„Витоша“. Всички обекти 
се съгласуват с районни-
те кметове и реално те 
имат основна дума по 
кои ще работим и в какъв 
обем. Това се отнася как-
то за пътните платна, 
така и за тротоарите и 
уличното осветление. 

Към момента не мога 
да предоставя пълен спи-
сък на проектите, които 
ще реализираме в квар-
талите, тъй като бюдже-
тът на София предстои 
да бъде гласуван на засе-
дание на Столичния об-
щински съвет на 25 януа-
ри. След това районните 
кметове ще направят съ-
ответните програми, ще 
ни ги изпратят и ние ще 
ги обобщим. Чак тогава 
ще е ясно кои ще бъдат 
обектите през 2018 г. 

Ще припомня, че през 
2017 г. извършихме ця-
лостен ремонт на 33 
вътрешноквартални ули-
ци, включително 11 в ра-
йоните „Нови Искър“ и 
„Панчарево“. Обновихме 
важни за хората отсечки 
в „Слатина“, „Люлин“, „Бан-
кя“, „Витоша“, „Оборище“, 
„Триадица“. Рехабилити-
рахме основно тротоари 
по 36 улици в районите 
„Оборище“ ,  „Лозенец“ , 
„Триадица“, „Средец“, „Ис-
кър“, „Младост“, „Изгрев“, 
„Надежда“, „Студентски 
град“, „Красно село“ и др. 
Ремонтирани са 766 ре-
визионни шахти и улични 
отоци със 7-годишна га-
ранция. 

Обявихте поръчките 

за зона 2 и 4 на централ-

ната част на София. Как-

во включват те? Кога 

ще стартират реалните 

дейности по тях?

Ще припомня, че Зона 
2  обхваща простран-
ството, определено от 

ул. „Граф Игнатиев“, ул. 
„Солунска“, ул. „6-ти Сеп-
тември“, ул. „Ген. Парен-
сов“, ул. „Цар Шишман“, 
пл. „П. Р. Славейков“, пл. 
„Джузепе Гарибалди“, пл. 
„Патриарх Евтимий“ и 
градината пред храма „Св. 
св. Седмочисленици“. Зона 
4 е около храм-паметник 
„Свети Александър Нев-
ски“. Както казахте, в 
момента са обявени тър-
говете за двете терито-
рии на центъра. Подадени 
са между 8-9 оферти за 
всяка поръчка. Това е до-
бре, защото показва как-
ва конкуренция има сред 
строителния бранш, кое-
то ни позволява да изис-
кваме високото качество, 
на което държим. Сега се 
оценяват техническите 
предложения на кандида-
тите. Очаквам до месец-
два процесът да е приклю-
чил и да имаме класиране 
на участниците. Целта 
ни е след юни, когато ще 
има по-малко трафик и хо-
рата отиват на почивка, 
да започнем с някои подо-
бекти от съответните 
зони. 

Какви други общест-

вени поръчки предстои 

да обявите?

Вече е пусната про-
цедурата за реконструк-
ция на бул. „Шипченски 
проход“. Ще припомня, че 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова прекрати договора 
на фирмата изпълнител, 
която ремонтира част 

от булеварда през мина-
лата година. Предстои да 
бъдат обявени търгове за 
ул. „Николай Коперник“ и 
„Велчо Атанасов“ в район 
„Слатина“ и др. Това са 
обекти, които искаме да 
обезпечим с изпълнител и 
с проект, така че при оси-
гуряване на необходимото 
финансиране да започнем 
работа по тях. 

Както вече споменах, 
стартирахме обществе-
на поръчка за рехабили-
тация на транспортните 
тунели под Националния 
дворец на културата, по 
бул. „Царица Йоанна“ и по 
бул. „Панчо Владигеров“. 
В нея сме включили и ре-
конструкция на бул. „Пен-
чо Славейков“ от ул. „Цар 
Асен“ до бул. „Ген. Едуард 
И. Тотлебен“. Индикатив-
ната стойност на търга 
е 11,140 млн. лв. без ДДС. 
За бул. „Пенчо Славейков“ 
са отделени 2,6 млн. лв. 
без ДДС. Общата дължи-
на на трасето е 1000 м. 
За транспортния тунел 
под НДК с дължина 460 м 
са заделени 4,3 млн. лв. 
без ДДС, за този по бул. 
„Царица Йоанна“ с 453 м 
дължина – 3,5 млн. лв. без 
ДДС, и за съоръжението 
по бул. „Панчо Владигеров“ 
със 142 м – 740 хил. лв. без 
ДДС. 

Те  може  би  ще  са 
най-знаковите обекти в 
София, които ще бъдат 
ремонтирани през след-
ващите месеци. Знаете, 
че Столичната община 
обнови огромна част от 

мостовете, сега прис-
тъпваме към тунелите, 
които не са реконструи-
рани основно от тяхното 
изграждане. 

Споменахте, че голя-

ма част от мостовите 

съоръжения са рекон-

струирани, но по кои ще 

работите през 2018 г.?

Остават по-малките 
по мащаб, основно разпо-
ложени в крайградската 
зона на София. Има съо-
ръжения в с. Казичене, с. 
Кривина, район „Креми-
ковци“, с. Чепинци. Тряб-
ва да се изградят три 
броя пасарелки - в район 
„Възраждане“ над р. Вла-
дайска на бул. „Инж. Иван 
Иванов“. Ще работим и 
по тези по бул. „България“ 
при ул. „Даскал Стоян По-
пандреев“ и в кв. „Бояна“.

Ще разкажете ли по-

вече за предстоящите 

ремонти на трамвайни-

те трасета? 

Както вече казах, ре-
конструкцията ще обхва-
не цялата дължина на ул. 
„Граф Игнатиев“ от бул. 
„Евлоги и Христо Георги-
еви“ до ул. „Алабин“, както 
и по бул. „Цар Борис III“, 
включително колелата 
за обръщане. Ще изклю-
чим от проекта района 
на Руски паметник, който 
беше ремонтиран заед-
но с линиите на трамвая 
преди две години. По бул. 
„Македония“ релсовият 
път се предвижда да е 
отново зелен, т.е. ще 

продължим зелената ли-
ния от Руски паметник до 
пл. „Македония“. Залагаме 
обновяването на всички 
спирки по бул. „Цар Борис 
III“, където ще бъдат по-
ставени и камери. Така 
това ще е първата трам-
вайна линия, на която ще 
има изцяло видео наблю-
дение. Целта е да има по-
голяма сигурност за граж-
даните на София. Освен 
това ще бъде осигурено 
приоритетното минаване 
на трамваите през кръс-
товищата, което означа-
ва, че когато мотрисата 
приближи, светофарите 
ще пускат зелен сигнал 
по-бързо. 

Ще продължим ремон-
та от есента на 2016 г. 
по ул. „Козлодуй“, като 
реконструираме трам-
вайното трасе по ул. „Ка-
меноделска“. Там ще бъде 
обновен целият участък, 
включително и колелото 
при Централния гроби-
щен парк. Двата проекта 
по бул. „Цар Борис III“ и 
ул. „Каменоделска“ се ре-
ализират по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“. 

Заедно с главния ар-
хитект на Столична-
та община арх. Здравко 
Здравков планираме да 
организираме обществе-
но обсъждане за оконча-
телно транспортно ре-
шение пред сградата на 
Софийския районен съд на 
бул. „Ген. Михаил Д. Ско-
белев“. Там също пред-
виждаме обновяване на 

Снимки Румен Добрев
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        и транспортни комуникации“: 

трамвайните релси. 
Предстои да бъде до-

вършен релсовият път 
по бул. „България“ в учас-
тъка на кръстовището 
с бул. „Акад. Иван Евста-
тиев Гешов“. Поръчката 
за трасето приключи и 
е избран изпълнител. В 
момента се правят про-
учвания дали може да се 
работи без окончател-
но спиране на трамвая 
в отсечката, т.е. ако се 
извършват дейности в 
единият коловоз, в другия 
да се осъществява двупо-
сочно движение. Отгово-
рът трябва да получим от 
колегите от „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД 
до няколко седмици. Кога 
ще можем да стартираме 
дейности по реконструк-
цията, е въпрос на сти-
ковка и на метеорологич-
ни условия. 

Докъде стигна стра-

тегията за разработва-

не на веломрежата на 

София? 

Тя се подчинява на про-
грамата за развитие на 
велосипедния транспорт 
на Столичната община. 
Документът беше гласу-
ван от Столичния общин-
ски съвет през 2017 г. В 
него са разписани всички 
трасета, които трябва 
да бъдат изградени. Па-
ралелно с това е създа-
дена работна група. В нея 
участват неправител-
ствените организации, 
които са свързани с ве-
лотранспорта. Ще бъдат 
обсъждани всички обекти 
още на фаза проектиране, 
така че да намерим мак-
симално доброто решение 
и след това да се пристъ-
пи към неговото изпълне-
ние.

Кои са трасетата, 

които планирате да реали-

зирате през тази година? 

Те са по бул. „Ген. Ми-
хаил Д . Скобелев“ и по 
бул. „Патриарх Евтимий“. 
Заедно с реконструкция-
та на трамвайното тра-
се по бул. „Македония“ се 
предвижда да бъде въве-
дено и велосипедно дви-
жение. По бул. „България“ 
се планира да се удължи 
алеята, така че да може 
да се достигне до поли-
те на планината Витоша. 
Основно това са отсеч-
ките, по които ще се ра-
боти през 2018 г. 

Как протича изпълне-

нието на третия метро-

диаметър? 

Дейностите се из-
вършват в срок. В момен-
та тунелнопробивната 
машина работи между 
станциите на бул. „Бъл-
гария“ и тази при Меди-
цинския университет - 
София. Паралелно с това 
се реализират дейност-
ите по изграждането на 
станциите. Строители-
те действат и изпълня-
ват заложените графици. 
2018 г. ще бъде ключова за 
изграждането на метро-
то. В края на годината 
тунелопробивната маши-
на трябва да излезе на 
спирката при Малък град-
ски театър „Зад канала”. 

Участвахте в  об-

ществено обсъждане в 

Направление „Архитек-

тура и градоустрой-

ство“ за продължение на 

втория метродиаметър 

до „Студентски град“. 

Разкажете повече какво 

се предвижда за зоната. 

Там тепърва предстои 
да се променя Общият 
устройствен план. Бяха 
представени три вариан-
та от ръководството на 
„Метрополитен“ ЕАД за 
продължение на втората 
линия след метростанция 
„Витоша“. Най-основно се 

планира да има още една 
станция по бул. „Черни 
връх“, след това трасето 
да поеме в източна посо-
ка. (Повече по темата на 
стр. 14)

Кметът на София 

Йорданка Фандъкова оп-

редели като стратеги-

чески приоритет подо-

бряване на качеството 

на въздуха. Един от на-

чините това да се слу-

чи е чрез закупуване на 

нови превозни средства 

за градския транспорт. 

Какво планирате по тази 

тема през 2018 г.? И как 

се обнови паркът през 

последните години? 

Планираме основно да 
придобиваме автобуси. 
Те ще бъдат от най-ви-
сок екологичен клас и ще 
се движат само на приро-
ден газ или електричест-
во, така че да не замър-
сяват околната среда. 
Към момента вече е към 
своя финал процедурата 

за закупуване на 60 еди-
нични газови автобуса. 
Предстои да бъде обяве-
на наново обществената 
поръчка за придобиване на 
60 съчленени газови пре-
возни средства. Отделно 
от това е готов търгът 
за още 22 газови и 20 
електрически автобуса, 
които да заменят дизело-
вите. 

Предстои  да  бъде 
сключен договор за 13 
трамвайни мотриси, кои-
то ще бъдат пуснати по 
обновената линия №5 по 
бул. „Цар Борис III“.

През 2017 г. пуснахме 
60 броя нови автобуси, 
които са изцяло клима-
тизирани, с достъпност 
за хора с увреждания и с 
видео наблюдение. Те об-
служват районите „Нови 
Искър“ и „Кремиковци“, 
както и някои части на 
„Връбница“ и „Надежда“. 
Движат се на природен 
газ, с най-висок екологи-
чен стандарт Евро 6.

Малко встрани ся-

каш остава темата за 

изграждането и обновя-

ването на уличното ос-

ветление. 

През 2017 г. успяхме 
да изпълним няколко зна-
кови проекта в сферата. 
Един от тях е по бул. 
„България“, където под-
мяната на осветлението 
ще донесе значителна 
икономия от разходите 
за електроенергия. Про-
дължаваме и през 2018 г. 
с подобни обекти. На ба-
зата на средствата, с 
които ще разполагаме, ще 
подменяме осветлението 
в крайградските райони и 
в кварталите, където то 
е в лошо състояние или 
въобще липсва, и в зони-
те около обществените 
сгради, детските градини 
и училищата.

 
Разкажете ни повече 

за системата за управле-

ние на трафика. 

Към момента тя е из-
градена на 190 кръстови-
ща в града. Системата 
позволява адаптивното 
управление на зеления 
сигнал, т.е. променли-
ва дължина на зелената 
светлина, като предва-
рително са  уточнени 
минимални и максимални 
параметри. Така, ако ли-
нейката е в специален 
режим на движение, тя ще 
преминава приоритетно 
през кръстовището. Сис-
темата беше тествана 
и показва много добри 
резултати. В разговор 
сме с Министерството 
на здравеопазването и с 
Центъра за спешна помощ 
за оборудване на всички 
линейки с необходимата 
електроника, така че те 
да могат да си кореспон-
дират със светофарните 
контролери. Паралелно с 
това се работи и за при-
оритизиране на градския 
транспорт, когато пре-
возните средства закъс-

няват от разписание, да 
могат да изпращат сиг-
нали към светофарната 
уредба, която на момен-
та да изчислява кое от 
тях да пусне първо, така 
че максимално добре да 
удовлетвори нуждите на 
всички участници в дви-
жението на конкретното 
кръстовище. Ще се дава 
предимство на най-закъс-
нялото превозно средство 
от градския транспорт. 

Ще съобразите ли 

изпълнението на про-

ектите с Председател-

ството на  България 

на Съвета на ЕС през 

2018 г.?

Текущата поддръжка 
на транспортната инфра-
структура продължава 
непрестанно през цялата 
година, т.е. улиците се 
ремонтират постоянно, 
където има необходи-
мост, маркировката се 
освежава, осветлението 
се подменя. За по-голе-
мите обекти в центъра 
на града ще се направи 
съответна организация, 
така че да не се затрудни 
движението. Практиката 
показва, че основно рекон-
струкциите се извърш-
ват през месеците юли 
и август, когато движе-
нието в София е по-малко 
и Българското председа-
телството ще е приклю-
чило. 

Как протича рабо-

тата Ви с Камарата на 

строителите в Бълга-

рия? 

Успешното ни сътруд-
ничество с Камарата на 
строителите в България 
продължава. Ние разчита-
ме изключително много на 
строителите и на тяхно-
то отговорно отношение 
и съответно очакваме 
тяхната качествена рабо-
та, така че заедно с общи 
усилия да променяме нашия 
град към по-добро. В ход е обществената поръчка за ремонта на тунела под НДК

2018 г. ще бъде ключова за изграждането на метрото
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Посрещаме 2018 г. с надежда за още 
по-добра реализация 

През миналата година в Монтана се ра-
ботеше основно по Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамил-
ните жилищни сгради. Бяха санирани 6 блока 
в града. Изпълниха се дейности по един голям 
проект за обновяване на градските паркове 
на обща стойност над 6 млн. лв. След като 
бе завършен ремонтът на ВиК инсталации-
те в града, се продължи с асфалтирането 
на улици. Бяха рехабилитирани четири глав-
ни пътни артерии. Предвидено е цялостно 
преасфалтиране на още няколко улици. Из-
цяло беше ремонтиран стадион „Огоста” в 
Монтана, изгради се осветление, напълно се 
подмени тревното покритие. 

За тази година целта на общинското ръко-
водство е да бъдат завършени всички проекти, 
които бяха стартирани през 2017 г.  

Сред планираните дейности на ОП на КСБ 
– Монтана, за 2018 г. е организирането на обу-
чения на местно ниво съвместно със „Строи-
телна квалификация” ЕАД. Фирмите членове на 
Областното представителство се интересу-
ват от това. Ще продължим да поддържаме и 
контакти с ръководството на Професионална 
гимназия по строителство, архитектура и ге-
одезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”. Дори нас-
коро имахме запитване от тяхна страна какви 
специалисти се търсят от фирмите, за да мо-

гат евентуално да подготвят такива профили 
в училището. 

Мисля, че за да бъде облекчен строителният 
процес, трябва да се намали бюрокрацията при 
участието в търгове. Зная, че и централното 
ръководство на КСБ работи в тази насока. Спе-
циално за фирмите членове на Камарата има 
достатъчно информация какъв опит и ДМА 
имат. Този въпрос често е обсъждан и на на-
ционално, и на местно ниво. 

За Новата 2018 г. пожелавам на всички ко-
леги от бранша да успеят да се реализират, да 
имат работа, да запазим хората си и, разбира 
се, най-вече здраве. 

Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол: Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник:

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана:

Надяваме се санирането да продължи и през 2018 г. 
Като цяло 2017 г. беше една добра година 

за бранша, защото имаше достатъчно обекти 
и строителите имаха работа. В същото време 
фирмите от ОП на КСБ - Ямбол, както и оста-
налите компании от района бяхме затруднени 
с намирането на служители. Това е проблем, 
който ще продължава да се задълбочава. 

Наличието на достатъчно работа не озна-
чава, че строителните фирми подобриха ма-
териално-техническото си състояние поради 
продължаващите ниски цени за СМР в бран-
ша. Като пример даваме санирането, което 
започна при референтни цени над 200 лв./кв. 
м, в момента същите са 115 лв./кв. м. Според 
нас това е изключително недостатъчно за ка-
чественото саниране на зданията, каквато е 
целта на Националната програма за енергий-
на ефективност на многофамилните жилищни 
сгради.

В Ямбол и Елхово по Националната програ-
ма и по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” са 
обновени над 20 блока, а в Стралджа и Боля-
рово – над 10. Това само по себе си ангажира 
почти целия капацитет на фирмите от бран-
ша в област Ямбол. Други по-значими обекти 
на територията на региона са логистичната 
база на „Лидъл“ в с. Кабиле и строителните хи-
пермаркети „АВС“ и „Практикер“. 

През новата 2018 г. на територията на 
област Ямбол се надяваме да продължат На-
ционална програма за енергийна ефективност 
и ОП „Региони в растеж 2014 - 2020”. Предстои 
завършването на един изключително важен 
обект за Ямбол - пречиствателна станция за 
отпадъчни води. 

Областното представителство ще про-
дължава да подпомага своите фирми членове. 
Одобрили сме дуалната форма на обучение в 

професионалните гимназии, свързани със стро-
ителство и строителна механизация, за да 
осигурим работа на ямболските деца, когато 
завършат тези учебни заведения.

Сърдечно пожелавам на всички колеги на 
първо място да са здрави през новата година, 
да работим с удоволствие и резултатът при 
всеки един от нас да бъде много добър, да про-
дължаваме заедно да допринасяме за качест-
веното развитие на областта.

Като председател на Об-
ластното представителство 
на КСБ в Перник и наблюдавай-
ки работата на строителните 
фирми, мога да кажа, че 2017 г. 
започна плахо, като всяка нова 
година в зимния период. Но по-
степенно компаниите от ре-
гиона бяха натоварени с много 
обекти. При наличие на доста-
тъчно ангажираност липсата 
на квалифицирана работна ръка 
се оказа най-големият проблем.

В община Перник най-много 
обекти се изпълняваха по Нацио-
налната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни-
те жилищни сгради. По нея само 
пет фирми от ОП на КСБ – Пер-
ник, са изпълнители, а остана-
лите 33 поръчки се възложиха на 
компании от други области.

Санираните жилищни сгради 
в града са красиви и създават 
хубав облик и ведро настроение. 
Разбира се, имаше и сериозни оп-
лаквания за някои блокове. Местни 
медии не пожалиха лошите практи-
ки на колеги. Но като цяло можем 
да кажем, че строително-монтаж-
ните работи по Националната про-
грама са извършени преобладаващо 
с много добро качество. 41 блока 
се обновяват по нея. От тях вече 
завършени и предадени са 28, а 10 
се санират в настоящия момент. 
Предстои извършване на СМР на 
още 3 блока. 

През 2017 г. бяха завършени СМР 
за въвеждане на мерки за енергий-
на ефективност на детска градина 
„Изворче” в Перник. В началото на 
2018 г. трябва да приключат и дей-
ностите на ДГ „Миньорче”. За из-
миналата година на територията 
на област Перник бяха изпълнени и 
редица други строителни обекти. 
В експлоатация се пуснаха улиците 
„Стримон” и „Райна Княгиня”, пар-
кинг с 40 места в кв. „Тева”, подлез 
в кв. „Църква”, 5 спортни площадки 
и 3 детски - оборудвани с люлки и 
катерушки за най-малките. Бяха 
реализирани и два големи проекта 
за подобряване облика и инфра-
структурата на община Перник. 
Това са първи етап от изграждане 
на улична водопроводна мрежа в с. 
Ярджиловци и канализация на Бата-
новци – в кв. „Делниче” и кв. „Бор”. 
За ликвидиране последствията от 
земетресението бяха ремонтирани 
и възстановени читалището в кв. 
„Драгичево” и поликлиниката в Ба-
тановци. По програмата за предо-
твратяване на бедствия и аварии в 
кв. „Рудничар” започна поетапно за-
пълване и тампониране на изоста-
вени минни галерии и обрушовки с 
хидросмеси. Жителите на квартала 

се надяват, че това ще спре напук-
ването и разрушаването на техни-
те домове.

През 2017 г. ОП на КСБ - Перник, 
съвместно с колегите от Камара-
та на инженерите в инвестицион-
ното проектиране и Камарата на 
архитектите в България направи-
хме предложение във връзка с деня 
на града – 19 октомври, за почетен 
гражданин на Перник да бъде обявен 
инж. Димитър Панов. Това е първи-
ят почетен гражданин на Перник от 
строителния бранш. На същия ден 
община Перник обяви за „Строител 
на годината” инж. Емилия Митова, 
управител на фирма „Асфалтинг” 
ООД, по предложение от Областно-
то представителство на Камарата.

В заключение ще кажа, че 2017 г. 
беше една напрегната, но плодот-
ворна година за фирмите от ОП на 
КСБ - Перник, с участие в много 
тръжни процедури и строителство 
на обекти както в региона, така и 
в цялата страна. Можем да се пох-
валим с немалко успехи и приети 
предизвикателства.

За 2018 г.община Перник пред-
вижда да осъществи множество 
проекти с цел подобряване и благо-
устрояване на града и селата в ре-
гиона. През тази година ще бъдат 
завършени стартиралите вече про-
екти по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“, като 
реконструкция и рехабилитация на 
моста на р. Струма; подобряване на 
градската среда и благоустрояване 
на кв. „Тева”; изграждане на парк на 
предизвикателствата в кв. „Войни-
ковец” с интересни атракциони за 
младежите.

През настоящата година ще 
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Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен:

Проблемът с недостига на качествена работна 
ръка ще става все по-сериозен

продължи и амбициозната про-
грама на община Перник за по-
добряване жизнената среда с 
изграждане и реновиране на 
нови обекти. Ще бъдат напра-
вени основен ремонт и рехаби-
литация на пътен надлез на ул. 
„Иван Вазов”, над републикански 
път и жп линия София – Радо-
мир, както и реновиране на две 
големи улици - „Благой Гебрев в 
кв. „Изток” и ул. „Отец Паисий”. 
Предвидени са още обновяване 
на култовата сграда в Дворе-
ца на културата, ремонт и въ-
веждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда на об-
щина Перник и Областна адми-
нистрация, както и модерниза-
ция на спортни площадки в кв. 
„Проучване” и кв. „Драгановец”.

Ще продължи благоустроява-
нето на кварталите и населени-
те места. С осигурено финан-
сиране от Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството ще бъдат изгра-
дени улиците „Шумнатица”, „Яне 
Сандански”, „Палма”, кръгово 
кръстовище на ул. „Св. св. Кирил 
и Методий” в кв. „Ив. Пашов”. Със 
съдействието на Министер-
ството на младежта и спорта 
ще се изгради лекоатлетическа 
писта и прожекторна освети-
телна уредба на Стадиона на 
мира в Перник. Със средства от  
ПУДООС ще бъдат изградени II 
етап от улична водопроводна 
мрежа и напорен резервоар в с. 
Ярджиловци; канализация на кв. 
„Могиличе”, водопроводна връз-
ка на ул. „Владайско въстание” 
с кв. „Църква”, ВиК съоръжения 
в с. Драгичево. Предвижда се 
ремонт на няколко църкви - „Св. 
Николай Чудотворец” в с. Ярджи-
ловци и  „Св. св. Апостоли Петър 
и Павел” в с. Кралев дол.

През 2018 г. се очаква още: 
възлагането на проектиране за 
изграждане на улици в кв. „Дра-
гановец”; подпорни стени на ул. 
„Луганск” в кв. „Изток” и на ул. 
№6 в с. Люлин; рехабилитация 
на ул. „Граово” в Перник; външна 
водопроводна връзка за водо-
снабдяване на Яшарска махала 
в Батановци; изместване на 
помпена станция - с. Дивотино, 
ремонт на язовирна стена на 
язовир „Мещица”, пътна връзка 
„Марина бара”, отклонение от 
републикански път София – Ра-
домир. 

Отчитайки обществените 
нагласи и съобразявайки се с же-
ланието на жителите на общи-
ната, е предвидено и възлагане 
на проект за реконструкция на 
средновековна крепост „Кракра 
Пернишки” на хълма Кракра край 
Перник. 

Ще бъдат изготвени проек-
ти за обследване и прилагане 
на мерки за енергийна ефек-
тивност на спортна зала „Б. 
Гюдеров”, ОУ „Елин Пелин”, ГПЧЕ 
„Симеон Радев” и 5 броя жилищни 
сгради.

Посрещаме 2018 г. с надеж-
да за още по-добра реализация. 
Община Перник има амбициозна 
строителна програма за реги-
она през тази година, с част от 
която Ви запознах. Пожелавам на 
колегите от ОП на КСБ - Перник, 
и фирмата, която ръководя, да 
участват пряко в изпълнението 
на обектите. Като добри и оп-
итни строители гарантираме, 
че ще бъдат изпълнени с отлич-
но качество.

Звезда Кошничарова

През 2017 г. за по-малко от 
7 месеца беше построена и 
пусната в експлоатация пър-
вата специализирана спорт-
на зала по борба в парк „Юнак“ 
по проект на клуба на Станка 
Златева. Теренът е предоста-
вен безвъзмездно от община 
Сливен. Изграждането на съ-
оръжението е инвестиция на 
Министерството на младе-
жта и спорта, а проектант е 
сливенският архитект Петър 
Чернинков. То ще се използва 
основно за тренировъчна и 
състезателна дейност по 
борба. Наред с това могат 
да се организират семина-
ри и спортни срещи. Новият 
обект фигурира в дългосроч-
ните планове на Българската 
федерация по борба като един 
от шестте национални цен-
търа, в които ще се провеж-
дат подготвителни лагери и 
състезания. 

Приключи и работата по 
ремонта на пътя Сливен - Ка-
рандила, като така се възста-
нови връзката с Котел през 
с. Ичера. С финансиране от 
държавата беше довършена 
реконструкцията и изгражда-
нето на улично пространство 
в кв. „Промишлена зона“ и ре-
хабилитацията на асфалтови 
настилки по реда за Закона за 
насърчаване на инвестиции-
те. Напълно се обнови и жп 
гарата в града.

През 2018 г. предстои са-
нирането на 12 жилищни сгра-
ди в града по Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните 
жилищни сгради, като вече 
има одобрени изпълнители. 
До края на настоящата годи-
на трябва да бъде пусната в 
експлоатация детска градина 
в кв. „Надежда“.

В ход е започването на 
кръговото кръстовище „Розо-
ва градина“, както и пробива 

на ул. „Раковска“. 
Тези два проек-
та ще доведат 
до намаляване на 
трафика на дви-
жение в района. 
Предстои и ре-
конструкцията 
на бул .  „Хаджи 
Димитър“. Сред-
ствата за реали-
зацията на тези 
значими обекти 
са отпуснати от 
държавния  бю-
джет. 

В програма-
та на общината 
за 2018 г. като 
приоритет са 
заложени проек-
ти за благоус-

трояването на града. Стар-
тират обекти по ОП „Региони 
в растеж“ (ОПРР). По опера-
тивната програма предстои  
изграждането на пешеходни 
и велоалеи, нови автобусни 
спирки и  ремонтно-възста-
новителни дейности в кв. „Ре-
публика“. В ход е благоустро-
яването на поречието на 
р. Асеновска. По ОПРР са за-
ложени и други проекти като 
основен ремонт на четири 
детски градини. Надявам се, 
че с новата политика на об-
щината и чрез строителна-
та програма по европейски-
те фондове ще има работа за 
нашите фирми. Санирането е 
един от основните приорите-
ти, както и подобряването на 
инфраструктурата.

Като цяло очакваме подем 
на строителството в града, 
свързано с изпълнение на про-
екти със средства от ЕС, с 
което проблемът с недостига 
на качествена работна ръка 
ще става все по-сериозен. 
В тази връзка сме заложили 
като приоритет в работата 
на ОП на КСБ – Сливен, под-
помагането на строителни-
те фирми чрез организиране 
и провеждане на курсове по 
професионална квалификация. 
Правим всичко възможно да се 
борим и със сивия сектор.

Обезлюдяването на гра-
довете и продължителната 
криза в строителния бранш 
доведоха до изтичане на про-
фесионална и квалифицирана 
работна ръка към по-големи-
те градове. Има и спад при 
желаещите да изучават на-
шата професия, въпреки че 
строителната гимназия в 
града е училище с традиции. 
Професията вече не е така 
атрактивна за младите, как-
то беше преди години. Затова 
при сътрудничеството ни със 
СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ имаме 
за цел да създадем по-близки 
контакти между нея и бранша. 
Надяваме се, че по този начин 

ще помогнем на фирмите в 
нашия регион за справянето 
с липсата на кадри, а едно-
временно с това и ще подпо-
могнем училището да върне 
стария си авторитет. Голяма 
част от нашите строители 
предприемачи са възпитаници 
точно от това учебно заве-
дение.

През миналата година про-
ведохме множество съвмест-
ни мероприятия със СПГСГ 
„Арх. Г. Козаров“. Участвахме 
активно по време на прие-
ма за новата учебна година 
и през 2018 г. също ще сме 
активни. Във връзка с Евро-
пейската седмица на про-
фесионалните умения в края 
на миналата година в СПГСГ 
„Арх. Г. Козаров“ проведохме 
среща между учениците и 
строителните предприемачи 
от областта. 

Освен това ОП на КСБ – 
Сливен, организира среща на 
учениците от XI и XII клас с 
декана на Строителния фа-
култет на ВСУ „Любен Кара-
велов” – София, доц. д-р инж. 
Венцислав Стоянов.  Бяха 
представени специалностите 
за предстоящата 2018/2019 
учебна година и условията 
за обучение и развитие във 
ВСУ. Проведохме среща и с 
учениците в сградата на ОП 
на КСБ – Сливен, под надслов 
„Ролята, мястото и целите на 
КСБ“. Запознахме ги с ЦПРС, а 
също и с 10-годишната исто-
рия на Камарата. Учениците 
проявиха много голям интерес 
към дейността ни.

С общи усилия се опитва-
ме да възстановим и традици-
ята за учебните практики по 
фирмите в региона. В момен-
та има отпуснати средства 
по проект по Оперативната 
програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж”. 
Уведомили сме фирмите, кои-
то желаят да участват, да 
подадат необходимите доку-
менти. Целта на проекта е 
да подобри съответствието 
между професионалното об-
разование и изискванията на 
бизнеса. Резултатите следва 
да бъдат съобразени основ-
но с нуждите на регионалния 
и местен пазар на труда. По 
този начин учениците ще бъ-
дат насърчени да развиват 
универсални умения, които 
да им дадат възможност да 
бъдат предприемчиви и да 
се адаптират по-лесно към 
промените, което от своя 
страна ще улесни прехода от 
образование към заетост и 
ще помогне за намаляване на 
младежката безработица.

Както споменах, един от 
основните ни приоритети е  
подпомагането на фирмите 
членове чрез организиране-

то на курсове съвместно със 
„Строителна квалификация“ 
ЕАД. През ноември м.г. се про-
ведоха ежегодните обучения 
по „Длъжностни лица по безо-
пасност и здраве при работа“, 
„Координатор по безопасност 
и здраве в строителството“ 
и „ЗБУТ за контрол върху ка-
чеството на изпълнение на 
строителството и за съ-
ответствие на влаганите 
в строежите строителни 
продукти със съществените 
изисквания за безопасност“. 
Присъстваха 160 души от 
Сливен и Нова Загора. За вто-
ра поредна година се присъе-
диниха и фирмите от ОП на 
КСБ - Ямбол. Водещ лектор бе 
доц. д-р инж. Венцислав Сто-
янов, декан на Строителния 
факултет на ВСУ „Любен Ка-
равелов“.

През миналата година 
проведохме и  множество 
други курсове – „Сухо стро-
ителство”, „Кофражи” и др. 
От високата активност на 
фирмите се вижда, че има го-
лям интерес към програмата, 
която сме предвидили в тази 
насока. В момента органи-
зираме курс по „Управление 
на строителните отпадъци“ 
съвместно със „Строителна 
квалификация“ ЕАД , който 
ще се проведе в началото 
на февруари. Той е изцяло по 
предложение на строителни-
те фирми. 

Това е доказателство, че 
ОП на КСБ – Сливен, адекват-
но реагира на проблемите на 
фирмите, както и че работим 
за повишаването на доверие-
то в Камарата. За тази цел 
през годината сме предвиди-
ли срещи с представители на 
фирмите от ОП на КСБ – Сли-
вен, и общинското ръковод-
ство.

Чрез постоянната връзка 
с местната власт ОП на КСБ 
– Сливен, се старае да инфор-
мира фирмите за актуални-
те новини. Както споменах, 
правим и всичко възможно за 
намаляване на сивия сектор 
в строителството, а оттам 
и до подобряване на бизнес 
климата в града. Само с обе-
динени аргументи може да се 
постигне пълна подкрепа и 
реализация на исканията на 
бранша. С общинското ръко-
водство в лицето на кмета и 
неговите заместници сме в 
много добри отношения. Близ-
ко сътрудничество поддържа-
ме също и с местните струк-
тури на КАБ и КИИП, както и 
с Областния информационен 
център в града. Членове на 
регионалния клуб на строите-
лите ветерани присъстват 
редовно на нашите събития. 
Гледаме на тях с уважение и 
черпим от опита им.
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Европа показа своята 
решимост да се справи 
с финансовата и иконо-
мическа криза и в резул-
тат на своите действия 
икономиката на Съюза 
вече е по-стабилна. Въ-
преки това социалните 
последици все още не са 
преодолени. Икономиче-
ският и социален напре-
дък са взаимно свързани 
и в тази връзка ЕК нас-
коро публикува Европей-
ския стълб за социални-
те права като част от 
по-широките усилия за 
изграждане на приобща-
ващ и устойчив модел 
на растеж. Документът 
определя редица ключови 
принципи и права за под-
крепа за справедливи и 
добре функциониращи па-
зари на труда и системи 
за социално подпомагане. 
Той ще служи като ком-
пас за обновен процес на 
сближаване към по-добри 
условия на живот в дър-
жавите членки. Насочен 
е главно към страните 
от еврозоната, но е при-
ложим  за всички членки, 
които желаят да участ-
ват.

Европейският стълб 
за социалните права е 
изграден върху 

три основни катего-

рии:

 Равни възможнос-
ти и достъп до пазара на 
труда;

 Справедливи усло-
вия на труд;

 Социална закрила и 
включване.

Главната цел е осигу-
ряване на нови и по-ефек-
тивни права на гражда-
ните, изградени върху 20 
ключови принципа:

1. Образование, обу-

чение и учене през целия 

живот - Всеки има пра-
во на качествено и при-
общаващо образование, 
обучение и учене през це-
лия живот, за да запази 
и придобие нови умения, 
които да позволят пълно-
ценното участие в обще-
ството и успешното уп-
равление на прехода към 
пазара на труда.

2. Равенство между 

половете - трябва да се 
осигури и насърчи рав-
нопоставеността при 
третирането и осигуря-
ването на възможности 
за жените и мъжете във 
всички области, вклю-
чително по отношение 
на участието в пазара 
на труда, условията за 
заетост и кариерата. 
Жените и мъжете имат 
право на равно заплаща-
не за работа с еднаква 
стойност.

3 .  Рав ни  в ъ з мож -

ности - независимо от 

пол, раса или етнически 
произход,  религия или 
убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална 
ориентация, всеки има 
право на равно третира-
не и възможности за зае-
тост, социална  защита, 
образование и достъп до 
стоки и услуги, достъпни 
за обществеността. Ще 
се насърчават равните 
възможности на слабо 
представените групи.

4. Активна подкре-

па за заетост - всеки 
има право на навремен-
на и конкретна помощ 
за подобряване на перс-
пективите за заетост, 
включително подкрепа 
за търсене на работа, 
обучение и преквалифика-
ция. Младите хора имат 
право на продължаващо 
образование, стажуване, 
чиракуване, достъп до 
предлагани работни пози-
ции в рамките на 4 месе-
ца след като са станали 
безработни или са напус-
нали образователната 
система. Безработните 
лица – на персонализира-
на, непрекъсната и по-
следователна подкрепа. 
Дългосрочно безработ-
ните имат право на за-
дълбочена индивидуална 
оценка най-късно след 
период на 18 месеца без-
работица.

5. Сигурна и адап-

тивна заетост - неза-
висимо от вида и про-
д ъ л жи телн о с т т а  н а 
трудовото правоотноше-
ние работниците имат 
право на справедливо и 
равно третиране по от-
ношение на условията на 
труд, достъпа до социал-
на закрила и обучение. В 
съответствие със зако-
нодателството и колек-
тивните трудови догово-
ри трябва да се осигури 
необходимата гъвкавост 
на работодателите за 
бързо приспособяване 
към промените в иконо-
мически контекст. Ще се 
насърчават новаторски 
форми на работа, които 
гарантират качествени 
условия на труд, както 
и предприемачеството, 
и самостоятелната за-
етост. Професионална-
та мобилност следва да 
се улесни. Трябва да се 
предотвратят трудови 
правоотношения, които 
водят до несигурни усло-

вия на труд, включител-
но чрез забрана на зло-
употреби с нетипични 
договори. Всеки пробен 
и изпитателен период 
трябва да бъде с разум-
на времева продължител-
ност.

6. Възнаграждения 

-  работниците имат 
право на справедливи 
заплати, които осигуря-
ват приличен стандарт 
на живот. Трябва да се 
осигури адекватно ми-
нимално заплащане, като 
същевременно се гаран-
тира достъп до заетост 
и стимули за търсене 
на работа. За да се пре-
дотврати бедността, 
всички възнаграждения 
се определят по прозра-
чен и предвидим начин в 
съответствие с нацио-
налните практики и при 
зачитане на автономия-
та на социалните парт-
ньори.

7 .  Информация  за 

условията на труд и за-

крила в случай на увол-

нение -  работниците 
имат право да бъдат 
информирани в писмен 
вид относно техните 
права и задължения, про-
изтичащи от трудовото 
правоотношение, вклю-
чително и през изпита-
телния срок. Преди всяко 
уволнение работниците 
имат право да бъдат ин-
формирани за причините 
и да им бъде предоставен 
разумен срок за предиз-

вестие. Те имат 
право на достъп 
до ефективно и 
безпристрастно 
разрешаване на 
спорове и - в слу-
чай на неоснова-
телно уволнение 
- право на обез-
щетение.

8.  Социален 

диалог и учас-

тие на работ-

ниците - социал-
ните партньори 
трябва да бъдат 
консултирани от-
носно разработ-

ването и прилагането на 
политики в областта на 
икономиката, заетостта 
и социалната политика в 
съответствие с нацио-
налните практики. Те 
се насърчават да водят 
преговори и да сключват 
колективни споразуме-
ния по въпроси, свързани 
с тях, като същевремен-
но зачитат тяхната ав-
тономност и правото на 
колективно действие. Ко-
гато е уместно, споразу-
менията, сключени между 
социалните партньори, 
се изпълняват на рав-
нището на Съюза и не-
говите държави членки. 
Работниците или техни-
те представители имат 
право да бъдат информи-
рани и да се консултират 
своевременно за въпроси, 
свързани с тях, и по-спе-
циално за прехвърляне, 
преструктуриране и сли-
ване на предприятия и за 
колективни уволнения. 
Подкрепя се увеличаване 
на капацитета на соци-
алните партньори за на-
сърчаване на социалния 
диалог.

9. Баланс между лич-

ния и професионалния 

живот - родителите и 
лицата, полагащи грижи, 
имат право на подходящ 
отпуск, гъвкави условия 
на работа и достъп до 
социални услуги. Жени-
те и мъжете трябва да 
имат равен достъп до 
специални отпуски, за да 

изпълнят своите отго-
ворности при полагане-
то на грижи  и да бъдат 
насърчавани да ги използ-
ват по балансиран начин.

10.  Здравословна, 

безопасна и добре адап-

тирана работна среда и 

защита на данните - ра-
ботниците имат право 
на работна среда, адап-
тирана към техните про-
фесионални потребности 
и даваща възможност да 
удължат участието си на 
пазара на труда, както и 
да защитават своите 
лични данни в контекста 
на трудовата заетост.

11. Грижа и подкрепа 

за децата - децата имат 
право на достъпно обра-
зование в ранна детска 
възраст и грижи с добро 
качество и на защита от 
бедност. Децата в не-
равностойно положение 
имат право на конкретни 
мерки за повишаване на 
равните възможности.

12. Социална защи-

та - независимо от вида 
и продължителността 
на трудовото правоот-
ношение работниците и 
при съпоставими условия  
самостоятелно заетите  
имат право на адекватна 
социална защита.

13. Обезщетения при 

безработица -  безра-
ботните имат право на 
адекватна подкрепа от 
публичните служби по за-
етостта за интегрира-
не на пазара на труда и 
адекватни обезщетения 
за безработица с разум-
на продължителност в 
съответствие с техния 
принос и националните 
правила за допустимост.

14. Минимален до-

ход - всеки има право на 
минимален доход, осигу-
ряващ достоен живот 
във всички етапи от него 
и ефективен достъп до 
стоки и услуги. За тези, 
които могат да работят, 
обезщетенията за мини-
мален доход трябва да 
бъдат комбинирани със 
стимули за интегриране 

на пазара на труда.
15.  Пенсии за оси-

гурителен стаж и въз-

раст - работниците и 
самостоятелно заетите 
лица в пенсионна възраст 
имат право на пенсия, 
която осигурява адек-
ватен доход. Жените и 
мъжете трябва да имат 
равни възможности за 
придобиване на пенсион-
ни права. Всеки в напред-
нала възраст има право 
на ресурси, които гаран-
тират достоен живот.

16. Здравни грижи - 

всеки има право на свое-
временен достъп до дос-
тъпни, профилактични и 
лечебни здравни грижи с 
добро качество.

1 7 .  В к л ю чване  на 

хора с увреждания - хо-
рата с увреждания имат 
право на подкрепа за 
доходи, които им осигу-
ряват достоен живот, 
на услуги за включване 
в пазара на труда и об-
ществото, както и на 
работна среда, адапти-
рана към техните по-
требности.

18. Дългосрочни гри-

жи - всеки има право на 
качествени услуги за дъл-
госрочни грижи на дос-
тъпни цени, по-специално 
свързани с домашни гри-
жи и услуги в общността.

19. Жилища и помощ 

за бездомните - на нужда-
ещите се се предоставя 
достъп до социални жили-
ща или помощ за жилищно 
настаняване. Уязвимите 
хора имат право на под-
ходяща помощ и защита 
срещу принудително из-
селване. На бездомните 
се предоставят подходя-
щи подслон и услуги, за да 
се насърчи тяхното соци-
ално приобщаване.

20. Достъп до основ-

ни услуги - всеки има пра-
во на достъп до основни 
услуги с добро качество, 
включително вода, ка-
нализация, енергетика, 
транспорт, финансови 
услуги и цифрови комуни-
кации. 
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Мартин Славчев

Строителен хипермар-
кет „АВС“ предлага проду-
кти на най-утвърдените 
производители на строи-
телни материали. Обек-
тът на „АВС“ бе официал-
но открит на 24 август 
2017 г. Гости на събити-
ето бяха министърът на 
икономиката Емил Карани-
колов, кметове от област 
Ямбол, областният упра-
вител Димитър Иванов, 
както и народни предста-
вители. Тържественият 
водосвет беше отслужен 
от Негово Високопреосве-
щенство Сливенския мит-
рополит Йоаникий.

Локацията на обекта 
е достъпна както с ав-
томобил, така и с град-
ски транспорт. Намира 
се на 500 м от центъра 
на Ямбол. Имотът, в кой-
то е построен Строите-
лен хипермаркет „АВС“, 
е 11 000 кв. м. Застрое-
ната разгъната площ в 
него, заедно със складо-
вите помещения, е около 
6000 кв. м. Конструкцията 
на сградата е сглобяема, 
стоманобетонна, с външ-
ни стени от пожароустой-
чиви панели с минерална 
вата - 12 см. Монтирана 
е високоефективна ото-
плителна, вентилацион-
на и VPV инсталация. 
Покривът е изпълнен от 
високопрофилна LT лама-
рина, 16 см каменна вата 
и TPO мембрана. Същият 
е с вакуумно отводняване. 
Изградена е окачена фа-
сада от стъклени ниско-
емисионни стъклопакети 
и еталбонт. Вътрешният 

интериор е изключително 
модерен и стилен, решен в 
актуални и въздействащи 
цветове.

Строителен хипер-
маркет „АВС“ е изграден 
с частично второ ниво. 
На първото са разположе-
ни търговските сектори, 
предлагащи голямо разно-
образие от строителни 
материали и интериорни 
решения за дома и офиса. 
Второто ниво включва 
сектор „Домашни потре-
би”, кафе-сладкарница с 
открита тераса и детски 
кът. Хипермаркетът раз-
полага и с безплатен пар-
кинг от над 100 места за 
автомобили.

Едно от нещата, които 
отличават сградата, са 
двете каменни скулптури, 
поставени на входа - копие 
на колоната на Омуртаг и 
плоча със стих от поета 
Пеньо Пенев. Чрез тях се 
отдава нужното уважение 
и почит към благородната 
професия на строителя. 

Търговският обект е 
част от фирма „АВС Инже-
неринг-Н” ООД - ямболска 

компания, създадена през 
1992 г. с основна дейност 

строителство и търго-
вия. „ABC Инженеринг-H” 
ООД е най-големият дос-
тавчик на строителни 
материали за областта, 
вносител и представител 

на най-утвърдените про-
изводители. „АВС Инжене-
ринг-Н” ООД беше номи-
нирана и спечели конкурса 
„Инвеститор на годината 
2017” за област Ямбол.

Търговският обект е част от фирма „АВС Инженеринг-Н“ ООД 

Фирма „АВС Инженеринг-Н“ ООД спечели конкурса 

„Инвеститор на годината 2017”  за област Ямбол

Детският кът

Откритата тераса към 

кафе-сладкарницата 

на второ ниво

Инж. Георгиев, как оце-

нявате развитието на 

строителния хипермар-

кет „ABC” от откриване-

то му през август 2017 г. 

до момента и какви са 

плановете Ви за неговото 

развитие? 

Изградих строителния 
хипермаркет „ABC” в Ямбол 
с голяма любов. Мисля, че 
сградата стана много ху-
бава. За мен беше изключи-
телно емоционално, когато 

на входа на хипермаркета 
поставих копие на колона-
та на Омуртаг и плоча със 
стих от поета Пеньо Пе-
нев. Защото преди всичко 
аз съм строител. Търговия-
та с материали е второ-
степенна дейност за мен. 

Знаете, че на офици-
алното откриване, на кое-
то присъства и екип на 
в. „Строител”, имаше над 
петстотин души. 

В бъдеще планирам раз-

Инж. Николай Георгиев, управител на „АВС Инженеринг-Н“ ООД 

За мен беше изключително емоционално, когато на входа  
поставих копие на колоната на Омуртаг и плоча със стих 
от поета Пеньо Пенев
ширяване на хипермаркета в сектор „Градина”. 
Също така ще бъде отворено заведение за об-
ществено хранене. 

Какви са тенденциите в сферата на тър-

говията със строителни материали? 

Като цяло конкуренцията е сериозна. Това 
важи още в по-голяма степен за малките на-
селени места на страната. Предстоящите 
тенденции за този бизнес, както и в строи-
телството като цяло, са да има леки темпове 
на повишаване на оборотите. 

Какво трябва да се промени, за да има 

развитие в строителния бранш? 

Хората от сектора, които развиваме дей-
ност извън четирите най-големи града в Бъл-
гария – София, Пловдив, Варна и Бургас, разчи-
таме на бъдеща разумна политика от страна 
на управляващите, която да доведе до връщане 
на можещите кадри в България.  
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Свилена Гражданска 

С редица събития в 
София започна Българско-
то председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз. Началото бе дадено 
с церемония в Народния 
театър „Иван Вазов“. На 
нея присъстваха Жан-Клод 
Юнкер, председател на Ев-
ропейската комисия (ЕК), 
Антонио Таяни, председа-
тел на Европейския пар-
ламент (ЕП), Доналд Туск, 
председател на Европей-
ския съвет, президентът 
Румен Радев, премиерът 
Бойко Борисов, министъ-
рът за Българското пред-
седателство на Съвета на 
ЕС Лиляна Павлова, евроко-
мисари, министри, депута-
ти и др. 

„Искам да отдам зна-
чимото и да благодаря от 
сърце на всички, които 
през годините и до сега 
работиха усилено, за да 
стигнем до този истори-
чески момент. С гордост и 
самочувствие поемаме от-
говорността да застанем 
начело на Съвета на ЕС“, 
заяви при откриването 
министър Павлова. „Имаме 
много какво да дадем на 
Европа – от нашата бога-
та култура, история, при-
рода, традиции, фолклор, 
изкуство до иновациите, 
технологиите, знанията 
и таланта на българите“, 
добави тя.

„Поемаме председател-
ството в труден за Съюза 
момент. В едно съм убеден 
- когато проблемите зася-
гат всички ни, ключът е 
в реализма и солидарните 
усилия. За да пребъде Евро-
па, ни трябват разбираема 
реч, опростени процедури, 
ново самочувствие и над-
могване на егоизма“, каза 
президентът Радев. 

„Парламентарното из-
мерение на Българското 
председателство пре-
доставя възможност за 
активно участие на на-
родните представители 
в дискусиите по актуални 
въпроси от европейския 
дневен ред. Ще обменим 
добри институционални 
практики между всички 
национални парламенти в 
ЕС и ЕП и ще осъществим 
парламентарна диплома-
ция на най-високо ниво. За 
да се увенчаят с успех на-
шите усилия, разчитаме на 
тясното сътрудничество 
с европейските институ-
ции и останалите държави 
членки“, добави председа-
телят на 44-тото Народно 
събрание Цвета Караянче-
ва.

„Заедно трябва да се 
изправим срещу предизви-
кателствата и да подгот-
вим Европа за бъдещето и 
да намираме начини да на-
правим нашия Съюз по-до-
бър, по-ефективен, по-де-
мократичен и по-близък до 
нашите граждани, особено 
до младите поколения“, 
подчерта Антонио Таяни 

и допълни, че Българското 
председателство може да 
разчита на подкрепата на 
ЕП. 

Доналд Туск впечатли 
присъстващите с изказ-
ване на български език. 
В речта си той цитира 
част от „Отечество лю-
безно, как хубаво си ти!“ 
на Иван Вазов. „Всички ние 
бихме искали настоящето 
и бъдещето на Балканите 
да наподобяват по-малко 
сценарии на драматични 
филми. Стабилност, си-
гурност, благоденствие – 
това заслужават хората в 
целия този регион. А Евро-
пейският съюз съществу-
ва, за да превърне именно 
този сценарий в реалност. 
Добре е, че един от прио-
ритетите на Българското 
председателство е бъде-
щето на Западните Балка-
ни“, допълни той.

„Вашето председател-
ство се случва в решаващ 
момент, когато ЕС трябва 
да изпълни редица инициа-
тиви в интерес на наши-
те граждани и да оформи 
своето бъдеще. Можете 
да разчитате на нас. Ва-
шето място е в Европа, 
в Шенген и еврозоната. 
Ще работя за това. ЕК ще 
бъде на българска страна. 
Съединението прави сила-
та и ние оставаме един-
ни“, акцентира Жан-Клод 
Юнкер.  

„Имаме шест месеца 

да положим усилия не само 
за България, защото - да, 
от една страна, ние тряб-
ва да бъдем безпристрас-
тен модератор в прегово-
рите за бъдещето на ЕС, 
но в същото време трябва 
да направим така, че и за 
всеки българин да остане 
усещането, че ЕС прави 
нещо и за него“, заяви пре-
миерът Борисов.

В деня след открива-
нето 

Колегиумът на европейски-

те комисари и министрите 

от българското правител-

ство 

заседаваха заедно в На-
ционалния дворец на култу-
рата в София. Те проведоха 
успоредно три клъстерни 
срещи по теми, свързани с 
приоритетите на Българ-
ското председателство 
и европейския дневен ред. 
Комисари и министри обсъ-
диха въпроси в областите: 
външни работи, сигурност 
и отбрана, миграция и пра-
восъдие; приобщаваща и 
стабилна Европа, близка до 
гражданите; конкурентна, 
иновативна и дигитална 
Европа. Основни доклад-
чици на трите срещи бяха 
вицепремиерите Екатери-
на Захариева и Томислав 
Дончев и министър Лиляна 
Павлова.

Партньорството меж-
ду българското правител-

ство и ЕК по време на 
ротационното председа-
телство на страната ни 
беше обсъдено на среща 
между премиера Бойко Бо-
рисов и председателя на 
Комисията Жан-Клод Юн-
кер. Двамата са подчерта-
ли, че отношенията на до-
верие и сътрудничеството 
между членовете на каби-
нета, които ще ръководят 
заседанията на Съвета, 
и комисарите са предпос-
тавка за постигане на на-
предък по откритите за 
решаване въпроси.

Министър-председате-
лят е посочил, че за 10-го-
дишното си членство в ЕС 
страната ни е натрупала 
опит при преодоляването 
на различните кризи, през 
които е преминавал Съ-
юзът, и ще продължи да е 
активна в дискусиите за 
неговото бъдеще. „Отго-
ворността ни през след-
ващите 6 месеца е голяма, 
но оставаме сигурен парт-
ньор при търсенето на съ-
гласие по най-ключовите 
за Общността теми. За 
нас е изключително важно 
да се укрепи единството 
на Европейския съюз“, е ак-
центирал Борисов.

Премиерът и председа-
телят на ЕК са изразили 
очакване за подобряване 
на диалога със съседните 
на ЕС държави по време на 
Българското председател-
ство. „Вашият приоритет 

– Западните Балкани, е и 
наш приоритет“, посочил 
Жан-Клод Юнкер.

След това двамата 
присъстваха 

на сключване на договор  

за заем в размер на  

100 млн. евро между 

Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) с 
българското предприятие 
за селскостопански и ле-
карствени продукти „Био-
вет“ за финансиране с цел 
повишаване на нивата на 
производство и научноиз-
следователска и развойна 
дейност в об ласт та на 
здравеопазването на жи-
вотните. Кредитът се 
гарантира от Европей-
ския фонд за стратегиче-
ски инвестиции (ЕФСИ). 
Ще бъдат създадени поне 
210 работни места. Кон-
трактът бе подписан от 
зам.-председателя на ЕК 
с ресор „Работни места, 
растеж, инвестиции и кон-
курентоспособност“ Юрки 
Катайнен, министъра на 
земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов, 
вицепрезидента на ЕИБ 
Андрю Макдауъл и Кирил 
Домусчиев, гл. изп. дирек-
тор на „Хювефарма“, чие-
то дъщерно дружество е 
„Биовет“.

„За мен е огромно удо-
волствие да участвам в 
подписването на най-го-
лямата сделка по ЕФСИ в 
България до този момент: 
предоставянето на кредит 
в размер на 100 млн. евро 
за „Биовет“. Благодарение 
на гаранцията от бюдже-
та на ЕС ЕИБ е в състоя-
ние да предложи този заем 
на дружеството, в резул-
тат на което ще станем 
свидетели на по-интензив-
на научноизследователска 
и развойна дейност в сел-
ските райони у Вас, което 
ще доведе до икономиче-
ски растеж и откриване 
на работни места“, заяви 
Катайнен. 

„Подкрепата от ЕИБ ни 
позволява да засилим наши-
те инвестиции в българско 
производство и в съоръже-
ния за изследвания и раз-
витие, като по този начин 
подсилва стратегията ни 
за изграждане на напълно 
интегрирана компания за 
здраве на животните със 
съоръжения за производ-
ство в ЕС и продаваща на 
глобалните пазари“, добави 
Домусчиев. 

След подписването се 
проведе 

съвместна пресконферен-

ция на председателя на ЕК 

Жан-Клод Юнкер и премие-

ра Бойко Борисов. 

„Радвам се на това, че 
планът „Юнкер“ работи и 
в България. Българското 
председателство проти-
ча в един ключов момент 
за ЕС и за неговото бъде-
ще. По време на него ще 

обсъждаме Многогодишна-
та финансова рамка след 
2020 г.“, заяви председате-
лят на ЕК. Той обясни, че 
целта е тя да се определи 
максимално бързо, за да не 
се повтори забавянето при 
подготовката й за програ-
мен период 2014 – 2020 г. 
„За нас от Комисията от 
първостепенно значение е 
подобряването на свърза-
ността и със Западните 
Балкани, и по отношение 
на Турция. Обсъждаме раз-
умно увеличение на разме-
ра на бюджета на ЕС от 
вноските на държавите“, 
обясни той. „Доволни сме, 
че Българското председа-
телство обръща внимание 
на темата за Западните 
Балкани. На 17 май в София 
ще има среща на върха за 
Западните Балкани и ще 
се информираме какви са 
очак ванията на различни-
те държави в региона. Няма 
да е възможно преди края 
на мандата на Комисията, 
т.е. 1 януари 2020 г., да се 
приемат нови членове на 
ЕС, тъй като тяхната под-
готовка не е напреднала 
толкова“, каза Юнкер. Той 
посочи още, че са обсъде-
ни и газовите доставки 
в региона. „Като Комисия 
ние подкрепяме амбициите 
на правителството Ви по 
темата. Смятаме, че газо-
вите доставки трябва да 
са свързващи, а не разде-
лящи“, подчерта председа-
телят на ЕК и връчи схе-
мата за европейския газов 
хъб „Балкан“ на премиера 
Борисов.   

„Благодаря на Жан-Клод 
Юнкер за подкрепата по 
ЕФСИ, защото над 350 млн. 
евро по тази инициатива 
са в България, и на ЕИБ за 
възможността лихвите по 
заема да бъдат намалени. 
Планът „Юнкер“ е изключи-
телно добре работещ и се 
надявам да продължи“, каза 
министър-председателят.  

„Ако има нещо, за кое-
то ще настояваме и ще се 
държим твърдо и няма да 
сме безпристрастни, ще 
е по темата за кохезион-
ната политика, защото 
във вътрешнополитиче-
ски план ние сме го поели 
като ангажимент, и второ 
– убедени сме, че за Балка-
ните и за новоприетите 
членки средствата са из-
ключително важни. Темата 
Западни Балкани е много 
важна и вярвам, че ако ние 
сега не дадем перспекти-
ва, това ще е риск. Трябва 
да се изгради инфраструк-
турата – магистрали, жп 
линии, пристанища, пре-
чиствателни станции. 
Това ще донесе по-голяма 
конкурентоспособност, по-
вече инвестиции, туризъм 
и сближаване на култури-
те“, заяви Бойко Борисов.

Председателят на ЕК 
Жан-Клод Юнкер проведе 
срещи и с президента Ру-
мен Радев и с Председа-
телския съвет на Народ-
ното събрание.

Снимка Румен Добрев
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През 2018 г. Европей-
ската комисия (ЕК) ще 
направи подробни предло-
жения за следващото по-
коление програми, вклю-
чени в Многогодишната 
финансова рамка след 
2020 г. Това съобщават 
от пресцентъра на Глав-
на дирекция „Регионал-
на и селищна политика“ 
на ЕК. Предложенията 
на Комисията ще бъдат 
оформени така, че да се 
даде възможност на ЕС 
да постигне резултати 
по най-важните въпроси в 
области, в които Съюзът 
може да направи повече 
от държавите членки, ра-
ботещи поотделно. Това 
изисква внимателна оцен-
ка както на действията, 

които са били ефикасни 
досега, така и на онези, 
които могат да бъдат по-
добрени в бъдеще. За цел-
та започна обществена 
консултация относно по-
литиката на сближаване 
след 2020 г. Обсъждане-
то е неразделна част от 
процеса и задачата е да 
се съберат мненията на 
всички заинтересовани 
страни за това как да се 
извлече максимална полза 
от всяко евро от бюдже-
та на ЕС. Консултацията 
е под формата на въпрос-
ник, който може да бъде 
попълнен до 8 март т.г. 
и който е качен на интер-
нет страницата на Глав-
на дирекция „Регионална 
и  селищна политика“ . 
Въпросникът е достъпен 
на 23 езика на ЕС. Отго-
ворите могат да бъдат 
изпращани на всеки един 

от официалните езици  
на ЕС.

В настоящата консул-
тация могат да участ-
ват всички граждани и 
заинтересовани страни, 

включително бенефици-
енти по програмите и 
фондовете на ЕС, като 
например национални, ре-
гионални и местни орга-
ни, междуправителстве-

Председателят на 
Комитета на регионите 
(КР) Карл-Хайнц Ламберц 
е изразил опасенията на 
регионите и градовете 
във връзка с възможно 
орязване на ресурсите за 
политиката на сближава-
не – основния инвестицио-
нен инструмент на ЕС, и е 
предупредил за опасност-
та от централизиран, 
разединен и пренебрегващ 
териториалните особено-
сти Европейски съюз. Това 
съобщават от пресцентъ-
ра на КР. 

„Наистина ли искаме 
една Европа, в която има 
по-малко инфраструктура 
за устойчивия транспорт, 
по-ниска енергийна ефек-
тивност за социалните 
жилища, по-ограничен ши-
роколентов достъп за сел-
ските райони или по-малко 
възможности за интегра-
ция на мигрантите“, е по-
питал Ламберц. „Ако това 
е решението на изключи-
телно трудната ситуация 
с празнотите в бюджета, 
получили се вследствие 

на Брекзит и новите фи-
нансови потребности в 
областта на отбраната, 
сигурността и миграция-
та, то тогава Съюзът по-
ема в неправилна посока“, 
е добавил той. 

„Инвестициите в поли-
тиката на сближаване са 
вложения в гражданите. 
Намаляването на сред-
ствата би изложило на 
риск Европейския проект 
и би увеличило разделение-
то между Изтока и Запа-
да и Севера и Юга, между 
градските и селските 
общности“, е подчертал 
Ламберц.

Освен това предсе-
дателят на КР е прика-
нил държавите членки 
на ЕС да предоставят 
необходимите на Съюза 
финансови ресурси, за да 
може той да отговори на 
възникващите неотлож-
ни предизвикателства в 
областта на отбраната, 
сигур ност та, социалните 
политики и миграцията. 
Това следва да включ-
ва както увеличаване на 

националните вноски, 
така и премахване на 
наложеното вето върху 
въвеждането на нови ин-
струменти, основани на 
собствени ресурси, като 
например такси върху 
замърсяващите емисии, 
дейностите на големите 
интернет доставчици и 
финансовите операции.

На тези, които твър-
дят, че Европа вече не се 
нуждае от политики, ос-
новани на предоставяне-
то на безвъзмездни сред-
ства, Ламберц е посочил 
продължителния спад на 
публичните инвестиции 
в повечето страни член-

ки. „Възстановяването на 
икономиките в ЕС е едно-
временно възможност и 
риск. Ако повечето граж-
дани виждат икономиче-
ския ръст единствено в 
съобщения в медиите и в 
статистическите данни, 
а не в своето ежедневие, 
тяхното огорчение ще 
проправи път за нова въл-
на на популизъм и национа-
лизъм. Трябва да положим 
усилия, за да може полза-
та от икономическото 
възстановяване да дос-
тигне до всички, както в 
по-силните държави член-
ки, така и в по-слабите“, е 
обяснил той.

Председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц: Европейският парламент (ЕП), Комисията и Съ-
ветът се договориха да стартират преговори за 
определяне на общи правила относно Регистъра за 
прозрачност (РП). Това съобщават от пресцентъ-
ра на ЕП. Целта е да се въведе още повече яснота 
относно дейността на организациите, предста-
вляващи частни интереси, в процеса на вземане 
на решения на европейско ниво. От 2011 г. ЕП и ЕК 
управляват съвместно РП. Той замени предишни-
те отделни регистри на двете институции, като 
този на парламента, датиращ от 1995 г., а на Ко-
мисията - от 2008 г. Новото споразумение, което 
се очаква да бъде договорено между трите инсти-
туции, следва да доведе до пълноправното участие 
на Съвета. 

Регистърът за прозрачност е създаден, за да 
може тези, които искат да изразят становище пред 
европейските институции по определен въпрос, да 
декларират публично своя интерес и да предоста-
вят информация за себе си. Регистрацията е до-
броволна, но в някои случаи е необходима, за да бъде 
получен определен вид достъп – например за участие 
в публично изслушване, организирано от парламен-
тарна комисия.

Инфографиката на ЕП показва, че броят на 
включените организации в РП расте стабилно през 
годините. В момента списъкът съдържа над 11 000 
организации с персонал от повече от 80 000 души. 
Регистрирани са неправителствени организации, 
бизнес асоциации, компании, синдикални сдружения 
и консултанти, като всички се интересуват по 
различни теми, а размерът и обхватът на дейност-
та им варират силно. Близо една пета от органи-
зациите имат седалище в Белгия, други идват от 
страни като Германия, Великобритания, Франция 
и Италия.

Държавите в ЕС имат различни подходи при ре-
гламентирането на дейността на лобистите. Само 
седем страни - Франция, Ирландия, Литва, Австрия, 
Полша, Словения и Великобритания, имат прието 
законодателство по темата. 

Потребителите  в 
ЕС ще могат да се въз-
ползват в пълна степен 
от предимствата при 
онлайн плащанията на 
стоки и услуги благода-
рение на новите правила, 
с които електронните 
плащания ще се извърш-
ват по-евтино, по-лесно 
и по-сигурно. Целта на 
преразгледаната Ди-
ректива за платежни-
те услуги (ДПУ2), която 
се прилага от 13 януари 

2018 г., е да се модерни-
зират платежните услу-
ги в Европа.

„Настоящият законо-
дателен акт предста-
влява поредната стъпка 
към изграждането на 
цифров единен пазар в 
ЕС. С него ще се насър-
чи развитието на инова-
тивни онлайн и мобилни 
плащания като стимул 
за икономиката и рас-
тежа. С прилагането на 
ДПУ2 забраняваме допъл-

нителните такси за пла-
щанията с потребител-
ски дебитни и кредитни 
карти. Това би могло да 
спести на гражданите 
в ЕС над 550 млн. евро 
годишно.  Освен това 
потребителите ще бъ-
дат по-добре защите-
ни при извършването 
на плащания“, е обяснил 
з а м . - пр е д с е дател я т 
на Комисията Валдис 
Домбровскис, който от-
говаря за финансовата 

стабилност, финансови-
те услуги и съюза на ка-
питаловите пазари. 

С новите правила ще 
се въведат строги изи-
сквания за сигурност на 
електронните плащания 
и за защита на финан-
совите данни на потре-
бителите. Комисията 
призовава държавите 
членки, които все още не 
са транспонирали дирек-
тивата, да пристъпят 
незабавно към това.

ни и неправителствени 
организации, академич-
ни институции и пред-
приятия. Комисията ще  
обобщи отговорите ско-
ро след приключване на 
допитването. 

Успоредно с насто-
ящата консултация Ко-
мисията започва и други 
обществени обсъждания, 
които обхващат целия 
спектър на бъдещото фи-
нансиране на ЕС в следни-
те области: инвестиции, 
изследвания и иновации, 
МСП и единен пазар; миг-
рация; сигурност; стра-
тегическа инфраструкту-
ра; ценности и мобилност  
и др.

Снимка авторът

Снимка Лукаш Кобуш

Снимка КР



Защо е предпочетен 

вторият проект

По време на подготов-
ката на транспортното 
моделиране на трите на-
чина за продължаване на 
втория метродиаметър 
след МС „Витоша“ в по-
сока „Студентски град” е 
направено сравнение към 
прогнозни години 2020 г. 
и 2040 г. по отношение 
на дължина, брой спирки, 
пътувания на ден, средна 
скорост на пътник, общ 
пробег, качили се и слезли 
граждани и др. Изработе-
ни са и общо осем симу-
лации за натоварването 
с пътници. Данните по-
казват, че по отношение 
на изразходваното време 
за пътуване с най-добри 
показатели е второто 

предложение, след него се 
нарежда вариант 1, а най-
слаби резултати постига 
третото трасе. Отчете-
но е, че и при трите пред-
ложения МС2, разположена 
в кв. „Витоша”, се товари 
изключително слабо. Спо-
ред изследването общо 
превозените пътници към 
2020 г. по първото тра-
се ще са 22 341 на ден и 
26 957 през 2040 г. Втори-
ят вариант през 2020 г. 
би се натоварвал с 32 877 
пътници на ден и 40 081 
души през 2040 г. Очаква-
нията за третото пред-
ложение през 2020 г. е то 
да се използва от 19 096 
пътници на ден, а пред-
вижданията през 2040 г. 
са техният брой да нарас-
не до 23 393. Експертите 
приемат, че по-добрите 
показатели на вариант 2 
се дължат на повечето 
метростанции и по-голя-
мата дължина на линиите.  

Дискусията

По време на обсъжда-
нето кметът на „Лозе-
нец” Любомир Дреков из-
рази мнение, че първият 
и третият проект биха 
били най-полезни в транс-
портно отношение за кв. 

„Витоша”. Той припомни, 
че към момента сериоз-
но строителство се из-
вършва в кв. „Витоша-ВЕЦ 
Симеоново”, а районът не 
попада в обхвата на нито 
една от предложените 
метростанции. Дреков 
препоръча преразглежда-
не на разположението на 
спирките на подземната 
железница. 

От своя страна кме-
тът на  „Студентски 
град” Димитър Дилчев се 
съгласи със становище-
то на „Метрополитен“, че 
най-удачен за изпълнение е 
вторият вариант. Според 
него обаче зоната на На-
ционалната спортна ака-
демия не е подходяща за 
изграждането на последна 
метростанция на бъдещо-
то разширение, както и за 

буферен паркинг поради 
гъстотата на застро-
яване. „По-подходящ е ра-
йонът около Студентска 
поликлиника и парка, който 
се намира в близост“, до-
пълни той. 

Част от представите-
лите на неправителстве-
ните организации се про-
тивопостави и на трите 
трасета, а други заявиха, 
че трябва да се извърши 
корекция на предложения 
втори вариант. Искащи-
те промяна подчертаха, 
че южно от „Студентски 
град” се строят доста 
жилищни сгради. А това 
предполага развитие на 
тази част на града и за-
това метрото трябва да 
достига до НСА, откъ-
дето пък в бъдеще да се 
мисли за последващо удъл-
жаване до кв. „Малинова 
долина” и Симеоновския 
лифт. 

След дискусията Спе-
циализираният състав на 
общинския експертен съ-
вет по устройство на те-
риторията прие трасето 
на вариант 2 (виолетов). 
Следващата стъпка ще е 
да се извърши допълнител-
но проучване на районите, 
през които ще минават 
новите линии на метрото. 
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Проектът с пет станции е на стойност 147 млн. лв.

Росица Георгиева

Специализирани ят 
състав на общинския екс-
пертен съвет по устрой-
ство на територията в 
Столичната община (СО) 
избра трасе за бъдещо 
разширение на втора-
та линия на метрото до 
„Студентски град“. На 
заседанието присъства-
ха главният архитект на 
София арх. Здравко Здрав-
ков, изп. директор на „Ме-
трополитен” ЕАД проф. 
д-р инж. Стоян Братоев, 
директорът на Дирекция 
„Зелена система” на СО 
Димитър Данчев, кмето-
вете на районите „Сту-
дентски” и „Лозенец” Ди-
митър Дилчев и Лю бо мир 
Дреков, представители 
на неправителствени ор-
ганизации и др. В съвеща-
нието се включи и инж. 
Петьо Димитров, член на 
Областния съвет на ОП 
на КСБ – София. 

За продължаване на 
втори диаметър в посо-
ка „Студентски град“ с 
още четири метростан-
ции (МС) са разработени 
три варианта, които бяха 
представени от проф. 
Братоев. „Не е ясно кога 
ще започне същинско-
то строителство, тъй 
като за реализирането на 
проекта няма осигурено 
финансиране. Целта на 
избора на трасе на раз-
клонението е то да се 
отрази при промените в 
Общия устройствен план 
на София. По този начин 
ще се избегне застро-
яването на терените, 
което ще възпрепятства 
дейностите на по-късен 
етап“, каза директорът 
на „Метрополитен” ЕАД 
проф. Стоян Братоев. 

Какво се предлага като 

варианти

Разширението на вто-
рата линия ще започва от 
МС „Витоша”. Първото 
предложение, Вариант 1 

(червен), включва учас-
тък с дължина на линиите 
4,056 км и четири нови 
метростанции. Спирките 
ще са: МС1 „Черни връх“ 
(в близост до ул. „Дими-
тър Манчев“) – МС2 (кв.
„Витоша“ при комплекс 
„Сити Гардън“) – МС3 (бул. 
„Симеоновско шосе“ – ул. 
„Асен Разцветников“) – 
МС4 „Студентски град“ 
(бл. 24).

Вариант 2 (виолетов) 
е с дължина 4,906 км и 
пет метростанции – МС1 
„Черни връх“ (в близост 
до ул. „Димитър Манчев“) 
– МС2 (кв. „Витоша“ - ул. 
„Стефан Савов“) – МС3 
(бул. „Симеоновско шосе“ – 
ул. „Проф. д-р Иван Стран-
ски“)  –  МС4 „Спортен 
комплекс“ НСА (ул. „Акад. 
Стефан Младенов“ – ул. 

„Проф. Атанас Иширков“ 
– МС5 „Студентски град“ 
(Студентска поликлини-
ка). 

Вариант 3  ( зелен ) 
е с най-малка дължина 
3,670 км. Метростанции-
те са 4 - МС1 „Черни връх“ 
(в близост до ул. „Дими-
тър Манчев“) – МС2 (кв. 
„Витоша“ при комплекс 
„Сити Гардън“) – МС3 (бул. 
„Симеоновско шосе“ – ул. 
„Асен Разцветников“) – 
МС4 „Студентски град“ 
(ДГ79 „Слънчице“). 

Стойността на първо-
то трасе е 122 млн. лв., на 
второто – 147 млн. лв., а 
на третото – 110 млн. лв. 
В тези суми влиза из-
граждането на новите 
линии на метрото, обо-
рудването на станциите, 
закупуването на новите 
влакове, които ще осигу-
рят обслужване на път-
ниците. Становището на 
„Метрополитен” ЕАД е, че 
вторият вариант е най-
целесъобразен. Независи-
мо че е с по-висока цена, 

тъй като е най-дълъг и с 
една метростанция в по-
вече, той дава най-добри 
показатели по отношение 
на превозвани пътници и 
спестено време.

Схема на изследваните варианти

Снимки Мирослав Еленков
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На заседание на специа-
лизирания състав на Общин-
ския експертен съвет по ус-
тройство на територията 
на Столичната община (СО) 
беше представен проект за 
преструктуриране на улич-
ната мрежа в участъка на 
пресичане на булевардите 
„Черни връх” и „Джеймс Ба-
учер” в район „Лозенец”. От 
Направление „Архитектура 
и градоустройство” (НАГ) 
към СО предлагат обосо-
бяването на кръгово кръс-
товище на две нива, като 
бул. „Черни връх” ще минава 
под бул. „Джеймс Баучер”. 
На първото ниво ще може 
да се движат само МПС с 
височина до 3,80 м. Оста-

налите превозни средства 
ще минават през второто 
ниво, което ще се явява ново 
кръстовище с локални плат-
на. Ширината на същест-
вуващите пътни платна 
на двете артерии ще бъде 
запазена. Предложеното съ-
оръжение е подобно на тези 
при Телевизионна кула на бул. 
„Др. Цанков“ и Алея „Яворов” и 
при Лъвов мост. 

Предвижда се и нова ор-
ганизация на движение на 
вътрешнокварталните ули-
ци в района около бъдещото 
кръгово на две нива, като 
някои от тях ще станат 
двупосочни. Съществува-
щият светофар на кръсто-
вището на ул. „Златен рог” 
и двата булеварда „Черни 
връх” и „Джеймс Баучер” ще 
се използва само за осигу-
ряване на преминаването 

на трамваите и ще се за-
действа от ватманите на 
превозните средства. Пъ-
тят на мотрисите също ще 
претърпи промяна – те ще 
се движат без изменения до 
улицата пред сградата на 
„Енергопроект”. След това 
ще преминават през гра-
динката в района и ще се 
включват в сега съществу-
ващото трасе. 

Кметът на район „Лозе-
нец” Любомир Дреков изрази 
несъгласие с предложения 
проект. Според него не е 
необходима намеса в тра-
сето на трамваите. Той 
допълни, че габаритът на 
бул. „Черни връх” би бил дос-
татъчен да може да поеме 
трафика в района, ако се 
отстранят всички паркира-
ни автомобили по неговото 
протежение.

„Настояваме за бързо приемане 
на измененията в Плана за управле-
ние на Витоша. Това ще даде възмож-
ност да се модернизират същест-
вуващите съоръжения, както и да 
се разглеждат нови инвестиционни 
намерения, ако има такива. По ни-
какъв начин обаче промените няма 
да разрешат строителството на 
обекти, с които да се увеличи броят 
на съществуващата леглова база”. 
Това каза председателят на Сто-
личния общински съвет (СОС) Елен 
Герджиков по време на пресконферен-
ция. В нея участваха директорът на 
Центъра за градска мобилност (ЦГМ) 
Християн Петров, директорът на 
Столичната общинска агенция за 
приватизация и инвестиции Влади-
мир Данаилов, председателят на 
Комисията по опазване на околната 
среда, земеделие и гори към СОС Ло-
рита Радева, председателят на ко-
мисията по устройство на терито-
рията, архитектура, достъпна среда 
и жилищна политика Силвия Христо-
ва и други общински съветници. 

Герджиков обясни, че договорът 
за приватизирането на съоръже-
нията на Витоша е подписан през 
2007 г. Според документа концеси-
онерът има задължение да напра-
ви инвестиции в съоръженията от 

500 хил. лв. Този ангажимент е изпъл-
нен още през 2008 г. Сред другите 
неща, записани в контракта, са да не 
се намалява броят на работещите, 
както и да запази предмета на дей-
ност на приватизираното общинско 
предприятие „Въжени линии“ ЕАД. 

През годините на концесионера 
са извършени 11 проверки, които не 
са открили нарушения в изпълнение-
то на договора. През 2016 г. Столич-
ният общински съвет създаде спе-
циална комисия, която да разгледа 
проблемите с достъпа до Витоша, 

както и със състоянието на съоръ-
женията. В рамките на дейността й 
са изслушани ръководствата на ЦГМ, 
на Природен парк „Витоша“, проведе-
ни са срещи с Министерството на 
околната среда и водите и концесио-
нера „Витоша ски“. „Констатирахме, 
че е необходимо приемане на изме-
ненията на Плана за управление на 
Витоша. Ако промените не станат 
факт, настоящият концесионер е за-
винаги бетониран в планината и там 
не може да влезе друг инвеститор“, 
каза Герджиков.

Народното събрание прие на първо четене про-
мените в Закона за устройството и застрояването 
на Столичната община (ЗУЗСО), с които се въвеж-
дат ограничения във височината за новите сгради. 
Предстои обсъждане и гласуване на законопроекта на 
второ четене, като депутатите могат да направят 
своите писмени предложения за изменения и допълне-
ния до 1 февруари 2018 г. Предложението за измене-
нието на ЗУЗСО е на кмета на Столичната община 
Йорданка Фандъкова и на главния архитект Здравко 
Здравков. „Инициативата ни за ограничаване на ви-
сочината на строителството в София и затваряне 
на възможността в т.нар. ъглови имоти да се строи 
без ограничение във височината и без съобразяване с 
параметрите на Общия устройствен план получи под-
крепа на първо четене от депутатите в Народното 
събрание. Благодарна съм на вносителите от групата 
на ГЕРБ и на всички депутати, които подкрепиха на-
шата инициатива с главния архитект на София арх. 
Здравков за повече ред в строителството.“ Това за-
яви Йорданка Фандъкова на Фейсбук страницата си.

„С промените в ЗУЗСО въвеждаме ограничения за 
височината на сградите в зоните, в които такива 
липсваха: в кварталите максимална допустима висо-
чина – до 75 м, в комплексните градски центрове – до 
125 м, а след Околовръстния път – до 15 м. Зоните за 
високо строителство, които сме предложили, са две – 
на входа на София на бул. „Цариградско шосе“ и на бул. 
„Царица Йоана“, като причината е, че тези терито-
рии са инфраструктурно и транспортно обезпечени. 
По наше предложение се въвежда и задължението за 
транспортен анализ при инвестиционно намерение 
за повече от 20 хил. кв. м застроена площ и/или над 
75 м височина. За пръв път се въвежда понятието 
„междублоково пространство“ и задължението в зе-
лени площи да могат да се поставят само временни 
обекти за спорт и детски площадки”, добавя още кме-
тът на София.

Нови изисквания за 
строителните обекти се 
въвеждат с изменения в 
Наредбата за управление 
на отпадъците и поддър-
жане и опазване на чисто-
тата на територията на 
Столичната община. Спо-
ред тях възложителите и 
изпълнителите на строи-
телно-монтажни работи 
(СМР) са длъжни да под-
държат постоянно чисто 
мястото на дейностите 
си и около тях с минимум 10 
метра отстояние чрез ме-
тене и миене, да оросяват, 
покриват и предприемат 
други мерки, необходими 
за недопускане отделяне-
то на прах. Категорично 
се забранява замърсяване-

то на пътните платна и/
или местата за общест-
вено ползване от машини 
и механизация с неизмити 
или замърсени гуми и ходо-
ва част, поставяне и/или 
разполагане на строител-
ни материали, отпадъци и 
земни маси и други предме-
ти без съответното раз-
решение в общински имоти, 
предназначени за общест-
вено ползване; допускане на 
разлив на смоли, петролни 
продукти или други матери-
али, вещества и химикали. 
Контролът на дейностите 
се извършва от Столич-
ния инспекторат. Глобите, 
предвидени за нарушители-
те, са от100 до 5000 лв. за 
физически лица и между 700 

и 20 000 лв. за фирми или ед-
нолични търговци.

Междувременно Посто-
янната комисия по опазване 
на околната среда, земеде-
лие и гори към Столичен 
общински съвет разгледа 
нови мерки за справяне със 
замърсяването на атмос-
ферния въздух. В дискусия-
та участва и зам.-кметът 
по направление „Зелена 
система, екология и земе-
ползване” Йоана Христова. 
След продължило повече от 
час и половина обсъждане 
някои от първоначалните 
предложения отпаднаха, 
като например при мръсен 
въздух да се увеличава це-
ната на Синята зона от 2 
на 4 лв., както и да може 

да се паркира безплатно 
в буферните паркинги към 
метростанциите. За смет-
ка на това бяха приети по-
строги ограничения. При 
отчитане на замърсяване 
на въздуха с фини прахови 
частици над 200 милиграма 
на куб. метър в 2 станции 
в 2 последователни дни или 
в 4 станции за 1 ден ще се 
затварят за паркиране ня-

кои карета от централна-
та градска част, като това 
няма да важи за автомоби-
лите със специален режим 
на движение. В такива дни 
ще се въвежда частична за-
брана за престой в Синята 
зона или тя изцяло ще се за-
крива. Предвижда се и огра-
ничаване на движението на 
коли според регистрацион-
ния им номер – четен или 
нечетен. Предстои оконча-
телният вариант на мер-
ките за справяне с мръсния 
въздух да бъде разгледан и 
приет на заседанието на 
Столичния общински съвет 
на 25 януари. 

Освен това се предла-
гат и други промени, каса-
ещи таксите, които ще се 

заплащат за тежка техни-
ка при навлизане и престой 
в рамките на централната 
градска част. Повишение-
то ще се отнася за всички 
превозни средства, които 
не отговарят на екологич-
ните стандарти Евро 5 и 
6. За камиони с тегло над 
4 тона се предлага так-
сата да е 120 лв., над 30 т 
- 150 лв. За всички стро-
ителни машини (валяци, 
булдозери и други) ще се 
въведе месечна такса от 
60 лв., която ще им позволи 
да оперират в центъра на 
София. За машини, отгова-
рящи на стандартите Евро 
5 и 6, таксата е 30 лв. Об-
съжданията за размера на 
налозите продължават.

Снимки авторът

План за регулация на булевардите „Дж. Баучер” и „Черни връх”

Елен Герджиков и общински 

съветници дадоха пресконференция за Витоша
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 
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Георги Сотиров

Лесичово се намира в Южна България и 
е една от съставните общини на област 
Пазарджик. На север и запад територията 
му обхваща части от Ихтиманска и Съ-
щинска Средна гора, а на юг и югоизток 
– северните разклонения на Горнотракий-
ската низина. Общината има 7 населени 

места – селата Боримечково, Динката, 
Калугерово, Лесичово, Памидово, Церово 
Щърково. Главната водна артерия в района 
е река Тополница. 

Селското стопанство винаги е заемало 
водещо място в Лесичово и е осигурявало 
основната част от доходите на населе-
нието и най-голяма заетост на трудоспо-
собното население. 

Лесичово е оставило своя белег в исто-
рията с участието си в Априлското въста-
ние през 1876 г. В него се включва цялото 
село. Само на 2 км се намира средновековна-
та крепост Змеица, издигната на възвише-
ние, обградено от север от р. Тополница, а 
от изток и запад - от две дерета. Наблизо е 
и калугеровският манастир „Свети Никола“. 

Традиционно в Лесичово се провеждат 

кукерски игри, но човек може да попадне 
през цялата година на интересен празник 
– на маскаради на Бабинден, на шествие на 
Гергьовден и много други. А във всяко от се-
лата на общината ще Ви почерпят с някое 
от прочутите местни вина, ще Ви поканят 
на дегустация в избите им. Това сподели в 
нашия разговор зам.-кметът на Лесичово 
Веселина Милкова.

Г-жо Милкова, новата 

година започна без сняг, 

но краят й е далече. А в 

Горнотракийската низи-

на често зимата поднася 

изненади. Каква е Вашата 

готовност да посрещне-

те предизвикателства-

та на този сезон?

Първо, честита Нова 
година на екипа на вест-
ник „Строител“ и на чи-
тателите Ви! На всички 
пожелавам добро здраве, 
хармония в душите, успехи 
в делата и да бъдем по-чо-
вечни.  

Територията на об-
щината е разположена 
на сравнително ниска 
надморска височина 200 
- 250 м. Най-високото ни 
населено място, с. Бориме-
чково, е разположено едва 
на 540 м,  което е предпос-
тавка за относително по-
леки зими. Въпреки това 
при нас е практика да 
сключваме договорите си 
за зимно поддържане и сне-
гопочистване на общински 
пътища за календарна го-
дина. Така имаме гаранция, 
че дори на 1 септември да 
падне сняг – няма да бъдем 

изненадани. Теренът ни е 
почти равнинен, реагира-
ме своевременно, стараем 
се достъпът до здравните 
служби, учебните заведе-
ния и магазините да е 
подсигурен. Помним нача-
лото на миналата годи-
на, което беше тежко за 
всички. Ние също имахме 
известни затруднения, но 
успяхме да се справим и 
нямахме бедстващи хора. 

 
Какви строително-ре-

монтни дейности сте за-

ложили в общинския план 

за развитие до 2020 г.?

Предвиждаме рехаби-
литация на общински пъ-
тища и улици, обновяване 
на паркове и площади, ре-
монтни дейности в об-

щинската образователна 
и социална инфраструк-
тура. Заложили сме и ре-
конструкция на културни 
обекти.

Някои от селата в Ле-

сичово са знакови с про-

изводството на вино. 

Правят ли се инвестиции 

в това направление?

Да, ние сме известни с 
производството на хубаво 
вино. В миналото най-по-
пулярни бяха „Калугеровска 
изба“ и изба „Памидово“. 
Днес първи места със 
своята продукция печели и 
новата „Манастира“ край 
Лесичово. Предстои из-
граждането на още една 
изба. Инвеститорът ще 
започне строителните дей-

ности в най-скоро време. 
Почвата в района ни е 

подходяща за трайни на-
саждения. Продължават 
да се създават все пове-
че лозови масиви - както 
със старите и утвърде-
ни, така и с нови сортове 
грозде.

Черешовите градини 
също заемат значителна 
площ. В едно от селата ни 
преди две години заработи 
предприятие за преработ-
ка и съхранение на плодове 
и зеленчуци. Дружеството 
отглежда череши в зем-
лищата на с. Динката и 
с. Щърково. Работи се из-
ключително за износ. Със 
съфинансиране по програ-
ма на Европейския съюз 
фирмата закупи машини и 
линии за строителство на 
собствена високотехноло-
гична база за преработка 
и съхранение на череши. 

В процес на изгражда-
не е предприятие за пре-
работка на билки и черуп-
кови плодове в Калугерово. 
Като община, която се 
нуждае от инвеститори, 
се опитваме да бъдем в 
помощ на всички и неща-
та да се случват по-бързо. 
Но и при нас често пъти 
работодателите страдат 
от липса на квалифицира-
на работна ръка. 

Имате ли проблеми 

с качеството и количе-

ството на водата?

През последните две 

години община Лесичово 
се утвърди като лидер по 
степен на реконструкция 
на водопроводна мрежа 
на територията на на-
селение места, за които 
отговаря „ВиК“ ЕООД - Па-
зарджик. Уличната мрежа 
на община Лесичово е с 
обща дължина 73 700 м, 
като новите тръби са 
вече 43 300 м, или 60%. В 
момента финализираме 
подмяната на водопрово-
да в с. Памидово. В някои 
села успяхме да подменим 
над 90% от водопроводна-
та мрежа. Имаме готови 
работни проекти за ре-
конструирането на во-
допроводните системи в 
Щърково и за довършител-
ни дейности в Лесичово и 
Боримечково. 

В ход са предпроект-
ните проучвания и про-
ектирането на дъждовна 
канализация и реконструк-
ция на цялата водопровод-
ната мрежа в с. Калугеро-
во. Това неминуемо води 
до промяна на качество-
то на водата, дебита, 
налягането и значително 
намалява авариите и за-
губите. 

На територията на 
област Пазарджик няма 
консолидирано ВиК дру-
жество, заради което 
нямаме възможност да 
кандидатстваме за ев-
ропейско финансиране за 
реконструиране на водо-
проводната мрежа. 

Негативната демо-

графска тенденция за-

белязва ли се и при Вас? 

Какво е състоянието на 

образователната инфра-

структура? 

За съжаление и при нас 
демографските характе-
ристики са с отрицателен 
знак. Все пак темповете 
не са толкова големи за-
ради доброто ни место-
положение, близостта до 
столицата и до два големи 
областни града и преми-
наващата край общината 
автомагистрала „Тракия“.

Имаме три учебни за-
ведения, които преструк-
турирахме съгласно Зако-
на за предучилищното и 
училищното образование. 
Две останаха основни, а 
„Христо Ботев“ в Калуге-
рово, което е средищно 
със заповед на министъра 
на образованието от юни 
2017 г., стана обединено. 
В него децата след седми 
клас ще могат да получат 
квалификация по професия. 
След направени анализи, 
проведени разговори с учи-
тели, ученици и родители, 
с бизнеса и с Агенцията 
по заетостта от тази 
година ще бъде създадена 
паралелка с професионал-
но направление „Работник 
в производството на кули-
нарни изделия“.

С проект „Намалява-
не емисиите парникови 
газове на територията 
на община Лесичово чрез 

ËÅÑÈ×ÎÂÎ

Зам.-кметът Веселина Милкова:

Веселина Милкова e завършила магистратура 

в Икономическия университет във Варна, 

специалност „Икономика на строителството 

и строителното предприемачество“. Има и 

бакалавърска степен по „Стопанско управление“ 

от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в 

Благоевград. 

Тя е втори мандат зам.-кмет на община 

Лесичово с ресор „Хуманитарна политика и 

управление на проекти и програми“. Преди това 

е работила в областта на строителството и 

строителното предприемачество. 

Читалището в 

общинския център
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повишаване енергийната 
ефективност на образо-
вателната инфраструк-
тура“, изпълнен с финан-
сиране по Националния 
доверителен екофонд, 
обновихме училищата в 
Церово и Калугерово. По-
стави се нова дограма, 
топлоизолирахме сгради-
те и сменихме отопление-
то, което вече е с пелети. 
Осветителните тела са 
енергоспестяващи. Има-
ме изготвени проекти за 
ремонт на физкултурния 
салон на училището в Ка-
лугерово и на спортната 
площадка в двора на учеб-
ното заведение в Церово. 

През първия мандат 
направихме ремонти на 

двете детски градини в 
общината, на центровете 
за настаняване от семеен 
тип за деца, дома за пъл-
нолетни лица с физически 
увреждания, като и там 
сменихме вида на отопле-
нието. 

Говорейки за енергийна 
ефективност, не може да 
не спомена и проектите, 
чрез които подменихме 
уличното осветление на 
селата Динката, Церово и 
Щърково.

Подобрявате ли и со-

циалната инфраструк-

тура?

В края на годината 
подновихме оборудването 
на кухнята на Домашния 
социален патронаж, кое-
то беше на повече от 30 
години. Служителите там 
имаха проблеми почти 
ежедневно. Освен за нуж-
даещите в този обект 
се подготвя и храната 
по проект „Топъл обяд“, за 
който имаме договор до 
края на 2019 г. 

По друг - „Подкрепа за 
независим живот в об-
щина Лесичово“, създадо-
хме Център за почасово 
предоставяне на услуги 
за социално включване в 
общността и в домашна 
среда. В него до края на 
2017 г. избраните хора 
ползваха услугите на пси-
холог, рехабилитатор, ме-

дицинско лице. След като 
приключи финансирането 
по проекта, общината 
предвижда запазване на 
услугата. 

Какво е състоянието 

на сградния фонд от кул-

турната инфраструкту-

ра?

За радост на нашите 
жители успяхме да обно-
вим читалищата във всяко 
едно от седемте населени 
места. Четири от тях са 
основно ремонтирани по 
мерки 321 и 322 на Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони. Изпълнихме 
сериозни строителни дей-
ности – пълна реконструк-
ция на покривите, подмяна 

на дограмите, въведоха 
се мерки и за енергийна 
ефективност. Успяхме да 
подменим и вътрешното 
обзавеждане. 

Читалищата стана-
ха привлекателни с нови 
киномашини и компютри, 
на които обучаваме дори 
нашите възрастни хора и 
те могат да комуникират 
с децата и внуците си, 
които работят някъде в 
Европа.

В общинския център 
се намира православният 
храм „Св. Димитър“, а и 
във всяко от селата хо-
рата си имат своя църк-
ва. Работата и по тези 
сгради е приоритет, но 
там генералните реше-
ния идват от църковните 
власти.

Предстоят ли проек-

ти, които ще изпълнява-

те с европейско финанси-

ране? 

За инфраструктура Ле-
сичово може да реализира 
проекти само по „Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони 2014 – 2020“. 
Надяваме се в следващия 
прием, обявен от Държавен 
фонд „Земеделие“, да отго-
ворим на критериите за 
допустимост и да получим 
финансиране. Имаме гото-
ви проекти за реконструк-
ция на улична мрежа във 
всички населени места, 
обновяване на площади в с. 
Церово и с. Калугерово, ре-
монт на къща-музей „Кочо 
Честименски“ в с. Динка-

та, на спортна площадка 
в с. Церово и на улично ос-
ветление и видео наблюде-
ние в с. Калугерово. 

В последните дни на 
2017 г. кметът на Леси-
чово Серьожа Лазаров 
подписа договор за про-
ект „Обмяна на опит и до-
бри практики за успешно 

местно самоуправление“ 
по процедура „Транснацио-
нални и дунавски парт-
ньорства“ на Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014 - 
2020”.

 
Има ли достатъчно 

детски площадки и други 

зони за отдих на хората?

Почти няма село, в кое-
то да не облагородихме 
или изградихме нови дет-
ски площадки и кътове за 
отдих. През 2017 г. подме-
нихме и катерушките, и 
люлките в детската гра-
дина в Калугерово. В Бори-
мечково освен детска пло-
щадка, която е разделена 
за две възрастови групи, 
изградихме и кът за от-
дих, монтирахме фитнес 
уреди на открито и тенис 
на маса. В Щърково от-
скоро за първи път имат 
детска площадка. Имаме 
готови проекти за зони за 
игра и за селата Памидово 
и Церово. Надявам се тази 
година те да се осъщест-
вят. Радвам се, че хората 
оценяват направеното и 
всичко се пази.

В Лесичово едно от 
най-любимите места на 
хората е паркът край езе-
рото на р. Тополница. Той 
се утвърди и като любимо 
място на каякари от цяла 
България. От две години 
през май там се организи-
ра Национален воден поход. 
В продължение на три дни 
каякари се пускат по тече-
нието на реката. 

Строите ли спортни 

съоръжения и съответ-

ната инфраструктура за 

тях? 

През миналия мандат 
изградихме два стадиона 
– в Лесичово и Калугерово, 
както и спортна площадка 
в Динката. Те са с изкуст-
вена настилка, което дава 
възможност да се използ-
ват целогодишно. През ми-
налата тежка зима на на-
шите стадиони се играеха 
по два мача на ден. Всички, 
които идват тук, са очаро-
вани и от съоръженията, и 
от поддръжката им, и от 
това, че се ползват. 

Обектът в Калугеро-
во е в съседство с учи-

лището. Голяма част от 
часовете по физкултура 
се провеждат там. Вечер 
също много от хората 
спортуват. През 2017 г. 
изградихме и площадка с 
уреди за стрийт фитнес в 
Боримечково. В Щърково бе 
направен ремонт на събле-
калните към местния ста-
дион. Всичко това стиму-

лира хората и забелязваме, 
че все повече се спортува. 

Развива ли се ново 

строителство на едно-

фамилни жилища?

Всеки желаещ да се 
засели или строи на наша 
територия е добре дошъл. 
Живеем в една спокойна 
община, нещо, което се 
оказва много важно за хо-
рата. Нямаме конфликтни 
ситуации, независимо че в 
общината живеят пред-
ставители на различни 
етноси. Разбира се, и до-
брото местоположение е 
важно. За отбелязване е, 
че имаме доста на брой 
кандидати да се заселят 
при нас. Сред жителите 
ни вече има англичани, 
немци, израелци, руснаци 
и т.н. 

Да завършим с еколо-

гията в региона.

Най-големият проблем 
в региона по отношение 
на екологията са отпа-
дъците, които ежедневно 
генерираме, тяхното де-
пониране и обезвреждане. 
Община Лесичово е член 
на Регионално сдружение 
за управление на отпадъ-

ците – Пазарджик. Т.е. об-
разуваните отпадъци на 
територията на община-
та след 1 януари 2018 г. се 
обезвреждат на регионал-
ното депо в землището на 
с. Алеко Константиново, 
община Пазарджик. Регио-
налното депо има издадено 
Комплексно разрешително 
за експлоатация, ние сме 
направили организация от 
4 януари да стартира ус-
лугата по сметосъбиране 
и сметоизвозване. Имаше 
известно забавяне, но от 
2.01.2018 г. община Пазар-
джик има сключен договор 
с оператор.

Съгласно поети анга-
жименти към Европейска-
та комисия вече сме пред-
приели мерки по закриване 
и рекултивирането на на-
шето общинско сметище. 

Храмът на Лесичово

Санираната детска градина

Дом на новите заселници от Европа

Модерният стадион на общината

Строителство на 

еднофамилни къщи

Снимки авторът
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До следващия сезон трябва да са готови закритата зала 
към комплекс „Локомотив” в Пловдив и „Арена Бургас“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на мла-
дежта и спорта Красен 
Кралев увери, че държа-
вата ще продължи да 
прави сериозни инвес-
тиции в спортната ин-
фраструктура, която ще 
се използва за подготов-
ка и състезания по лека 
атлетика. Това стана 
по време на церемония-
та по награждаване на 
„Атлет на България” за 
2017 г. Той отчете, че 
през миналата година 
освен цялостната ре-
конструкция на „Асикс 
Арена“, бившата „Фе-
стивална” в София, е ин-

сталирано отопление и 
осветление на закрита-
та зала в Сливен. Изгра-

дена е писта в Хасково
„В момента работим 

по закритата зала на 

спортен комплекс „Ло-
комотив“ в Пловдив. Тя 
ще бъде завършена за 

В Ловеч започва строи-
телството на нова спорт-
на зала в Основно училище 
„Проф. Димитър Димов“, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на общината. Вече е 
подписан договор на стой-
ност 1 142 228 лв. без ДДС 
с избрания изпълнител 
ДЗЗД „Път МГА“. Обектът 
е част от големия проект 
„Реконструкция, обновява-
не и оборудване на сгради 
и рехабилитация на двор-
ни пространства на цело-
дневни детски градини и 
ясли в Ловеч, изграждане 
на училищна спортна зала 
и рехабилитация на дворни 
пространства в общински 
училища“ по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020 г.“, който 
е за повече от 5 млн. лв.

Освен строителство-
то на новата зала ще бъде 
обновено и дворното прос-

транство в училището с 
прилежащите му спортни 
площадки. Включени са 
подмяна на остарялата 
настилка от тротоарни 
плочки и корекция на кон-
тура й. Ще бъдат препод-
редени съществуващите 
спортни игрища и ще се 
подмени компрометира-
ната асфалтова осно-
ва. Проектът включва и 
строителството на леко-
атлетическа учебна пис-
та, както и на амфитеат-
рално пространство чрез 
монтиране на импрегни-
рани дървени елементи, 
кътове за игра и за уроци 
на открито. Ще се оси-
гури и достъпна среда за 
лица в неравностойно по-
ложение. Предвижда се и 
ново парково осветление, 
допълват от пресцентъра 
на общината. Сградата 
ще се състои от салон и 

обслужващи помещения, 
като ще има топла връзка 
със зданието на училище-
то. 

„На практика това е 
последният от предви-
дените седем обекта в 
града в образователната 
сфера по този голям про-
ект. За да се придобие 
представа за мащаба на 

текущите ремонти в Ло-
веч, трябва да се имат 
предвид и ремонтът в 
Националната гимназия 
по ветеринарна медицина 
„Проф. д-р Димитър Ди-
мов“, и предстоящите дей-
ности в Професионална 
гимназия по механоелек-
тротехника“, заявяват от 
кметството.

Изграждането на нов Дневен център за подкрепа на 
деца с увреждания и техните семейства в Харманли е 
одобрено от ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“. Със су-
мата от 438 373 лв. ще бъде преустроена, ремонтирана 
и оборудвана сградата на бивша детска градина на ул. 
„Христо Смирненски“.

Проектът е в съответствие с Националната стра-
тегия „Визия за деинституционализацията на децата в 
Република България“ и актуализирания план за действие 
на изпълнението й, съобщиха от общинския пресцентър.

С безвъзмездна помощ от 5 852 624 лв. ще бъдат 
ремонтирани и реконструирани пътища от общин-
ската пътна мрежа в община Харманли. Предложе-
нието вече е одобрено, а кметът Мария Киркова 
официално е подписала договора с Държавен фонд 
„Земеделие“.

По проекта ще се обновяват шосето Харман-
ли - Надежден, това, което свързва с. Българин и 
с. Шишманово, пътят Харманли - Доситеево и този 
от общинския център до с. Бисер.

До края на януари ще бъде избран побе-
дителят в международния архитектурен 
конкурс за нов център на Боровец, органи-
зиран от Urbanistas. Изискването към учас-
тниците бе да предложат устройствена и 
архитектурна концепция, на база на която 
да бъдат изготвени ПУП и работен инвес-
тиционен проект. Целта на възложителя 
община Самоков е курортът да се развива 
като иновативен, устойчив и привлекате-
лен европейски лидер за целогодишен семе-
ен планински туризъм и спорт. 

Обхватът включва т.нар. Златен три-
ъгълник в централната част на Боровец с 

обща площ от 23 дка. Територията е раз-
положена в най-оживената и атрактивна 
част на курорта, в непосредствена бли-
зост до финала на ски пистите и начал-
ните станции на лифтовете, както и до 
някои от най-големите и значими хотелски 
комплекси.

Приемането на проекти е приключило в 
17,30 часа на 10 януари. Предвижда се при-
съждането на общо пет премии: I място 
– 20 000 лв. и право за директно догова-
ряне на работна фаза на инвестиционния 
проект; II – 12 000 лв., и III – 8000 лв. Ще има 
и две премии от по 5000 лв. за отличени от 
журито проекти. 

Общата стойност за реализация на ин-
вестиционното намерение е до 60 млн. лв. 
без ДДС. 

Очаква се в периода февруари – април 
2018 г. да бъде подписан договорът с по-
бедителя и да стартира подготовката на 
процедурата по ЗОП за реализацията на 
конкурсния проект. 

Н а  е к с п е р т е н 
съвет в края на ми-
налата седмица е 
приет предварител-
ният проект за Общ 
устройствен план на 
Перник, съобщи об-
щинският пресцен-
тър. Според изводите 
в него преобладава-
щата селищна струк-
тура е компактната, но на разпокъсана 
територия, разделена на квартали или 
махали, намиращи се на голямо разстоя-
ние една от друга. Освен дистанцията 
се наблюдава и разделяне на жилищните 
територии с производствени, нарушени 
или важни национални комуникационни 
трасета на автомобилния и железопът-
ния транспорт. Според проектанта арх. 
Светослав Спасов тези фактори възпре-
пятстват обвързаността на жилищни-
те структури с централните територии 

на населените места, както и обособя-
ването на компактни урбанистични еди-
ници.

„Общият устройствен план е стра-
тегически документ от регионално зна-
чение. Той е съобразен с даденостите на 
района и представлява ключов документ 
за постигане на устойчиво развитие на 
общината. Екипът е запазил като цяло 
селищата в южните склонове на Витоша 
и предвижда там да се развива главно ту-
ризъм“, посочва още арх. Спасов. 

следващия сезон и ще 
разполага с нова пис-
та. В Кюстендил започ-
нахме по същия начин 
– подменяме осветле-
ние, правим нова писта, 
каквато ще изградим и 
в  Сандански. Постави-
ли сме си задача до края 
на календарната година 
да бъде готова залата 
в Бургас“, каза минис-
тър Кралев. Припомняме, 
че при откриването на  
„Асикс Арена“ министър-
председателят Бойко 
Борисов каза, че стро-
ителството на „Арена 
Бургас“ става приори-
тет в спортната инфра-
структура. 

По думите на Красен 
Кралев предстои рекон-
струкция и на закрита-
та зала в Добрич. „Тя 
е изключително стра-
тегическо и важно за 
българската атлетика 

съоръжение, което пое 
основната тежест по 
подготовката на наши-
те състезатели през 
последните 7 години“, 
заяви Кралев. 

Министърът очер-
та и перспективите в 
най-близко бъдеще Со-
фия да има възможност 
да домакинства на ат-
летически състезания 
от висок ранг. „Тази го-
дина ще стартираме и 
реконструкцията и из-
граждането на стадион 
„Академик“. Той също е 
ключов, за да могат да 
се поемат международни 
състезания на открито, 
защото Националният 
стадион „Васил Левски“ 
така  е  конструиран, 
че не може. Смятам, че 
„Академик“ ще стане ис-
тинският дом на българ-
ската атлетика“, добави 
Кралев. 
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Изпълнението на строи-
телството на пречиствател-
на станция за отпадъчни води 
(ПСОВ) в Асеновград е дости-
гнало 80%, като довеждащият 
водопровод е напълно изграден. 
На 90% са приключени дейности-
те по изграждане и рехабилита-
ция на канализационната мрежа, 
а на водопроводната – над 70%. 
Това установи министърът на 

околната среда и водите Нено 
Димов, който проследи на терен 
напредъка в реализацията на 
проекта за воден цикъл.

Общият размер на инвес-
тицията за рехабилитация на 
ВиК мрежата с изграждане на 
ПСОВ е за над 106 млн. лв. Без-
възмездната финансова помощ, 
предоставена по ОП „Околна 
среда 2014 – 2020“, е 80 млн. лв. 
Останалите 26 млн. лв. са от 
общината. 

„Над 65 хил. души ще бъдат 

включени към подобреното пре-
чистване на отпадъчните води 
и още 5500 жители ще имат дос-
тъп до по-добро водоснабдяване. 
Загубите на вода се очаква да 
бъдат намалени с над 7%”, отбе-
ляза министър Нено Димов.

„След приключване на всички 
дейности Пречиствателната 
станция за отпадъчни води на 
Асеновград ще е една от най-го-
лемите в България. Разположена 
е на площ от 50 декара. Цялата 
апаратура е доставена и пред-
стои нейното поетапно монти-
ране”, каза кметът на общината 
д-р Емил Караиванов.

Изпълнител на инженеринг 
на ПСОВ е Консорциум „Асе-
новград 90“ с членове „Интер-
пром“ ЕООД, „Витковице Пауър 
Инженеринг“ АД, „Аква Екопро-
ект Системс“ ООД и „Уотър 
Технолоджи МС“ ООД. Частта, 
свързана с ВиК инфраструк-
турата, е разделена в две по-
зиции. Изпълнител на първата 
е ДЗЗД Обединение „Стани-
мака 2013“ с водещ партньор  
„Джи Пи Груп“ АД. Втората 
позиция е възложена на „ИСА 
2000“ ЕООД. Строителният 
надзор е поверен на Обединение 
„Пловдив инвест 99“.

„Във всички общини на те-
риторията на страната в мо-
мента се обновяват детски 
градини, училища и професио-
нални гимназии. Над 624 млн. лв., 
осигурени от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 
– 2020“ и държавния бюджет, се 
влагат в мащабните ремонтни 
дейности. Проектите включват 
и ново технологично и учебно 
оборудване“. Това обяви в Горна 
Оряховица зам.-министърът на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството и ръководител 

на Управляващия орган на 
ОПРР Деница Николова. Тя 
заедно с кмета на община-
та инж. Добромир Добрев 
откри обновената ДГ „Еле-
на Грънчарова“ в града. 

Над 427 хил. лв. е инвес-
тицията от ОП „Региони в 
растеж“, която включва 
цялостен ремонт на сгра-
дата, мерки за енергийна 
ефективност, нов покрив, 
дограма, смяна на мебели, 
обзавеждане и оборудване 
за възпитателен процес 
и др. С откриването на 
обекта в община Горна 
Оряховица приключи проек-

тът за модернизация на цялата 
образователна инфраструкту-
ра, включваща общо две детски 
градини и най-голямото основ-
но училище. В реновирането на 
сградите са инвестирани око-
ло 3 млн. лв. от оперативната 
програма. Проектът приключва 
година по-рано от предвидения 
първоначално срок. До няколко 
месеца градът ще се радва и на 
обновената централна градска 
част, също финансирана от ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020“ 
с близо 6 млн. лв. 

В Тервел ще обновят об-
щинския музей за предсто-
ящото честване на 1300-го-
дишнината от победата на 
хан Тервел над Арабския ха-
лифат. Правителството от-
пусна 550 000 лв. за част от 
дейностите, като 280 000 лв. 
ще бъдат вложени в ремонта 
на сградата, а останалите 
средства - в благоустроява-
не на площадното простран-
ство около паметника на хан 
Тервел, съобщават от кмет-
ската управа. Общината също 
ще финансира проекта със 
160 000 лв. 

В зданието на музея ще 
бъде направен основен ремонт 
и хидроизолация на покрива с 
подпокривна плоча. Енергийна-
та ефективност ще бъде по-
вишена и с топлоизолация на 
фасадата и подмяна на догра-
мата. Предвидена е и цялост-
на смяна на електрическата и 
осветителната инсталация. 
Благоустрояването на пло-
щада ще включи поставяне на 
художествено осветление на 
паметника, подмяна на пло-
щадната настилка, основен 
ремонт на парково осветле-
ние и др. 

Местната администрация 
вече обяви обществена поръч-
ка за строителство. Оферти-
те на кандидатите ще бъдат 
отворени на 7 февруари.

Както е известно, победа-
та на хан Тервел спира араб-
ското нахлуване в Европа. 
Община Тервел ще отбележи 
подобаващо датата с идея-
та управлението на един от 
най-успешните български вла-
детели да стане по-познато. 
Предвижда се изработване на 
фигура на хан Тервел и войн, 

които да бъдат експонирани в 
местния музей. Автор ще бъде 
скулпторът Борис Борисов – 
създател на всички фигури в 
музея „Царевград Търнов“, на 
паметниците на Алеко и Рей-
гън в София и на Левски в Сан-
дански. 

Друга идея, по която се 
работи, е изобразяването на 
хана на страничната фасада 
на един от санираните през 
2016 г. блокове в града, който 
носи името му. Той се намира 
на главната улица.

В „Красива България“ е при-
ет без забележки проектът на 
община Плевен за фасадна рес-
таврация и подмяна на дограма-
та на сградата, в която се по-
мещава днес Център за работа 
с деца. „Зданието се отличава 
със своята архитектура от ми-
налия век. То е недвижима кул-
турна ценност, която държим 
да бъде съхранена и в синхрон с 
красивата градска среда около 
нея“, съобщи кметът на Плевен 
Георг Спартански.

Готовата проектосметна 

документация за обекта е близо 
287 000 лв., като собственото 
участие на общината ще бъде 
59 на сто от тази сума - над 
169 000 лева.

В Добрич започва саниране-
то на девет жилищни блока с 
подкрепата на Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 
– 2020“. Символична първа копка 
за началото на строителните 
работи бе направена на 15 яну-
ари, съобщават от общината. 
В рамките на проекта, който 
е част от инвестиционната 
програма, ще бъдат вложе-
ни над 3 038 000 лв., от които 
2 582 707 лв. от Европейския 
фонд за регионално развитие 

и 455 771 лв. съ-
финансиране от 
националния бю-
джет. 

Предвижда се 
в сградите с обща 
застроена площ 
около 16 300 кв. м 
да бъдат направени конструк-
тивни ремонти, топлоизолации, 
да се осигури достъп за хора с 
увреждания и други. 

Включени са девет сгради 
на: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил 

и Методий“ № 8, ул. „Кирил и Ме-
тодий“ № 18, ул. „Любен Караве-
лов“ № 4, ул. „Максим Горки“ № 2, 
ул. „Страцин“ № 4, ул. „Цар Си-
меон“ № 13, ул. „Захари Стоянов“ 
№ 1, ул. „Йордан Йовков“ № 13.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ Враца

В инвестиционната програма 
на Мездра за 2018 г. са предвидени 
ремонтни дейности на 68 обекта. 
За реализирането им са заложени 
1 518 746 лв. от общинския бю-
джет. Това съобщи кметът Гена-
ди Събков по време на общест-
веното обсъждане на проекта за 
финансовата рамка на местната 
администрация.

С 416 348 лв., предоставени от 
Министерския съвет, ще бъдат 
ремонтирани улици в града и 13 
села. Допълнително в бюджета на 
общината са включени 606 488 лв. 
за поддържане на общинска соб-
ственост, ремонт на тротоари 
и улици. 

Предвидени са и средства за 
благоустрояване на междублокови 
пространства. В инвестиционна-
та програма за 2018 г. е включено 
и проектиране на покрит пазар 
с трафопост, сервизно помеще-
ние и паркинг в Мездра, градина 
за отдих и сцена за обществени 
мероприятия в с. Оселна, открита 

спортна площадка в с. Боденец, 
стадион в с. Моравица.

Планирана е изработката на 
проект за укрепване на свлачище 
в района на с. Люти дол, проек-
тиране на стадион „Локомотив“ 
в Мездра, изработка на ПУП за 
подпорна стена за пътя до ста-
дион „Локомотив“ и проект за АК 
„Калето“ – туристически инфор-
мационен център „Български се-
верозапад“.

В проектобюджета са разче-
тени средства за изпълнението 
на проектите по ОП „Региони в 
растеж” (ОПРР) и по Програмата 
за развитие на селските райони 
(ПРСР). 

В общината ще бъдат инвес-
тирани 6 963 042 лв. по ОПРР. 
Предстои да бъде финализиран 
ремонтът на сградата на мест-
ната администрация, да се въ-
ведат енергоефективни мерки 
в 31 многофамилни и 20 еднофа-
милни жилищни здания, както 
и в три училища и две детски 
градини.

По ПРСР ще се изпълняват 
проекти за рехабилитация и ре-
конструкция на инфраструктура 
за 1 951 533 лв.
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С близо 109 млн. лв. бю-
джет ще разполага община 
Стара Загора. Прогнозна-
та рамка за 2018 г. е точно 
104 679 000 лв., към които 
ще се прибави преходен ос-
татък от миналата годи-
на от около 4 млн. лв. 

Приходите от държав-
ни дейности са в размер 
на 59 920 000 лв., като 70% 
от тях са за образование, а 
от местни - 44 759 000 лв. 
В общата структура на 
разходите парите за об-
разование заемат 44%. 
4,56 млн. лв. са средства-
та, заложени в капитало-
вата програма, има и още 
17,2 млн. лв., предвидени за 
жилищно строителство, 
благоустройство, комунал-
но стопанство и опазване 
на околната среда. Както 
и в другите градове, голя-
мата част от инвести-
циите, които ще бъдат 
реализирани тази година в 
Стара Загора, са по Опе-
ративна програма „Реги-
они в растеж 2014 - 2020” 
(„ОПРР 2014 - 2020“) и са 
на стойност 56 млн. лв. 
Повечето от проектите, 
за които има подписани 
договори за безвъзмездна 
финансова помощ, вече са 
стартирали.

Приоритетите 

в културната 

инфраструктура

Според общинския съ-
ветник Диян Димитров, 
председател на местна-
та комисия по бюджет и 
финанси, подготвеният 
разчет  поставя изключи-
телно силен акцент върху 
културната инфраструк-
тура. „С чисто сърце мо-
жем да кажем, че това е 
бюджетът на културата”, 
коментира той. 

Най-належащи и те-
първа стартиращи са ре-
монтът на залата в Син-
дикалния дом, проектът за 
решаването на проблема 
с вътрешното оформле-
ние на музей „Литератур-
на Стара Загора” и преу-
стройството на сграда 
дарение от Мария Жекова 
за културен център за да-
ровити деца. Включен в 
плановете е и основен ре-
монт на административни 

лагания бюджет е следна-
та: На първо място – да-
нъците и таксите в Стара 
Загора няма да се вдигат 
и през 2018 г., както не са 
повишавани от 2012 г. на-
сам. „Това е важно да се 
каже, тъй като общината 
сме всички ние. Затова 
колкото съберем, толкова 
успяваме и да разпреде-
лим”, каза Тодоров по време 
на общественото обсъж-
дане на 10 януари и уточни, 
че налозите в Стара Заго-
ра са едни от най-ниските 
в страната. „Данък сгради 
например при нас е 1,45 
промила, докато средно за 
по-големите общини е 1,75. 
Такса смет за бизнеса е 
3,5 на хиляда, за граждани-

те – 1,5. През последните 
години в повечето общини 
се наблюдава увеличение 
на данъка за МПС, докато 
в Стара Загора и той не е 
променян“, бе категоричен 
кметът. По думите му съ-
бираемостта е оптимална 
и една от най-високите в 
страната. 

Местната власт пла-
нира заем от 10 млн. лв. Те 
са за мостово финансира-
не – пари, които са на раз-
положение за разплащане 
на проектите, по които се 
работи. 

Приходи в последния 

момент в Града под 

тепетата

Притесненията от 
края на 2017 г., че Пловдив 
ще харчи скромен бюджет 
от 273,5 млн. лв. през на-
стоящата година, се ока-
заха напразни. През 2018 г. 
общината ще разполага с 
рекорден бюджет около 
369 млн. лв. Средствата 
включват 43 млн. лв. пре-
ходен остатък, 24 млн. лв. 
от които ще бъдат усво-
ени по програми на Евро-
пейския съюз, както и вече 
верифицирани 22 млн. лв. 
от проекти, които в мо-
мента се изпълняват. 
Кметът инж. Иван Тотев 
коментира, че в общата 

Живко Тодоров: 

През 2017 г. изпълнихме бюджетна-
та програма по планираните ремонти 
за градски улици, в селата на общински 
пътища. Бюджетът ни отново ще е в 
досегашните рамки. Очакваме да реа-
лизираме всички започнати проекти, с 
които ще повишим стандарта на жи-
вот. 

Състоянието на общината ни е ста-
билно. Като цяло Стара Загора стои 
добре на фона на останалите големи 
градове, като София, Варна, Бургас. До-
казва го и отчетът на Националното 
сдружение на общините в Република 
България, потвърждава го и фактът, че 
световната рейтингова агенция „Стан-
дарт енд Пуърс” повиши кредитния ни 
рейтинг. В нашия мандат нямаме нито 
един договор, решение или проект, за 
които да плащаме неустойки или санк-
ции.

Относно казуса „Бедечка”, който е 
дискусионен, собствениците на земи 
там трябва да бъдат обезщетени. Ми-
нистерството на отбраната ще ни 
прехвърли около 70 декара с възможност 
за още 50 декара. Именно това ми даде 

основание да взема позиция. Водил съм 
частни разговори с някои от наследни-
ците и собствениците на земи в „Бе-
дечка” и голяма част от тях са готови 
за замяна. И това е нормално, защото 
виждат, че няма да реализират нищо на 
„Бедечка”, нито пък е изгодно да чакат 
15 години общината да им изплати зе-
мите. Изграждане на парк „Бедечка” е 
следваща перспектива, до края на нашия 
мандат няма как да се случи. Необходи-
ми са сериозен проект и сериозни сред-
ства. Екипът ми спаси територията, 
тези след нас ще трябва да се борят да 
я облагородят.

Къщата на поета Николай Лилиев е общинска собственост от 

2016 г.

В началото на 2016 г. фармацевтката Мария Жекова, сестра 

на композитора проф. Петър Жеков, дари на общината 

неговата масивна четириетажна къща, строена през 30-те 

години на ХХ в. Имотът се намира в идеалния градски център 

и данъчната му оценка е в размер на 1 006 239 лв. Дарението 

е срещу условието сградата да бъде превърната в културен 

център за развитие на талантите и способните деца от 

община Стара Загора и постави срок за изпълнение на 

проекта 2 години, които изтичат този февруари

сгради – кметства и чита-
лища по селата, монтира-
не на ново улично освет-
ление, строителство на 
закрита лекоатлетическа 
писта, детски площадки, 
нов гробищен парк, обно-
вяване на къща-музей „Ни-
колай Лилиев“. Има внесено 
предложение за нови три-
буни на Античния форум. 

Продължава и полити-
ката за модернизиране на 
образователната инфра-
структура с ремонти на 
училища и детски градини. 
С европейско финансиране 
по ОП „Региони в растеж 
2104 – 2020“ ще се работи 
по няколко проекта. Ще бъ-
дат ремонтирани СУ „Же-
лезник“, ЕГ „Ромен Ролан“, 
СУ „Иван Вазов“, IX ОУ „Ве-
селин Ханчев“, ДГ „Звезди-
ца“ и ДГ „Звънче“.

Обекти, които вече са 

стартирали.

С р е д  п р е х о д н и т е 
обекти от 2017 г. са: из-
работване на общи ус-
тройствени и подробни 
устройствени планове 
на парк „Бедечка“, на цен-
трална градска част, за 
застрояване на част от 
кв. „Железник“, на част от 

землището на Стара За-
гора - западно от кв. „Три 
чучура - юг”; довършване и 
основен ремонт на физкул-
турен салон на СУ „Максим 
Горки“; основен ремонт на 
ДГ №24 „Радост“; проекти 
за физкултурен салон на 
ОУ „П. Р. Славейков“ и НУ 
„Димитър Благоев“.

С  ф и н ан с и ране  по 
„ОПРР 2014 - 2020“ ще 
се работи и по „Зелена 
и достъпна среда за жи-
телите на град Стара 
Загора“ – фаза II включва 
обновяване на площадно-
то пространство пред 
общината и на пешеходна 
зона по бул. „Цар Симеон 
Велики“, както и дейности 
по парк „Митрополит Ме-
тодий Кусев“ (Аязмото). 
Сред акцентите в инвес-
тиционната програма са 
и проект „Най-доброто за 
децата“ на обща стой-
ност 1 603 512 лв. и „Мо-
дернизация и развитие на 
устойчив градски транс-
порт в град Стара Загора” 
- фаза II – за 14 727 612 лв.

През 2018 г. ще про-
дължат и усилията за ре-
ализацията на бъдещата 
индустриална зона „Заго-
ре”. „Предстои среща в 
Министерството на ико-
номиката за предприема-
нето на конкретни стъпки 
за влизане на държавата 
в общото дружество за 
индустриалната зона, 
което учредихме”, инфор-
мира кметът Живко Тодо-
ров. От думите му стана 
ясно още, че община Ста-
ра Загора е бенефициент 
към Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството за 
изработването на Общ ус-
тройствен план на града. 

Ниски данъци – висока съби-

раемост

Философията на пред-
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Инж. Иван Тотев:

„Пловдив – Европейска столица на 
културата 2019“ е марка, която вече ра-
боти за града. Никога толкова пари за 
култура не са били отделяни тук и това 
стана със сериозната подкрепа на пра-
вителството и на Министерството на 
културата. Миналата година Министер-
ският съвет отпусна целева субсидия в 
размер на 16 млн. лв. за реализирането на 
важни проекти, като реконструкцията 
и обновяването на площад „Централен“, 
Художествената галерия на ул. „Събор-
на”, кино „Космос“, Тютюневия град и др.

Работим много силно и активно по 
реконструкцията на площад „Центра-
лен“. Вече имаме обявени процедури по 
ЗОП, като дейностите, които ще бъдат 
реализирани там, са в няколко направле-
ния – площадно пространство, свързва-
щи зони с отделните градски части и 
археологически обекти. В плановете на 
общината е дейностите по социализира-
нето и консервирането на археологията 
да се случват в реално време пред гос-
тите на града.

Настилката на площад „Централен“ 
се отделя като „скоростна писта“, коя-

то трябва бързо да бъде съгласувана с 
Националния институт за недвижимо 
културно наследство, като тя ще бъде 
изградена от естествен материал. 
Там ще се направят подходящи прос-
транства за култура, включително за 
мобилна зала. Предвижда се в проекта 
да бъдат интегрирани всички възможни 
елементи от победителя в проведения 
от община Пловдив международен кон-
курс  - португалското бюро „Фора“.

За откриващия уикенд през януари 
2019 г. Пловдив очаква между 50 и 80 
хиляди души. В процес на подготовка е 
процедурата за избор на оператор за 
откриването на стойност до 2 млн. лв. 
Очаква се то да бъде грандиозно.

сума не са включени пари-
те, предоставени целево 
за капиталови обекти с 
решение на Министерския 
съвет.

Най-сериозното перо е 
за заплати на общински-
те служители. Там оти-
ва повече от половината 
бюджет, или 144 млн. лв. 
Капиталовите разходи за 
жилищно строителство, 
благоустройство, кому-
нално стопанство и опаз-
ване на околната среда са 
78 633 625 лв. 

Продължават инвестиции-

те за „Европейска столица 

на културата 2019“. 

„Фокусът на община 
Пловдив продължава да 
бъде „Европейска столи-
ца на културата 2019“, 
посочи кметът инж. Иван 
Тотев. В подкрепа на ду-
мите си той допълни, че 
продължава работата по 
изграждане на културната 
инфраструктура, за която 
има гласувани средства 
с постановление на Ми-
нистерския съвет. Ще се 
работи  активно и по ре-

конструкциите на площад 
„Централен“, салоните на 
Градската художествена 
галерия, кино „Космос“, 
строителството на нова 
сграда на ул. „Гладстон“ 
32 на Дружеството на 
пловдивските художници, 
както и за закупуване на 
мобилна зала. Един мили-
он лева се предвиждат за 
превръщането на бившия 
детмаг „Снежанка“ в из-
ложбена зала.

9 млн. лв. от бюджета 
се отделят само за култур-
ни дейности, включително 
и за Фондация „Пловдив 
2019“. Отделно 1,5 млн. лв. 
са за Културен календар на 
община Пловдив.

Един милион лева са 
заложени за укрепване и 
облагородяване на Хълма 
на Освободителите. Въз-
ложено е на кмета на ра-
йон „Централен“ да сфор-
мира междуведомствена 
комисия, която да направи 
оценка за необходимостта 
от укрепителни дейности. 
С тези средства ще бъ-
дат обновени вертикални-
те алеи и инфраструкту-
рата, ще се изгради и ново 

осветление. 160 хил. лв. 
са предназначени за заку-
пуването на влакче с два 
вагона, което да превозва 
посетителите от подно-
жието до върха с цел пре-
връщането на тепето в 
атрактивна за жителите 
и гостите на града зона.

Образованието също е 

акцент.

Много разходи в бю-
джет 2018 се предвиждат 
и за образование, като и 
тази година продължава 
реализирането на полити-
ките за модернизиране на 
учебния процес. Залагат 
се целеви средства за ре-
монт на Професионалната 
гимназия по дървообра-
ботване „Христо Ботев“, 
като се предвижда там да 
започне дуално обучение по 
полиграфия.

Един милион лева се 
отделят за нова спортна 
зала на Езикова гимназия 
„Иван Вазов“, след като 
със средства от минало-
годишния общински бю-
джет е изготвен проект, 
подобен на съоръжението 

в училище „Свети Патри-
арх Евтимий“.

Местната админи-
страция на Града под 
тепетата е предвидила 
още за изработване на 
проекти и извършване на 
основни ремонти в сгра-
дите на детските ясли 
240 хил. лв., а за същите 
дейности в детските гра-
дини - 400 хил. лв. Общо 
120 хил. лв. са предназна-
чени за изграждане на 20 
нови площадки в детските 
ясли. С 1,8 млн. лв. ще се 
проектират и построят 
други 18 детски площадки 
в града - или по 3 във всеки 
един от районите.

През 2018 г. ще започне 

работа по важни за града 
проекти, както и ще про-
дължи напредъкът по вече 
стартиралите. В тази 
връзка в бюджета са зало-
жени средства за отчуж-
дителни процедури на имо-
ти по бул. „Марица-север“, 
ул. „Голямоконарско шосе“, 
ул. „Коматевско шосе“, бул. 
„Васил Априлов“, касаещи 
проекта „Модър – Царе-
вец“ и др.

Отчуждителните про-
цедури по бул. „Марица-се-
вер“ се предприемат във 
връзка с реализацията на 
проект за нов мост над 
река Марица, който ще 
бъде най-дългият до мо-
мента. Предвижда се съ-
оръжението да започне с 
кръгово кръстовище от 
бул. „Копривщица“, да пре-
мине над реката и булевар-
да и да завърши с връзки на 
бул. „България“. Проектът 
позволява в бъдеще да се 
изгради и нов над 3-ки-
лометров път, който да 
преминава покрай УМБАЛ 
„Пловдив“ и да излиза на 
ул. „Голямоконарско шосе“ 
в землището на община 
„Марица“.

Един милион лева се 
предвиждат за обновяване 
на уличната мрежа в кв. 
„Коматево“. Същата сума 
е осигурена и за първия 
етап на ул. „Голямоконар-
ско шосе“, което ще даде 
възможност за старти-
ране на тръжните проце-
дури.

С 800 хил. лв. по бю-

джета на район „Западен“ 
започват и дейностите по 
най-голямото залесяване и 
изграждането на нова зона 
в парк „Отдих и култура“ 
на площ от 650 декара.

Спортните обекти са 

голямо перо.

Очаква се през 2018 г. 
община Пловдив да рабо-
ти по няколко от замра-
зените големи проекти, 
причислявани към спорт-
ната инфраструктура, 
съобщиха от местната 
администрация. Сред тях 
са изграждането на вто-
ри гребен канал и рекон-
струкцията на стадион 

„Пловдив“. Обектите са 
включени в програма за 
управление на общински-
те спортни имоти, която 
трябва да бъде приета 
от местния парламент. 
Най-големият стадион в 
Южна България не е рено-
виран от 28 години. Сега 
той ще бъде реконстру-
иран по проект, за който 
са осигурени 600 хил. лв. 
Работата по отделни-
те архитектурни части 
на спортния комплекс ще 
даде представа и колко 
пари ще са необходими за 
завършването му. 

„ Н а д я в а м  с е  п р е з 
2018 г. да си отговорим на 
въпроса колко ще струва 
завършването на стади-
он „Пловдив“, и то с голя-
ма точност“, коментира 
зам.-кметът Георги Ти-
тюков. Вторият гребен 
канал ще бъде част от 
новия екопарк „Марица”. 
Очаква се строителство-
то да възлезе между 4 и 
7 млн. лв. и да върви па-
ралелно с мащабна зале-
сителна кампания, като 
ще продължи 4 години. За 
тази година са заложени 
около 800 хил. лв., включи-
телно и за изграждането 
на изкуствено езеро с 16 
острова за гнездене на 
редки и защитени птици, 
а също така и множество 
атракции за посетите-
лите. 

Общината планира 
през 2018 г. да започне и 
строителството на нов 

плувен басейн. Проектът 
е за 11 млн. лв., а съоръ-
жението ще отговаря на 
стандартите за провеж-
дане на големи междуна-
родни първенства.

4,3 млн. лв. повече от 

данъци и такси 

През 2017 г. пловдивча-
ни са платили 127,8 млн. лв. 
за местни данъци и так-
си, съобщи в началото на 
годината зам.-кметът 
по икономика в община 
Пловдив Розалин Петков. 
От налози градската ад-
министрация е събрала с 
4,3 млн. лв. повече, което 
прави 103,43%  изпълнение 

на заложения бюджет от 
123,5 млн. лв., поясни зам.-
кметът.

Огромен  ръст ре -
гистрира общинската 
администрация при сдел-
ките с недвижими имо-
ти. В сравнение с 2016 г. 
цифрите сочат ръст от 
2,4 млн. лв. „Общо от този 
налог за годината в общин-
ската хазна са постъпили 
17 млн. лв. при предвидени 
13 млн. лв. Това означава, 
че Пловдив се развива“, ко-
ментира Петков.   

За данък сгради през 
2017 г. пловдивчани са вне-
сли 21,2 млн. лв., което е 
с 400 хил. лв. повече от 
очакваното. 101% изпъл-
нение се отчита в съби-
раемостта на данък МПС. 
„Цифрите там показват 
постъпления в размер на 
16,1 млн. лв. при заложени 
в бюджета със 100 хил. 
по-малко. Това се дължи не 
само на добрата събирае-
мост, а и на големия брой 
автомобили, които се ре-
гистрират в Пловдив“, до-
пълни Розалин Петков. От 
глоби и санкции в общин-
ската хазна са постъпили 
4,8 млн. лв. Тук преизпълне-
нието е с 400 хил. лв. 

През тази и следва-
щите две години община 
Пловдив няма да тегли 
нови заеми. 2021 г. ще е 
последната, в която ще 
бъде изплатен 50-милион-
ният облигационен заем 
от времето на кмета 
Иван Чомаков.

Обновяването на детски градини и училища ще е приоритет за местната администрация в 

Пловдив и през 2018 г.

Площад „Централен” е най-големият инфраструктурен проект под тепетата и вече се работи 

усилено по него
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Андрей Новаков, член на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент: 

Ще внеса доклад относно ефекта от инвестициите за 
сектора в България и ЕС

Свилена Гражданска 

Г-н Новаков, ще бъде-

те автор и вносител на 

доклад на Европейския 

парламент (ЕП) относ-

но ефекта от инвести-

циите за транспортна 

инфраструктура в Бъл-

гария и ЕС. Какви ще бъ-

дат основните акценти 

в него?

Докладът ще направи 
оценка на европейските 
инвестиции в транспор-
та за изминалия програ-
мен период 2007 - 2013 г., 
както и на прогреса през 
настоящия - дали сме ус-
пели да постигнем опро-
стяване на процедурите, 
по-ефективен одит на 
програмите, осигурили ли 
сме достатъчно ресур-
си за постигане на цели-
те. Все още има много 
предизвикателства пред 
сектора. Ще бъдат пред-
ставени предложения как 
могат да се преодолеят 
трудностите, като очак-
ваме те да станат част 
и от следващата много-
годишна финансова рамка, 
откъдето ще бъдат оси-
гурени и средствата.

Кои ще бъдат основни-

те изводи в документа?

Докладът все още е в 
процес на разработка. В 
момента се провеждат 
интензивни срещи с Гене-
рална дирекция „Регионал-
на и селищна политика“, 
както и с ГД „Транспорт“, 
с които обменяме послед-
на информация относно 
напредъка и резултата по 
програмите за инвести-
ции в транспорта. Както 
вече споменах, заключе-
нията ще бъдат включе-

ни и в обсъждането на 
многогодишната финан-
сова рамка след 2020 г. 
Разглеждаме и бъдещето 
на тези вложения в след-
ващия програмен период, 
като се опитваме да за-
ложим достатъчно сред-
ства за постигане на 
целите и изграждане на 
нужната и качествена 
инфраструктура, там къ-
дето е най-необходима, а 
именно в Централна и Из-
точна Европа.

Ще настоявате ли за 

продължаване на подкре-

пата с грантове за отра-

съла?

Считам, че особено 
в  сектора основните 
инвестиции трябва да 
продължат да бъдат под 
формата на безвъзмездно 
финансиране за завърш-
ване на европейската 
транспортна мрежа чрез 
Механизма за свързване 
на Европа (МСЕ). Това ще 
допринесе за балансирано 

Десислава Бакърджиева

Висшият експертен екологичен съ-
вет при МОСВ предлага на министъра 
на околната среда и водите да издаде 
решение по Оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) за одобря-
ване на инвестиционното предложение за 
автомагистрала „Русе – Велико Търново“, 
съобщиха от пресцен-
търа на ведомството. 
На заседанието е раз-
гледан предложеният 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) 
комбиниран вариант с 
изпълнение на габарит 
А27. При гласуването 
съветът се е съобра-
зил с документацията 
по ОВОС, получените 
становища в хода на 
процедурата, резулта-
тите от обществено-
то обсъждане, постъ-
пилите предложения и 
становищата на въз-
ложителя по тях.

От МОСВ посоч-
ват, че с решението 
по ОВОС са предложе-
ни условия и мерки за 
предотвратяване, на-
маляване или възможно 
най-пълно отстраня-
ване на предполагаеми 
неблагоприятни въз-

действия върху околната среда за раз-
личните етапи на реализация на инвес-
тиционното предложение. В доклада за 
ОВОС е разгледано съществуващото 
състояние на компонентите и фактори-
те на околната среда и са оценени евен-
туалните въздействия от изграждането 
на автомагистралата при различните 
варианти на трасето. Всички условия и 

мерки са задължителни 
за изпълнение от стра-
на на възложителя АПИ 
и подлежат на контрол.

Процедурата  по 
ОВОС е започнала в 
МОСВ през февруари 
2016 г. Уведомено е за-
сегнатото население 
и са направени консул-
тации за определяне на 
обхвата, съдържанието 
и формата на доклада 
за ОВОС. Проведени са 
срещи за обществено 
обсъждане на документа-
цията по ОВОС в общи-
ните Русе, Иваново, Две 
могили, Борово, Ценово, 
Бяла, Полски Тръмбеш, 
Павликени, Велико Тър-
ново, Горна Оряховица. 
За запознаване на засег-
натата общественост 
е осигурен най-малко 
30-дневен достъп до до-
клада за ОВОС и прило-
женията към него.

Десислава 
Бакърджиева

Национална ком-
пания „Железопътна 
инфраструктура“ 
(НКЖИ) бе домакин на 
Генерална асамблея 
на Асоциация Коридор 
Х Плюс. Събитието 
се е провело в сгра-
дата на НКЖИ. В него са участвали пред-
ставители на австрийските, словенските, 
хърватските и сръбските железници. 

Асоциация Коридор Х Плюс е създа-
дена преди повече от 10 година. Тя има 
за цел да насърчава сътрудничеството 
между управителите на железопътната 
инфраструктура за развитието и модер-
низиране на Паневропейски транспортен 
коридор Х по направлението му към гра-
ницата с Турция. НКЖИ e съосновател 
на асоциацията, в която членуват още 
управителите на жп инфраструктурата 
на Австрия, Словения, Хърватия и Сърбия. 
Стратегическата задача на страните 
участнички в асоциацията е трансфор-
мирането на Паневропейски коридор №10 
в Товарен железопътен коридор „Алпи - 
Западни Балкани“, създаден по условията 
на Регламент (ЕС) 913/2010. Основното 
трасе на коридора е по направление: Вилах 
(Aвстрия) – Любляна – Загреб – Белград – 
Ниш – София – Свиленград, както и Грац 
(Австрия) – Марибор (Словения).

„Трансформирането на Паневропейския 
коридор Х в товарен жп коридор „Алпи - 
Западни Балкани“ ще е безспорен успех 
за всички участващи страни и ще допри-
несе за развитие на добросъседството 
и икономическото развитие на целия ре-
гион“. Това е заявил при откриването на 
Генералната асамблея зам. генералният 
директор на НКЖИ инж. Златин Крумов.

Бъдещият товарен жп коридор „Алпи - 
Западни Балкани“ е на пътя на сухоземния 
мост, който свързва Европа с Азия, като съ-
щевременно обхваща в максимална степен 
товаропотоците в направления Север - Юг и 
Юг - Север, както е и най-късият път между 
Турция и Западна Европа. Чрез него се осъ-
ществява и връзка с Товарен железопътен 
коридор 7 в София, а оттам и с българските 
черноморски пристанища Бургас и Варна.

До този момент са изпълнени основни-
те стъпки от процеса на установяване на 
„Алпи - Западни Балкани“ от участващите 
в него страни и се очаква окончателното 
одобрение от Европейската комисия.

развитие на регионите и 
повишена конкурентос-
пособност на икономи-
ката ни. Ще подкрепя и 
запазването на бюджета 
на кохезионните фондове 
за интегрирано градско 
развитие, които честo 
са последен шанс за от-
далечени и обезлюдяващи 
се територии. В същото 
време държавите член-
ки и местните власти 
трябва да повишат ка-
пацитета си за работа и 
с финансови инструмен-
ти. Имайки предвид пре-
дизвикателствата пред 
европейския бюджет - 
Брекзит, миграция, кли-
матични промени и др., 
ще се търси все повече 
резултат и европейска 
добавена стойност от 
всяка инвестиция, което 
се постига основно чрез 
тях.

Възнамерявате ли да 

предложите нови източ-

ници на финансиране на 

сектор „Транспорт“?

В началото на седми-
цата заедно с екипа ми 
имахме среща с част от 
ръководството на Евро-
пейската инвестиционна 
банка, които управляват 
повечето финансови ин-
струменти на ЕС. Изтък-
нах, че малките и сред-
ните общини, особено в 
Източна Европа, трябва 
да  получат по-голяма 
подкрепа за развитие и 
за реализиране на стра-
тегически транспортни 
проекти. В момента въз-

можностите за това се 
проучват и скоро пред-
стои да обявим повече 
детайли.

Какъв очаквате да 

бъде резултатът от до-

клада?

С този доклад бихме 
искали да си направим рав-
носметка за направеното 
до тук, както и за остава-
щите предизвикателства, 
които предстоят. За да 
постигнем амбициозни-
те си цели в транспорта, 
трябва да осигурим въз-
можност за ефективни и 
качествени инвестиции в 
него, което възнамеряваме 
да направим.

В  С о ф и я  ланси ра -

хте идеята по МСЕ да 

бъдат подпомогнати 

само инфраструктурни 

транспортни проекти, 

а не енергийни и кому-

никационни, тъй като 

последните могат да ге-

нерират приходи?

Моето мнение е, че 
Механизмът за свързване 
на Европа трябва да бъде 
основният инструмент 
на изграждане на евро-
пейската транспортна 
мрежа. При реализиране 
на увеличение на бюдже-
та му друг тип проекти 
- енергийни и комуника-
ционни, също могат да 
бъдат подкрепени, когато 
имат транспортна доба-
вена стойност. Например 
предложения за управле-
ние на плаването по река 
Дунав и др.
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Те са по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„Започваме годината 
по много добър начин – 
връчваме 50 договора на 
обща стойност от близо 
195 млн. лв.“ Това е ка-
зал зам.-министърът на 
икономиката Александър 
Манолев при предаването 
на контрактите на бене-
фициентите, спечелили 
финансиране по процеду-
ра „Повишаване на енер-
гийната ефективност в 
големи предприятия’’ по 
Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност“ (ОПИК), съоб-
щиха от пресцентъра на 
ведомството. По думите 
на зам.-министъра дого-
ворените средства по 
ОПИК вече надхвърлят 
1,5 млрд. лв., което е бли-
зо 64% от целия наличен 
ресурс.

„Важен сигнал е, че 
безвъзмездната помощ по 
процедурата е по-малко 
от половината от тези 
195 млн. лв.,  или около 
95 млн. лв. Останалите 
средства са самоучас-
тие на бенефициентите 

– ясно доказателство, че 
това са конкурентни ком-
пании, инвестиращи зна-
чителни суми за своята 
по-добра ефективност“, 
е посочил Александър Ма-
нолев. Според него благо-
дарение на тези проекти 
ще се направят подобре-
ния в производствата, 
като предварителните 
анализи сочат, че при ня-
кои бенефициенти това 
ще подобри ефектив-
ността им с десетки 
пъти. Съществено ще е 
и намаляването на вред-
ните емисии и реализира-
ните енергийни спестя-
вания.

„Надали има и по-под-
ходящо време за съби-
тието – именно когато 
даваме официален старт 
на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС, обявяваме началото и 
на поредните проекти за 
модернизиране на българ-
ските компании чрез ев-
ропейската безвъзмездна 
помощ“, посочил още зам.-
министър Манолев. След 
което е пожелал на бе-
нефициентите успешно 
да завършат проектите 
и те да ги направят още 

по-конкурентоспособни 
не само на българския, но 
и на европейския и све-
товния пазар.

От Министерството 
на икономиката инфор-
мираха още, че точният 
размер на инвестициите, 
които предстои да бъдат 
направени в рамките на 

изпълнението на 50-те 
договора по процедурата 
„Повишаване на енергий-
ната ефективност в го-
леми предприятия’’, въз-
лиза на 194 772 304,33 лв. 
От тях 100 651 218,53 лв. 
се осигуряват от бене-
фициентите като соб-
ствено съфинансиране, а 

94 121 085,80 лв. се пре-
доставят под формата на 
безвъзмездна финансова 
помощ чрез ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
от Европейския фонд за 
регионално развитие и 
националния  бюджет. 
Договорената до момен-
та сума по процедурата 

представлява около 96% 
от общия й бюджет.

О с ве н  вложе н и я  в 
ново по-енергийно ефек-
тивно оборудване в 85% 
от сключените догово-
ри (42 бр.) се предвижда 
въвеждането и сертифи-
цирането на системи за 
енергиен мениджмънт 
съгласно изискванията 
на международно призна-
тия стандарт БДС EN 
50001 (Energy Management 
Systems)/EN ISO 50001, а 
при 30 бр. от тях и на ав-
томатизирани системи 
за мониторинг и контрол 
на енергопотреблението. 
Освен това в 35 бр. кон-
тракта по процедурата 
бенефициенти планират 
да изградят в рамките 
на изпълнението на про-
ектите си системи за 
оползотворяване на отпа-
дъчната топлина, която 
се генерира по време на 
производствения процес. 
Реализацията на тези 
дейности се очаква да по-
могне на предприятията 
за по-доброто планира-
не и управление на енер-
гийната ефективност и 
на използваните от тях 
енергийни ресурси.

Министерството на 
туризма започва процеду-
ра по прекратяване на ре-
гистрацията и заличаване 
от Националния туристи-
чески регистър (НТР) на 
общо 118 дружества, ре-
гистрирани като туропе-
ратори. За това съобщиха 
от ведомството. 

Причините са основно 
две. Едната е, че компани-
ите не са представили за-
дължителна застраховка 

„Отговорност на туропе-
ратора“, което е изрично 
условие за извършване на 
туроператорска  дейност. 
Другият основен мотив е, 
че дружеството не е полу-
чило удостоверението си 
за регистрация в регла-
ментирания срок в Закона 
за туризма.  Ако такова 
удостоверение не е налич-
но, компанията няма пра-
во да изпълнява туропе-
раторска и турагентска 

Мирослав Еленков

„От началото на годи-
ната договорите за инвес-
тиции в страната са на 
стойност от 350 милиона 
евро“. Това обяви икономи-
ческият министър Емил 
Караниколов пред ресорна-
та парламентарна коми-
сия. „Около 2800 работни 
места се очаква да бъдат 
разкрити. Щом има инвес-
титори, значи нещата се 
подобряват“, посочи Кара-
николов.

На въпрос, какво прави 
Министерството на ико-
номиката за намаляване 
на административната 
тежест, Емил Караниколов 
каза, че се облекчават 114 
услуги. „Патентното ве-

домство е с по-ниски цени 
на услугите с до 50%“, до-
бави министърът.

Запитан за дейността 
на Национална компания 
„Индустриални зони“, той 
посочи, че се работи уси-
лено по всички линии, за 

да може да се привлекат 
сериозни предприемачи. 
„Дават се допълнителни 
терени, за да може да се 
разширят индустриалните 
зони в Бургас и Божурище, 
тъй като имаме интерес 
от големи инвеститори за 

тях“, посочи икономически-
ят министър. Той поясни, 
че индустриална зона „Бо-
журище“ е разширена със 
115 хил. декара, както и че 
е сключен договор с ЧЕЗ за 
обезпечаване и подаване на 
електроенергия в зоната. 

На въпрос, поставен от 
депутата Жельо Бойчев 
от ПГ „БСП за България“ 
относно състоянието на 
Военнопромишления ком-
плекс, министърът увери, 
че се работи много добре. 
„Всичко е разплатено на 
дружествата. ЕМКО вече 
действа усилено, осигу-
ряват се допълнителни 
договори. И „Дунарит“ ще 
е с нова поръчка съвсем 
скоро“, уточни икономиче-
ският министър.

Стойността на стоките, изнесени от бъл-
гарските фирми в първите 11 месеца на 2017 г., е 
достигнала 48,1 млрд. лв. Това съобщиха от Нацио-
налния статистически институт (НСИ). Според 
анализаторите в стопанската история на България 
никога не е отчитана подобна сума от експорт. 
„Ако темпът на растеж се запази на тези нива, 
може да се очаква, че приходите от износ на сто-
ки за цялата 2017 г. ще надхвърлят 50 млрд. лв.“, 
прогнозират от НСИ.

Данните на института сочат още, че ръстът 
на годишна база за 11-те месеца на миналата годи-
на остава над 13%, въпреки че през ноември стой-
ностният износ към държавите извън Европейския 
съюз отбелязва леко понижение спрямо същия пе-
риод на 2016 г. Експортът към държавите от ЕС 
продължава да се движи с бързи темпове. Според 
експертите той е много по-важен, тъй като дър-
жавите членки са отговорни за близо 70% от при-
ходите от износ, които постъпват в българската 
икономика.

За единадесетте месеца на 2017 г. към държа-
вите членки са експортирани стоки на стойност 
32 млрд. лв. (11,3% ръст на годишна база), а към 
трети страни – 16,1 млрд. лв. (17% ръст на годиш-
на база).

На заседание на УС на Асоциацията на организа-
циите на българските работодатели (АОБР), про-
ведено на 11 януари 2018 г., Българската стопанска 
камара (БСК) пое ротационното председателство 
на АОБР за 2018 г.

В АОБР членуват национално представителните 
организации на работодателите – Асоциация на ин-
дустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), 
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ).

дейност.
Действията по зали-

чаване се  предприемат 
съгласно решение на Екс-
пертна комисия по регис-
трация на туроператори 
и туристически агенти 
към ведомството. В нея 
участват експерти от 
Министерството на ту-
ризма, както и сдружения 
на туроператори и тура-
генти.

Основна част от дру-
жествата, чиято регис-
трация ще бъде прекра-
тена, са със седалища и 

адрес на регистрация в 
София, Пловдив и Бургас.

През миналата година 
общо издадените запо-
веди за прекратяване на 
дейността по искане на 
туроператора са 7, от тях 
6 са постъпили само през 
декември. През 2017 г. два-
ма туроператори са пре-
кратили дейността си по 
тяхно искане. 

Общо регистрираните 
туроператори и туристи-
чески агенции в Национал-
ния туристически регис-
тър са 3311.

Снимка авторът
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Арх. асистент 
Валентина Едрева, 
ВСУ „Любен Каравелов“

Всички знаем думите 
на Уинстън Чърчил по вре-
ме на Втората световна 
война, когато генерали-
те във Великобритания 
са искали пренасочване 
на пари от културна дей-
ност към военния сек-
тор. Чърчил казва: „Ако 
ние намалим парите за 
култура, за да водим вой-
на, какъв смисъл има и за 
какво ще водим война?” 
Тази метафора трябва да 
ни напомня колко важна е 
културата за цивилизо-
ваните общества. Тя об-
хваща най-стойностните 
постижения в областта 
на духовността на един 
народ, а наследството с 
материалните и немате-
риалните следи през ве-
ковете очертава еволю-
цията на обществата и 
местата, които са го съз-
дали. Недвижимото кул-
турно наследство (НКН) 
е национален ресурс, съх-
раняващ идентичността 
и самосъзнанието, форми-
ращ културната ценност-
на система на нацията и 
утвърждаващ достойното 
й място в европейското и 
световното семейство 
на нациите, но и като ос-
нова за устойчиво разви-
тие с принос към Брутния 
вътрешен продукт (БВП) 
- туризъм, образователно-
познавателна и културна 
индустрия.

Културата и образо-
ванието в нашето об-
щество обаче не са сред 
най-важните приоритети. 
Бюджетът на Министер-
ството на културата е 
едва 0,5% от БВП. 

Недвижимото култур-
но наследство и негово-
то състояние представя 
визията на всяка нация 
не само за миналото й, но 
дава представа за отно-
шението и оценката към 
него в настоящия момент. 
Неговото състояние и со-
циализиране удостоверява 
цивилизования му прочит 
от съвременното поко-
ление и е доказателство 
за образоваността на 
нацията, за материалния 
и финансов статус, толе-
рантността й към много-
образието на културни-
те ценности, както и за 
отношението и оценката 
й на историческите съ-
бития, формирали нацио-
налното й достойнство. 
За да бъде съхранено не-
движимото наследство, 
трябва да има обучени 
професионалисти по це-
лия спектър от специали-
зирани дейности за всич-
ки видове ценности или 
полидисциплинарни екипи 
за извършване на научни 
проучвания, юридическа 
защита, проектантски и 

изпълнителски работи – 
за консервация и рестав-
рация, експониране и со-
циализиране, мониторинг 
и контрол. Тук основно ще 
разглеждаме проблемите 
на образованието в опаз-
ването на НКН. 

Комитетът за све-
товното наследство е 
инициатор на много обра-
зователни програми, чрез 
които страните членки по 
Конвенцията да засилват 
уважението и привърза-
ността на своите народи 
към ценностите.

Подобни за осъзна-
ване значението на НКН 
са мерките за: популяри-
зирането му, обучение и 
квалификация, иденти-
фициране и оценка, евро-
пейско сътрудничество в 
международни политики 
и програми. Без културно 
наследство няма да има-
ме история, няма да сме 
нация, а сбор от случайно 
пребиваващи на тази те-
ритория. От изключител-
на важност за формиране 
на културната и истори-
ческата идентичност са 
знанията и дейността за 
опазването му, и в част-

ност на архитектурното 
наследство, като носите-
ли на права, а и поради уни-
калността на обектите и 
виталността им то вина-
ги ще генерира интерес и 
усилия за опазването му. 
Поради значението му за 
признаване и отстояване 
на идентичността на на-
цията НКН винаги ще бъде 
част и от националната 
сигурност, защото архи-
тектурата и урбанизмът 
като притежаващи срав-
нителна дълговечност 
дават представа за ниво-
то на развитие на дадено 
общество. Опазването на 
наследството е част от 
основните права на граж-
даните.

Същност на 

образованието в 

опазването

Тъй като архитектур-
ното наследство е част 
от многоликия и променящ 
се свят, неговите струк-
турни характеристики 
също се изменят и вина-
ги ще бъдат обект на из-
следвания за трупане на 
опит. За подобни изслед-

вания, а и за прилагане на 
международно изведените 
принципи и методология 
са необходими специали-
зирани знания. Видовата 
характеристика на обек-
тите на НКН е обширна, 
проблематиката е ин-
дивидуална за всеки от 
тях, консервационно-рес-

таврационните работи 
изискват много знания за 
отминали епохи, стилове, 
стари строителни техно-
логии и материали.

Изследването на ета-
пите на изграждане и пос-
ледващи преустройства 
на един архитектурен 
обект изисква детектив-
ски умения. Дейността 
може да се сравни със 
здравеопазването, само че 
такова за лечение на НКН. 
Доскоро в България тези 
знания и умения се дости-
гаха по емпиричен път в 
практиката, чрез споде-
ляне на опита между коле-
ги. В света отдавна има 
изградена образователна 
система за подобен род 
знания. Единици от наши 
специалисти са обучава-
ни в такива международ-
ни школи, като по-извест-
ни са тези във Франция 
и Италия. И двете стра-
ни са с най-развитата 
културна туристическа 
икономика. Следователно 
опазването на НКН е осно-
ва за развитие на култур-
ния туризъм. 

Опазването на кул-
турното наследство още 
в началото на ХХ век се 
осъзнава като общо за 
човечеството. Поради 
това са изведени общи 
принципи и методология 
за съхранение и възстано-
вяване, закрепени в меж-
дународни документи, с 
основен научен и методо-
логически център ICCROM 
(The International Centre for 
Conservation and Restoration 
of the Monuments), който е 
със седалище в Италия. 
Първото наименование на 
Международния център 
за консервация и рестав-
рация на паметниците 
сега е преименуван на 
Международен център за 
изследване на опазването 
и възстановяването на 
културната собственост, 
което се счита за по-точ-
но по отношение разви-
тието на дейността.

В България в специал-
ността „Архитектура“ 
отдавна е залегнало обу-
чение за историята на 
архитектурата и опазва-
нето на паметници. Сту-
дентите във Висшето 
строително училище „Лю-
бен Каравелов“ – София, 
се запознават с методо-
логията за опазване на 
обектите на културното 
наследство в лекциите 
през осмия семестър, чет-
въртата година, а в деве-
тия семестър на петата 
година в предмет „Про-
ектиране в исторически 
контекст” учат методите 
на проектиране на консер-
вационно-реставрационни 
работи, адаптация, екс-
пониране и социализиране 
на обектите на архите-
ктурното наследство. 
Проектите за опазване 
са част и от дипломното 
проектиране. ВСУ „Любен 
Каравелов“ допринася за 
образованието в култу-
рата и по-точно за „об-
разование в опазването“. 
Предметът „Проектиране 
в исторически контекст” 
дава комплексни нови про-
фесионални знания за ис-
торията на строителна-
та традиция и познание 
за културните ценности/
стойности. Предметът 
освен познание носи съп-
ричастие и идентифици-
ране с това наследство 
и чувство на респект и 
уважение към него и съз-
дателите му. Студенти-
те се запознават също с 
моралните стандарти в 
опазването.

Магистратура по опазване 

на архитектурното 

наследство

През годините обуче-
нието на студентите в 
дейността опазване на 
архитектурното наслед-
ство е издигнато на по-
високо ниво, задълбочено с 
нови знания в надстроечна 
специализирана двугодиш-

Дипломен проект – Обемно-пространствено решение с експониране на археологията на площад 

„Централен”, Пловдив, на арх. Ирина Дакова

За дипломния си проект арх. Мария Гуркова е избрала да представи идея за реконструкция и 

социализация на парка на „Военна академия “ Г. С. Раковски” в София
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на магистратура - първа-
та магистратура по опаз-
ване на архитектурното 
наследство в България е 
акредитирана за учебната 
2011 - 2012 г. във ВСУ „Лю-
бен Каравелов“. Програма-
та обхваща целия спектър 
от проблематика за опаз-
ване на архитектурно-
строителното и архите-
ктурно-художественото, 
археологическото и урба-
нистичното наследство.

Застъпени са следни-
те предмети: „История 
на архитектурата“; „Ис-
тория на балканската 
архитектура“; „Археоло-
гически паметници по 
българските земи“; „Ху-
дожествени съставки на 
недвижимото културно 
наследство“; „Културоло-
гия“; „Градо уст ройство и 
не движимо културно на-
следство“; „Строително-
конструктивни проблеми 
на недвижимото културно 
наследство“; „Материали 
и технологии в консерва-
цията и реставрацията 
на недвижимо културно 
наследство“; „Художест-
вени паметници и опаз-
ването им“; „Методика на 
опазването на недвижимо-
то културно наследство“; 
„Юридическа защита за 
опазване на културното 

наследство“. През четири-
те семестъра студенти-
те изработват 4 проекта, 
чрез които се запознават 
с проблематиката на раз-
личните видове единични 
и групови паметници на 
културата - недвижими 
културни ценности, всеки 
в своята професия, и пред-

лагат решения, съответ-
стващи на методиките и 
положителните практики:

1. „Проект - проучване, 
документиране и рестав-
рация на недвижимо архи-
тектурно наследство от 
периода на Възраждане-
то“;

2. „Проект за социали-

зация на недвижимо кул-
турно наследство“;

3. „Комплексен про-
ект с няколко вида архи-
тектурно наследство в 
проблематична устрой-
ствена среда“, обикнове-
но за групов паметник на 
културата и/или единичен 
от Следосвобожденската 
епоха или археологичен 
ПК“.

Накрая се изработ-
ва дипломен проект със 
сложна проблематика в 
областта на опазване-
то. По време на следва-
нето студентите имат 
две практики в райони с 
многообразно културно 
наследство, където на 
място се запознават с 
маршрути, със състоя-
нието на различни архи-
тектурни, археологични, 
градоустройствени обек-
ти на НКН, с движими, 
недвижими и нематери-
ални културни ценности, 
с инфраструктурата и 
средата. Документират 
различни видове памет-
ници, анализират и из-
веждат спецификата им. 
След това изготвят про-
ект за маршрут, в който 
набелязват необходимите 
дейности за обединяване 
на различните културни 
стойности на дадено мяс-
то, район, селище в един 
продукт.

Експериментални 

резултати

ВСУ „Любен Каравелов“ 
може да се гордее с ино-
вативността в разкрива-
не на магистратурата по 
опазване, която е замисле-
на да дава целия спектър 
от полидисциплинарни зна-
ния съгласно последните 
насоки в развитието на 
дейността на междуна-
родно равнище. Три годи-
ни по-късно подобна над-

строечна магистратура 
по опазване беше разкри-
та и във Варненския сво-
боден университет само 
за архитекти, но магис-
тратурата на ВСУ „Л. 
Каравелов“ е замислена 
да обучава полидисципли-
нарни екипи със следни-
те професии: архитекти, 
инженери-конструктори, 
урбанисти, ландшафтни 
архитекти. В проектира-
нето е въведена екипна-
та работа. По време на 
обучението студентите 
се поощряват да мислят 
оригинално при стриктно 
спазване на методологи-
ческите изисквания.

Д е н я т  3 0  ав г у с т 
2013 г. е паметен за дей-
ността по опазване на 
архитектурното наслед-
ство, защото България се 
сдоби със своите първи 
дипломирани магистри в 
програмата по опазване 
на архитектурното на-
следство във Висшето 
строително училище „Лю-
бен Каравелов” - София. 
Магистрите са: арх. Ди-
митър Батчиев с дипло-
мен проект „Реставрация 
и дострояване на сграда-
та на Факултета по изоб-
разително изкуство към 
Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил 
и Методий” (б. Девическа 
гимназия) в град Велико 
Търново”, с дипломен ръ-
ководител арх. Валентина 
Едрева; арх. Тодор Василев 
с дипломен проект „Рекон-
струкция и социализация 
на квартал „Капана” в кон-
текста на историческия и 
съвременен град Пловдив”, 
с дипломен ръководител 
арх. Валентина Едрева; 
ланд. арх. Мария Гуркова с 
дипломен проект „Рекон-
струкция и социализация 
на парка на Военна ака-
демия „Г. С. Раковски” в гр. 
София”, дипломни ръково-
дители проф. ланд. арх. Д. 
Добрев и арх. Валентина 
Едрева.

Магистрите отлично 
защитиха своя избор, уси-
лия и професионализъм в 
овладяване на методоло-
гията за опазване на архи-
тектурното наследство и 
успешното прилагане на 
принципите за съхранява-
нето му в своите диплом-
ни проекти.

През изминалите годи-
ни се дипломираха общо 
10 магистри по опазване 
на архитектурно наслед-
ство. Два от дипломните 
проекта на завършилите 
бяха високо оценени с пър-
ва награда в традицион-
ния Национален конкурс 
на дипломните работи в 
областта на опазване-
то, организиран от дру-
жество „Архитектурно 
наследство“ при Съюза 
на архитектите в Бълга-
рия (САБ), през 2015-а и 
2016 г. Това са: арх. Ирина 

Дакова с дипломен проект 
„Обемно-пространствено 
решение с експониране на 
археологията на площад 
„Централен”, Пловдив“, 
с дипломен ръководител 
арх. Валентина Едрева; 
арх. Християн Алексан-
дров с дипломен проект 
„План за опазване на НААР 
„Дуросторум – Дръстър - 
Силистра” и урбанизиране 
на средата му“ с дипломен 
ръководител арх. Валенти-
на Едрева. 

Високо оценени бяха 
дипломните работи и на 
арх. София Лостова, ланд. 
арх. Ирена Миткова, арх. 
Васил Дончев и други.

В Националния конкурс 
на дипломните работи в 
областта на опазването 
са оценявани високо и ди-
пломни проекти с теми 
в опазването на архите-
ктурното наследство на 
магистрите в специал-
ност „Архитектура“, въз-
питаници на ВСУ „Любен 
Каравелов“.

Изводи

В нормативната уред-
ба липсва система от 
стимули за трайно пропа-
гандиране, популяризиране 
и обучение за ефективно-
то опазване и социализи-
ране на НКЦ. Общество, 
възпитано да цени култур-
ното си наследство, ще 
предаде на поколенията 
същото убедено, положи-
телно оценъчно отноше-
ние към опазването му.

Необходимо е да се 
подготви цялостна на-
ционална дългосрочна об-
разователна стратегия 
за „образование в опаз-
ването“, за запознаване 
на обществото с всички 
аспекти на недвижимото 
културно наследство, за 
да се повиши информира-
ността и положителното 
отношение към опазване-
то му.

ВСУ „Любен Каравелов“ 
– София, е на високо про-
фесионално ниво по от-
ношение обучението на 
студентите в областта 
на опазване на недвижимо-
то културно наследство, 
успешно подготвя висо-
коквалифицирани кадри, 
като разкрива съответни 
програми за подготовката 
им с прилагане на високи 
международни стандарти 
и иновативни решения.

ВСУ „Любен Каравелов“ 
ще остане в историята на 
образованието като Пър-
вото висше учебно заведе-
ние, въвело обучението в 
магистърска програма по 
опазване на архитектур-
ното наследство и така 
поставило на научна осно-
ва българската школа за 
кадри в областта на опаз-
ването с теоретични и 
практични знания и умения 
на международно ниво.

Сградата на Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет  

„Св. Св. Кирил и Методий” (б. Девическа гимназия) може да бъде реставрирана и достроена по 

готовия проект на един от първите завършили магистратурата „Опазване на недвижимото 

наследство“ - арх. Димитър Батчиев
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Зорница Даскалова, изп. директор на Агенция по вписванията (АВ):

Основната цел на реформата е намаляване на административната тежест 

Документите за пререгистрация, за вписване на 
промени в обстоятелства и за обявяване на актове 
могат да се подават и по електронен път (с елек-
тронен подпис). Организациите, които желаят да по-
дават заявленията си на хартия, могат да направят 
това във всяка една от службите по регистрация на 
Агенцията по вписванията в страната, независимо 
от тяхното седалище.

Читалищата са освободени от заплащането 
на таксите на общо основание. Предвидените так-
си касаят процедури, различни от процедурата по 
пререгистрация. Нейното конкретно извършване е 
освободено от заплащането на такси.

Съгласно Тарифата за държавните такси, съби-
рани от Агенцията по вписванията, новите такси, 
които ще се заплащат за сдружения, фондации и 
клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, са, както следва:

Ренета Николова

Г-жо Даскалова, от 1.01.2018 г. 

Агенцията по вписванията адми-

нистрира Регистър на юриди-

ческите лица с нестопанска цел 

(ЮЛНЦ). Колко са те  у нас? Кое е 

най-важното, за което трябва да 

са информирани? 

Около 45 000 са юридическите 
лица с нестопанска цел. Вписаните 
в Централния регистър на ЮЛНЦ в 
обществена полза към Министер-
ството на правосъдието са 15 167. 
Читалищата са около 4500. 

През септември 2016 г. се при-
еха промените в Закона за юриди-
ческите лица с нестопанска цел, с 
които се даде старт на регистър-
ната реформа на юридическите 
лица с нестопанска цел. Реформа-
та се изразява в промяна на ком-
петентния орган за регистрация 
на ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни 
ЮЛНЦ и читалища - съдът се за-
меня от Агенция по вписванията 
като регистърен орган. Това озна-
чава, че всеки, който иска да учреди 
нова организация, след 01.01.2018 г. 
трябва да заяви това в Агенцията 
по вписванията, а не в съда, както 
беше до момента. За всички ЮЛНЦ, 
клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и 
читалища, които са вписани в ок-
ръжните съдилища към 31 декември 
2017 г., е предвиден 3-годишен пери-
од (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), 
в рамките на който те следва да 
се пререгистрират в Агенцията.

Основната цел на тази, вече 
станала факт, регистърна рефор-
ма е намаляването на администра-
тивната тежест за ЮЛНЦ.

Въвеждат се по-бързи процеду-
ри и кратки законово установени 
срокове за регистрация на нови 
ЮЛНЦ. Агенция по вписванията 
изисква от окръжните съдилища 
удостоверение за актуално със-
тояние и устав, което трябва да ни 
бъде изпратено в тридневен срок, 
след което длъжностните лица по 
регистрация в законоустановения 
срок вписват регистрацията или 
промени и заличаване на обстоя-
телства по партидата на всяка ор-
ганизация. Вече има възможност за 
електронно подаване на докумен-
ти. Повишават се  публичността 
и прозрачността на ЮЛНЦ.

 Новото наименование на ре-
гистъра е Търговски регистър и 
регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Той е 
електронен и публично достъпен. 
Всеки може да прави онлайн справ-
ки по основните обстоятелства 
за дадена организация (наименова-
ние, ЕИК, седалище и адрес, органи 
и членове на управителния орган, 
представляващи, цели, предмет на 
дейност и предмет на допълнител-
на стопанска дейност, статут в 
обществена или в частна полза, 
клонове, годишни отчети и докла-
ди и други обстоятелства). Така 
се подобрява и отчетността на 
ЮЛНЦ - финансовите отчети (за 
всички ЮЛНЦ) и годишните доклади 
(за организациите в обществена 
полза) ще се подават и обявяват в 
Търговския регистър и регистъра 
на юридическите лица с несто-

панска цел към Агенцията. Извън 
обхвата на пререгистрация оста-
ват политическите партии, син-
дикалните и работодателските 
организации, за които регистърен 
орган остава окръжният съд по се-
далището им, както е и в момента.

Кои са основните промени, с 

които неправителствените ор-

ганизации трябва да се съобра-

зят? Всички НПО ли касае прере-

гистрацията?

Промените, които се отнасят 
до всички ЮЛНЦ и клонове на чуж-
дестранни ЮЛНЦ, са:

 Всяка организация, която 
е била учредена и вписана в окръ-
жен съд преди 1 януари 2018 г., има 
срок от 3 години (до 31 декември 
2020 г.), за да се пререгистрира в 
Търговския регистър и регистър на 
юридическите лица с нестопанска 
цел към Агенцията. Пререгистра-
цията няма да доведе до промяна на 
наименованията на ЮЛНЦ, с които 
те са се вписали в съдилищата.

 Отпада задължението за 
отделна регистрация в Регистър 
БУЛСТАТ. При пререгистрацията 
юридическите лица с нестопанска 
цел и клоновете на чуждестранни 
юридически лица с нестопанска 
цел се изключват от регистър 
БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ ста-
ва идентификационен код (ЕИК) на 
юридическото лице с нестопанска 
цел, съответно на неговия клон към 
ТРРЮЛНЦ. 

 ЮЛНЦ, които към 01.01.2018 г. 
са регистрирани в Централния ре-
гистър на ЮЛНЦ в обществена 
полза към Министерството на 
правосъдието, ще запазят своя 
статут в обществена полза. Ин-
формацията за вече вписаните 
в него организации, техните го-
дишни доклади и отчети, счита-
но от 01.01.2018 г., е предвидено в 
двумесечен срок да се прехвърли 
по служебен път към Търговския 
регистър и регистъра на юридиче-
ските лица с нестопанска цел към 
Агенцията. За тригодишния срок 
на пререгистрация информацията 

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА:
 Първоначална регистрация на сдружение, фон-

дация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 50 лв. (на 
хартиен носител) или 25 лв. (по електронен път);

 Вписване на промени на сдружение, фондация 
или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 30 лв. (на хартиен 
носител) или 15 лв. (по електронен път);

 Обявяване на актове (документи) на сдру-
жение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ 
- 40 лв. (на хартиен носител) или 20 лв. (по електро-
нен път);

 Запазване на наименование - 40 лв. (на хартиен 
носител) или 20 лв. (по електронен път);

 Издаване на удостоверения или на заверено 
копие на документ, както и за извършване на пис-
мена справка - 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за 
всяка следваща;

 Предоставяне на оригинални електронни до-
кументи - 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за 
всяка следваща.

в Централния регистър ще бъде 
публично достъпна и на интернет 
страницата на Централния регис-
тър.

 Отпада задължението да се 
разработват, приемат и обявяват 
Правила и ред за извършване на 
обществено полезна дейност от 
ЮЛНЦ в обществена полза. Орга-
низациите, които вече са приели 
такива вътрешни правила, могат 
да изберат да ги запазят като 
част от вътрешната си доку-
ментация или да ги отменят. Ако 
бъдат запазени, тези правила не 
подлежат на публикуване в новия 
Търговски регистър и регистъра 
на юридическите лица с нестопан-
ска цел към Агенцията.

 ЮЛНЦ в обществена полза 
ще обявяват годишните си доклади 
и отчети в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел към Агенцията. 
Сроковете са същите - до 30 юни 
на годината, следваща отчетната 
година. Предвижда се заплащане на 
такса – за подаване по електронен 
път – 20 лв., на хартиен носител 
– 40 лв.

За да може ЮЛНЦ в обществе-
на полза да обяви годишния си до-
клад и финансов отчет за 2017 г. 

в срок, следва преди това да се е 
пререгистрирало. 

Какви са възможните начини 

за подаване на документи и какви 

са сроковете?

За всички ЮЛНЦ, клонове на 
чуждестранни ЮЛНЦ и читалища, 
които са вписани в окръжните съ-
дилища към 31 декември 2017 г., е 
предвиден 3-годишен период (от 
01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), в рам-
ките на който те следва да се пре-
регистрират в Агенцията.

Заявлението за пререгистра-
ция и приложенията към него се 
подават в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел към Агенцията 
по два начина:

- На хартиен носител - заяв-
лението и приложенията към него 
се подават в Службите по регис-
трация във всеки един от офиси-
те на Агенцията по вписванията 
в страната (независимо къде е 
седалището на ЮЛНЦ), лично от 
представляващия на ЮЛНЦ, от 
упълномощения адвокат или от 
друго упълномощено лице;

 По електронен път - заявле-
нието и приложенията към него се 
подават онлайн чрез електронния 

подпис на представляващия ЮЛНЦ 
или на упълномощения адвокат. 
Заявлението за пререгистрация 
не може да се подава чрез елек-
тронния подпис на лице, което не е 
представляващ или адвокат.

Пререгистрацията на ЮЛНЦ е 
безплатна.

Ако обаче едновременно със 
заявлението за пререгистрация се 
иска вписване на промяна в някое 
от обстоятелствата, касаещи 
ЮЛНЦ (изменен устав/учредите-
лен акт, ново седалище и адрес на 
управление, нови членове на упра-
вителния орган или смяна на пред-
ставляващите), следва да се пода-
де допълнително заявление за това 
и да се заплати държавна такса за 
вписване на промени.

 Какво се случва, ако има дуб-

лиране на имена?

Наименованията, под които са 
били вписани сдруженията и фон-
дациите, народните читалища и 
клоновете на местните и на чуж-
дестранните ЮЛНЦ в окръжните 
съдилища преди 01.01.2018 г., няма 
да се променят след пререгистра-
цията им в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел. Агенцията ще 
пререгистрира всяко съществува-
що ЮЛНЦ с името, с което е било 
вписано в съда, независимо дали 
има друга организация със също-
то име или не. Новосъздаващите 
се организации обаче няма да мо-
гат да си запазват наименования 
на ЮЛНЦ, които са били вече реги-
стрирани в съда преди 01.01.2018 г., 
независимо дали тези ЮЛНЦ са 
се пререгистрирали, или все още 
не са направили това. Ако след 
01.01.2018 г. новоучредена органи-
зация заяви регистрацията си с 
наименование, което вече принад-
лежи на друго ЮЛНЦ (пререгистри-
рано или на което предстои прере-
гистрация в Търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел), Агенцията ще 
откаже да регистрира това ново 
ЮЛНЦ.

Има ли и къде възможност за 

задаване на въпроси?

В информационния център 
на Агенцията – на телефон  
0 700 121 07

Снимка Мирослав Еленков
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Инж. Николай Александров

По време на експлоатация на сградите се 
проявяват редица дефекти или недостатъци в 
тях. Обикновено това, което се вижда с просто 
око, е лека влага покрай стените, малък теч от 
покрива или терасата, „подухване“ от дограма-
та, пукнатини по елементи на сградата, навод-
нени мазета, запушена канализация, затруднен 
достъп до подземните гаражи по рампата, хлъз-
гава настилка на терасите и общите стълбища 
при влага, потънали настилки вследствие сляга-
не, мухъл и подпухнала мазилка по ъглите покрай 
дограмата и таваните вследствие на термо-
мост и др.

Съществен аспект в проблематиката е 
даването на ясна дефиниция на понятията „де-
фект“ и „недостатък“. Това е особено важно по 
простата причина, че строителят реално не 
дължи гаранция за недостатъците, а само за 
дефектите, и то тези, които се класифицират 
като скрити. Дефектите, според терминологич-
ния речник по организация на строителството, 
представляват „отклонения или несъответ-
ствия на размерите или свойствата на СМР, 
конструктивните елементи и целите сгради и 
съоръжения от предвидените изисквания в про-
ектите, държавните стандарти, инструкциите 
и др.“ Според ЗЗД недостатък е всяко отклонение 
от изискванията за качество, което намалява 
цената или годността на вещта. 

След въвеждането в експлоатация на един 
строеж започват да текат съответните га-
ранционни срокове. Съгласно чл. 160 ЗУТ, га-
ранционните срокове имат за цел осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завър-
шените строителни обекти и отстраняване на 
скритите дефекти след приемането им и въвеж-
дане в експлоатация. Но тук трябва да си зада-
дем въпроса за границата на отговорността на 
строителя с установените гаранционни сроко-
ве? Ако има теч, то той носи отговорност само 
за отстраняването му или и за отстраняване на 
последствията от него?

Нормалното функциониране и ползване може 
да бъде възпрепятствано не само от същест-
вуващи скрити дефекти, дължащи се на нека-
чествени вложени продукти или некачествено 
изпълнени СМР, но също и на някои недостатъци. 
Примерите не са малко. Такива могат да бъдат 
качествено изпълнени СМР с осигурен достъп до 
асансьорната рампа за вход на гараж, но която 

е тясна и само малки автомобили могат да вли-
зат безпрепятствено и без риск от увреждане; 
предвидени и разграфени паркоместа, които не 
позволяват нормално влизане или излизане от 
автомобила; качествено положени плочи грани-
тогрес в общите части и около сградата, но без 
необходимия клас на противохлъзгавост; монтаж 
на нискоемисийно стъкло на огрети от слънце 
фасади, предизвикващи прегряване на помещения-
та през летния сезон; качествени подпрозоречни 
поли, които обаче са къси и позволяват стичане 
на вода по фасадата вместо откапването й, и 
т.н.  

При липса на елементарна поддръжка, напри-
мер компрометирани настилки вследствие на не-
почистен сняг, влага и др., дали могат да бъдат 
обект на гаранционна претенция? При условие, 
че една сграда не се отоплява и има повишена 
влажност в нея, то подкожушени мазилки, мухъл 
и плесен по стените дали също са обект на га-
ранционни претенции?

 Най-често дефекти на сградите и съоръ-
женията не са причинени от един фактор, а са 
резултат на въздействието на много дребни на-
глед събития, като увеличаването на въздейст-
вието на което и да е от тях може да доведе до 
увеличаване на ефектите от всички други. Изуча-
ването и класификацията им дават възможност 
да се прогнозира възможната опасност, своевре-
менно да се предприемат мерки по локализиране 
и установяване, да се предвиди евентуалната 
им поява при изпълнение и т.н. С изучаването на  
статистиката за дефекти и повреди в строи-
телството има възможност да се избегне мно-
гократното им преповтаряне. Това реално ще 
доведе до значително повишаване качеството 
на изпълняваните сгради, като ще бъде по-лесно 
да се идентифицират неудачните архитектурни 
решения и детайли и да се избегнат в бъдеще.

Георги Сотиров

През 2017 г. Универси-
тетът по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ) чества 75 години 
от основаването си. По 
този повод висшето учеб-
но заведение организира 
много различни мероприя-
тия. Едно от събитията 
Учебно-практически се-
минар „Съвременни стро-
ителни технологии“ се 
проведе в самия край на 
2017 г. Форумът беше с 
изцяло практическа насо-
ченост, предназначен за 
завършващите студенти 
от специалност „Строи-
телство на сгради и съ-
оръжения”, специализация 
„Мениджмънт и техноло-
гия на строителството“. 
Това уточни доц. д-р инж. 
Лъчезар Хрисчев, препо-
давател в катедра „Тех-
нология и механизация на 
строителството” в УАСГ.

За своята строител-
на практика разказаха 
гост-лекторите инж. Иво 
Станилов и инж. Николай 
Александров. Инж. Стани-
лов запозна аудиторията 
с темата „Системи за на-
прягане след бетониране 
при строителството на 
сгради и съоръжения”. Той 
подробно представи при-
лагането им на строежи, 
изпълнени през последни-
те няколко години в Бъл-
гария. Лекцията на инж. 
Александров „Дефекти и 
недостатъци на сградите 
и последствията от тях” 
беше посветена на основ-
ните проблеми със сгради-
те, които възникват през 
техния експлоатационен 
период. 

Семинара организира 
Катедра „Технология и ме-
ханизация на строител-
ството”. „Идеята е той 
да стане традиционен и 
да се провежда ежегодно“, 
сподели д-р инж. Лъчезар 

Хрисчев пред вестник 
„Строител“. „Дейността 
ни е насочена в няколко на-
правления. Първото е не-

прекъснато подобряване 
на качеството на обуче-
ние на студентите. То е 
свързано, от една страна, 

с използването на инова-
тивни методи за препо-
даване, разработване на 
нови учебници и пособия 

и др. От друга, специално 
за бъдещите строител-
ни специалисти е изклю-
чително важна практи-
ческата подготовка. В 
тази връзка катедрата 
се стреми към едно тясно 
сътрудничество с КСБ, с 
браншовите организации 
и водещите компании в 
сектора. Голяма част от 
нашите възпитаници ще 
работят именно във фир-
ми членове на Камарата“, 
подчерта доц. Хрисчев. 

Друго направление е 
провеждане на активна 
научноизследователска, 
приложна и внедрител-
ска дейност по отноше-
ние усъвършенстване на 
строителните процеси и 
методите за изграждане 
на сгради и съоръжения. 
Тук активно работят и 
докторантите към кате-
драта, като амбицията е 
все повече млади специа-
листи да правят доктор-
ски дисертации. 

Инж. Иво Станилов

Системите за напрягане след 
бетониране имат редица преиму-
щества пред обикновения стома-
нобетон. Чрез използването на 
тази технология може да се по-
стигне редуциране на размерите 
(напречно сечение) на конструк-
тивните елементи (напр. меж-
дуетажни плочи, стени, колони). 
Вследствие на редуцирането на 
напречните сечения на конструк-
тивните елементи при напряга-
нето след бетониране се постига 
по-малко тегло на конструкцията 
като цяло, а от там и намалена 
маса на конструкцията, което е 
водещо при сеизмичното изследва-
не. Напрягането след бетониране 
позволява по-ранно декофриране, 
вследствие на което - по-бързо из-
пълнение на обекта, от което и по-
малко разходи, в т.ч. за наем на ко-
фраж, механизация и работна сила. 
В напрегнатите след бетониране 
конструкции се влагат и по-малко 
количество армировка и бетон.

Системите за напрягане след 
бетонирането биват два типа - 
със сцепление на напрягащата ар-
мировка с конструкцията и такива 
без сцепление на напрягащата ар-
мировка с конструкцията. 

Системите за напрягане със 
сцепление най-често се разпо-
лагат в напречното сечение на 
конструктивните елементи. След 
напрягането се инжектират с ви-
сокоякостен (циментов) разтвор 

за свързването на напрягащата 
армировка с конструкцията и пред-
пазването й от корозия. 

Според типа на конструкцията 
могат да се разделят на системи 
с възможност за анкериране на до 
5 въжета в един сноп и системи с 
възможност за анкериране на до 
55 въжета в един сноп. Системи-
те за анкериране на до 5 въжета са 
проектирани за използване в сто-
манобетонови плочи. Тези системи 
се характеризират с относително 
плоски анкерни състави и плоски 
каналообразуватели. Именно за 
това са подходящи за използване 
при изпълнението на стоманобе-
тонови плочи при сгради. Въжета-
та се напрягат поединично. Един 
сноп включва от 2 до 5 операции по 
напрягането в зависимост от броя 
на въжетата в снопа.

Системи с възможност за ан-
кериране на до 55 въжета в един 
сноп са проектирани за използване 
при мостови или други съоръжения. 
Тези системи се характеризират с 
цилиндрично оформени анкерни със-
тави и кръгли каналообразуватели. 
Въжетата се напрягат групово – 
един сноп – едно напрягане. 

Системите за напрягане без 
сцепление на напрягащата арми-
ровка с конструкцията по-често 
се разполагат извън напречното 
сечение на конструктивните еле-
менти. Възможно е да се разполо-
жат и идентично на системите 
със сцепление. След напрягането 
се инжектират с греси или восък, 
които не позволяват сцепление 
на напрягащата армировка с кон-
струкцията и я предпазват от 
корозия. По характер и съставни 
елементи на напрягащата система 
те са почти идентични със систе-
мите със сцепление с някои малки 
разлики. Системите без сцепление 
позволяват регулиране на напряга-
щата сила по време на експлоата-
ционния период на конструкцията, 
тъй като напрягащата армировка 
няма сцепление с нея.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

На 12 януари се прове-
де тържество по случай 
патронния празник на Ви-
сшето транспортно учи-
лище в София и 167 години 
от рождението на бореца 
за национална свобода и 
независимост Тодор Каб-
лешков. Честването за-
почна в зала „Юбилейна“ на 
ВТУ, след което продължи с 
полагането на венци пред 
паметника на Тодор Каб-
лешков в двора на училище-
то и пред бюст-паметника 
му в Борисовата градина. В 
същия ден излезе вторият 
за годината брой на вест-
ник „Строител“, в който 
публикувахме интервю с 
проф. д-р инж.-икон. Да-
ниела Тодорова, ректор 
на ВТУ „Тодор Каблешков“. 
Минути преди официална-
та церемония да започне, 
проф. Тодорова благодари 
на изданието за доброто 
сътрудничество през годи-
ните и за пореден път даде 
висока оценка на работата 
на екипа за професионално-
то отразяване на дейност-
та на строителния бранш 
и свързаните с него научни 
и технически постижения. 

Петдесет и една са ус-
пешните години, през кои-
то Висшето транспортно 
училище носи името на 
своя патрон. Ще припом-
ним, че 

Тодор Каблешков е и един 

от пионерите на железо-

пътното дело у нас, 

който с изключителна 
отговорност е изпълня-
вал своите служебни за-
дължения, като умело ги е 
съчетавал с културно-про-
светната и революционна 
дейност. 

В изпълнената до кра-
ен предел зала „Юбилей-
на” отец Георги от храма 
„Света Троица“ отслужи 
празничен водосвет с по-
желание за още по-големи 
успехи на университета, 
за здраве на присъства-
щите гости, студенти и 
преподаватели. Сред тях 
бяха проф. д-р инж. Нико-
лай Георгиев, зам.-ректор 
по учебната дейност на 
ВТУ, проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, изп. директор 

на „Метрополитен“ ЕАД 
и доктор хонорис кауза на 
ВТУ „Тодор Каблешков“, инж. 
Красимир Папукчийски, ген. 
директор на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ), 
доц. д-р Николай Цонков, 
депутат от 44-тото На-
родно събрание, флотилен 
адмирал проф. д.в.н. Боян 
Медникаров, началник на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Ва-
рна, и доктор хонорис кауза 
на ВТУ, проф. д.т.н. Георги 
Михов, ректор на Техниче-
ски университет - София, 
проф. д.т.н. инж. Христо 
Христов, председател на 
Съвета на настоятели-
те на ВТУ, инж. Кирил Ер-
менков, бивш министър на 
транспорта и др.

Празникът откри проф. 
д-р инж. Николай Георгиев. 
„Животът и делото на па-
трона на нашето училище 
са оставили дълбока диря 

в българската история. А 
патронният ни празник е 
и ден за равносметка. На-
дявам се на още по-добра 
и успешна година за прос-
перитета на нашия уни-
верситет“, отбеляза проф. 
Георгиев и даде думата за 
академично слово на проф. 
Даниела Тодорова.

„В историята със злат-
ни букви е записан крат-
кият, едва 25-годишен 
житейски път на младия 
копривщенски възрожде-
нец, герой от Априлската 
епопея и неуморим радетел 
за национално и духовно 
извисяване на един изстра-
дал в своето историческо 
развитие народ. Подвигът 
на този твърде рано съзрял 

мъж е достоен пример за 
поколения българи, завет за 
по-добри бъднини и проспе-
ритет на нацията“, каза в 
приветственото си слово 
проф. Даниела Тодорова. Тя 
подчерта, че 2017 г. е пре-
минала под знака на мно-
жество инициативи, юби-
лейни мероприятия, научни 
конференции, технически и 
фирмени изложения и пол-
зотворни срещи с парт-
ньори от образователната 

сфера и икономиката както 
на национално, така и на 
международно ниво. През 
2017 г. са били сключени 

десетки договори за 

сътрудничество

с образователни ин-
ституции, професионални 
организации и бизнес ком-
пании. Успешно е преминал 
Денят на студентското 
управление. Университе-
тът е бил домакин и на 
няколко международни 
делегации, подписан е и 
меморандум за сътруд-
ничество в областта на 
транспортната инфра-
структура с високопос-
тавени представители 

от гр. Нингбо, Китай. На 
23-тата Международна 
научна конференция „Транс-
порт 2017“ повече от 150 
участници от над 10 стра-
ни са изнесли доклади в 14 
научни направления и са 
обменили ценен опит. 

„Професионалните на-
правления „Комуникационна 
и компютърна техника” и 
„Общо инженерство“ бяха 
акредитирани. Изпълниха 
се и редица национални и 

международни проекти, 
които донесоха на универ-
ситета заслужено при-
знание и потвърдиха за 
пореден път, че при нас не 
само се обучават добри 
професионалисти, но и се 
извършва 

значителен обем научно-

изследователска работа,

което е в унисон с ма-
щабната стратегия на 
академичното ръководство 
за развиване капацитета 
на научния и преподавател-
ския състав на ВТУ“, каза 

още проф. Тодорова.  
По думите й за про-

веждане на качественото 
обучение на студентите 
са реновирани множество 
учебни корпуси, общежи-
тия, зали и аудитории. 
Закупена е и модерна тех-
ника, осигурени са високо-
технологични симулатори 
и апаратура.

„Високото ниво на обу-
чение, което се осъщест-
вява тук, е и

благодарение на изключи-

телно  ерудирания препода-

вателски състав,

 състоящ се от 22 
професори, 35 доценти, 
27 главни асистенти и 
24 асистенти. От тях 
78 притежават образова-
телната и научна степен 
доктор и 7 са доктори на 
науките“, допълни ректо-
рът на ВТУ.

Проф. Стоян Братоев 
подчерта, че 

над 500 служители  

на Софийското метро са 

завършили ВТУ - 

машинисти, специали-
сти по подвижния състав, 
по автоматика и т.н. „Око-
ло 150 студенти в момен-
та се обучават в транс-
портния университет по 
заявка на „Метрополитен”, 
основно за строящата се 
трета линия на метрото”, 
каза още проф. Братоев. 

Имаше нещо много кра-
сиво и затрогващо, когато 
точно в 11 часа военната 
духова музика даде стар-

та за почетното шествие 
пред паметника на Каблеш-
ков във ВТУ. Начело с рек-
торското ръководство и 
официалните гости 

пред гранитния монумент 

на патрона преминаха и 

ветераните железничари, 

хората, отдали целия 
си трудов път за строи-
телството на модерната  
железопътна инфраструк-
тура на страната.

Накрая на тържест-
вената част в универ-
ситета инж. Красимир 
Папукчийски и проф. Да-
ниела Тодорова подписаха 
договор между НКЖИ и ВТУ 
за взаимно подпомагане 
подготовката на кадри 
за железопътния транс-
порт и по-нататъшното 
повишаване на професио-
налната квалификация на 
завършващите висшето 
училище. Документът 
предвижда и ползотворно 
сътрудничество между 
двете институции в ре-
ализация на национални и 
международни проекти в 
сферата на образование-
то, научните изследвания 
и транспортния бизнес. 
След това всички желаещи 
да продължат честването 
се отправиха към бюст-па-
метника на Тодор Каблеш-
ков в Борисовата градина.

„Постигнатото дотук 
не е малко, но и още много 
предстои. Пътят продъл-
жава с категоричната по-
сока към бъдещето, което 
да затвърди извоюваните 
позиции и да докаже, че с 
труд, амбиция и с общи 
усилия можем да направим 
много“, заяви специално за 
в. „Строител“ проф. Тодо-
рова.

Екипът на в. „Строи-
тел” честити патронния 
празник на ВТУ с пожелание 
за още по-чести творче-
ски изяви на неговия пре-
подавателски състав на 
страниците на вестника, 
за още по-тесни професио-
нални контакти в интерес 
на икономиката на стра-
ната.

Проф. Даниела Тодорова 

произнася академичното си 

слово

Подписване на договор за сътрудничество между ВТУ и НКЖИ

На Химна на Република България

Начело със знамето на ВТУ

Паметникът на Тодор 

Каблешков в двора на 

училището

През годините…

Снимки авторът
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Кметът Хасан Азис:

С 8 млн. лв. от европейски проекти, помощ от поне 8 правителства и един кмет 
древният тракийски град става туристически обект за пример

Елица Илчева

Най-големият мегали-
тен обект на Балканите 
Перперикон (Хиперпера-
кион) отдавна е признат 
за уникална археологическа 
находка в световен мащаб. 
Намира се в Източните Ро-
допи, недалече от Кърджали 
в местността Перперек, 
където са открити руини-
те на цял тракийски град. 
Името е известно от сред-
новековни текстове като 
обозначение и на епископи-
ята, и на крепостта, разпо-
ложена на тераса под върха 
на възвишението. От нея е 
запазена висока осмостен-
на кула, която се издига над 
цялата околност. 

Със своето отминало 
великолепие вълнува и ма-
сивният Г-образен дворец, 
дълъг 80 м и широк 30 м. 
Той представлява сложен 
архитектурен комплекс 
от стълбища, коридори и 
зали. В средата се намира 
тронната зала с останки 
от каменен трон. До този 
дворец върху най-високата 
тераса на хълма археоло-
зите са проучили друга по-
добна сграда, чието пред-
назначение ще стане ясно 
след пълното й изследване. 
Внушителните размери на  
двореца и особеното му 
устройство доказват, че е 
имал и религиозно предназ-
начение, и дават основание 
на изследователите да смя-
тат, че това е прорицали-
щето и

прочутото светилище на 

древногръцкия бог Дионис. 

Същото, което учените 
от години търсят на раз-
лични места в Родопите.

Според легендите в 
него живеела пророчицата, 
която при посещението на 
Александър Македонски му 
предсказала, че ще създаде 
огромна империя. На също-
то място същото проро-
чество получил няколко сто-
летия след това, но за своя 
син и бащата на бъдещия 
римски император Октави-
ан Август. 

Първите разкопки на 
Перперикон са направени от 
Стамен Михайлов и Иван 
Балкански. През последни-

те десетина години проуч-
ването продължава проф. 
Николай Овчаров, който ус-
тановява, че по полегатите 
склонове на хълма също има 
врязани в скалата, макар и 
по-малки, постройки. Въз 
основа на изследванията си 
и находките той изгражда 
тезата, че тук още в къс-
ната бронзова епоха (XIV - 
XI в. пр.Хр.) е процъфтявал 
тракийски град към свети-
лището на бога Дионис.

Днес Перперикон въз-
кръсва и предлага непов-
торимо съчетание от уни-
калност в архитектурен, 
исторически, природен и 
мултирелигиозен аспект. 
Свещеното място е дос-
тъпно за туристи бла-
годарение на 10-годишни 
археологически разкопки, 
надграждани с инфраструк-
тура. 

Открити са 11 обекта, 3 

олтара и 4 жилищни сгради. 

Изобщо, не е случайно, 
че всеки видео клип за Бъл-
гария започва с Перперикон. 
Този обект е не просто при-
мер за ефективно усвояване 
на европейските пари, но и 
за това как може да създа-
дем устойчив културен ту-
ризъм.

От 2000 г. се реализи-
рат проекти с финансова-
та подкрепа на държавния 
бюджет, на Европейския 
съюз и други донори, които 
са позволили консервиране-
то и реставрирането на 
част от комплекса, както 

и изграждането на път, 
паркинг, алеи, осветление и 
др. Държавата помага в ли-
цето на 8-9 правителства, 
щедрост има и от страна 
на община Кърджали, която 
от 2012 г. е собственик на 
археологическия комплекс, а 
тази година е заделила 250 
хил. лв. за аварийна консер-
вация. От местната ад-
министрация се похвалиха 
още със създаден виртуа-
лен пътеводител за учени-
ци, укрепени скални масиви, 
изградена инфраструктура.

Над 8 млн. лв. са само 
европейските средства, 
усвоени с четири проекта 
от 2003 г. до сега, като 
първият е още по предпри-

съединителния финансов 
инструмент на ЕС – про-
грама ФАР, а следващите - 
по ОП „Регионално развитие 
2007 - 2013“, INTERREG III и 
БГ 08, съфинансирана от 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство. 

Петият проект, който 

стартира сега, 

е за изграждане на уни-
кален информационен цен-
тър, скрит в земята, пора-
ди факта, че в обхват от 
2 км от обекта е забранено 
строителството. Той ще 
се намира в подножието на 
археологическия комплекс, 

близо до паркинга.
„Информационният цен-

тър е наша голяма мечта. 
Той е една от основните 
части от пъзела, който се 
опитваме да сглобим, и ще 
затвори веригата. Ще ни 
позволи да направим елек-
трификация, с което да се 
пусне изградено с друг про-
ект художествено осветле-
ние“, заяви археологът проф. 
Николай Овчаров, който 
представи проекта в София 
заедно с кмета на Кърджали 
Хасан Азис. 

Туристическият ин-
формационен център ще 
бъде изграден по „Древни-

Перперикон е устойчив в годините проект, сви-
детелство за синергия в действията на местната 
и централната власт. Той е добър пример за поли-
тика на надграждане на проекти и за получаване на 
завършен туристически продукт, какъвто модерни-
ят посетител търси.  

Нужна е целенасочена и последователна полити-
ка, за да се получи продукт като този в Перперикон. 
Липсата на тази последователност е една от язви-
те на останалите археологически обекти. 

Успехът ни обаче се дължи на решаването на 
един изначален проблем – формата на собственост. 
Над 90% от културно-историческите обекти са с 
неизяснен статут или държавна собственост, кое-
то ги ограничава. 

Според мен държавната политика не е последо-
вателна в готовността да предоставя културните 
обекти нито преди, нито след възстановяването 
им.

те Родопи и Егея - Култу-
рен коридор в подкрепа на 
развитието на региона“, 
финансиран по Програма-
та за трансгранично съ-
трудничество INTERREG 
V-А „Гърция - България 2014 
- 2020“. Партньори на общи-
на Кърджали по проекта са 

Регионалният исторически 
музей – Кърджали (РИМ), и 
гръцката община Мароня 
Сапес. Общата стойност 
е 1 411 665 евро, от които 
за местната администра-
ция - 1 200 090 евро, а за 
РИМ - Кърджали - 59 858 
евро. В община Мароня ще 
бъде организиран фестивал 
по темата.

Предстои - също по про-
екта - скалният властелин 
да бъде електрифициран и 
с ефектно осветление да 
акцентира особеностите 
на обекта. Ще бъдат екс-
понирани и два класически 
макета, дело на екипа на 

идеолога на образователния 
културно-исторически парк 
„България на длан“ - режи-
сьора Съни Сънински. Еди-
ният от тях ще представя 
античния Перперикон, а дру-
гият – средновековния град, 
който е доста по-различен.

В рамките на петия 
европейски проект проф. 
Овчаров планира да се осъ-
ществи свързването на 
голямата 35-метрова ба-
зилика, открита в Южния 
квартал, с двореца свети-
лище в комплекса на град-
ския акропол – фактическия 
център и най-висока част 
на скалния град. Това пред-
полага около 0,5-километров 
маршрут по автентични 
улици, разположени на раз-
лични нива.

Проектът е заложено да 
се изпълни за 2 години и да 
приключи в края на 2019 г. 
Проф. Николай Овчаров 
вече обмисля задачите по 
шестия европроект, който 
трябва да бъде изготвен 
през май, а кандидатства-
нето да стане през декем-
ври. По него екипът трябва 
да извърши анестилоза на 
голямата раннохристиян-
ска базилика – тоест да 
възстанови до височина 2 
- 2,5 м стените й с мате-
риали от епохата (IV - V 
век). „Стотици, дори хиляди 
каменни блокове са запазе-
ни както от нея, така и от 
други съседни сгради“, из-
тъкна проф. Овчаров.

За 2016 г. Перперикон 
е донесъл около 200 000 лв. 
приходи, за 2017 г. е въз-
можно и да са повече. Това 
превръща обекта в най-пе-
челившото общинско пред-
приятие, припомниха на 
пресконференция в столица-
та проф. Николай Овчаров и 
кметът на Кърджали Хасан 
Азис. 
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След художествената намеса на 
художника Христо Гелов върху моста 
Alvsborgsbron в Гьотеборг той вече не е 
същият. Творецът прибавя към силуета 
на моста чувствителност и лекота като 
в детска игра. Централните подпорни ко-
лони сякаш са декорирани като блокчета 
от LEGO и привличат погледа отдалеч. 

Проектът на българина има и социа-
лен ефект. За да се справи с работата, 
той е набирал като помощници младежи 
от различни квартали на града, в които 
безработицата е висока.

Пешеходните 

пътеки в Мадрид 

са придобили един 

творчески, различен 

вид от тези, които сме 

свикнали да виждаме 

в България. Те със 

сигурност изпълняват 

съществена функция, 

но повечето от тях 

са просто бели ивици, 

подредени върху сивия 

асфалт. За българския 

художник Христо Гелов обаче те изобщо не са скучни.

Художникът превръща ивиците в цветно изкуство, което е част от 

неговия проект „Забавни кръстосвания“ (Funnycross). Използвайки 

уникални багри и геометрични шарки, Гелов вдъхва живот на 

обикновените испански улици. „Метафората“ мост между два бряга 

„е отправната точка на тази артистична намеса“, пише българинът. 

Това не е само естетическо творение - художникът също се надява, че 

благодарение на смело оцветените пунктове ще привлече вниманието 

на всички участници в движението.

Елица Илчева

Най-големият в све-
та леден хотел, намиращ 
се в селището Юкасярви 
(Jukkasjarvi), разположено на 
200 километра от Арктиче-
ския кръг в шведската част 
на Лапландия – Icehotel, и 
тази година отвори врати. 
Той е построен през 1992 г. 
и за изминалите 20 години е 
преминал през метаморфо-
зата от малко иглу до раз-
кошен дворец от лед и сняг 
на площ от 5500 кв. метра. 
Уникалният комплекс се пра-
ви наново всяка година, като 
най-известни световни ди-
зайнери поемат работата 
по създаването на оригинал-
ните пространства и ин-
териора по зададена тема. 
Всеки път тя е различна, за 
да е интересно за гостите 
да го посещават отново и 
отново.

За 2018-а 35-те стаи и 

апартаменти са оформени 
от 36 художници от 17 стра-
ни в света. Само за строи-
телството са използвани 30 
хиляди куб. метра сняг и лед, 
а за създаването на ледени-
те скулптури и мебелите 
вътре са били необходими 
още 500 тона кристално 
чист лед, „добит“ от близка-
та река. 

Реконструкцията на 
площта, която също се мени 
година след година, като 
сега е 1000 кв. м, струва 
около 520 хиляди долара. До-
сещате се, че всяка стая е 
напълно функционална и е 
създадена предимно от лед 
и сняг. Гостите могат да 
изберат един от стандарт-
ните или тематични апар-

таменти, украсени 
с авторски ледени 
скулптури, както и 
категория „лукс“. Ле-
дът се използва не 
само за създаване 
на произведения на 
изкуството, но и за 
мебели и предмети 
от бита като чаши 
за напитки.  

Освен това на 
територията на хо-
тела можете да по-
сетите не по-малко 
впечатляващия ле-
ден Absolut Ice Bar 
на едноименната 
шведска марка вод-
ка, също така леде-
на църква, както и 

ледена арт галерия „Аврора“. 
Е, за да се насладят на 

приказната красота на хо-

тела, гостите му трябва 
да се примирят с някои би-
тови неудобства. Например 
банята се намира в друга 
сграда, до която се стига 
през улицата. В стаите 
няма телевизори и елек-
тричество. Температура-
та вътре пък се поддържа 
на минус 5°С.

Но явно за любителите 
на студа и северната ек-
зотика, които всяка година 
пристигат тук в търсене 
на нови усещания, това не е 
проблем. За година посети-
телите са около 50 000 души 
от целия свят. Защото все 
пак това е най-големият в 
света леден хотел и пред-
лага на гостите си дори 
място, където може да се 
сключи брак. Освен това се 
организират сафари със сне-
гоходки, обиколки за наблю-
даване на Северното сияние 
и разходки с шейни, теглени 
от кучета или елени. Цените 
за нощувка в Icehotel тръг-
ват от 3200 шведски кро-
ни (370 евро) за двуместна 
стая. Работното му време 
пък е от декември до среда-
та на април. 

Художникът Христо Гелов е 

великотърновец, който от дълги 

години работи в чужбина. Тръгва да 

емигрира в Канада, но стига до Испания 

и се установява там. В родния си град 

завършва Факултета по изобразителни 

изкуства на Великотърновския 

университет. После следва „Стенопис“ 

в Националната художествена академия. 

В Испания прибавя към дипломите си и 

тази от „Графични технологии“ в Univer-

sidad de Complutense, Мадрид

„Използвам метафората за връзката между два бряга. Не съм 
търсил само естетиката, водеше ме и идеята, че така оцветени, 
местата за пресичане ще привличат повече вниманието на шо-
фьорите“, казва Гелов.

Още едно интересно урбанистично решение на българския ху-
дожник, който живее в Мадрид, е ефектното декориране на пешеход-
ни пътеки в столицата на Испания. Те вече не са същите, а испан-
ците, които все пак имат и Салвадор Дали, и Антонио Гауди, са във 
възторг от творбите на Гелов. Проектът на българския художник 
се казва Funnycross. Всички негови зебри имат задължителните бели 
райета. Между тях той вкарва своите невероятни геометрични 
фигури, като е превърнал десетки места в шарен асфалт. 

През 2012 г. Гелов създава собствен творчески екип - Оpen street 
art за Urban and Action art, в Мадрид. Печели голямата награда в със-
тезанието McLauren wall-to-wall в Монреал.

Арт стая „Опасно тънкият лед“, дизайнер 

Франциска Агравал

Апартамент „Чудовища“, дизайнери Нони и Йохан Каупи

Арт стая „Кралицата на 

севера“, дизайнери Емили 

Стил и Себастиян Делува

Арт стая „Последното яйце 

на Фаберже“, дизайнери 

Томаш Чайковски и Ерик 

Маркс

Арт стая „Сияние“, дизайнери Натсуки Саито и Шанго Саито

Арт стая „Следвайте белия заек“, дизайнери 

Анна-София Мааг и Никълас Байман

Арт стая лукс – „Невидимата армия“, 

дизайнери Нина Хедман и Лена Кристрьом

Апартамент „Кинг-Конг“, дизайнер Lkhagvadorj 

Dorjsuren
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Възстановяване на пътни настилки след отстра-
няване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на 
територията на град Пловдив и област Пловдив”

Наименование: „Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация 
на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“

Наименование: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща 
инфраструктура на пристанищен терминал Лом“

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация 
на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно 
Договор №13/07/2/0/00617

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи за подобря-
ване проводимостта на речното легло на р. Елийска през гр. Полски 
Тръмбеш“, по проект е-МС code ROBG-137, програма ИНТЕРРЕГ – „Румъ-
ния - България 2014 - 2020”

Наименование: „Поддръжка и ремонт на помещения за настаня-
ване”

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Ва-
зов” в гр. Септември, община Септември”

Наименование: Изграждане на обект „Общежитие към МБАЛ Сви-
ленград" в УПИ I, кв. 1А, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград“

Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на част от улич-
на мрежа на с. Долни Главанак /улица от о.т. 32-34-35-36-57-56-55-65 до 
о.т. 66; улица от о.т. 50-51-52-53 до от. 55; улица от о.т. 28-37-54-53 
до о.т. 67/

Наименование: Строително-монтажни работи

Възложител: Водоснабдяване и канализация 
ЕООД
Oсн. предмет: 45453100
Прогнозна стойност: 9 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/02/2018    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

- Пловдив, бул. „Шести септември” 250.
Дата: 19/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Невяна Божилова, юрк Ка-
терина Дончева
Факс: +359 32635-431
Адрес: бул. „Шести септември“ №250
Адрес на възложителя: www.vik.bg
Телефон: +359 32605-945/+359 32605-955
E-mail: vik_op@vik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=824157&mode=view

Възложител: Община Цар Калоян
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 2 164 712.25 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/02/2018    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: гр. Цар Калоян, пл. 
„Демокрация“ №1, етаж. 2, заседателна зала
Дата: 12/02/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: Илия Неделчев Илиев - гл. екс-
перт СД
Факс: +359 84242388
Адрес: пл. „Демокрация“ №1
Адрес на възложителя: 
http://www.tsarkaloyan.eu
Телефон: +359 84242316
E-mail: tsarkaloyan@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823880&mode=view

Възложител: Клон-териториално поделение 
Лом на Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура”
Oсн. предмет: 45241000
Прогнозна стойност: 2 100 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Лом, ул. „Прис-
танищна"№21 - административна сграда, 

4-ти етаж, офис на Клон-териториално по-
деление Лом на ДП „ПИ"
Дата: 12/02/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: инж. Иван Иванов
Факс: +359 97166972
Адрес: ул. „Пристанищна“ №21
Адрес на възложителя: http://www.bgports.bg
Телефон: +359 97168384
E-mail: office.lom@bgports.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=824325&mode=view

Възложител: Община Ракитово
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 831 919.64 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 380
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Раки-
тово, гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров" №57

Дата: 09/02/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Светлана Василева - гла-
вен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защи-
та на потребителите
Факс: +359 35422253
Адрес: ул. „Иван Клинчаров“ №57
Адрес на възложителя: www.rakitovo.info
Телефон: +359 35422044
E-mail: rakitovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823954&mode=view

Възложител: Община Полски Тръмбеш
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 904 619.32 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
09/12/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Полски Тръмбеш - 4 етаж
Дата: 15/02/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: Катя Илиева – нач.-отдел Ре-
гионална политика, програми и проекти и об-
ществени поръчки
Факс: +359 6141-6945
Адрес: ул. „Черно море“ №4
Адрес на възложителя: www.trambesh.eu
Телефон: +359 6141-4133
E-mail: obshtina_pt@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=824315&mode=view

Възложител: Главна дирекция Гранична поли-
ция - МВР
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 470 450.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/02/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Главна дирекция 
Гранична полиция - МВР, гр. София, бул. „Кня-
гиня Мария Луиза“ №46

Дата: 12/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Станислав Славов; Ваня Авра-
мова; Ани Илиева
Факс: +359 29885867
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №46
Адрес на възложителя: ttp://mvr.bg/gdgp/ди-
рекцията
Телефон: +359 78557120/ +359 29824960/ +359 
29823260
E-mail: nsgp@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823529&mode=view

Възложител: Община Септември
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 464 577.97 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/02/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Септември 
- гр. Септември, ул. „Александър Стамболий-
ски” №37А, заседателна зала

Дата: 08/02/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Кирил Герасимов
Факс: +359 35617779
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №37А
Адрес на възложителя: http://www.septemvri.
org
Телефон: +359 35617777
E-mail: municipality@septemvri.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823774&mode=view

Възложител: Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение - Свиленград ЕООД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 463 333.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/02/2018    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: гр. Свиленград, ул. 
„Сан Стефано“  №1, ет. 5, заседателна зала

Дата: 19/02/2018    Местно време: 09:30 
За контакти: Таня Димитрова
Факс: +359 37971534
Адрес: ул. „Сан Стефано“ №1
Адрес на възложителя: http://mbalsvilengrad.
com/
Телефон: +359 37974072
E-mail: mbalsv@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823430&mode=view

Възложител: Община Маджарово
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 416 153.44 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Общинска адми-
нистрация - Маджарово, гр. Маджарово, ул. 
„Петър Ангелов” №1, ет. 2, заседателна зала

Дата: 19/02/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: Милко Армутлиев
Факс: +359 3720-2302
Адрес: ул. „П. Ангелов“ №1
Адрес на възложителя: 
http://www.madzharovo.bg
Телефон: +359 3720-2220
E-mail: madjarovo@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823987&mode=view

Възложител: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 493 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08/02/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" - гр. 
Варна, ул. „Васил Друмев" №73

Дата: 09/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Радко Радев
Факс: +359 52303163
Адрес: ул. „Васил Друмев“ №73
Адрес на възложителя: 
http://pp.naval-acad.bg/
Телефон: +359 52552226
E-mail: naval_acad_legal@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=823696&mode=view

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА
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Eкип cпeциaлиcти oт 
yнивepcитeтa Пapдю, Ин-
диaнa, cъздaдe нoвa кoм-
пютъpнa cиcтeмa, кoятo 
мoжe дa изпoлзвa cтaн-
дapтнaтa Wi-Fi мрежа 
зa ocъщecтвявaнeтo нa 
3D видeoвpъзкa c виcoкa 
peзoлюция c пoмoщтa 
нa мoбилни ycтpoйcтвa. 
Авторите нa  нoвaтa 

тexнoлoгия ca yвepeни, 
чe тя щe нaмepи шиpoкo 
пpилoжeниe в мeдицинaтa 
и  кpиминaлиcтикaтa. 
Cиcтeмaтa ce нapичa 
Ноlоstrеаm и пpeoбpaзyвa 
3D видeoтo в 2D фopмaт 
c изпoлзвaнeтo нa cтaн-
дapтни aлгopитми зa кoм-
пpecия.

Зa  дa  ce  изпoлзвa 
Ноlоstrеаm, e нeoбxoдимo 
oбeктът пъpвoнaчaлнo дa 
ce cкaниpa c 3D кaмepa. 
Изoбpaжeниeтo ce фop-
миpa чpeз пpoeктиpaнe нa 

cтpyктypиpaни шaблoни, 
кoитo дaвaт възмoжнocт 

нa кaмepaтa дa oпpeдeля 
фopмaтa и дълбoчинaтa нa 

предмета. Cлeд тoвa 
cиcтeмaтa пpeдcтa-
вя oбeктa кaтo мpeжa 
oт пpecичaщи ce ли-
нии, oбpaзyвaщи тpи-
ъгълници. Haлaгaнeтo 
нa oбикнoвeнoтo 2D 
видeo  въpxy  тaзи 
мpeжa дaвa тeкcтypa 
нa предметите и ги 
пpaви  peaлиcтич -
ни.  Пo тoзи нaчин 
cтaвaт възмoжни 
зaпиcът, кoмпpecи-
ятa, пpexвъpлянeтo 

и дeкoмпpecиpaнeтo нa 
xoлoгpaфcкo видeo в peaл-

нo вpeмe.
„Дoкoлкoтo ни e из-

вecтнo, тaзи cиcтeмa 
e пъpвaтa в cвeтa, кoя-
тo мoжe дa излъчвa 3D 
cъдъpжaниe  c  виcoкa 
peзoлюция в peaлнo вpeмe“ 
– кaзвa pъкoвoдитeлят нa 
пpoeктa Cyн Чaн.

C ъ з д a т e л и т e  н a 
Ноlоstrеаm пoдчepтaвaт, 
чe 3D изoбpaжeниятa ca 
тoлкoвa тoчни, чe нoвaтa 
cиcтeмa мoжe дa ce из-
пoлзвa зa диaгнocтикa нa 
paзлични зaбoлявaния oт 
paзcтoяниe.

В Китай построиха първото ви-
енско колело без спици. То е високо 
145 м и е с диаметър от 125 м и спо-
койно може да се нарече инженерно 
чудо. За строителството на колело-
то са използвани 4,6 тона стомана.

Футуристичното съоръжение се 
намира на 540-метров мост в град 
Уейфан в Източен Китай. Колелото 
има 36 кабинки, като всяка може да 

побере 10 човека. В тях има теле-
визори и безжичен интернет. Едно 

пълно завъртане на колелото става 
за 28 минути. 

James Law Cybertecture създадоха евтин дом – Opod, 
който е изработен от рециклирана бетонна тръба. Той е 
предназначен за млади хора, които се борят с жилищните 
разходи в големите градове по света. Новият иновати-
вен модел на малките къщи беше представен в Хонконг. 

Постройките са с големина от малко над 2,5 м в диа-
метър, а приблизителната им площ е 30 кв. м. Предназна-
чени са за един или двама души. Интериорът е оборудван 
със стандартните удобства, включително хол с диван, 
който става на легло, мини хладилник, баня, душ и доста-
тъчно място за съхранение на дрехи и лични вещи.

Според проектанта арх. Джеймс Лоу малките домове 
са много практични и евтини. Въпреки че всеки един от 
тях тежи рекордните 22 тона, те не изискват много 
усилия за монтажа и могат лесно да бъдат закрепени 
един към друг, което намалява разходите още повече.

Тръбите се подреждат лесно и могат да бъдат ин-
сталирани в малки неизползвани пространства в гра-
довете. 

Tesla планира да революционизира соларната индус-
трия. От технологичния гигант заявяват, че са започ-
нали да произвеждат соларни керемиди за фотоволта-
ични покриви. 

Наред с всичко това Tesla започва инсталирането 
на соларни покриви за собственици на жилища, които 
са служители на фирмата. Компанията отбелязва, че 
това включва проверка на надеждността на стъкле-
ните плочки и тестването на атмосферните влияния 
върху тях.

Продължава конфигурирането на оборудването в 
гигафабриката, за която Tesla има амбициите да дос-
тигне 1 GW годишно производство на соларни клетки 
и модули. Това ще я направи най-голямата PV фабрика в 
Западното полукълбо.

Hyundai  планира да 
въведе най-малко 18 нови 
модела екологични авто-
мобили до 2025 г. Произ-
водителят вече започна 
серията с Hyundai Nexo 
– SUV с водородни го-
ривни клетки, който де-
бютира на изложението 
CES в Лас Вегас. Nexo е 
вторият SUV с горивни 
клетки на Hyundai, след-
вайки Tucson FCEV, който 
се сдоби с куп подобрения 
наскоро.

Hyundai Nexo се базира 
на изцяло нова платформа. 
Тя не само е по-лека, но и 
позволява по-добро ком-
плектоване на компонен-
тите на горивните клетки 
и големия набор батерии. 
В сравнение със стария 
Tucson FCEV Nexo е по-го-

лям във всяко отношение. 
Той има повече вътрешно 
пространство, но новата и 
по-лека платформа в съче-
тание с по-мощния задвиж-
ващ блок от водородни го-
ривни клетки дава на Nexo 
много по-добри резултати 
навсякъде.

Nexo се задвижва от 
електрически мотор с 
мощност 120 кВт. Има и 
по-голям комплект бате-
рии - 40 кВт, но най-добра-
та му характеристика е 
шофирането на дълъг път. 
Той може да измине близо 
600 км наведнъж и може на-

пълно да се зареди за пет 
минути.

Също така колата 
притежава и асистент за 
движение по магистрала и 
автоматично настройва 
кормилното управление, 
за да центрира Nexo в из-
браната лента. Система-
та работи при скорости 
между 0 и 145 км/ч и на 
магистрали, и на градски 
улици. Тя използва сензори 
и картографски данни за 
автоматично регулиране 
на скоростта на автомо-
била.

Nexo има и нова Remote 
Smart Assist Parking систе-
ма, която позволява на ав-
томобила да се паркира са-
мостоятелно или да излезе 
от паркомястото си със 
или без шофьор в колата.

Учени от MIT са създали нов некон-
венционален материал, който е много 
ефективен при съхраняването и ос-
вобождаването на топлинна енергия 
и може да се използва като батерия. 
Наречен AzoPMA, новият пластмасов 
полимер може да задържа 100 пъти по-
вече топлинна енергия от водата.

Изследванията върху AzoPMA са 
ръководени от Джандапани Венка-
тараман, химик от Университета в 
Масачузетс. Материалът е получил 
своето име заради състава си от 
азобензенов полиметакрилат. AzoPMA 
може да задържа много топлинна енер-
гия, защото превключва между две 
конформации или форми в зависимост 
от топлината. Когато материалът 
се нагрява, молекулите в него се пре-
нареждат и заемат „високоенергий-
на“ позиция, която се сочи като много 
ефективна при съхраняването на то-
плинна енергия. Когато материалът 
се охлажда, те се връщат в ниское-

нергийната си форма и освобождават 
топлинната енергия.

Потенциалът на топлинната ба-
терия изглежда безкраен. „Термалните 
батерии днес са там, където електри-
ческите батерии са били преди век“, 
казва професорът от MIT д-р Джефри 
Гросман, който е ръководил подобни 
проучвания с термобатерии. Той вижда 
приложението на материала в генера-
ционни системи, които са отдалечени 
от електропреносната мрежа. „Пред-
ставете си, когато отидете на към-
пинг, да зареждате батерията, докато 
се разхождате, и после да използвате 
енергията, за да приготвите вечерята 
си“, споделя още д-р Гросман.

AzoPMA може да се използва и като 
негоривен материал в соларни термич-
ни пещи, като компонент на големи 
батерии на ниво домакинство или раз-
пръснати в мрежа от малки дялове, на-
пример за стопяване на сняг след буря 
без нужда от електричество.

Стартиращата компания 
Ryze е обединила сили с DJI, един 
от лидерите на пазара на дро-
нове, за създаване на продукт, 
наречен Tello. Той ще може да 
остава във въздуха за 13 мину-
ти и ще е оборудван със 720p 
камера. Машината ще разпола-
га с автоматична система за 
разпознаване на препятствия и 
ще каца безопасно сама в случай 
на загуба на връзка с оператора. 
За това ще се грижи процесор на 
Intel. Основната идея на автори-
те на дрона е той да е достъпен 
до повече хора, като за целта 
цената му ще бъде само 99 до-
лара. Очаква се продуктът да се 
появи на пазара през март. Той 
ще се продава в онлайн магазина 
на DJI.
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„През  настоящата 
година община Виена ще 
инвестира 120 млн. евро в 
строителството на нови 
училища, в разширяването 
или в санирането на съ-
ществуващите“, съобща-
ва зам.-кметът по образо-
вание Юрген Чернохорски. 
От новите класни стаи и 
спортни съоражения ще се 
възползват 112 000 учени-
ци. 

Одобрени са общо 12 
проекта. В момента те 
са в процес на планиране 
или реализация като на-
чалното училище на улица 
„Мителгассе“ във виенския 
район „Марияхилф“, което 
трябва да бъде завършено 
до края на 2018 г. Тук ще 
бъдат изградени допъл-
нителни сгради, в които 

ще има девет нови клас-
ни стаи, зала за трудово 
обучение, библиотека, 
спортен салон, кухня и 
пространство за свобод-
но време.

Началното училище в 
район „Флоридсдорф“ ще 
бъде разширено до есента 
на 2018 г. с девет класни 
стаи, една спортна зала и 
нови санитарни помеще-

ния. В същата сграда се 
помещава и средно учеб-
но заведение, за което се 
предвиждат 12 нови класни 
стаи, зали за компютърно 
и трудово обучение, биб-
лиотека и допълнителни 
административни поме-
щения.

И учениците в начал-
ното училище в район „Си-
меринг“ ще влязат в нова 

монолитна пристройка. 
Едновременно със стро-
ежа й ще се извършва 
и саниране на старото 
здание. След приключване 
на ремонтните дейности 
там ще учат 12 класа, за 
които е осигурено цело-
дневно обучение. Строи-
телно-монтажни работи 
предстоят и в други сред-
ни учебни заведения в „Си-
меринг“. 

Интересни са планове-
те за учебното заведение 
на „Енкплац“. То ще бъде 

разширено с пристройка 
и четири спортни зали от 
типа „активни сгради“. 
Пристройката, която ще 
бъде изпълнена от дърве-
ни модули, е с достъпна 
архитектурна среда и ще 
осигури място за 13 нови 
класа и 500 кв. м покривно 
пространство за спорт и 
почивка. Това е пилотен 
проект с концепция, на-
речена Smarter Together. 
Той предвижда изгражда-
нето на фотоволтаична 
централа и използване на 

геотерми в комбинация с 
термопомпи за производ-
ството на енергия. Освен 
това там ще бъде напра-
вена и термична соларна 
инсталация, която ще по-
дава излишната топлинна 
енергия в топлопреносна-
та мрежа. За осигуряване 
на оптимално качество 
на въздуха в спортните 
пространства е пред-
видено изграждането на 
вентилационна система 
с повторно използване на 
топлината.

През идните 12 месеца се  
очаква да бъдат завършени 
сгради, проектирани от някои 
от най-големите имена в ин-
дустрията, включително Томас 
Хедъруик и Кенго Кума. Сред 
най-любопитните откривания 
тази година са стъклена съдеб-
на палата в Париж, небостър-
гач, тънък колкото молив, в Ню 
Йорк, и големият Lakhta Center в 
Санкт Петербург. Последният е 

на път да се превърне в новата 
най-висока сграда в Европа, но 
се очаква Азия отново да движи 
напред глобалното строител-
ство на небостъргачи.

Най-високата сграда през 
2018 г. ще бъде 527-метровата 
кула China Zun Tower в Пекин, ако 
бъде завършена по план. Сред за-
бележителните високи кули, кои-
то ще изникнат в Китай тази 
година, са Leeza SOHO на Заха 

Хадид, извита стъклена кула, 
също в Пекин, която разполага 
с най-високото преддверие в 
света.

С р е д  н о в и т е  д ъ р в е н и 
кули през 2018 г. е Framework, 
25-метрова жилищна струк-
тура в Портланд, щата Оре-
гон. Тя е проектирана от Lever 
Architecture и се очаква да се 
превърне в най-високия дървен 
небостъргач в САЩ.

Испанският милиар-
дер и основател на мод-
ната империя Inditex 
Амансио  Ортега  e 
внесъл капитал от 100 
млн. долара в испанския 
клон на компанията си 
за недвижими имоти 
Pontegadea España, по-
казва информация, пуб-
ликувана в Централния 
търговски регистър 
(BORME). През ноем-
ври м.г. Ортега реор-
ганизира Pontegadea 
Inmobiliaria, като съз-
даде нов филиал за ис-
панските си имоти с 
име на фирмата Torre 
Norte Castellana, която 
по-късно беше преиме-
нувана на Pontegadea 
España. Новият център 
ще отговаря за по-го-
лямата част от биз-
неса с недвижимости 
на Амансио Ортега в 
Испания, който се оце-
нява на повече от 1,6 
млрд. евро. Той включ-
ва здания като кулата 
Torre Cepsa в Мадрид, 
проектирана от бри-
танския архитект Нор-

ман Фостер.
Според испанските 

медии реорганизаци-
ята е правна формал-
ност за опростяване 
на управлението на 
бързо растящия биз-
нес на компанията. 
Pontegadea Inmobiliaria 
има отделни фирми в 
САЩ, Франция, Вели-
кобритания и Южна 
Корея, които се зани-
мават с управлението 
на бизнеса с недвижи-
ми имоти във всяка от 
страните.

В същото време 
фирмата Partler 2006, 
която попада под шап-
ката на Pontegadea и 
притежава 9,284% от 

Inditex, се сля с RL30 
Inversiones - собстве-
ник на сграда номер 32 
на известната улица 
Gran Via в Мадрид, къ-
дето се намират едни 
от най-големите ев-
ропейски магазини на 
ирландската верига за 
дрехи Primark.

Освен Torre Cepsa, 
купена  за  490  млн . 
евро, и №32 на улица 
Gran Vía, сред прите-
жаваните от Орте-
га недвижими имоти 
попадат още култови 
сгради в Мадрид, като 
кулата Torre Picasso и 
здание 79 на булевард 
Paseo de la Castellana, 
където се намира най-

големият магазин на 
Zara в света.

През 2017 г. основа-
телят и главен акцио-
нер в Inditex инвестира 
общо 1,26 млрд. евро 
в дивиденти на компа-
нията чрез Pontegadea 
Invers iones и Part ler 
2006, а през 2016 г. Ор-
тега влага 1,11 млрд. 
долара. Той приключ-
ва 2016 г. с активи в 
недвижими имоти на 
стойност 6,72 млрд. 
долара, което е пови-
шение с 661 млн. евро 
спрямо предишната го-
дина. Те са групирани в 
Pontegadea Inmobiliaria - 
компания, чиято нетна 
стойност през 2016 г. 
е 6,48 млрд. евро. Тя е 
увеличила стойност-
та си с 5,46 млрд. евро 
спрямо 2015 г.

Магнатът, който 
инвестира повечето 
от дивидентите си от 
акции на Inditex в сек-
тора на недвижимос-
тите, има най-голямо 
портфолио от имоти в 
Испания.

Република Сърбия избра чет-
въртия по големина летищен 
оператор в света VINCI Airports 
за концесионер на белградското 
й летище „Никола Тесла“. Догово-
рът за управление и разширение 
на аерогарата е 25-годишен и 
се очаква да бъде подписан през 
първото тримесечие на тази го-
дина. Общият финансов ефект 
от сделката ще бъде в размер на 
1,5 млрд. евро.

За летището в Белград офер-
тата на VINCI Airports включва 
авансово плащане на 501 млн. 
eвpo, инвecтиции oт 732 млн. 
eвpo плюс годишни кoнцecиoн-
ни тaкcи в размер мeждy 4,3 и 
16 млн. евро.

С 5,3 млн. пътници за 2017 г. 

аеропортът е най-големият в 
Сърбия и функционира като хъб на 
националния превозвач на страна-
та Air Serbia, който осигурява по-
вече от 50% от трафика на аеро-
гарата. Като концесионер VINCI 
Airports се ангажира да привлече 
в Белград допълнителни полети 
от над 200-те компании, с които 
летищният оператор работи. 
Според базирания във Франция 
конгломерат Сърбия има силен по-
тенциал за икономически растеж.

Мрежата на VINCI Airports об-
хваща 35 летища в шест държа-
ви – Япония, Португалия, Камбо-
джа, Доминиканската република, 
Чили и Франция. Обслужила е над 
132 млн. пътници през миналата 
година.

Снимки Raumkunst
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Максим Ешкенази ще 
дирижира концерт с учас-
тието на новата звезда 
на цигулката Алекси Кени. 
Младият американски му-
зикант ще гостува за 
първи път на родна сцена 
на 31 януари в зала „Бъл-
гария“, като събитието е 
част от поредицата „Кон-
цертмайсторите“. Але-
кси Кени ще свири заедно 
с Оркестъра на „Класик 
ФМ радио“. Той ще изпъл-
ни „Концерт за цигулка и 
оркестър в ми минор“ от 
Феликс Менделсон Бар-
толди. 

Програмата на съби-
тието съдържа още „Сим-
фония №4 „Италианска“ 
от Менделсон и „Концер-
тино за кларинет“ от К. 
М. фон Вебер със специал-
ното участие на младата 
българска кларинетистка 
Ангелина-Огняна Гочева – 
носител на наградата на 
„Кантус Фирмус“ от кон-
курса „Млади виртуози“ 
през 2017 г.

„Талант, който тряб-
ва да наблюдаваме“, така 
в. „Ню Йорк Таймс“ опреде-
ля 23-годишния американ-
ски цигулар Алекси Кени. 
На 19-годишна възраст 
той печели конкурса на 
„Гилдията на концертните 
изпълнители”, което води 
до неговия успешен де-

бют в престижната зала 
„Карнеги Хол“ в Ню Йорк. 

Алекси е роден в Пало 
Алто (Калифорния) през 
1994 г. и има бакалавър-
ска степен по музика от 
Консерваторията на Нова 
Англия в Бостън, където 
завършва следването си 
като студент на Доналд 
Уайлърщайн и Мириам 
Фрийд.

През този сезон той 
ще дебютира със сим-
фоничните оркестри на  
Детройт, Кълъмбъс, Ка-

лифорния и Амарило. Ос-
вен това ще изнесе кон-
церти със Симфоничния 
оркестър на Санта Фе, с 
„Лас Вегас Симфони” и ще 
представи няколко камер-
ни рецитала в „Карнеги 
Хол“ заедно с пианистка-
та Рената Гутман.

Максим Ешкенази е 
един от най-изявените 
български диригенти. 
Наред с популярната по-
редица „Фортисимо“, съз-
дадена от него, той про-
дължава и своята силна 

серия от концерти с Ор-
кестъра на „Класик ФМ 
радио“ в рамките на цикъ-
ла „Музиката на Америка“, 
където солисти са били 
световноизвестните му-
зиканти Джошуа Бел, Гил 
Шахам, Пинкас Цукерман, 
Мидори Гото, Елизабет 
Питкерн и др.

Билетите за концерта 
на Алекси Кени са на цени 
между 20 и 50 лева, като 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Ticketsbg.

Когато Хеда Хелберг 
така и не се завръща от 
екскурзията си в Италия, 
където е заминала, за да 
преживее мъката от смърт-
та на баща си, нейният съ-
пруг открива, че животът 
на изчезналата му съпруга 
всъщност е обвит в мисте-
рия. Оказва се, че тя изобщо 
не е напускала Осло и дори 
нещо повече – изглежда, че 
по някакъв начин е свърза-
на с убийството на безза-
щитен старец, извършено в първия ден от ловния 
сезон.

Разследващият репортер Хенинг Юл се замесва 
в случая, след като бившата му съпруга Нора се 
включва в търсенето на изчезналата жена, с която 
някога е била приятелка. Отчуждената двойка на-
влиза в дълбоки води, когато добре пазените тайни 
на едно от най-богатите семейства в Норвегия 
започват една по една да излизат наяве.

Но Хенинг носи и друго непоносимо бреме – той 
продължава да разследва необяснимия пожар в дома 
си, довел до смъртта на шестгодишния му син. 
Изненадващо за него двата случая може би крият 
връзка, която най-накрая ще го отведе до виновника 
за трагедията. Хенинг се изправя срещу сериозни 
заплахи от всички страни – както срещу него са-
мия, така и срещу Нора – и е готов да рискува всич-
ко, за да разкрие зловеща мрежа от тайни, която 
води до мрачното сърце на европейската история.

Норвежкият писател Томас Енгер не създава 
просто заплетени криминални романи с неочаквани 
обрати и напрежение до последната секунда - той 
изважда на показ най-тъмните кътчета на човеш-
ката природа, като ги противопоставя на благо-
родния стремеж към откриването на истината и 
възтържествуването на справедливостта.

Алекси Кени е само на 23 години, но вече се радва на сериозен успех

„Талант, който трябва да наблюдаваме“, така 

в. „Ню Йорк Таймс“ определя 23-годишния 

американски цигулар Алекси Кени

Максим Ешкенази е един от най-изявените 

български диригенти

Те ще представят 
последното си шоу 
„Мълния“

Прочутите илюзионисти братя Сафро-
нови ще гостуват за първи път в България. 
Те ще представят новото си шоу „Мълния“ 
в зала 1 на НДК (11 февруари) и в Двореца 
на културата и спорта във Варна (13 фев-
руари). В най-новия им спектакъл иноватив-
ните технологии се преплитат с илюзия, 
магия и каскади.  

Престижното списание Forbes определя 
братя Сафронови като „Илюзионисти номер 
1 в Русия“. За последните 15 години вълшеб-
ните им спектакли са изумили повече от 5 
милиона зрители по света.

- „Ходене по стена“ – номер, в който Сергей Сафро-
нов изкачва вертикална стена с височина 15 метра 
при температура –20 градуса по Целзий;

- „Опасен влак“ – През Илия Сафронов минава… 
влак, а в кулминацията той остава невредим. Илюзи-
ята е готвена повече от три години;

- „Преминаване през стена“ – Сергей Сафронов 
преминава през тухлена стена на сграда, след което 
илюзионистът се показва през прозореца й;

- „Измъкване от аквариум под вода“ – номер, в кой-
то Сергей Сафронов излиза от тесен аквариум, пълен 
с вода, за 1,30 минути, освобождавайки се от белезни-
ци и четири катинара, заключващи капака на съоръже-
нието. Легендарната илюзия е изпълнена за първи път 
от великия Хари Худини през 1907 г.

Авангардната певица Sevdaliza 
ще се изяви на сцената на НДК в 
София на 10 февруари. Родена в Иран 
и пребиваваща в Холандия, 30-годиш-
ната изпълнителка вече има зад 
гърба си професионална баскет-
болна кариера, късометражен филм 
и дебютен албум с 16 емоционални 
песни.

Sevdaliza напуска Техеран на 5-го-
дишна възраст, а на 16 прекрачва 
прага на музиката сама. Благодаре-
ние на дисциплината, която й дава 
спортът, достига висините на из-
куството и създава музика, която 
трудно може да бъде описана. Ми-

ксира стилове като трип-хоп, пънк, 
нео соул, алтърнатив R&B и грайм, 
но не пропуска да добави и други жа-
нрове, с които да изпъстри образа 
си. Освен чрез музиката тя прави 
голямо впечатление и с визуалните 
преживявания, в които потапят кли-
повете й.

„Музиката не е само музика, а и 
визия. Обичам да създавам хипно-
тични образи, всеки със собствена 
тежест“, споделя Sevdaliza.

Текстовете й почти винаги са 
повлияни от велики писатели и съ-
държат голяма доза философски 
разсъждения. Sevdaliza си играе със 

симулация на идентичности и фан-
тазии, които трудно могат да бъ-
дат разграничени от реалността. 
Чрез творчеството си тя създава 
свят, в който всичко е възможно.

Билетите за концерта на аван-
гардната изпълнителка струват 
30 лв. Те могат да бъдат закупени 
в разпространителските мрежи на 
Eventim и Epay-go.

Филмът е изграден от пет новели, посветени на про-
блемите в любовта, връзките и секса.

Дори в суматохата на ежедневието в оживения град 
Москва хората търсят и намират време за нови уме-
ния и познания: курсовете и лекциите с широк спектър 
теми, включително „как да запазим любовта”. Дали чрез 
готвене или със специални сексуални практики, или пък 
следвайки съветите на световния гост-лектор (в роля-
та влиза Джон Малкович)?

Изгубени в мегаполиса герои се срещат на тези кур-
сове и всеки има по една любовна история за разказване, 
която ще Ви шокира или разсмее.
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Светослав Загорски

Само на 100 км от 
столицата на Великобри-
тания Лондон има едно 
малко градче, което съ-
бира сърцата и вярата на 
повечето британци. Това 
е Кентърбъри, разполо-
жен на пътя към голямото 
пристанище Дувър. 

Градът се намира в 
центъра на графство 
Кент и е родно място на 
легендарния английски 
поет и писател Кристо-
фър Марлоу. Тук е роден и 
чаровният и талантлив 
холивудски актьор Орлан-
до Блум.

Кентърбъри има бога-

та история през векове-
те. Първите сведения за 
заселници датират още 
от времето на Римската 
империя. Съдбата била 
благосклонна към древ-
ното селище и по-късно. 
През 597 г. св. Августин 
Кентърбърийски бил из-
пратен от папа Григорий 
Велики да покръсти езич-
ниците англосаксонци. 
Августин оглавява хрис-
тиянската общност в 
Кентърбъри, а градът 
става седалището на ар-
хиепископа на Църквата 
на Англия. Пръв архиепис-
коп е св. Августин Кен-
търбърийски. 

Историята на Кентър-
бъри се свързва и с друга 
велика личност – англий-
ския юрист, писател и 
политик Томас Мор. На 
13-годишна възраст Мор 
попада при архиеписко-
па на Кентърбъри Джон 
Мортън. Известно време 
служи като паж на Мортън 
и с негово съдействие То-
мас Мор продължава обра-
зованието си в Оксфорд.

Днес Кентърбъри е 
най-популярният англий-
ски религиозен център. Тук 
се помещава седалището 
на архиепископа, който 
се смята за архиерей на 
Англиканската църква по 
целия свят.

Градът вдъхновява 
Джефри Чосър да напише 
през 1387 г. своите 

знаменити 

„Кентърбърийски разкази”.

Историите за три-
десетте пилигрими по 
пътя към Кентърбъри са 
най-старото литератур-

но произведение, принад-
лежащо на английската 
християнска история. 
„Кентърбърийски разкази” 
е сред първите печатани 
книги на острова. Думи-
те Pilgrims и Canterbury 
Tales са навсякъде из гра-
да - пъбове, ресторанти, 
магазини. А музеят „Кен-
търбърийски разкази” е 
по-популярен дори от му-
зея на града. Интересна 
забележителност, която 
си струва да се види, е 
Медийвъл Мисадвенчърс 
– възстановка на живо-
та в Англия през XIV век, 
с акцент върху някои от 
героите на Чосъровите 
„Кентърбърийски разкази”.

По римско време гра-
дът е обграден от кре-
постни стени,  чиито 
останки са използвани 
през средните векове за 
построяването на нови. 
Стените се издигат и до 
днес, превръщайки центъ-
ра на града в специално 
пространство. Най-добре 

запазената крепостна 
порта е West Gate, разпо-
ложена на края на пеше-
ходната централна улица 
High Street.

В центъра на града в 
цялото си великолепие се 
издига

Кентърбърийската 

катедрала.

Тя е в голяма степен 
наново построена през 
1174 г., след като пожар 
унищожава предишните 
сгради. Някога храмът е 
бил най-свещеното мяс-
то за поклонение в Англия 
и Северна Европа. Кате-
дралата е прочута със 

своите забележителни 
стъклописи от ХII и ХIII 
век. Голяма част от Кен-
търбъри е разрушена през 
1942 г. по време на бом-
бардировките през Вто-
рата световна война, но 

катедралата е останала 
без щети благодарение на 
местните жители. Хора-
та свалили ценните стък-
лописи за съхранение и на 
тяхно място поставили 
обикновени стъкла. Те 
били унищожени, но сама-
та катедрала остава не-
вредима - така оригинал-
ните стъклописи могат да 
се видят и до днес. За най-
ценни са смятани тези на 
Големия западен прозорец, 
Библейските прозорци и 
Чудните прозорци. 

Кентърбъри очарова 
туристите не само с ис-
тория и религия, но и с 
красивата си атмосфе-
ра, безкрайната зеленина 
и внушителна и спираща 

дъха архитектура. В цен-
търа се редуват стари и 
нови сгради, като от все-
ки ъгъл изникват средно-
вековни постройки. 

Болницата за поклон-
ници Ийстбридж Хоспи-
тал също привлича много 
туристи. Обектът е по-
строен през XII век и все 
още се управлява от църк-
вата.

Интерес представля-
ва и 

главната порта  

Финдънс Гейт

Тя отвежда към ос-
танките от манастира 
„Св. Августин”, който е в 
Списъка на световното 
културно и природно на-
следство на ЮНЕСКО. Със 
същия статут се ползва и 
църквата „Св. Мартин”, от 
VI век, която е най-стара-
та енорийска църква в Ан-

глия, функционираща без 
прекъсване до днес. 

Освен тях не бива да 
се пропускат и останките 
на разрушения Кентърбъ-
рийски замък, построен 
от крал Хенри I скоро след 
норманското нашествие. 
Той се намира в красив 
парк в периферията на 
градския център. Първи-
те данни за замъка са от 
далечния XII век. 

Задължителна след-
ваща спирка е необикно-
вената църква от XIII век 
„Грейфрайърс Чепъл”, по-
строена над реката върху 
основите на най-старата 
францисканска сграда във 
Великобритания. В нея има 
и францисканска музейна 
експозиция.

В разходката си в Кен-
търбъри може да включи-
те още галерията „Сидни 
Купър”, Кентърбърийския 
кралски музей и Художест-
вената галерия, където се 
помещават полковият му-
зей на Бафс, Кентърбърий-
ският римски музей, както 
и Уест Гейт Мюзиъм.

Всяка година през ок-
томври в Кентърбъри се 
провежда

музикален фестивал. 

На него се представят 
различни музикални жанро-
ве - от оперни и симфонич-
ни произведения до джаз, 
фолк и народна музика.

В репертоара на из-
вестния театър Марлоу, 
наречен в чест на Кристо-
фър Марлоу, има различни 
пиеси, мюзикъли, балет, 
съвременен танц, опера, 
представления за деца.

Кентърбъри има и пре-
красни старинни кръчми. 
Една от най-посещавани-
те е „Симпъл Саймънс”.

Трябва да отбележим, 
че през Кентърбъри пре-
минават множество реки. 
Това дава възможност за 
историческа обиколка по 
река, откъдето се откри-
ват невероятни гледки, 
които не могат да се ви-
дят от сушата. Разбира 
се, може и просто да се 
разходите по мостовете 
за наблюдение на старите 
сгради по брега.

На сушата край реки-
те има и множество го-
леми и по-малки паркове 
с вековни дървета. През 
пролетта багрите на цве-
тята са ослепително ярки, 
а през есента властват 
красиви носталгични на-
строения. 

Сред най-популярните 
паркове е Дейн Джон парк. 
Неговият характерен сим-
вол е монументът на Дейн 
Джон, издигнат на върха 
на хълм с прекрасен изглед 
над Кентърбъри. Близо до 
West Gate е Западният 
парк, чиито простори мо-
гат да отведат разхожда-
щите се чак в сателитно-
то градче Чатам. Радост 
за окото представляват и 
многобройните лебеди, па-
тици, червеношийки. 

 
Августинското абатство

Величествената катедрала

В центъра на стария град

Прекрасен изглед от една от реките

Останките на 

Кентърбърийския 

замък
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At the Ministry of Regional 
Development and Public Works 
(MRDPW) in the presence of Min-
ister Nikolay Nankov was signed a 
contract for design, construction 
and introduction of an electronic 
system for collecting fees for using 
the national road network. It will be 
based on the distance travelled for 
vehicles with a total technically per-
missible maximum weight over 3.5 t 
(toll) and on the time for passenger 
cars with a total technically permis-
sible maximum weight of up to 3.5 t 
(electronic vignette). The contract 
was signed by the Chairman of the 

Board of Road Infrastructure Agen-
cy (RIA) Eng. Doncho Atanasov and 
by Michael Weber, representing the 
contractor Kapsch Traffic Solutions 
Consortium, composed of Kapsch 
Telematic Technologies Bulgaria 
EAD, Kapsch Telematic Services 
OOD, Poland, Kapsch Trafficcom 
EOOD, Italy and Kapsch Traffic-
com Transportation EAD, Spain. 
The ceremony was attended by the 
members of the Board of RIA Eng. 
Veselin Davidov and Eng. Svetoslav 
Glosov, who is also Honorary Chair-
man of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC), and Andre Laux, 

Chief Operating Officer of Kapsch 
Trafficcom.  

The value of the contract for 
construction of the electronic sys-

tem for collecting the fees for using 
the national road network is BGN 
149 997 000, excluding VAT. The 
implementation term is 19 months. 

Mr. Krusev, the budget of Sofia 

Municipality for 2018 will be adopted. 

What are the key sites in it concern-

ing the direction you are in charge of 

– Transport and Transport Commu-

nications and what are their sources 

of funding? 

The main projects for 2018 are 
mainly connected with the reconstruc-
tion of sign streets, boulevards and 
tram routes. Among them will be the 
complete renovation of Graf Ignatiev 
Street, Tsar Boris III Boulevard and Ka-
menodelska Street with the repair of 
the tram tracks on them. At the same 
time we plan to continue with the ac-
tivities on other major sections. We will 
finish the repair on Montevideo Boule-
vard and on Todor Kableshkov Boule-
vard. A few days ago we announced a 
public procurement contract for reha-
bilitation of the transport tunnels under 
the National Palace of Culture (NDK) 
in Triaditsa district, along Tsaritsa 
Yoanna Boulevard in districts Ilinden 
and Krasna Polyana and along Pan-
cho Vladigerov Boulevard in Vrabnitsa. 
These are very complex sites that have 
not been repaired since they were built 
decades ago. We have pledged also to 
launch a tender for renovation of First 
Bulgarian Army Street. Of course, in 

2018 we will continue with massive 
work in the inner streets which are no 
less important than the main boule-
vards of the capital.

How much is the draft budget for 

your sphere this year? 

The investments which will be di-
rected to reconstruction and construc-
tion of the road infrastructure are just 
over BGN 100 million. 

How is your work with the Cham-

ber of Builders in Bulgaria going? 

Our successful cooperation with 
the Bulgarian Construction Chamber 
continues. We heavily rely on the build-
ers and on their responsible attitude 
and therefore we expect their quality 
work so that together with our common 
efforts we can change our city for the 
better. 

Stara Zagora Municipality will 
have a budget of nearly BGN 109 
million. The forecast for 2018 is ex-
actly BGN 104 679 000, to which 
will be added a transitional balance 
from last year of about BGN 4 mil-
lion. 

Revenues from government ac-
tivities amount to BGN 59 920 000, 
with 70% of them for education, and 
from local – BGN 44 759 000. In the 
total cost structure, education funds 
occupy 44%. BGN 4.56 millions are 
the funds set in the capital program; 
there are another BGN 17.2 million, 
provided for housing, public works, 
communal and environmental pro-

tection. As in other cities, the bulk 
of the investments to be realized 
this year in Stara Zagora are under 
the Operational Program Regions in 
Growth 2014 – 2020 (OPRG 2014 - 
2020) amounting to BGN 56 million. 
Most of the projects, for which grant 
contracts were signed, have already 
started. 

In 2018, the Plovdiv Municipality 
will have a record budget of about 
BGN 369 million. The funds include 
a BGN 43 million transitional bal-
ance; BGN 24 millions of which will 
be utilized under EU programs, as 
well as already verified BGN 22 mil-
lions of projects that are currently 

being implemented. The Mayor 
Eng. Ivan Totev commented that in 
the total amount is not included the 
money allocated for capital sites 
by decision of the Council of Min-
isters. The capital expenditures for 
housing, public works, utilities and 
environmental protection amount to 
BGN 78 633 625. 

 “The focus of Plovdiv Municipal-
ity continues to be “European Capi-
tal of Culture 2019,” said Mayor Eng. 
Ivan Totev. In support of his words 
he added that the work on building 
the cultural infrastructure, for which 
funds have been voted by a Council 
of Ministers decree, continues. 

ABC Construction Hypermarket offers products of the 
most well-known manufacturers of building materials. The 
ABC hypermarket was officially opened on 24 August, 
2017. Guests of the event were the Minister of Economy 
Emil Karanikolov, Mayors of Yambol district, Governor 
Dimitar Ivanov, as well as MPs. The solemn consecration 
with holy water was served by His Eminence Metropolitan 
of Sliven Yoaniki. 

The location of the site is accessible both by car and 
by public transport. It is located at 500 m from the center 
of Yambol. The property, in which the ABC Construction 
Hypermarket was built, is 11, 000 square m. The built 
up area, together with the warehouses, is about 6,000 
square m.  The construction of the building is prefabri-
cated, reinforced concrete, with external walls of fireproof 
panels with mineral wool - 12 cm. High-performance heat-
ing, ventilation and VPV installation was installed. The 

roof is made of high-profile LT steel, 16 cm stone wool 
and TPO membrane. The same is with vacuum drainage. 
A suspended façade is made of glass low-emission glass 
panes and etalbond. The interior is extremely modern 
and stylish, designed in up-to-date and vibrant colors. 

Mr. Novakov, you will be the au-

thor and promoter of European Par-

liament (EP) report on the impact of 

investment in transport infrastructure 

in Bulgaria and the EU. What will be 

the main accents in it?

The report will assess the Euro-
pean investment in transport for the 
past programming period 2007 – 2013, 
as well as progress in the present 
one – whether we have succeeded in 
achieving simplification of the proce-
dures, more effective audit of the pro-
grams, providing sufficient resources to 
achieve the objectives. There are still 
many challenges facing the sector. 
Proposals will be presented on how to 

overcome the difficulties, and we ex-
pect them to become part of the next 
multi-annual financial framework, from 
which funds will be provided. 

What will be the main conclu-

sions in the document?

The report is still under develop-
ment. Intensive meetings are currently 
taking place with the Directorate-Gen-
eral for Regional and Urban Policy and 
with Directorate-General Transport 
with which we share the latest infor-
mation on the progress and outcome 
of transport investment programs. As 
I have already mentioned, the conclu-
sions will also be included in the dis-
cussion of the multiannual financial 
framework after 2020. We also look at 
the future of these investments in the 
next programming period, trying to set 
aside sufficient resources to meet the 
objectives and build the necessary and 
quality infrastructure, where it is most 
needed, namely in Central and Eastern 
Europe. 

Mrs. Daskalova, from 1.01.2018 

the Registry Agency administers 

the Register of Non-Profit Legal En-

tities (NPLE). How many are they in 

Bulgaria? What is the most impor-

tant thing they should be aware of? 

The non-profit legal entities are 
about 45,000. The registered in the 
Central Register of NPLE in public 
benefit to the Ministry of Justice are 
15,167. The community centers are 
about 4,500. 

In September 2016, the amend-
ments to the Non-Profit Legal Enti-
ties Act were adopted to trigger the 
regulatory reform of non-profit legal 
entities. The reform consists of a 
change of the competent body for 
registration of NPLE, branches of 
foreign NPLE and community cent-
ers – the court is replaced by the 
Registry Agency as a registration 

authority. This means that anyone 
who wants to set up a new organiza-
tion, after 01.01.2018 should declare 
this at the Registry Agency rather 
than in court, as it has been up to 
now. For all NPLE, branches of for-
eign NPLE and community centers 
that were registered in the District 
Courts as at 31 December 2017, 
is foreseen a 3-year period (from 
01.01.2018 to 31.12.2020), within 

which they should be re-registered 
with the Agency. 

The main objective of this, 
which has already become a fact, 
registry reform is reduction of the 
administrative burden for NPLE. 

Faster procedures and short le-
gal deadlines for registration of new 
NPLE are introduced. The Registry 
Agency requires from the District 
Courts a certificate of good stand-
ing and a statute to be sent to us 
within three days, after which the 
officials of the registration within 
the statutory term enter the regis-
tration or changes and deletion of 
circumstances in the account of 
each organization. There is now 
an opportunity for electronic sub-
mission of documents. The pub-
licity and transparency of NPLE 
increase. 

The contract to build the road toll system 
was signed 

Stara Zagora and Plovdiv budgets guarantee 
large-scale investment projects 

Transport should continue to develop with EU funds 

The estimated annual revenue from it is BGN 1 B 

Evgeni Krusev, Deputy Mayor of Sofia Municipality 
on Transport and Transport Communications: 

Andrey Novakov, member of the European 
Parliament’s Committee on Regional Development: 

Zornitsa Daskalova, Executive Director of the Registry Agency (RA):

We envisage BGN 100 M for reconstruction 
and construction of road infrastructure 

The construction of the toll system 
will be at the expense of the con-
tractor. After its successful introduc-
tion the investment will recover with 
the collected earnings. 

“We have signed the long-await-
ed contract for the implementation of 
the toll system. Great thanks to the 
RIA colleagues, and to the MRDPW 
for the efforts they made to reach 
the conclusion of the contract,” said 
Minister Nankov. “You know that for 
two years there have been procedur-
al games and grips with all sorts of 
tools that slowed the process. Every 
day postponing the implementation 
of the system costs the state a huge 
resource. It is for all Bulgarian citi-
zens and will be aimed only at im-
proving the state and safety on our 
roads,” the minister explained adding 
that the toll system will introduce a 
fair model of charging.
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Американският квали-
фикант Макензи МакДоналд 
бе само на сет от това да 
поднесе една от големите 
изненади в Откритото пър-
венство на Австралия. Мла-
дият талант, заемащ 186-
ото място в световната 
ранглиста, измъчи светов-
ния №3 Григор Димитров, но 
все пак накрая по-голямата 
класа на българския ас си 
каза думата. Той надделя с 
4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6 след 3 
часа и половина битка на 
централния корт „Род Лей-
вър Арина“.

Така в третия кръг от 
надпреварата Димитров ще 
се изправи срещу поставе-
ния под №30 Андрей Рубльов, 
който миналата година шо-
кира 26-годишния хасковлия 
във втория кръг на US Open. 
Сега в Australian Open русна-
кът победи в четири сета 
финалиста от 2006 г. Мар-
кос Багдатис (Кипър) с 6:4, 
6:7 (5), 6:4, 6:2. При всички 
случаи обаче Григор Дими-
тров трябва да започне да 
показва по-добра игра в Мел-
бърн, защото противниците 
му стават все по-сериозни. 
Ако Гришо преодолее Руб-
льов на 1/8-финалите, след 
това ще се изправи срещу 
надеждата на домакините 
Ник Кирьос или опитния 
французин Жо-Вилфред Цо-
нга. Поставеният под №17 
Кирьос, който в началото 
на месеца елиминира Ди-
митров на полуфиналите в 
Бризбейн, се справи в три 
сета със сърбина Виктор 
Троицки - 7:5, 6:4, 7:6 (2). Цо-

нга (№15) пък имаше тежък 
мач срещу младия канадски 
талант Денис Шаповалов, 
но също триумфира след 
петсетова битка - 3:6, 6:3, 
1:6, 7:6 (4), 7:5.

И Кирьос иска на  

„Род Лейвър Арина“ 

Ник Кирьос заяви, че е 
готов за голямата сцена и 
„Род Лейвър Арина“. Австра-
лиецът показва отлична 
форма от началото на сезо-
на, която си пролича и при 
успеха му с 3:0 сета над Вик-
тор Троицки. Двубоят с Тро-
ицки бе изпълнен с прекъс-
вания. Един от зрителите 
се опита да изнерви Кирьос 
и бе изведен от трибуните, 
хеликоптер мина над кор-
та по време на срещата, а 
проблеми с озвучителната 
система накараха съдията 
да изключи микрофона си, 
както и музиката на корта. 
„Усетих, че атмосферата 
напълно се промени. Когато 
микрофоните работят, му-
зиката и останалите неща 
те вкарват в ритъм“, спо-
дели Ник. Той добави, че иска 
следващият му мач, който е 
срещу Жо-Вилфред Цонга, да 

се играе на „Род Лейвър Ари-
на“. „Играл съм доста пъти 
там. „Род Лейвър“ е един от 
най-добрите стадиони в 
света“, допълни Кирьос.

Надал продължава без 

грешки 

Световният номер 1 
Рафаел Надал се класира за 
третия кръг от Australian 
Open след победа с 6:3, 6:4, 
7:6(4) над Леонардо Майер 
от Аржентина. Матадорът 
срещна по-голяма съпроти-
ва, отколкото в първия кръг, 
но бе стабилен и продължа-
ва напред. През миналата 
година на US Open Майер 
му създаде сериозни труд-
ности, като успя да спече-
ли сет срещу испанеца. И 
сега Майер не беше лесен 
противник, но Рафа пока-
за някои от типичните си 
блестящи удари. Изненад-
ващо Надал допусна пробив, 
когато сервираше за мача 
при 5:4 в третия сет. След 
това обаче той демонстри-
ра класата си в последвалия 
тайбрек. Носителят на 16 
титли от Големия шлем за-
почна късно подготовката 
си за новия сезон и не игра 

официални мачове, преди да 
пристигне в Мелбърн. Той 
ще има възможност да на-
влезе в още по-добра форма 
за решителните мачове, 
тъй като жребият бе бла-
госклонен към него. Следва-
щият му съперник е Дамир 
Джумур от Босна и Херцего-
вина. Първото по-сериозно 
предизвикателство може 
да е чак на четвъртфинали-
те, където има вероятност 
да се изправи срещу Марин  
Чилич.

Мугуруса се сбогува с 

Мелбърн

Испанската гордост 
Гарбине Мугуруса напусна 
изненадващо ранно Australian 
Open. Поставената под но-
мер 3 тенисистка претърпя 
поражение от 88-ата в све-
та Сие Су-Уей с 6:7(1), 4:6 
във втория кръг на турнира. 
Съперничката на Гарбине, 
родом от Тайван и бивша но-

мер 1 на двойки, имаше пре-
димство от самото начало. 
Тя поведе с 4:1, но Мугуруса 
успя да изравни за 5:5. Стиг-
на се до тайбрек, който Су-
Уей спечели с убедителното 
7:1. Във втория сет ситуа-
цията почти се повтори. 
Гарбине изоставаше с 2:5, 
взе следващите два гейма и 
спаси мачбол, но Сие успя да 
затвори мача след два часа 
игра. Су-Уей ще се изправи 
срещу Агниешка Радванска 
в битка за място на осми-
нафиналите. Полякинята, 
поставена под номер 26, по-
стигна трудна победа над 
Леся Цуренко от Украйна с 
2:6, 7:5, 6:3. Радванска на 
два пъти е достигала до по-
луфиналите в Мелбърн, като 
за последно го направи през 
2016 г.

Шарапова не прости на 

Севастова

Мария Шарапова изигра 

много силен мач и се справи 
с поставената под номер 14 
Анастасия Севастова от 
Латвия. Рускинята спечели 
с 6:1, 7:6(4) и се класира за 
третия кръг на Australian 
Open. За място на осмина-
финалите тя ще спори с Ан-
желик Кербер или Дона Ве-
кич. През 2017 г. Севастова 
спря Шарапова в четвъртия 
кръг на US Open, което бе 
първият турнир от Големия 
шлем след завръщането на 
бившата номер 1 в света. 
Тогава двете изиграха мно-
го оспорван трисетов дву-
бой, което за малко щеше 
да се случи и сега. Носител-
ката на пет титли от Го-
лемия шлем бе блестяща в 
първия сет, в който загуби 
само един гейм. Тя домини-
раше тотално, като показа 
разнообразна игра и дори 
направи няколко нетипични 
излизания на мрежата, кои-
то й донесоха успех. Във 
втората част Шарапова 
на три пъти повеждаше с 
пробив, но съперничката й 
успяваше да изравни. Ма-
рия запази концентрация и 
в последвалия тайбрек успя 
да надделее. За нея това е 
едва трета победа над те-
нисистка от топ 20 след за-
връщането й на корта.

Вожняцки спечели срещу 

Яна Фет

Каролин Вожняцки се 
измъкна от невъзможна си-
туация във втория кръг на 
Australian Open. Поставена-
та под номер 2 датчанка 
спечели с 3:6, 6:2, 7:5 срещу 
Яна Фет. Вожняцки губеше 
с 1:5 в третия сет, но спаси 
два мачбола и спечели шест 
поредни гейма, преди да 
стигне до успеха. За място 
на осминафиналите Вожняц-
ки ще спори с Кики Бертенс 
или Никол Гибс.

Отборът на „Челси“ се класира много 
трудно в 4-ия кръг на турнира ФА Къп. 
Лондончани не успяха да спечелят и пре-
играването срещу „Норич“ в редовното 
време и се наложи да играят продължения 
и дузпи, за да се доберат до успеха. 

Наставникът на „сините” Антонио 
Конте бе направил доста промени в 
стартовия състав. На върха на атаката 
действаше Миши Батшуай, подкрепян от 
Вилиан и Педро Родригес. Тиемуе Бакайо-
ко и Дани Дринкуотър пък бяха двойката 
в средата на терена.

В 55-ата минута дома-
кините на „Стамфорд Бри-
дж“ поведоха в резултата 
с гол на Миши Батшуай, но 
в 93-ата минута гости-
те стигнаха до инфаркт-
но изравняване с попадение 
на Джамал Люис („Норич“). 
Съдията Греъм Скот също 
имаше основна роля в мача, 
като на няколко пъти подми-
на претенции за дузпи на до-
макините, а в продълженията 

изгони Педро Родригес и Алваро Мората. 
При дузпите „Челси“ се наложи с 5:3, след 
като зад бялата точка застанаха Вили-
ан, Давид Луис, Сесар Аспиликуета, Н'Голо 
Канте и Еден Азар и всеки от тях бе то-
чен. От състава на „Норич“ Нелсон Оли-
вейра пропусна още при първия изстрел и 
това се оказа фатално, макар всички дру-
ги негови съотборници да се разписаха. 
Така с по-добрия резултат „Челси“ записа 
победа и си осигури среща с „Нюкасъл“ в 
следващия кръг на турнира.

Отборът на „Пари Сен Жермен“ по-
каза страхотен футбол за пореден път 
през този сезон в Лига 1. Парижани раз-
биха с 8:0 „Дижон“ в мач от 21-ия кръг на 
френското първенство. Резултатът бе 
открит от домакините още в четвър-
тата минута. Тогава Ди Мария сътвори 
шедьовър и с параболичен удар с левия 
крак наказа Баптист Рейне. Десетина 
минути по-късно аржентинецът отново 
бе точен. Той довкара на празна врата 
един пас на Неймар след многоходова 
комбинация, при която бразилецът излезе 
сам срещу стража на гостите. Съвсем 
скоро резултатът стана 3:0. Ди Мария 
центрира към Кавани и уругваецът с 
глава отбеляза трети гол. В самия край 
на полувремето Неймар също се разписа 
сред голмайсторите. Най-скъпият играч 
в историята вкара от фал.

През втората част головият спекта-
къл не стихна. В 56-ата нова многоходова 
комбинация изведе Неймар на чиста пози-
ция и за бразилеца не бе никакъв проблем 
да се разпише отново. В 73-ата отново 
Ней бе точен - този път с удар от сред-

на дистанция, след като първо премина 
като на парад през четирима съперници. 
Съвсем скоро и младата надежда на ПСЖ 
Мбапе видя името си на таблото. Мла-
докът проби по лявото крило и успя да 
отбележи гол. Последното попадение пад-
на от дузпа в 81-ата минута. Феновете 
приканиха Кавани да изпълни нарушение-
то, за да задмине Ибра като номер едно 
в историята, но Неймар взе топката и 
реализира. Уругваецът не се разсърди и 
отиде да поздрави съотборника си.

Към настоящия момент парижани са 
убедителен лидер в класирането с актив 
от 56 точки, което е на 11 т. от втория 
Лион.
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Клуж Напока – 
перлата на 
Трансилвания

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 
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Елица Илчева

Средата на януари е 
най-доброто време силни-
ят пол да избере оригина-
лен подарък, с който да за-
радва своите любими дами 
за предстоящите празни-
ци на 14 февруари или 8 
март. Безценни в преносен 
и буквален смисъл са ня-
колко колекции, представе-
ни през 2017 г. Украшения-
та в три от тях са сред 
най-скъпите през отми-
налата година и тепърва 
ще чертаят тенденции за 
настоящата, освен това 
носят специални послания 
към жените, за които са 
предназначени. 

Louis Vuitton Conquêtes

По време на седмица-
та Haute Couture в Париж 
миналото лято световно-
известната марка Louis 
Vuitton представи High 
Jewellery - Conquêtes. Те са 
създадени за жената за-
воевател и съблазнител. 
Острите ъгли от иконич-
ния символ на бранда – 
буквата V, тук хармонично 
се комбинират със заобле-
ните форми на монограм-
ното цвете и въплъщават 
образа на жената, която 
харесва Vuitton - свободна-
та и независимата. Колек-
цията включва 63 бижута 
- включително огърлици с 
медальони, гривни, пръс-
тени, обеци и часовник. 
Те дават ясна представа 
за посланието. Изборът 
на имперски топаз, пер-
ли, диаманти и турмалин 
извежда майсторството 
на бижутерите на Louis 
Vuitton на ново ниво. То 
се проявява в невероятно 

сложните мотиви на вери-
гите и безупречни линии, 
които свързват елемен-
тите и формират сложен 
дизайн, който подчертава 
любимите камъни на къ-
щата.

Van Cleef & Arpels Le Secret

Всяка колекция от ви-
сши бижута, представе-
на от Van Cleef & Arpels, 
е съсредоточена върху 
специална тема, а по-
следният пример е Van 
Cleef & Arpels Le Secret. 
Тук вдъхновението е от 
чистата красота на при-
родата, която пази тайни. 
Те обаче остават нераз-
криваеми в уникалните 
комбинации на скъпоценни 
камъни. Върху темата е 
работено в продължение 
на пет години и са създа-
дени около 100 зашеметя-
ващи украшения. Очаро-

вателни, изненадващи и 
свръхлуксозни, те следват 
дългогодишната традиция 
на бранда за създаване на 
символи. Интересно е, че 
всяко бижу има собстве-
на архитектура, която 
вплита магически създа-
ния на майката природа. 

Нетленни тук са не само 
уникалните материали, 
от които са направени – 
брилянти, рубини, сапфири 
и изумруди, втъкани в бла-
городни метали с цветен 
емайл или платина. Колек-
цията е предназначена за 
жената, която не може да 
бъде подменена с друга. За 
тази, в която мъжете от-
криват всичко, от което 
имат нужда. 

Chaumet Liens Séduction

Първокласният френ-
ски бижутер Chaumet е 
озаглавил творението си 
Liens Séduction. Можете да 
изберете пръстен, обеци 
или гривна от розово или 
бяло злато, деликатно 
оформени като панделки 
и привързани с нежни ди-
аманти. Авторите каз-
ват, че тези бижута са 
мислени като допълнение 
не на тоалета, а на всяка 
прекрасна любовна исто-
рия. Те не се натрапват с 
присъствието си, но ка-
рат жените да се усещат 
обичани и желани.

Louis Vuitton Conquêtes
Van Cleef & Arpels Le Secret

Chaumet Liens SéductionLouis Vuitton Conquêtes
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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, 19 януари 2018 Ñòðîèòåë

- Как наричаме 
брюнетка между две 
блондинки?

- Преводач. 

Авангардната 
певица Sevdaliza 

ще се изяви на 
сцената на ДНК 

на 10 февруари.
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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


