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Ренета Николова

Извънредно общо събрание на КСБ ще се про-
веде на 22 февруари в София. Това реши разшире-
ният Управителен съвет (УС) на Камарата, който 
заседава на 31 януари в Стара Загора. В дневния 
ред на събранието ще бъде освобождаването на 
настоящия председател инж. Николай Станков и 
избор на нов председател на КСБ. Причината е по-
дадена оставка от инж. Станков поради заемане 
на друг пост, несъвместим с позицията председа-
тел на браншовата организация. Управителният 
съвет единодушно номинира за председател на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на 
Камарата и председател на най-голямата област-
на организация, тази на София. До провеждането 
на извънредното общо събрание инж. Терзиев ще  
изпълнява длъжността председател, реши още УС.

Още една промяна бе направена на заседанието 
в Стара Загора. УС назначи за нов изпълнителен 
директор инж. Мирослав Мазнев. Досегашният изп. 
директор инж. Иван Бойков ще заеме позицията 
съветник в Камарата. Инж. Бойков получи благо-
дарности за приноса си към създаването, разви-
тието и утвърждаването на КСБ от почетните 
председатели инж. Симеон Пешов и инж. Свето-
слав Глосов, както и от УС, който взе решение той 
да бъде удостоен с почетния знак на Камарата.

Сред важните решения, приети от УС, бе и из-
борът  на представител на КСБ в Управителния 
съвет на Европейската федерация на строител-
ната индустрия - FIEC. Инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и УС и на СД на „Вестник Строител“ 
ЕАД, ще представлява  Камарата в ръководство-
то на европейската организация.  
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В Северозапада 
европейските 
средства достигат 
стойностите на 
общинските бюджети
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В дневния ред е избор на председател, УС номинира инж. Илиян 
Терзиев, зам.-председател на Камарата и председател на ОП - София

Очаквам 
строителният сезон 
2018 да бъде най-
натовареният за 
програмния период 
2014 – 2020 г.

Силвия Георгиева,  
изп. директор на НСОРБ:

През 2018 г. имотният 
пазар отново ще 
бъде сред най-
атрактивните за 
инвестиции 

МРРБ предлага 
промени в обхвата на 
районите за планиране

 стр. 22
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МИНИБАГЕР – 

ГОЛЯМА РАБОТА

Бригадата отдавна имаше нужда от 
минибагер. Много пъти ни се налагаше 
бързо да изкопаем кабелни и водопровод-
ни канали на обектите, но нямахме необ-
ходимата техника и това ни забавяше. 
Накрая бригадирът описа в подробна до-
кладна трудностите, които изпитвахме, 
и скоро ръководството достави за авто-
парка ни чисто нов минибагер, внос от 
Япония. Ех че радост беше – голяма за 
нещо толкова малко! 

Докато представителят на фирма-
та вносител ни демонстрираше възмож-
ностите на минибагера, бригадирът ки-
маше доволно с глава и повтаряше: „Ей, 
тоя минибагер е голяма работа!“ Голяма 
- голяма, ама малка! Кабинката му беше 
тясна като клетка – влезеш ли, няма из-
лизане. А нашите багеристи бяха все яки 
като родопски мечки мъжаги. „Аз отко-
га ви повтарям да се повталите малко!“, 
назидателно ги мъмреше бригадирът. 
Най-едрият от тях гузно – извинител-
но напомни, че се казва Васил Йорданов 
Иванов... С името си искаше да подска-

же, че целият януари е празнувал имени 
дни – как да отслабне? Бригадирът ог-
леда изпитателно целия наличен състав 
и наведе отчаяно глава. В началото на 
февруари всеки изглеждаше така, сякаш 
се казва Васил Йорданов Иванов… Тоя 
минибагер беше голяма работа, ама ние 
бяхме още по-голяма. Никой не можеше да 
се събере в кабинката му, за да работи с 
него. Затова бригадирът рече и отсече: 
„Грабвайте лопатите!“ Това прозвуча по 
вазовски епично като от „Опълченците 
на Шипка“. 

И настана едно епично, опълченско 
копаене с лопати – само където не кръв, 
а пот се лееше от нас. И след една сед-
мица стопихме толкова от празничните 
януарски килограми, че вече почти всеки 
можеше да влезе в минибагера. При това 
чудо всеки поклащаше доволно глава и 
повтаряше крилатите думи на бригади-
ра: „Ей, тоя минибагер е голяма работа!“   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

4 февруари

инж. Илиян Терзиев, и.д. председател на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – София
инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе

5 февруари

инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ - Перник

От все сърце Ви пожелаваме здраве, щастие и още много професионални успехи! 
Хубав празник! 

От екипа на в. „Строител“!

Десислава 
Бакърджиева

През  2017 г .  ДНСК 
е извършила общо 6565 
проверки на законосъо-
бразното изпълнение на 
задълженията на лицата, 
упражняващи строителен 
надзор на строежи от пър-
ва до четвърта категория 
включително, съобщиха 
от пресцентъра на ведом-
ството. Те са били напра-
вени на територията на 
цялата страна, като е ин-
спектирана дейността на 
595 юридически лица и ед-
нолични търговци, извърш-
ващи строителен надзор. 
ДНСК е съставила 65 акта 
за административни нару-
шения и е издала 87 нака-
зателни постановления. 
За сравнение през 2016 г. 
наказателните постано-
вления са 27.    

За периода 1 октомври 

- 31 декември 2017 г. про-
верките на територията 
на цялата страна са 1867, 
като те са направени на 
588 жилищни, 377 общест-
вени и 154 производстве-
ни сгради, 627 строежа от 
техническа инфраструк-
тура, 114 телекомуника-
ционни съоръжения и 7 хи-
дротехнически съоръжения 
и обекти за производство 
на енергия от възобновя-
еми източници. Инспек-
тирани са 360 юридически 
лица и еднолични търговци, 
извършващи строителен 
надзор. За тримесечието 
са съставени 13 акта за 
административни нару-
шения и са издадени 27 на-
казателни постановления, 
като 19 от тях са по със-
тавени актове през пре-
дходни отчетни периоди. 
По 5 от съставените ак-
тове за административни 
нарушения предстои при-

ключване на администра-
тивно-наказателното 
производство, предвидено 
в закона.  

От ДНСК съобщават, 
още че за първи път от 
няколко години е отнет ли-
цензът за упражняване на 
строителен надзор на фир-
ма „Инекс консулт ООД“ 
поради допуснати от нея 
редица нарушения, вписани 
в поддържания от дирек-
цията Регистър на адми-
нистративно-наказател-
ните производства. Тече 
процедура по отнемане на 
лицензите на още две фир-
ми – „Глобал Консулт 07“ 
ООД и „ЗТ Консулт“ ЕООД, 
се посочва още в прессъ-
общението на ДНСК.

Повече за дейност-
та на дирекцията чете в 
следващия брой на вестник 
„Строител“ в интервюто 
на арх. Иван Несторов, на-
чалник на ДНСК.

Росица Георгиева

Специализираният със-
тав на Общинския експер-
тен съвет по устройство 
на територията (ОЕСУТ) 
към Столичната община 
върна за доработване про-
екта за подробен устрой-
ствен план (ПУП) на парк 
„Борисова градина” на изпъл-
нителя „Ковачев архитекти” 
ЕООД. Това стана на засе-
дание на ОЕСУТ. На него при-
съства инж. Егмонт Якимов, 
председател на Комисията 
по професионална етика към 
ОП на КСБ - София.

ОЕСУТ отправи няколко 
препоръки към проектан-
тите, с които да се съо-
бразят при допълването 
на документа. Една от тях 
е да има повече на брой и 
по-ясни точки за достъп до 
парка от контактните те-
ритории, които също тряб-
ва да се включат в ПУП. Не-
обходимо е изпълнителите 
да представят и своето 
виждане за това дали ми-
наващите през Борисовата 
градина съоръжения на под-
земната инфраструктура 
трябва да бъдат измест-
вани, или ще им се опреде-

ли сервитутна зона. Освен 
това е важно да се предло-
жат трасета за велоалеи-
те. След допълването на 
документа той отново ще 
бъде разгледан на заседание 
на ОЕСУТ.

Проектът за план на 
парк „Борисова градина” 
разделя територията на 13 
големи урегулирани поземле-
ни имота. В ПУП се предлага 
възстановяването на ключо-
ви обекти – трите дансинга 
на мястото на клуб „Майму-
нарника”, залата с кривите 
огледала, къпалнята „Мария 
Луиза”, автентичната би-
рария при езерото „Ариана”, 
както и летния театър. При 
гара „Пионер” се предвижда 

изграждането на зона с ат-
ракции и спортни съоръже-
ния. В този район ще бъде 
изместена конната база, 
като ще се обособят тра-
сета за езда. 

С плана ще бъде въведе-
на пълна забрана на автомо-
билен достъп до територия-
та на парка. Изключение ще 
се прави за автобусите, кои-
то превозват спортисти до 
съоръженията, колите със 
специален режим (полицей-
ски, линейки и пожарни) и за 
осигуряване на сметосъби-
рането. Ще се изградят и 
паркинги в контактните 
зони към парка, където общо 
ще бъдат подсигурени над 
1000 места.
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Свилена Гражданска 

„Започваме работа за 
подписването на спора-
зумения в областта на 
водния и железопътния 
транспорт със Сърбия“. 
Това заяви министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски на пресконфе-
ренция след срещата с ви-
цепремиера и министър на 
строителството, транс-
порта и инфраструкту-
рата на Сърбия Зорана 
Михайлович. В нея учас-
тие взе и министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков.

„Сред основните теми 
на разговорите бяха и 
свързаността и интегра-
цията на Западните Бал-
кани с Европейския съюз, 
което е един от приори-
тетите на Българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС“, обясни ми-
нистър Московски. „Сър-
бия е приятелска и близка 
до нас държава. Имаме 

общи задачи, които тряб-
ва да реализираме именно 
в контекста на интегра-
цията на Западните Бал-
кани. Процесите, които 
не успеем да приключим 
през следващите месеци, 
колегите от Австрия са 
поели ангажимент, че ще 
работят активно по те-

мата по време на тяхното 
председателство“, добави 
той и посочи, че със Зора-
на Михайлович са били об-
съдени още намаляването 
на роуминга между двете 
държави, както и процеду-
рите за концесиониране 
на летищата в София и 
Белград.

„България работи ак-
тивно по изграждането 
на пътната и железопът-
ната връзка между София 
и Калотина“, информира 
Московски и допълни, че 
в момента е в ход тръж-
ната процедура за жп 
участъка София – Волуяк, 
който се финансира от 

Механизма за свързване на 
Европа. Ивайло Московски 
припомни, че има изгот-
вен технически проект за 
жп линията от Волуяк до 
Драгоман и се очаква об-
ществената поръчка да 
бъде обявена най-късно в 
началото на 2019 г. „Ако 
няма значителни забавяния 
при тръжните процедури, 
в рамките на 3 години ще 
имаме жп връзка и опера-
тивна съвместимост на 
системите между Бълга-
рия и Сърбия“, каза още 
Московски.

Министър Николай Нан-
ков информира сръбския 
си колега, че българска-
та страна е стартирала 
тръжните процедури за 
пътната част от София 
до Калотина и се очаква 
още през 2018 г. да започне 
реалното строителство 
по тези участъци. По ду-
мите му малко повече от 
две години ще са необходи-
ми, за да бъдат завършени. 

„Отделно от това по 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество, 
която изпълняваме заедно 

със съседите от Републи-
ка Сърбия, реализираме 
устойчиви проекти. Те са 
в три основни направления 
- туризъм, околна среда и 
младежки политики. Тряб-
ва да използваме възмож-
ността, която имаме от 
това, че България е пред-
седател на Дунавската 
стратегия“, добави Нан-
ков. 

Вицепремиерът Зорана 
Михайлович заяви, че на-
правлението до границата 
с България е приоритетно 
и за тяхната страна. Тя 
допълни, че вече има осигу-
рено финансиране за елек-
трификацията на жп лини-
ята от Ниш до Калотина. 
Михайлович припомни, че 
през последните години 
са построили около 200 км 
магистрала между Белград 
и Ниш. 

Министрите информи-
раха още, че предстоят 
разговори на експертно 
ниво между двете държави 
за обсъждане на Споразу-
мение за трансграничния 
железопътен трафик меж-
ду България и Сърбия.

Снимка Емил Христов 

Мартин Славчев

Кабинетът одобри промени в списъ-
ците на републиканските и общински-
те пътища. От държавна в общинска се 
променя собствеността на участъците 
Средногорци - Мадан - Златоград - Бен-
ковски - Подкова - (Момчилград - Маказа) 
с дължина 5,395 км и (Бенковски - Подкова) 
- Кирково с обща дължина 1,921 км. 

Третокласният републикански път 
№508 се преименува на (Кърджали - Ма-
каза) - Джебел - Рогозче - Фотиново - До-
мище - Подкова, а наименованието на път 
III №867 става Средногорци - Мадан - Зла-
тоград - Бенковски - (Кърджали - Маказа).

С промените в списъка на общинските 
пътища дължината им на територията на 
община Кирково се увеличава на 181,686 км.

Мартин Славчев

Правителството прие решения за от-
чуждаване на имоти и части от имоти 
за изграждането на пътна и жп инфра-
структура. За модернизацията на учас-
тък от път I-1 (Е 79) Мездра – Ботевград 
се отчуждават имоти в землищата на 
селата Люти дол, Типченица, Ребърково, 
Дърманци и Крета и на Мездра. В земли-
щата на Ботевград и селата Скравена, 
Новачене и Рашково - също. Финансира-
нето се осигурява от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“.

За изграждането на жп линия София 
- Пловдив в участъка Ихтиман – Септем-
ври се отчуждават части от имоти в 

землището на Септември, област Пазар-
джик. Средствата за обезщетяване на 
собствениците или правоимащите лица 
са за сметка на Национална компания „Же-
лезопътна инфраструктура“.

Решенията могат да бъдат обжалва-
ни пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от съобщаването им на 
заинтересованите лица.

Мартин Славчев

Министерският съ-
вет одобри допълнителни 
разходи в общ размер на 
2,08 млн. лв. Средствата са 
предназначени за дължими 
плащания към бенефициен-
ти по влезли в сила съдебни 

решения за отменени фи-
нансови корекции от про-
грамен период 2007 - 2013 г.

Предвиждат се промени 
по бюджетите на Минис-
терството на икономика-
та в размер на 237 хил. лв., 
на Министерството на 
околната среда и водите – 

1626 хил. лв., и на Министер-
ството на транспорта, ин-
формационните технологии 
и съобщенията – 222 хил. лв. 
Парите се предоставят за 
сметка на преструктурира-
не на разходи и/или транс-
фери по централния бюджет 
за 2018 г.

Емил Христов

М и н и с т ъ р ъ т 
на регионалното 
развитие и  бла-
гоустройството 
Н и кол ай  Н а н ков 
участва в церемо-
нията по връчване 
на Седмите годиш-
ни награди за път-
на безопасност. На 
нея присъстваха и 
зам.-министърът 
на вътрешните ра-
боти Красимир Ци-
пов, началниците на 
отдел „Пътна полиция“ в ГДНП и в СДВР 
комисар Бойко Рановски и комисар Тенчо 
Тенев, както и техни колеги.

С ъ б и т и е т о 
се организира от 
Фондация „Годишни 
награди за пътна 
безопасност“, в коя-
то влизат Българ-
ската асоциация на 
пострадалите при 
катастрофи, Бъл-
гарски ят червен 
кръст, Съюзът на 
българските авто-
мобилисти. Целта 

на конкурса е да се 
отличат добрите 
практики в област-
та на безопасност-

та на движението, повишаване на кул-
турата на пътя и предотвратяване на 
произшествията. 

Министър Николай Нанков и председателят 

на Българската асоциация на пострадалите 

при катастрофи Владимир Тодоров

Снимка Румен Добрев
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Десислава 
Бакърджиева

До дни ще бъде обявена втората 
покана за набиране на проектни предло-
жения по Програмата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG ИПП „Бълга-
рия - Македония 2014 - 2020“. Така нови 7 
млн. евро ще бъдат инвестирани в раз-
витието на пограничния регион между 
двете страни. Срокът за кандидат-
стване от организации от България и 
Македония ще бъде три месеца. Това е 
обявил зам.-министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството 
Деница Николова на петото заседание 
на Съвместния комитет за наблюде-
ние на програмата, което се е провело 
в Кюстендил.

По време на събитието е станало 
ясно, че в момента между двете държа-
ви се изпълняват 48 проекта за над 10 
млн. евро, като над 50% от договорения 
ресурс са разплатени. Те са в областта 
на подобряване на възможностите за 
развитие на устойчив туризъм, опаз-
ване на околната среда и повишаване 

на конкурентоспо-
собността.

Новите проек-
ти ще се подават 
и оценяват изцяло 
по електронен път. 
Очаква се много го-
лям интерес, тъй 
като само в рам-
ките на първата 
покана са подадени над 200 предложе-
ния. Деница Николова е подчертала, че 
приоритетни ще са интегрираните 
проекти, които постигат целите на 
заложените индикатори. „Интересът 
е огромен, защото ефектът е видим. 
Успяхме да развием потенциала на тези 
изостанали региони. Така допринасяме 
и за изпълнение на Договора за добро-
съседство между двете страни. Обявя-
ваме за финансиране 100% от ресурса 
на програмата, с което се надяваме до 
края на годината да изпълним всички 27 
индикатори. Към момента покриваме 14 
от тях“, е казала още зам.-регионални-
ят министър.

Деница Николова е съобщила, че 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ се 
изпълнява с много добри темпове. Към 
момента са договорени 67% от сред-
ствата по програмата, които са над 
3 млрд. лв. Извършените плащания са в 
размер на 27% от договорените пари. 
Зам.-министър Николова е анонсирала, 
че до седмица ще бъде дискутирана на 
комитет за наблюдение поканата за 
енергийна ефективност в малките об-
щини, а до края на април ще стартира и 
мярката за деинституционализация на 
възрастни хора и схемата за финанси-
ране на проекти в туризма.

Повече за програмите за тран-
сгранично сътрудничество четете на 
стр. 14.

Министър Емил Караниколов: 

Вицепремиерът Томислав Дончев: 

Мирослав Еленков

„Общата стратегия 
за индустриална политика 
трябва да подпомогне ин-
тензивното въвеждане на 
иновации в производство-
то, цифровизацията на ин-
дустрията, създаването на 
работни места и подобря-
ването на достъпа до фи-
нансиране за предприятия-
та.“ Това заяви министърът 
на икономиката Емил Кара-
николов на откриването на 
конференцията „Иновации 
за конкурентоспособност. 
Базови индустрии – двига-
тел за растеж“. На събити-
ето присъства и Ерик Ма-
мер, директор на дирекция 
„Конкурентоспособност и 

Европейски семестър“ към 
Европейската комисия. 

Министърът на иконо-
миката посочи, че Българ-
ското председателство 
ще продължи усилията за 
формулиране на общи дъл-
госрочни и краткосрочни 
цели за развитие на ев-
ропейската индустрия и 

приемане на Стратегия за 
обща индустриална поли-
тика на ЕС. Той подчерта, 
че акцентът ще е върху 
процеса на доизграждане 
на Цифровия единен пазар 
с цел повишаване на кон-
курентоспособността на 
европейската икономика, 
като се насърчи икономиче-

ският интерес и се разши-
рят възможностите пред 
потребителите за целесъ-
образно ползване на интер-
нет пространството. 

Емил Караниколов из-
тъкна, че е необходимо 
активното участие на 
всички заинтересовани 
страни в Европа, пред-
приятията, публичните 
органи и гражданите, за 
да се постигнат конку-
рентоспособност, устой-
чив растеж и заетост в 
процеса на цифрова тран-
сформация. „Цифровизаци-
ята е един от основните 
двигатели на иновациите 
за повишаване на евро-
пейската конкурентос-
пособност, запазване на 
стабилна научна и про-
мишлена база, управление 
на прехода към интели-
гентна икономика на про-
мишлеността и услугите 
и справяне със социални-
те предизвикателства“, 
подчерта той.

Снимка Румен Добрев

Десислава 
Бакърджиева

„Провежда-
нето на целена-
сочена и устой-
чива политика 
е основата за 
изграждането 
на една финан-
сово стабилна, ефективна и безопасна железопътна 
система.“ Това е заявил зам.-министърът на транс-
порта, информационните технологии и съобщения-
та Велик Занчев при откриването на кръгла маса в 
Брюксел. Тя е била на тема „Финансиране на железо-
пътния транспорт в контекста на многогодишната 
финансова рамка след 2020 година“ и е първото офи-
циално събитие в сектор „Транспорт“ от календара 
на Българското председателство на Съвета на ЕС. 
Във форума са участвали еврокомисарят по мобил-
ност и транспорт Виолета Булц, генералният дирек-
тор на Общността на Европейските железопътни 
и инфраструктурни компании Либор Лохман, ген. ди-
ректор на Асоциацията на европейската железопът-
на индустрия Филип Ситроен, ръководителят на ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ Галина 
Василева, представители на Европейската комисия 
и Европейския парламент и други експерти.

Зам.-министър Занчев е запознал участниците 
с постигнатите резултати в последните години 
по отношение на модернизацията на железопът-
ната мрежа в България с европейско и национално 
финансиране. Той е подчертал, че проектите по 
Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-T) 
трябва да останат сред основните приоритети 
на държавите членки за развитие на инфраструк-
турата след 2020 г. 

По думите му за България от съществено значе-
ние е да продължи прилагането на грантове за реали-
зирането на проекти за модернизацията на физиче-
ската инфраструктура по ТЕN-T. „Друга важна задача 
за разширяването на мрежата е изграждането на су-
хопътните връзки към страните от Западните Бал-
кани, които ще подобрят транспортната свързаност 
в Югоизточна Европа“, допълнил Велик Занчев.

Десислава Бакърджиева

„Необходимо е да зададем основните политически 
и икономически параметри на Европа 2030. Наша от-
говорност е да проведем открит дебат за това как 
ЕС да изпревари своите конкуренти и да се наложи 
като глобален играч, а не само да „запушим пробой-
ните“ в бюджета, породени от новите предизвика-
телства пред нас.“ Това е заявил вицепремиерът 
Томислав Дончев в Брюксел пред членовете на Евро-
пейския комитет на регионите. 

Дончев е акцентирал, че кохезионната политика 
е едно от ключовите достижения на ЕС и благода-
рение на нея Съюзът не само е постигнал много за 
сближаването на европейските региони, но и е пре-
одолял тежкия период на световната икономическа 
криза. Той е подчертал още, че затова по време на 
Българското председателство на Съвета основен 
приоритет на страната ни е да бъде балансиран мо-
дератор на дискусиите за смисъла от европейската 
солидарност и необходимостта от опростяване на 
правилата, но в същото време да е и „катализатор“ 
на идеи, водещи до формирането на силна и ефектив-
на кохезионна политика.

Свилена Гражданска

По време на заседание на Комисия-
та по регионално развитие (КРР) към 
Европейския парламент (ЕП) се проведе 
дискусия за кохезионната политика след 
2020 г. В нея участие взе Лиляна Павло-
ва, министър за Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 2018. 

„Политиката за сближаване е мно-
го важен инструмент за Европейския 
съюз. По време на заседанията на КРР 
отделяме доста време по темата“, зая-
ви в началото на срещата председате-
лят на КРР Искра Михайлова и допълни, 
че в момента се изготвя становище на 
комисията по Седмия кохезионен доклад 
на ЕК. 

„Продължава да се задава въпросът 
защо ни е необходима политиката за 
сближаване. Тя е нужна, защото помага 
да се намалят бариерите между раз-
личните региони и да се реализират 
приоритетите на ЕС“, подчерта Нико-
ла Демишелис, началник на кабинета на 
еврокомисаря по регионална политика 
Корина Крецу. Демишелис информира, 

че ще се работи за опростяване на по-
литиката на сближаване, като обаче 
това няма да е за сметка на контрола. 

„Благодаря на председателя на КРР 
Искра Михайлова, че инициира подобен 
дебат“, заяви в началото на изказване-
то си министър Лиляна Павлова и доба-
ви, че за Българското председателство 
е важно да се видят всички становища 
за бъдещето на кохезионната полити-
ка. „Ще трябва да постигаме повече с 
по-малко след 2020 г.“, подчерта тя и 
припомни, че на 12 април ще се проведе 
Съвет по общи въпроси, на който ще се 

обсъди политиката за сближаване след 
2020 г. „Очакваме и проекта за Много-
годишна финансова рамка на ЕК. Трябва 
да го разгледаме не като счетоводна 
процедура, а като начин да определим 
приоритетите на ЕС“, съобщи Павло-
ва. Според нея кохезионната политика 
е една силна инвестиционна политика. 
„Трябва да се фокусираме върху резул-
татите и постиженията от нея“, каза 
министърът и посочи, че в момента се 
работи по темата с Австрия, която 
ще поеме председателството на ЕС  
след нас. 
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Навършиха се 20 години от пускането на първия участък на столичната подземна железница

Йорданка Фандъкова, кмет на София: 

петък, 2 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Свилена Гражданска

На 28 януари т.г. се 
навършиха 20 години от 
пускането на първия учас-
тък на Софийското метро. 
Строителството започва 
през далечната 1979 г. През 
август тогавашният кмет 
Петър Междуречки прави 
първа копка на станция 
„Вардар“. Месец след това 
стартира изграждане-
то на спирката в „Люлин“. 
Следват станциите „Запа-
ден парк“ и „Сливница“ през 
1980 г. и 1983 г. Последно 
стартира реализацията 
на „Константин Величков“ 
през 1985 г. На 28 януари 
1998 г. първият участък от 
Софийското метро, който 
е с 5 станции, се пуска в 
движение от „Константин 
Величков“. Именно тук 20 
години по-късно бе отбе-
лязан юбилеят. На събитие-
то присъстваха кметът на 
София Йорданка Фандъкова, 
изп. директор на „Метропо-
литен“ ЕАД проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, зам.-ми-
нистрите на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Ангел 
Попов и на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството инж. Валентин 
Йовев. Сред гостите бяха 
и Евгени Крусев, зам.-кмет 
на Столичната община по 
направление „Транспорт и 
транспортни комуникации“, 
Огнян Златев, ръководител 
на Представителството 
на Европейската комисия 
(ЕК) в България, Станислав 
Иванов, зам.-председател 
на парламентарната Ко-
мисия по транспорт, ин-
формационни технологии и 
съобщения, Владимир Жи-
тенски, зам.-председател 
на УС на КСБ, инж. Стефан 
Тотев, член на УС на Бъл-
гарска браншова камара 
„Пътища“ и изп. директор 
на „Джи Пи Груп“ АД, До-
миник Хамерс, изп. дирек-
тор на „Геотехмин“ ООД и 
председател на Съвета на 
директорите на „Геострой“ 
АД и др. 

„Благодарение на стро-
ителите, инженерите, ар-
хитектите, ръководите-
лите на проекта и на инж. 
Братоев след 20 години ние 
имаме вече 40 км метро, 
две линии и сме на среда-
та на строителството на 
третата“, каза кметът 
Фандъкова. „Знаковият 
проект за метрото не спи-
ра, а продължава. В първия 
ден, в който станах кмет, 
заявих ясно, че подземната 
железница ще продължи да 
се развива. Благодарна съм, 
защото ние получаваме ог-
ромна подкрепа това да се 
случи“, подчерта тя и до-
пълни, че в началото тем-
път на изграждане е сред-

но 380 м на година, а сега 
той е вече над 3 км. „Това 
е възможно благодарение 
на финансовата подкрепа, 
която получаваме от Евро-
пейската комисия. Благода-
ря и на българските прави-
телства, които подкрепяха 
със съфинансиране проек-
та. Специално благодаря 
на Министерството на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията, защото темпът на 
строителството днес се 
дължи на тази екипна ра-
бота. Благодарности към 
всички кметове на София, 
защото без подкрепата им 
работата на инж. Братоев 
нямаше да е невъзможна, но 
щеше да е трудна“, заяви 
Фандъкова. „Специално бла-
годаря на министър-пред-
седателя Бойко Борисов и 
в качеството му на кмет, 
който подготви заедно с 
екипа си проекта за втора-
та линия, и като премиер в 
три правителства помага 
изключително сериозно. 
Отново ще се обърна към 
всички, които са на терен. 
Отстрани се вижда, че про-
ектът се развива и проме-
ня града ни, но хората, кои-
то работят по него, знаят 
с какви ежедневни труднос-
ти се сблъскват. Благода-
ря на строителите, проек-

тантите, архитектите, на 
хората, които ръководят 
всички екипи, и разбира се, 
ще се обърна към човека, 
благодарение на когото 
ние отбелязваме тази го-
дишнина достойно с високи 
резултати и изключително 
добра перспектива – инж. 
Стоян Братоев“, каза кме-
тът.

„Безспорно метрото 
променя града ни. Не мо-
жем да си представим в по-
следните 20 години София 
без подземната железница. 
Той е най-големият транс-
портен проект, който е в 
десетката на най-добрите 
предложения, финансирани 
с европейски средства, 
според ЕК. Метрото е без-
спорно най-екологичният 
проект в София“, подчерта 

Фандъкова и добави, че цел-
та е да продължи неговото 
развитие. 50% е изпълне-
нието на първия участък, 
който е най-тежък от 
третата линия. По думите 
на кмета се очаква в края 
на 2019 г. и в началото на 
2020 г. да бъдат пуснати 
всичките 12 км с 12 стан-
ции. „С метрото ще свър-
жем Софийския околовръс-
тен път при „Горна баня“, 
район „Овча купел“, „Красно 
село“ с центъра на града и 
кв. „Хаджи Димитър“. Най-
голямото достойнство е, 
че проектът продължава. 
В момента подготвяме на 
първо място продължение-
то на третата линия в по-
сока кв. „Левски“ с още 3 км 
и 3 станции и отклонение 
към „Слатина“ и бул. „Цари-

градско шосе“ с 5,6 км и 6 
станции“, поясни тя и до-
бави, че метрото променя 
и надземната инфраструк-
тура. „Хората очакват с 
нетърпение развитието 
на подземната железница и 
единственият въпрос, кой-
то се задава, е кога и при 
нас“, акцентира тя и обър-
на внимание, че „Метропо-
литен“ ЕАД от години ра-
боти за подготовката на 
кадри за метрото, като си 
партнира с висшите учили-
ща, а самият инж. Братоев 
е преподавател. 

„Инж. Братоев, Вие сте 
моторът, благодарение на 
когото се случва метрото 
в София. Бързо изминаха 
тези 20 години, но така 
бързо върви и строител-
ството на новите участъ-
ци“, заяви зам.-министър 
Ангел Попов. „В момента 
сме начело на Съвета на 
ЕС. Гостите, които ид-
ват у нас, първото, което 
им показваме, е нашата 
подземна железница. Впе-
чатлението е огромно. 
Пожелавам на всички - спе-
циалисти и работници, и 
разбира се, на инж. Стоян 
Братоев да са живи и здра-
ви и да имаме още нови 
станции“, допълни той. 

 „Проектът на Софий-
ското метро е в топ 10 на 

всички предложения, финан-
сирани от ЕК. Той е пример 
за това как най-ефикасно 
могат да се ползват евро-
пейските средства“, каза 
Огнян Златев. „Софийско-
то метро впечатлява не 
само с бързината, с която 
се изгражда, но и с качест-
вото на самото строи-
телство. Пожелавам още 
дълга и успешна работа на 
екипа на г-жа Фандъкова и 
проф. Братоев и всички ние 
– гражданите и гостите 
на София, да се радваме на 
още по-голямо метро“, под-
черта той. 

„Започнах работата в 
„Метрополитен“ по покана 
на проф. Александър Янчу-
лев, когато беше кмет на 
София. При кмета Стефан 
Софиянски на 28 януари 
1998 г. пуснахме първия 
участък. Той се изграж-
даше 19 години. Това поз-
воли да подготвим екип и 
строителите да придоби-
ят опит“, припомни проф. 
Стоян Братоев и добави, 
че с изграждането на пър-
вата и втората линия е 
намален трафикът в Со-
фия с около 55 хил. авто-
мобила дневно. Общо след 
реализацията на третия 
метродиаметър екологич-
ният ефект ще доведе до 
спад на вредните емисии с 
около 90 хил. т на година. 

По време на церемони-
ята бяха наградени спе-
циалисти, работили по ре-
ализацията на подземната 
железница. Сред получили-
те грамоти от Столична-
та община бяха Димитър 
Пантелеев, инж. Аксенти 
Аксентиев, инж. Стефан 
Чонков, инж. Никол Кана-
зирева-Стоева от „Джи 
Пи Груп“ АД и инж. Йовко 
Жилков и Стефан Желев от 
„Трейс-София“. 

Снимки Румен Добрев
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Разчитам на КСБ да работим заедно за контролни 
механизми, които да гарантират качествено изпълнение 
на общинските инфраструктурни проекти

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: 

Росица Георгиева 

Г-жо Георгиева, поз-

дравления за новия пост, 

който заемате от нача-

лото на 2018 г. – изп. ди-

ректор на Националното 

сдружение на общините 

в Република България 

(НСОРБ). Първото Ви ин-

тервю за печатна медия 

е за вестник „Строител“. 

Бихте ли се представили 

на нашите читатели? 

Завършила съм Софий-
ския университет „Свети 
Климент Охридски“ със 
специалности „Политиче-
ски науки“ и „Европейска 
публична администрация“ 
с профил „Местна власт 
и управление“. Имам при-
добита следдипломна 
квалификация „Лидерство 
и местна демокрация“ от 
Централноевропейския 
университет в Будапе-
ща. Специализирала съм 
управление на проекти с 
европейско финансиране в 
България, Белгия и Гърция. 
Опитът ми в местното 
самоуправление е повече 
от 15-годишен. В него се 
включват работата ми 
като общински съветник 
в част от мандата 2003 
– 2007 г. и длъжността 
ми управител на „НСОРБ 
– Актив“ ЕООД, което е 
консултантската фирма 
на НСОРБ. Там опитът ми 
е от създаването й през 
2006 г. до сега. На 43 го-
дини съм, омъжена, с едно 
дете.

Какво Ви мотивира да 

се включите в конкурса 

за избор на нов изп. ди-

ректор на НСОРБ?

Мотивация да участ-
вам в този конкурс ми 
дава над 20-годишната 
ми академична и профе-
сионална реализация в 
местното самоуправле-
ние. Еди наде сет те години 
работа като управител на 
„НСОРБ – Актив“ ЕООД ми 
осигуриха възможността 
да работя за развитието 
на местната власт в Бъл-
гария на най-високо ниво. 
Вложих сърцето и целия си 
ентусиазъм в създаване-
то и развитието на този 
проект – от оформянето 
на екипа през разработ-
ването на дейностите, 
продуктите и услугите 
до утвърждаването на 
„НСОРБ – Актив“ като 
запазена марка и търсен 
партньор на местните 
власти, бизнеса и цен-
тралната власт. Ежеднев-
ното ми сътрудничество 
с Управителния съвет, с 
досегашния изп. директор, 
екипа на Сдружението и с 
общините ми позволяват 
да познавам в дълбочина 

характера на дейността 
на НСОРБ и да говоря в 
първо лице, когато пред-
лагам подобряване и над-
граждане във всяка една 
от уставните дейности 
на организацията. 

Целият ми професио-
нален път досега ми дава 
увереността на човек, 
който добре познава всич-
ки аспекти на местното 
самоуправление в Бълга-
рия, както и взаимоотно-
шенията на общините с 
централната власт. 

Затова реших да се явя 
на конкурса за тази неле-
ка позиция – като логична 
следваща стъпка в мое-
то професионално разви-
тие, чрез която смятам, 
че мога да допринеса за 
утвърждаването на мо-
дерната местна власт в 
България.

Ще има ли промени в 

начина на функциониране 

на НСОРБ и ако да, в как-

ва посока ще бъдат? 

Сдружението е дока-
зало авторитета си през 
времето на своето съ-
ществуване. Повече от 20 
години ние сме в конструк-
тивен диалог с централ-
ната власт. Установили 
сме работещи механизми, 
които рано или по-късно 
носят своите резултати 
за държавата и общини-
те. Подходът ни винаги е 

бил умерен и с търсене на 
взаимната полза за всички 
страни. Смятам, че този 
подход ще работи и зана-
пред, тъй като е доказал 
своята ефективност. 
Заставам като изп. ди-
ректор на Сдружението с 
много амбиция и желание 
за работа. Експертност-
та, която съм придобила 
през годините и квалифи-
кациите, които имам, вяр-
вам, че ще ми помогнат 
да внеса своя почерк в ръ-
ководството. Очаквам да 
има още повече динамика, 
а аз да мога да приложа 
работещи и модерни упра-
вленски решения.

Какви са първите за-

дачи, които си поставя-

те начело на НСОРБ?

НСОРБ ще продължи 
да води постоянен диа-
лог с правителството и 
парламента на Република 
България за реална децен-
трализация на държавно-
то управление – за силни 
общини, с достатъчно 
собствени ресурси и ка-
пацитет за качествено 
предоставяне на публични-
те услуги на местно ниво. 
Целта на Сдружението ще 
бъде да разшири влияние-
то си при определяне на 
политическия дневен ред 
по въпросите, които са 
важни за общините, така 
че да може да предоста-

вя ефективни решения на 
местно ниво за национал-
ните проблеми.

Предизвикателствата 
в следващите няколко го-
дини, за които НСОРБ ще 
работи, са няколко.

Първият ни приори-
тет продължава да бъде 
осигуряването на адек-
ватно финансиране за 
дейността на общините. 
Ще продължим да работим 
за привличане на повече 
средства на местно ниво. 
От една страна, чрез по-
добряване на процесите 
вътре в администрации-
те в рамките на дейст-
ващото законодателство 
– повишаване на събирае-
мостта на местните да-
нъци и такси, ефективно 
управление на общинската 
собственост, включител-
но и чрез придобиване и 
експлоатация на държавна 
собственост с отпаднало 
предназначение. От друга 
страна, ще продължим да 
предлагаме и настояваме 
за разширяване на собст-
вената приходна база на 
общините чрез трансфор-
миране на част от дър-
жавните данъци в местни. 
Усилията на Сдружението 
ще бъдат насочени към 
развитие на прозрачна 
система за устойчиво и 
справедливо финансиране 
на местните власти чрез 
разработване на модерен 

изравнителен механизъм, 
който да оказва подкрепа 
на наистина нуждаещи-
те се общини с по-нисък 
собствен потенциал.

Друг важен приоритет 
в нашата дейност ще 
бъде модернизацията на 
общинските услуги, така 
че да осигурим облекчава-
не на административна-
та тежест за бизнеса и 
гражданите чрез практи-
ческо въвеждане на елек-
тронното управление. 
Сред основните ни задачи 
е и развитието, задържа-
нето и мотивацията на 
кадровия капацитет на 
администрациите, спосо-
бен да отговори на очак-
ванията на гражданите 
за достъпни и качествени 
услуги.

И з к лючително  съ -
ществено е и успешното 
изпълнение и отчитане на 
проектите с европейско 
финансиране на общините 
за програмен период 2014 
– 2020 г. Ще се включим 
активно в дискусиите на 
всички нива в България 
и ЕС за бъдещето на По-
литиката на сближаване 
след 2020 г., както и в раз-
говорите за регионалното 
измерение на Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС през 2018 г.

Какви са според Вас 

проблемите, пред които 

ще се изправят местни-

те администрации през 

настоящата година? Как 

Сдружението ще помогне 

за разрешаването им, как 

ще продължи диалогът 

Ви с централната власт? 

През 2018 г. пред общи-
ните стоят няколко непо-
средствени задачи: подго-
товка за преминаване към 
новия модел за изчисляване 
на такса битови отпадъ-
ци на база количество; 
активна фаза на изпъл-
нение на проектите ни с 
европейско финансиране, 
както и на програмата за 
саниране. Очаквам стро-
ителният сезон 2018 да 
бъде най-натовареният 
за целия програмен пери-
од 2014 – 2020 г. Другите 
задачи са проактивна по-
литика в сферите на об-
щинското образование и 
здравеопазване и реално 
въвеждане на електронно-
то управление.

Сдружението работи 
по всяка от тези цели. 
Предстои през годината 
да разработим примерни 
методики за изчисляване 
на такса битови отпадъци 
за всяка от трите осно-
ви, записани в закона. Ще 
тестваме резултатите 
с реални цифри в пилотни 
общини. Работим активно 
и осигуряваме широка под-
крепа за общините в целия 
процес по подготовка, уп-

Снимки Румен Добрев
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равление и изпълнение на 
проектите с европейско 
финансиране. Имаме до-
бра комуникация с всич-
ки управляващи органи и 
успяваме на оперативно 
ниво да подобряваме голя-
ма част от процедурите. 
В добро сътрудничество 
сме с Държавната аген-
ция за електронно упра-
вление, както и с екипа на 
вицепремиера Томислав 
Дончев – за оптимизиране 
на нормативната уредба, 
осигуряване на достъп до 
регистрите на централ-
ната администрация и 
увеличаване броя на елек-
тронно предоставяните 
услуги, включително по ус-
тройство на територия-
та и кадастъра.

Работим в партньор-
ство  с  централната 
власт, тази година ще 
вложим повече усилия в 
постигането на повече 
резултати. 

Как бихте оценили 

процеса на децентрализа-

ция на местните власти, 

за който все се говори, 

но като че ли не се е слу-

чил? Какви действия ще 

предприемете, че да се 

активизира той? 

Всъщност зад сложна-
та дума децентрализация 
стои много проста исти-
на - общините докосват 
живота на всеки човек, 
ежедневно и ако имат дос-
татъчно властови ресурс, 
ще решават проблемите 
най-бързо, лесно и там, 
където те възникват. За-
бележете, не казваме по-
вече пари, говорим за едни 
и същи средства, събрани 
от гражданите, които 
обаче да се управляват 
максимално близо до тях. 

Проблемът с липсата 
на достатъчно собст-
вен ресурс на общините 
е огромен. Приходите на 
местните администра-
ции у нас са над два пъти 
по-ниски от средните 
стойности за ЕС като 
съотношение към брут-
ния вътрешен продукт. В 
цифри това означава, че 
от всеки 100 лв. данъци, 
събрани от гражданите, 
едва 4 лв. постъпват в об-
щинските бюджети.

Решението,  което 
НСОРБ от години предла-
га, не е нищо по-различно 
от европейския модел на 
финансиране на местно-
то самоуправление – част 
от подоходните данъци 
на гражданите трябва 
да отиват в общините и 
това е най-силният лост 
за провеждане на мест-
ни политики. Според един 
скорошен анализ на Ин-
ститута за пазарна ико-

номика прехвърлянето 
само на 2 процентни пунк-
та от събирания в момен-
та данък върху доходите 
на физическите лица ще 
доведе до ръст на собст-
вените приходи на общи-
ните с близо 650 млн. лв. 
С подобен ресурс годишно 
местните власти не само 
ще могат да покрият 
стари задължения, но и да 
планират много по-дълго-
срочно инвестиционните 
си програми, а и ще бъдат 
стимулирани да работят в 
посока привличане на вло-
жения, по-висока заетост 
и трудови доходи.

Какво ще правим тази 
година, за да активизира-
ме процеса? Ще работим 
за изменения на сектор-
ни политики, които да ни 
осигуряват адекватни на 
правомощията ни ресур-
си. Една задача, по която 
ще действаме тази годи-
на е повече правомощия 
и ресурси за общините 
при осигуряването на 
обществения ред и си-
гурност и контрол върху 
неправилно шофиране в 
населените места. Зна-
ете, когато стане про-
изшествие в рамките 
на населеното място, 
първият човек, от кого-
то гражданите търсят 
отговорност, е кметът 
– независимо дали е за 
липсващ светофар, за шо-
фиране с висока скорост 
или друго нарушаване на 
правилата за движение 
по пътищата. Същото 
важи и за нарушенията на 
обществения ред, краж-
бите на селскостопанско 
имущество, битовите 
инциденти. Няма кой по-
добре от общините да 
познава особеностите на 
всяко село и квартал и да 
може да осигурява непре-
късната превенция и кон-
трол. Затова работим по 
законопроект, който ще 
разшири правомощията 
на кметовете в сфера-
та на обществения ред 
– да имаме наша, общин-
ска полиция, подчинена 
на кмета, с повече права 
по налагане на санкции. В 
допълнение предлагаме да 
можем да контролираме с 
изградените от нас сис-
теми за видео наблюдение 
пътното движение в насе-
лените ни места и съот-
ветно да налагаме глоби 
и да събираме приходите 
от тази дейност. Така ще 
отговорим на големите 
очаквания на гражданите. 

Както споменахте, 

предстои промяна на на-

чина на изчисляване на 

такса „смет” от 2020 го-

дина. Как НСОРБ ще спо-

могне общините да се 

подготвят за тази про-

мяна? Как тя според Вас 

ще се отрази на общини-

те? Необходима ли е?

Смяната на модела на 
изчисляване на такса „би-
тови отпадъци“ от години 
стои на дневен ред пред 
цялото общество. Без-
спорно ние като общини 
подкрепяме въвеждането 
на принципа замърсите-
лят плаща. Считаме оба-
че, че законодателно тряб-
ва справедливо и ясно да е 
уредено както кой колко 
плаща, така и кой понася 
разходите за управление 
на отпадъците.

В момента общините 
управляват и финансират 
изцяло този процес – ние 
организираме сметосъ-
бирането и транспорти-
рането на генерираните 
от домакинствата и фир-
мите отпадъци, трети-
рането им в съоръжения 
и инсталации, както и 
поддържането на чисто-
тата в териториите за 
обществено ползване в 
населените места. Всичко 
това – със средствата от 
такса „битови отпадъци“.

Съгласно приетите 
през есента на миналата 
година изменения в Зако-
на за местните данъци и 
такси от 1 януари 2020 г. 
общините ще трябва да 
изчисляват този налог на 
база количество генери-
ран отпадък. Законът дава 
три възможни основи за 
това: чрез торби с опре-
делена товароносимост, 
чрез индивидуално опреде-
лено количество битови 
отпадъци за имота или 
на база брой ползватели 

на имота. Изцяло отпада 
досегашната възможност 
за изчисляване на база да-
нъчна оценка на имотите.

И при трите варианта 
общините ще трябва да 
направят пълна реоргани-
зация на дейностите по 
сметосъбиране, да предо-
говорят взаимоотношени-
ята си с външните изпъл-
нители, да въведат много 
по-широко системите за 
разделно сметосъбиране. 
Решението ще бъде инди-
видуално за всяка админи-
страция и трябва в макси-
мална степен да отчита 
стопанските, демограф-
ските и географските 
особености на нейната 
територия.

Както отбелязах по 
предходния Ви въпрос, 
НСОРБ през тази година 
ще разработи примерни 
методики по всяка от ос-
новите, за да подпомогне 
общините. Ключово важно 
при промяната в модела на 
определяне на таксата е 
да не се стигне до сери-
озно понижаване на съби-
раемостта й поради рязко 
увеличаване на размера й 
за гражданите. Това силно 
ще застраши управление-
то и финансирането на ця-
лата услуга по поддържане 
на чистотата.

2018 г. се очаква да е 

ключова в усвояването 

на средства по европей-

ските програми. Какви 

ще са трудностите, с 

които ще се сблъскат 

общините? Научиха ли се 

уроците от предходния 

програмен период? 

Както вече споменах, 
2018 г. ще бъде най-актив-

ната година за изпълнение 
на европейските проекти 
на общините. Местните 
администрации работят 
по над 1200 договора за 
проекти на обща стой-
ност 2,8 млрд. лв., плаща-
нията по тях до момента 
са в размер на 582 млн. лв.

В средата на програм-
ния период се отчитат 
постигането на междин-
ните цели и реалната реа-
лизация на предложенията. 
Очаквам силен строите-
лен сезон 2018 за проек-
тите ни за градска среда, 
образователна и социал-
на инфраструктура във 
всички селища, общински 
пътища и ВиК обекти в 
малките населени места, 
зони за икономическо раз-
витие и интегриран град-
ски транспорт в големите 
градове. 

В средата на годината 
очакваме стартирането 
и на фондовете за град-
ско развитие, откъдето 
ще можем да реализираме 
проекти за градска среда, 
спортна и културна инфра-
структура, както и за ту-
ристически атракции чрез 
финансови инструменти.

По отношение на на-
учените уроци - през го-
дините общините успяха 
да изградят и мотивират 
екипи, които имат капа-
цитета да подготвят, 
управляват и отчитат 
многомилионни проекти. В 
момента сериозен ангажи-
мент за нашите бюджети 
е осигуряването на устой-
чивостта на вече напра-
вените инвестиции. За 
проектите от настоящия 
програмен период основен 
проблем за нас продължа-

ват да бъдат процедури-
те за избор на изпълни-
тели на обществените 
поръчки. Почти няма търг, 
който да не се обжалва, 
което води до голямо заба-
вяне в изпълнението, а от-
там – и до сериозни санк-
ции за местните власти. 
Друга сериозна пречка са 
многобройните финансови 
корекции, които ни нала-
гат управляващите орга-
ни. За много от тях, кога-
то общините са убедени 
в правотата си, водят 
дела и в повечето случаи 
ги печелят, но това из-
ключително много забавя 
реализацията на проекта 
и ангажира сериозен чо-
вешки и финансов ресурс. 
Не на последно място 
като проблем се явяват и 
некоректни изпълнители, 
които въпреки строгия 
контрол, който осъщест-
вяваме, си позволяват не-
качествена реализация. По 
този въпрос разчитаме на 
партньорство със строи-
телния бранш.

Как Сдружението ще 

продължи да си взаимо-

действа с Камарата на 

строителите в България 

(КСБ), предвиждате ли 

да проведете общи ини-

циативи на национално и 

местно ниво? 

Ние винаги сме рабо-
тили в добро партньор-
ство с Камарата на стро-
ителите, така ще бъде 
и занапред. Разчитам на 
КСБ да работим заедно 
за контролни механизми, 
които да гарантират ка-
чествено изпълнение на 
общинските инфраструк-
турни проекти. 
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УС взе и решение за до-
макинство за провеждане 
през април 2019 г. в София 
на конгреса на EIC - Асоци-
ацията на Европейските 
международни контракто-
ри, на която КСБ е член от 
2015 г. 

Гласувано бе с мно-
зинство и решение за 
членство на Камарата в 
CICA - Конфедерацията на 
асоциациите на междуна-
родните контрактори. Тя 
включва 19 федерации от 
Северна и Южна Америка, 
федерациите членки на 
FIEC, които са от 26 дър-
жави, както и Южна Корея 
и Япония. Нейните държави 
членки представляват 18% 
от световното население 
и 57% от световния БВП 
в строителството. Ми-
сията на Конфедерацията 
е да обслужва, популяризи-
ра и подобрява имиджа на 
строителната индустрия 

в целия свят. 
УС прие програмата за 

дейността си през 2018 
година, както и подробен 
бюджет. 

Разгледани и утвърдени 
бяха финансово-счетоводни 
и организационни докумен-
ти на „Вестник Строител” 
ЕАД. УС прие доклада за 
дейността на дружество-
то, който бе представен 
от председателя на СД 
инж. Пламен Пергелов, прие 
заверения от одитор ГФО, 
освободи от отговорност 
членовете на СД на дру-
жеството, взе решение за 
назначаване на одитор за 
2018 г., за разпределение на 
печалбата на дружеството 
и одобри параметрите на 
договор за 2018 г. 

УС отказа да приеме за 
член на КСБ фирма поради 
данни за некоректно пред-
ставени препоръки. 

В т. „Разни“ инж. Ро-
сен Колелиев, член на УС, 
постави въпроса за по-
зицията на КСБ относно 
инициативата на КРИБ за 
протестни действия във 
връзка с повишаване на це-
ните на ел. енергията на 

 от стр. 1 Снимки Калоян Станчев

свободния пазар. Камарта 
е пълноправен член на Кон-
федерацията. Инж. Благой 
Козарев постави въпрос, 
свързан с ограничителни 
текстове в ЗОП за учас-
тие в обществени поръч-
ки. Решено бе ИБ да проу-
чи казуса и да излезе със 
становище в максимално 
кратък срок. Сред други-

те актуални теми, които 
бяха дискутирани на не-
формална среща ден преди 
заседанието на съвета, се 
откроиха – НПЕЕМЖС, це-
ните и качеството на са-
нирането, обществените 
поръчки в пътния сектор, 
проблемите с кадрите и за-
плащането в бранша и др. 

Специален гост на за-

седанието бе членът на 
УС на АПИ и почетен пред-
седател на Камарата инж. 
Светослав Глосов. Той пред-
стави подробна информация 
по инвестиционната про-
грама на Агенцията за 2018 
година. Презентацията на 
инж. Глосов ще бъде публи-
кувана в следващия брой на 
в. „Строител”.
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Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Чрез многоезичната система 
за квалификация ESCO (European 
Skills, Competences, Qualifications 
and Occupations) Европейската ко-
мисия признава необходимостта 
от привеждане в съответствие 
на уменията, които работниците 
притежават, с нуждите на индус-
трията. Основна цел е да се насър-
чат производителността и при-
годността за наемане на работа 
чрез предоставяне на знания и уме-
ния, които са в синхрон с насто-
ящите и бъдещите изисквания на 
пазара на труда. Това може да бъде 
постигнато чрез стимулиране на 
ученето през целия живот и при-
добиване на универсални  умения, 
по-добро предвиждане на нуждите 
на бизнеса и изграждане на нови 
мостове между пазара на труда и 
образованието и обучението. 

Класификацията на европей-
ските умения, компетенции, ква-
лификации и професии предоставя 
обща референтна терминология, 
която може да подобри функциони-
рането на пазара на труда. ESCO 
спомага още за изграждането на 
интегриран трудов пазар в цяла 
Европа и за преодоляването на 
трудностите в комуникацията 
между науката и практиката. 

ESCO е разработена като 
част от нововъзникващата Се-
мантична мрежа (СМ) на пазара 
на труда и сектора на образова-
нието и обучението. СМ има за 
цел да превърне интернет от прос-
транство, в което има множество 
информация - налични свободни 
работни места, автобиографии и 
курсове за обучение, в мрежа от 
взаимосвързани, стандартизира-
ни и повторно използвани данни. Те 
могат да послужат при употребя-
ването на инструменти, например 
при такива за професионално ори-
ентиране, платформи за съвпаде-
ние на длъжности, HR системи или 
статистически приложения. 

ESCO може да донесе преки 
ползи на всички заинтересовани 
страни на пазара на труда и в 
системата на образование и обу-
чение:

Работодатели:

 да разбират знанията, уме-
нията и компетенциите, които хо-
рата са получили чрез образование, 
обучение или опит „на работното 
място“;

 да изразят какво очакват 
от своите служители като знания, 
умения, компетенции и квалифика-
ции;

 да намерят подходящия чо-
век за работа.

Хората:

 да разберат от какво се 
нуждаят работодателите;

 да са наясно как могат да 

развият своята кариера чрез учене 
през целия живот;

 да документират своите 
знания, умения и компетенции, за 
да намерят подходящата работа. 

Доставчиците на образова-

телни и обучителни услуги:

 да осъществяват проучва-
ния и анализ на данни, за да полу-
чат ценна информация за насто-
ящите и бъдещите потребности 
на пазара на труда, които могат 
да бъдат използвани като основа 
за по-нататъшното развитие и ак-
туализация на учебните програми;

 да направят съдържанието 
на своите образователни и обучи-
телни продукти по-разбираеми и 
адекватни за учащите;

 да се повиши прозрачността 
на квалификациите, които те пре-
доставят.

Службите по заетост и консул-

тантите по ориентиране:

 да предоставят по-добри 
електронни услуги на потребите-
лите;

 да обслужват клиенти на 
различни езици;

 да изградят партньорства 
и обмен на данни с други достав-
чици на услуги, по-специално за за-
силване сътрудничеството между 
публичните и частните служби по 
заетост, както и с предоставящи-
те образователни и обучителни 
услуги.

ESCO създаде общ език, чрез 
който могат да се преодолеят ко-

муникационните пропуски между 
различните държави и между об-
ластите на заетостта, образо-
ванието и обучението. Чрез него 
се повишават прозрачността 
на професиите, квалификациите, 
уменията, компетенциите и ре-
зултатите от обучението. Тази 
прозрачност и общите референт-
ни точки ще помогнат на хората 
да обменят информация с недву-
смислено и споделено значение, не-
зависимо от използвания език или 
електронни системи. 

Многоезичната референтна 
терминология на ESCO отразява 
реалностите както на пазара на 
труда, така и в образователния 
сектор. Системата цели да напра-
ви ясни следните фактори:

 какви знания, умения и ком-
петенции обикновено се изискват 
при работа в определена професия;

 какви знания, умения и компе-
тенции получават хората в резул-
тат на специфична квалификация;

 какви квалификации се из-
искват при търсене на работа в 
дадена професия.

За да се разработи рефе-
рентната терминология, ESCO 
е построена чрез използване на 
съществуващи източници – по-
специално резултати от други ев-
ропейски проекти в областта на 
квалификациите. Терминологията 
на ESCO е публикувана в съответ-
ствие със свързаните стандарти 
за отворени данни, така че заин-
тересованите страни да имат 
достъп до нея лесно и безплатно и 
да могат да свързват други източ-
ници на данни с ESCO за справка. 

ESCO също така подпомага по-
требителите чрез предоставяне 
на техническа информация, насоки 
за използването и обучение.

През 2018 г. ESCO има за цел 
да осигури 

система за превод между на-

ционалните класификации или 

квалификационни умения 

и да даде възможност за съ-
трудничество между органите на 
държавите членки. 

ЕК е разработила ESCO, за да 
допълни и вече съществуващите 
европейски и национални инициа-
тиви и инструменти, предназна-
чени да подобрят оперативната 
съвместимост на пазара на труда 
и областта на образованието и 
обучението:

 Класификационни системи и 
рамки - национални класификации 
на трудовите дейности, Между-
народната стандартна класифи-
кация на професиите (ISCO), Евро-
пейската квалификационна рамка 
(EQF) и рамката на eCompetence;

 Бази данни с допълнителна 
информация – например на Комиси-
ята за регулираните професии;

 Технически или синтактични 
стандарти - Europass, Паспорти за 
умения и др.

 Законодателство - Дирек-
тива 2005/36/EC относно призна-
ването на професионалните ква-
лификации;

 Инструменти и услуги, кои-
то помагат на хората да развиват 
кариерата си - EURES, национални 
работни портали и инструменти 

за професионално ориентиране.

Развитието на ESCO се ръково-

ди от следните принципи:

 Полезност – ESCO има за 
цел да се превърне в стандарт 
за идентифициране на професии-
те, уменията, компетенциите и 
квалификациите. Това означава, 
че тя трябва да бъде практична и 
полезна за всички заинтересовани 
и по-специално публични и частни 
служби по заетост, образователни 
и обучителни организации и дос-
тавчици на онлайн услуги.

 Приетост – основна зада-
ча на ESCO е да бъде доброволно 
приета от ключови заинтересова-
ни страни чрез своята добавена 
стойност, лекота на използване и 
отзивчивост към нуждите на по-
требителите. 

 Насоченост към потреби-

теля. 
 Обновяемост – ESCO тряб-

ва непрекъснато да се актуали-
зира и адаптира, за да отразява 
променящите се реалности и да 
запази своята полезност и доба-
вена стойност.

 Гъвкавост – ESCO не се 
стреми да стандартизира обхва-
та на професиите или резулта-
тите от учебния процес. Вмес-
то това тя цели да предостави 
стандартна терминология, която 
може да се използва за описание 
на детайлите на дадена работа, 
професионалния профил на търсе-
щия такава или съдържанието на 
резултата от обучението. 

 Високо качество.

 Участие на национално рав-

нище.

 Участие на заинтересова-

ните страни - ЕК е включил заин-
тересованите страни в разработ-
ването на ESCO и ще продължи да 
прави това и занапред.

 Използване на междусекто-

рен подход.

 Многоезичност – ESCO е 
многоезична,  като предоставя 
термини за една и съща концепция 
на 26 европейски езика.

 Отразяване на реалности-

те на европейския пазар на тру-

да и сектора на образованието и 

обучението.

 Прозрачно и отворено раз-

витие.

 Повторно използване – ре-
зултатите от ESCO се публику-
ват с лиценз, който позволява на 
заинтересованите страни да я из-
ползват  безплатно за търговски и 
нетърговски цели.

 Съвместимост – ESCO е 
разработена по начин, който може 
да осигури максимална съвмести-
мост със съществуващите инфор-
мационни системи и стандарти.

 Динамичност – с течение 
на времето ESCO ще се адапти-
ра към променящите се нужди на 
потребителите, бъдещите разви-
тия на пазара на труда и сектора 
на образованието и обучението, 
както и към новите технологични 
възможности.

ESCO предоставя обща терминология в подкрепа на:
прозрачността и по-добрите услуги

Европейска квалификационна 
рамка 

Статистическа класификация 
на икономическите дейности 

(NACE)  

База данни на регулирани 
професии 

Европейска рамка за 
електронна компетентност 

Стандартна класификацияна 
професиите (ISCO) 

Национални професионални 
класификации 

Национални бази данни на 
квалификациите 

Европейски портал за 
професионална мобилност  

 

EUROPASS 

Европейска панорама на 
професионалните умения 

Европейска служба за подбор на 
персонал и e-CV 

Паспорти за секторни умения 

Описания на резултатите от 
учене 

Национални и частни протали 
за работа ESCO 

Станислава Босева-Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен

ОП на КСБ – Плевен, организира съв-
местно със „Строителна квалификация“ 
ЕАД обучение по „Безопасност и здраве 
в строителството“, съгласно чл. 281, ал. 
5 от КТ и чл. 6, ал. 1 от Наредба РД-07-

2/16.12.2009 г. на МТСП. Курсът се про-
веде на 26 януари за служители на фирми, 
вписани в Централния професионален 
регистър на строителя. Обучението 
включи три модула. За първия „Длъжност-
ни лица по безопасност и здраве при ра-
бота“ удостоверения получиха 97 души. 
За втория „Координатор по безопасност 

и здраве в строителството“ документ 
взеха 90 души, а за третия „ЗБУТ за кон-
трол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на 
влаганите в строежите строителни про-
дукти със съществените изисквания за 
безопасност“ – 69 души.

Курсът обхвана актуални теми, които 

запознаха участниците със спецификата 
на дейността по здравословни и безопас-
ни условия на труд, както и с ефектив-
ното управление на професионалните 
рискове. Лектор беше доц. д-р инж. Вен-
цислав Стоянов, ръководител катедра 
„Мениджмънт в строителството” във 
ВСУ „Любен Каравелов“ - София.
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първона-
чално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

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

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

З - заличаване от ЦПРС 
ПОб - промени в обстоятелствата 
ДОп - допълване на опит 

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

Протокол №1089/11.01.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол №1093/25.01.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Адрес Представляващ Канд 

потв

131464220 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 
ЕООД

1434 София, ул. „Момин 
кладенец“ №13

Исмет Хасанов 
Османов

ПВп

175410719 БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ 
АД

1680 София, бул. „Бълга-
рия“ №88, ет. 1, офис 10

Аглика Павлова 
Георгиева

ПВп

200204955 ФЪРСТ ФИКС ЕООД 1618 София, ул. „Майор 
Горталов“ №14

Андрей Асенов 
Дуралиев

ПВп

203552696 ДАРУС ООД 1000 София, ул. „Ста-
нислав Доспевски“ №93

Теодора 
Петрова Кунова

ПВп

203918478 РЕНДСТРОЙ ЕООД 8000 Бургас,  
ул. „Страхил“ №6

Стефан Сандев 
Димитров

ПВп

204639517 СОФБУЛТРЕЙД-10 
ЕООД

1404 София,  
бул. „България“ №49А, 
ет. 4, офис 38

Димитър 
Панайотов 
Мирчев

ПВп

999999128 КОНСОВЕЙО С.А. Португалия, област 
Гуардейраш, община 
Порто, гр. Майа 4470 
605, ул. „Енженейро 
Фредерико Улрих“

Хуберт Клос ПВп

115567790 ЕЛТЕЛКОМ ООД 4109 Браниполе, м-ст 
Свети Константин 
№050А

Таско Крумов 
Вълчев

РОб

204352894 СИСКОМ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕAД

1784 София, бул. „Ца-
риградско шосе“ №117, 
сграда на Образование 
и наука, ет.  4

Мартин Иванов 
Димитров

РОб

201901291 ХРИСКОВ  ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

1336 София; жк „Люлин“, 
бл. 802; вх. В; ет. 4; 
ап. 59

Методи Иванов 
Хрисков

СОб 

010713781 ХИДРЕКС ООД 1618 София, р-н „Овча 
купел“, ул. „Ангелов 
връх“ №29

Евгени Георгиев 
Кераджийски

ПВп

103762505 КВИНТА - М ЕООД 9200 Провадия, ул. „Св. 
Св. Кирил и Методий“ 
№37, вх. А, ет. 1, ап. 1

Кирил Радев 
Радев

ПВп

112010868 АЙРЕДИН-АЙРЕДИН 
ЕЮПОВ ЕТ

4647 Кръстава,  
ул. „Сютка“ №13

Айредин Мехмед 
Еюпов

ПВп

121513480 АЗИАКС ЕООД 1720 Банкя, ул. „Стефан 
Стамболов“ №21

Вели Адемов 
Дервишев

ПВп

130337978 ЛЮМАГС ЕООД 1138 София,  
ул. „Витоша“ №36

Любомир Мари-
нов Маринов

ПВп

131282292 СТРОИТЕЛНА КОМПА-
НИЯ СИГМА ЕООД

1407 София, р-н 
„Лозенец“, ул. „Хенрик 
Ибсен“ №15, ет. 8

Георги Харалам-
пиев Георгиев

ПВп

131325676 ИММО - ЦЕНТРАЛ 
ЕООД

1225 София, ул. „Цар 
Асен“ №64, ет. 1, ап. 3

Кирил Генадиев 
Ходжаев

ПВп

175015871 ТАНДЕМ 1 ЕООД 1220 София, жк „Триъ-
гълника“, бул. „Ломско 
шосе“ №15, вх. А, ап. 14

Валери Василев 
Иванов

ПВп

200042193 БЕТ 75 ЕООД 9000 Варна,  
ул. „Чинар“ №12

Янчо Цанков 
Славов

ПВп

201244162 МЕТОДИЕВ ЕЛЕКТРО 
ГРУП ЕООД

1113 София, жк „Из-
ток“, ул. „Тинтява“ №14, 
ет. 3, ап. 8

Георги Методи-
ев Методиев

ПВп

203082022 БОРДОМ ООД 1404 София, бул. „Бъл-
гария“ №53

Емилия Юриева 
Цукова

ПВп

203432589 ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕ-
РИНГ - 2015 ООД

5000 Велико Търново, 
ул. „Магистрална“ №3, 
ет. 4

Димитър Илиев 
Чакалов

ПВп

204362963 КРАСИ ТРЕЙДИНГ ЕНД 
КОНСТРАКШЪН ЕООД

1680 София, бул. „Бъл-
гария“ №88, офис 9

Красимир Димов 
Георгиев

ПВп

204371955 РАМ-ВВ ЕООД 9000 Варна, ул. „Опъл-
ченска“ №27, офис 3

Мария Балева 
Русева

ПВп

204653310 ЕТ - СТРОЙИНЖЕНЕ-
РИНГ - 93 ЕООД

1387 София, жк „Обеля 
1“, бл. 106, вх. А, ап. 20

Евелина Илияно-
ва Тевилова

ПВп

204820453 БИ МЕТАЛ СТРОЙ ООД 2850 Петрич, площад 
„Македония“ №10, ет. 2

Иван Георгиев 
Банов

ПВп

204857074 ЮНИОНИНВЕСТ ПиМ 
ЕООД

1619 София, бул. „Цар 
Борис III“ №332

Димитър Хри-
стов Драганов

ПВп

204883699 КИЛИАН СТРОЙ ЕООД 1606 София, р-н „Крас-
но село“, ул. „Стрешер“ 
№10, вх. Б

Владимир Дими-
тров Вълков

ПВп

204884018 БУЛ КОНСТРЪКШЪН 
ЕООД

1408 София,  
ул. „Д-р Стефан  
Сарафов“ №20, ап. 3

Валентина 
Радославова 
Младенова

ПВп

204899593 ТУНДЖА СТРОЙ ЕООД 8600 Ямбол, ул. „Д-р 
Кръстев“ №14

Даниел Стоянов 
Добрев

ПВп

204906450 ГРАНД СТРОЙ- ВАРНА 
ЕООД

9009 Варна, ул. „Цар 
Освободител“ №548

Стоян Андреев 
Стоянов

ПВп

999999129 СЕВЕРОДОНЕЦКО 
НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕНО ОБЕДИНЕНИЕ 
„ИМПУЛС“ ЧАД

Украйна, Луганска об-
ласт, 93400 Северодо-
нецк, пл. „Победа“ №2

Александър 
Анатолиевич 
Журба

ПВп

106003890 СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ 
ЕООД

3060 Криводол, ул. „Ос-
вобождение“ № 21А

Васко Спасов 
Василев

РОб

131172974 ПИКСИ СТРОЙ ООД 1303 София, бул. „Хрис-
то Ботев“ 74, ет. 1

Георги Ботев 
Христов

РОб

131294871 СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГА-
РИЯ ООД

1784 София, жк „Мла-
дост 1А“, бл. 503, вх. 3, 
ет. 8, ап. 68

Светослав 
Стойков Жеков

РОб

175402074 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ 
ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕАД

1619 София, р-н „Ви-
тоша“,  ул. „Дамяница“ 
№3-5

Светослав Ива-
нов Любомиров

РОб

175410719 БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ 
АД

1680 София, бул. 
„България“ №88, ет. 1, 
офис 10

Аглика Павлова 
Георгиева

РОб

200487072 БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77 
ЕООД

1836 София, бул. „Вла-
димир Вазов“ №90,  
вх. А, ет. 2, ап. 4

Милена Георгие-
ва Георгиева

РОб

200678992 ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

1220 София, жк „Военна 
рампа“, бул. „Илиянци“ 
№48, Бизнес сграда 
„Галчев холдинг“

Любомир Никола-
ев Галчев

РОб

827184080 БЕРУС ООД 7005 Русе,  зад „Хипо-
друма“, п.к. 55

Венко Йорданов 
Великов

РОб

201486016 ЕСПИ ИНВЕСТ ООД 2300 Перник, ул. „Иван 
Вазов“, бл. 3, ет. 2, 
ап. 4

Зорница Василе-
ва Иванова

РОб

202638174 ВОДОПРОВОДИ И 
КАНАЛИ ЕООД

1000 София, жк „Бояна“, 
ул. „Севастократор 
Калоян“ №37

Георги Стоянов 
Иванов

РОб

200102975 ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ 
ООД

1113 София, ул. „Блага 
Димитрова“ №33

Христин Николов 
Хараланов

СОб

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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Инж. Венцислав Зарев, управител на „Пътпроект“ ЕООД: 

Десислава Бакърджиева
Ренета Николова

Инж. Зарев, „Пътпро-

ект” ЕООД отбелязва 

своя 70-годишен юби-

лей. Приемете поздрав-

ления от целия екип на 

в. „Строител” и нашите 

искрени пожелания за още 

много години успешна 

дейност и реализирани 

обекти. Безспорно сте 

компания със сериозна 

история и опит, с които 

малко фирми у нас могат 

да се похвалят. Как успя 

„Пътпроект” ЕООД да 

оцелее и да се развие?

С много усилия и основ-
но с любовта към това, 
което правим, и удовлет-
ворението от добре свър-
шената работа. Най-труд-
ното решение, което се е 
налагало да вземем, е за 
намаляване на състава от 
проектанти, като винаги 
сме се стремили да съх-
раним професионализма и 
опи та и в същото време 
да осигурим приемстве-
ност. Немалка роля за оце-
ляването ни в трудни мо-
менти са изиграли именно 
хората, показвайки своя 
професионализъм, лоял-
ност, своето отношение 
към фирмата и работата. 

Разкажете ни повече 

за историята на компа-

нията, през какви пре-

дизвикателства е пре-

минала?

На 2 февруари 1948 г. 
екип от 43-ма инженери и 
техници начело с първия 
си директор инж. Кольо 
Радев слага началото на 
изграждането на първа-
та организация за про-
ектиране на пътища и 
мостове. В началото се 
проектират много нови 
пътища – предимно в Ро-
допите и Добруджа, рекон-
струкция на някои участъ-
ци от главните пътища: 
вариант „Витиня – Търно-
во - Хаинбоаз”, вариант 
„Вакарел” и т.н., както и 
големи мостове над р. Тун-
джа в Ямбол и Гурково, над 
р. Янтра при Бяла и Вели-
ко Търново и много други. 
15 години след създаване-
то на „Пътпроект” (през 
1963 г.) проектирането 
преминава в две фази, 
както и към асфалтово 
покритие на пътищата. 
Пак по същото време в 
резултат на навлизане 
на механизацията в сек-
тора започва усвояване 
на проекти за сглобяемо 
строителство. В проек-
тирането на съоръжения 
се прилага предварително 
напрегнат стоманобетон, 
а по пътя Пирдоп – Розино 
за пръв път - пълзящ ко-
фраж при изпълнение на 
високи колони и монтаж 
на тежки греди с помо-

щта на монтажна фер-
ма. През 1972 г. започва 
по-мащабната и масова 
употреба на електронно-
изчислителната техника 
в пътното проектиране 
и „Пътпроект” може да се 
гордее, че е една от пър-
вите организации в тази 
дейност.

През 1970 г. проучва-
нията на автомобилното 
движение показват голямо 
увеличение на трафика в 
перспектива, което води 
до нуждата от проекти-
ране и строителство на 
автомагистрали – едно 
от най-значителните по-
стижения и отговорности 
на „Пътпроект”. В този 
период са проектирани 
участъци от АМ „Хемус“ 
– Яна – Правец – Боаза; 
АМ „Тракия” – Пазарджик 
– Пловдив – Чирпан; АМ 
„Марица” – Харманли – Лю-
бимец – Свиленград, като 
особено предизвикател-
ство и възможност за про-
явяване на проектантско 
творчество представля-
ва пресичането на Стара 
планина и конструирането 
на виадуктите, сред кои-
то „Бебреш” е безспорно 
най-голямото съоръжение 
у нас. 

През последните де-
сет години част от по-
значимите проектирани 
обекти са: обходен път на 
гр. Габрово; допълнително 
проектиране на АМ „Мари-
ца“, лот 1 и лот 2; обход на 
гр. Кърджали; идеен про-
ект за Калотина – СОП; 
допълнително проектира-
не на АМ „Струма”, лот 4; 
идейни и технически про-
екти за различни участъ-
ци на АМ „Хемус” и др. 

От колко време сте 

начело на „Пътпроект” 

ЕООД и кои са момен-

тите, коитов Вие лично 

няма да забравите?

Управител  съм  на 
„Пътпроект” ЕООД от 
2012 г. Винаги основен 
приоритет за мен е била 
отговорността към хо-
рата, осигуряването на 
работа и възможности за 
развитие, запазването на 
състава на фирмата и по-
вишаването на квалифика-
цията му. 

А кои са обектите, 

които компанията про-

ектира в момента?

„Пътпроект” ЕООД е 
водещ партньор в обеди-
нението, което изпълнява 
технически проект на АМ 
„Хемус”, участък от пътен 
възел „Боаза“ до пресича-
не с път III-307 Дерманци 
– Угърчин, с дължина 15 км. 
Други по-големи обекти, 
за които изработваме 
проекти, са Югоизточни-
ят обход на гр. Пловдив, 
локални платна на трасе-
то Пловдив – Асеновград.

Какви са основни-

те трудности, с които 

трябва ежедневно да се 

справят проектантски-

те фирми?

Основният проблем, 
с който се сблъскваме, 
е ниското заплащане на 
труда ни,  несъответ-
стващо на сложността и 
отговорността на тази 
дейност. Обществените 
поръчки с предмет про-
ектиране се възлагат 
на изключително ниски, 
нереални цени. Грешка е 
да се пести от проек-
тиране, особено като се 
имат предвид големите 
инвестиции, които се вла-
гат в изграждането на 
автомагистрали, пътища 

и мостове. Обидно ниски-
ят проектантски хонорар 
действа демотивиращо на 
инженерите проектанти, 
отблъсква младите кадри. 
Вложените в проекти-
рането средства много-
кратно ще се изплатят с 
по-качествени, по-техно-
логични и криещи по-малко 
изненади проекти. Драс-
тичното намаляване на 
цените постави в изклю-
чително неравностойно 
положение по-сериозните 
и с по-богат опит проек-
тантски фирми, които се 
занимават основно с тази 
дейност и разполагат с 
достатъчно инженерен 
състав, който обаче изис-
ква и значително по-голе-
ми разходи за възнаграж-
дения, осигуровки и т.н. 
От друга страна, т.нар. 
гаражни  проектанти 
създават некачествени 
проекти поради липса на 
екипност и достатъчно 
квалифицирани специали-
сти. Размива се отговор-
ността – проектира се 
ту с един, ту с друг екип, 
а впоследствие не могат 
да се осигурят кадрите, 
които да осъществяват 
задължителния авторски 
надзор при строителство-
то на обекта.

Освен проблема с осъ-
ществяване на авторския 
надзор, който и до момен-
та не е преодолян, искам 
да засегна и порочната 
практика да се възлага 
строителството на ли-
нейни обекти на инже-
неринг. При тези обекти 
последният елемент на 
проекта е парцеларният 
план (ПУП). При разработ-
ката на работните проек-
ти винаги се явява необ-
ходимост от извършване 
на допълнителни отчужде-

ния, поради което рискът 
за изпълнение в договоре-
ния срок става голям. 

Колко служители има 

компанията? Имате ли 

специална политика за 

тях?

В момента служители-
те на „Пътпроект” ЕООД 
са 70, от които 20 са мла-
ди специалисти. Както 
споменах преди малко, те 
винаги са били наш осно-
вен приоритет. Независи-
мо от посочените по-горе 
проблеми, винаги сме се 
стремили да назначаваме 
нови млади колеги с добро 
образование, които да се 
обучават в процеса на ра-
бота и по този начин да 
осигурим непрекъсната 
приемственост между тях 
и по-възрастните с богат 
професионален опит про-
ектанти. Проектант не 
се става за ден или го-
дина, изискват се много 
работа и практика. Поли-
тиката ни е насочена към 
запазване и надграждане 
на състава, стремим се да 
осигурим на хората адек-
ватно заплащане и редица 
социални придобивки, като 
насреща виждаме мотиви-
раност, желание за рабо-
та и усъвършенстване. 

Залагате ли на инова-

ции и нови технологии в 

дейността си?

В разработваните от 
нас проекти се залага при-
лагането на съвременни 
технологии, широко се из-
ползват електронноизчи-
слителна техника и висо-
коспециализиран софтуер.

В какво друго  ин-

вестира „Пътпроект” 

ЕООД?

Естеството на про-

ектантската работа е 
такова, че вложенията се 
правят най-вече в кадри-
те – най-ценното в една 
проектантска фирма. Хо-
рата и тяхната квалифи-
кация и мотивираност са 
най-голямата инвестиция 
на фирмата.

„Пътпроект” ЕООД е 

член на Българска бран-

шова камара „Пътища”. 

Накъде трябва да насочи 

усилията си браншовата 

организация?

Усилията на ББК „Пъ-
тища” трябва и са насо-
чени към борба с ниските 
цени и неадекватното 
заплащане на труда на 
проектантите и на дру-
гите участници в строи-
телния процес. Камарата 
участва при изготвяне на 
становища по отношение 
на промяна на норматив-
ната уредба, работи за 
създаване на обективни 
критерии и оценяване на 
участниците в общест-
вени поръчки с предмет 
проектиране. Борим се 
за повишаване изисква-
нията към проектанти-
те, за създаване на про-
ектантски организации, 
разпределени по групи и 
категории, разработени в 
съответствие със специ-
фиката на проектантски-
те услуги, аналогични на 
тези, определени в Закона 
за Камарата на строите-
лите, респ. Правилника за 
реда за вписване и водене 
на Централния професио-
нален регистър на строи-
теля и ЗУТ. 

Какви са достойн-

ствата, които трябва 

да притежава една про-

ектантска компания, за 

да бъде успешна? Има ли 

рецепта?

Отново ще се повторя, 
като кажа, че най-важно-
то за една проектантска 
компания са хората – спе-
циалисти с богат про-
фесионален опит, висока 
мотивация, желание за ра-
бота, отлично познаване 
на нормативната база и 
достатъчно добра техни-
ческа обезпеченост. 

Какви са приоритети-

те на компанията в близ-

ко бъдеще?

Целите ни са достой-
но участие в проекти-
рането на най-големите 
инфраструктурни обек-
ти;  усъвършенстване 
на работата ни, както и 
разширяване на дейност-
та ни – проектиране на 
железопътни обекти, ВиК 
обекти и др.

Какво си пожелавате 

за рождения ден на ком-

панията?

Здраве и просперитет.

Снимка Румен Добрев
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Десислава Бакърджиева 

Изминалата 2017 г. 
беляза имотния пазар в 
България с динамика, ръст 
на цените и активност 
при покупко-продажби-
те, като положителните 
данни са характерни за 
почти всички сегменти, а 
жилищният дори е постиг-
нал нов рекорд в дела на 
сделките с ипотека. Така-
ва е оценката на различни 
специалисти в областта 
на недвижимостите, а оч-
акванията им са изпълнени 
с оптимизъм за още една 
успешна година със сери-
озна динамика.

Според изп. директор 
на Bulgarian Properties По-
лина Стойкова 2017 г. е 
най-успешната за имот-
ния пазар от 10 години 
насам. „От 2007 - 2008 г. 
не сме имали такъв по-
зитивизъм, който освен 
в София беше налице и в 
другите големи градове и 
отчасти във ваканционния 
сегмент, а основен двига-
тел на пазара в цялата 
страна бяха българските 
купувачи. Най-силен той 
беше в София, където це-
ните нараснаха между 10 и 
15% и средната достигна 
1000 евро за кв. м. Най-го-
ляма активност и най-
бърз ръст на цените бяха 
регистрирани от април до 
средата на юли, след кое-
то се забеляза известно 
забавяне на пазара и успо-
кояване на темпа на нара-
стване на стойностите. 
Новото строителство 
беше хит на пазара и през 
2017 г., като най-добрите 
проекти се разпродаваха 
още в начален етап на 
изграждане“, заявява тя. 
Наблюденията на Стойко-
ва за недвижмостите по 
морето и ски курортите е 
за увеличаване на продаж-
бите, като темповете са 
били най-бързи от среда-
та на годината. В Банско 
обемите са се увеличи-
ли с внушителните 30%. 
Много голямо търсене от 
страна на български ку-
пувачи е имало в Боровец 

и Пампорово, докато Бан-
ско за поредна година е 
бил най-интернационален 
сред трите курорта. „Това 
беше очаквана от нас 
тенденция – позитивни-
те процеси от големите 
градове да се пренесат и 
във ваканционния сегмент 
поради наличните готови 
за ползване имоти, пред-
лагани на изкушаващо ни-
ски цени, които буквално 
всеки може да си позволи“, 
допълва тя. Според Полина 
Стойкова 2018 г. ще бъде 
много подобна на 2017 г. 
Прогнозата й е основни-
те тенденции на икономи-
чески растеж, увеличение 
на доходите и заетостта, 
ниски лихвени проценти по 
депозитите и кредитите 
да се запазят, което ще 
е предпоставка за про-
дължаващ ръст на актив-
ността на имотния пазар, 
както и на цените на нед-
вижимостите. Предполо-
женията са темпът на по-
вишаване на стойностите 
да се успокои, но актив-
ността като цяло да се 
запази и през настоящата 
година пазарът отново ще 
бъде сред най-атрактив-
ните за инвестиции, като 
местното търсене ще 
продължава да бъде основ-

на движеща сила. „В София 
и другите големи градове, 
където имаме увеличаващ 
се обем ново строител-
ство, ще станем свидете-
ли на по-добро предлагане 
и по-голям избор от имо-
ти. През 2018 г. ще видим 
и засилена активност по 
морето от страна на бъл-
гарски купувачи – местни 
и такива, които живеят в 
чужбина и търсят свой ва-
канционен имот. Те проуч-
ваха пазара през миналата 
година и смятаме, че ин-
тересът им ще се мате-
риализира в повече сделки 
от пролетта на 2018 г.“, 
коментира още изп. ди-
ректор на на Bulgarian 
Properties. 

Активността на пазара на 

жилищни имоти 

е продължила да расте 
през цялата 2017 г., като 
зад високия брой огледи е 
имало желание за сделка, а 
не готовност за покупко-
продажба на всяка цена. 
Въпреки това спадащи-
те лихвени нива заедно с 
позитивната нагласа на 
българите към притежа-
ването на имот са довели 
до увеличение на ценовите 
нива. Така обобщиха изми-

налата година от АДРЕС. 
Експертите допълват, че 
влиянието на банките е 
имало ключово значение 
за пазара на жилища, като 
благодарение улесненото 
кредитиране и на атрак-
тивните лихви е постиг-
нат нов рекорд в дела на 
сделките с ипотека. Спо-
ред данните на Агенцията 
по вписванията близо 65% 
от покупко-продажбите са 
извършени с помощта на 
външно финансиране. 

Докладът на АДРЕС 
сочи още, че средният 
ръст на цените в София 
през 2017 г. е достигнал 
6,3 %. Най-значително 
покачване е отбелязано 
в кварталите „Младост“, 
„Изток“, „Изгрев“ и „Иван 
Вазов“. В „Гео Милев“ също 
е забелязано по-голямо 
поскъпване. „Районът ста-
ва все по-привлекателен 
за покупка на имот, приоб-
щавайки се към престиж-
ните „Изток“ и „Изгрев“. 
С това се обособява една 
по-широка зона на пред-
почитаните квартали в 
източната част на сто-
лицата“, допълват анали-
заторите.

Раздвижването на жи-
лищния пазар е било харак-
терно не само за София, 
но и за останалите голе-
ми градове, където консул-
тантите отчитат сред-
но покачване на цените 
около 6%. По-активният 
икономически живот във 
Варна през изминалата го-
дина е дал своето отраже-
ние - ръстът на сделките 
е над 10%. Част от това 
повишение се дължи на 
покупко-продажби на чуж-
дестранни граждани. Роля 
е оказала и вътрешната 
миграция към морската 
столица. Фактор за по-
сериозната динамика е и 
ограниченото предлагане 
в периода 2010 - 2015 г. В 
Бургас също е регистри-
рана висока активност на 
купувачите и повишение 
на сключените сделки. Ин-
тересът за покупка е бил 

по-голям от предложения 
брой имоти за продажба, 
заради което покачване-
то на цените от 2016 г. 
се е запазило. С развитие-
то на инфраструктурата 
в периферията на града 
непредпочитани доскоро 
квартали са станали при-
влекателни за купувачите 
и стойностите на имоти-
те в тях са се повишили 
до средните за града. През 
2017 г. Пловдив е продъл-
жил да се доближава до оп-
ределението алтернатив-
на на столицата бизнес 
дестинация. Увеличават 
се жителите от Северна 
и Южна България, които 
избират да работят и да 
се установят в града, кой-
то все повече се налага и 
като предпочитано място 
за придобиване на имоти 
от чужди граждани. 

Според специалистите 
и през тази година актив-
ността на купувачите ще 
зависи основно от кредит-
ните условия на банките. 
„През 2018 г. очакваме 
действията на Европей-
ската централна банка за 

постепенно затягане на 
паричната политика, кое-
то може да доведе до леко 
покачване на лихвите. Це-
ните на имотите у нас ще 
спаднат и така пазарът 
ще се регулира. Ако обаче 
лихвените равнища се за-
пазят ниски, недостигът 
на жилища ще продължи, 
а с него и покачването на 
стойностите на недвижи-
мостите“, пояснява изп. 
директор на АДРЕС Георги 
Павлов. 

Сделки с офис сгради ще 

движат инвестиционния 

пазар през 2018 г.

„След продажбите на 
големи търговски цен-
трове през миналата 
година през 2018 г. фоку-
сът на инвеститорите в 
имоти се измества към 
офис площите. Очакваме 
придобиванията на първо-
класни офис сгради да са 
двигател на пазара през 
настоящата година“, ко-
ментират от Cushman & 
Wakefield Forton и под-
чертават, че със сделки 

Темпът на нарастване на цените вероятно ще се 
забави, но активността като цяло ще се запази 

ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ В ГР. СОФИЯ В ЕВРО ЗА КВ. М

Квартал 2016 г. 2017 г. Движение

Борово 870 915 5.17%

Гео Милев 1045 1130 8.13%

Дружба 675 715 5.93%

Иван Вазов 1255 1365 8.76%

Изток/Изгрев 1180 1280 8.47%

Красна поляна 655 700 6.87%

Красно село 820 885 7.93%

Кръстова вада 980 1020 4.08%

Люлин 565 610 7.96%

Люлин-център 730 790 8.22%

Лозенец 1140 1230 7.89%

Младост 1045 1140 9.09%

Манастирски ливади 930 950 2.15%

Надежда 695 735 5.76%

Овча купел 700 755 7.86%

Обеля 615 630 2.44%

Сердика, Свобода 565 600 6.19%

Суха река 695 735 5.76%

Света троица 795 845 6.29%

Хаджи Димитър 705 755 7.09%

Център 1220 1255 2.87%

Яворов 1135 1160 2.20%

СОФИЯ 865 920 6.3%
Източник: АДРЕС Недвижими имоти

ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ В ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ / В ЕВРО 
ЗА КВ. М

Областни градове 2016 2017
Измене-

ние

Благоевград 438 470 7.31%

Бургас 572 625 9.27%

Варна 747 810 8.43%

Велико Търново 446 465 4.26%

Кърджали 385 400 3.90%

Пазарджик 383 400 4.44%

Пловдив 590 635 7.63%

София-столица 863 920 6.30%

Стара Загора 542 570 5.17%

Добрич 405 425 4.94%

Хасково 421 440 4.51%

Шумен 400 420 5.00%

Ямбол 405 425 4.94%
Източник: АДРЕС Недвижими имоти

Снимка в. „Строител“

Жилищният сегмент е най-динамично развиващия се
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Г - н  Ган е в, 

каква е равно-

сметката Ви за 

пазара на недви-

жимите имоти 

за 2017 г.? 

Той бе с по-
добно на пре-
дходната година 
развитие - дина-
мичен с висока 
степен на платежоспособно търсене и с продъл-
жаване на тенденцията за предлагане на отлични 
условия за ипотечни кредити от страна на банките. 
Обемът от сделки е сходен с този от 2016 г. – около 
215 000 бр. за цялата страна, но все пак отразяваме 
спад от 6%. Само шест областни града в страна-
та реализират ръстове на покупко-продажби – Со-
фия +6%, Варна +1%, Благоевград +1%, Перник +8%, 
Смолян +15%, Кърджали +4%. В останалите градове 
спадовете са от 2% до 21%. 

Кои бяха най-търсените имоти през годината 

в жилищния сегмент? 

Жилищният пазар през последните 3 години е 
най-динамично развиващият се, с високи ръстове 
както при обемите сключени сделки, така и при 
цените. За 2017 г. стойността на тези недвижи-
мости в столицата е с около 8-9% по-висока. Из-
ключително бързият темп на започнати проекти за 
нови сгради в сегмента доведе до построяването на 
едни от стойностните от гледна точка на функция, 
дизайн, качество на вложените материали жилищ-
ни площи през последните 25 години. Купувачите 
имат все по-високи очаквания както към качество-
то на имотите, така и към заобикалящата среда. 
Значителният обем ново започнато строителство 
в някои райони на големите градове вече оказва на-
тиск върху сроковете за продажба, а понякога и на 
цените.

Какви са най-важните изводи за пазара на 

офиси? 

Този сегмент е изключително динамичен глав-
но в София и Пловдив. Продължава тенденцията от 
последните няколко години основното търсене да е 
от компании в сферата на IT и BPO (Business process 
outsourcing). В тези два града е съсредоточено и за-
явеното и започнато ново строителство на офисни 
сгради. Темповете обаче намаляват спрямо 2016 г.

Имаше ли корекции при цените на търговски 

площи? 

2017 г. бе една от най-успешните за икономи-
ката на България за последните 10 години. Почти 
всички основни макроиндикатори доказват тази 
теза. Един от главните фактори, които подкрепи-
ха потреблението, е повишаването на доходите на 
населението, ниските нива на безработица и висо-
ките на заетост. Това се отразява положително 
на степента на заетост на търговските площи, 
главно в търговските центрове и на high streets в го-
лемите градове. Тенденция за значителни корекции 
нагоре в наемните нива все още не се забелязва. 
София традиционно е най-силният пазар на търгов-
ски площи. Следват Пловдив, Бургас, Варна, Стара 
Загора и т.н. 

Какво беше характерно за ваканционните имо-

ти през 2017 г.?

Продължава тенденцията на спад на този па-
зар. В почти всички черноморски общини отново 
се забелязва значително понижение на сделките. 
Интересен е фактът, че има нова, все още малка 
група купувачи - немски граждани в пенсионна въз-
раст. Само Банско и Поморие отчитат ръст спря-
мо 2016 г. В Банско той е 13%, а в Поморие е 4%. В 
Несебър, Бяла, Каварна, Балчик спадовете са от -2% 
до -18%.

Положителна ли е прогнозата Ви за 2018 г.? 

Очакванията на екипа на „Форос“ за 2018 г. ос-
тават оптимистични поради високото ниво на пла-
тежоспособно търсене, но и с предупреждение за 
повишено внимание както към инвеститорите и 
към банките, така и към потенциалните продавачи 
и купувачи. В резултат на отличното развитие на 
пазара през последните 3 години бяха размразени 
стари проекти и стартирани съвсем нови такива. 
Има и сериозен обем на планирано започване на още 
допълнителни площи в големите градове.

Добромир Ганев, управител на 
„Форос“ и Sollers: 

с бизнес имоти за близо 
1 млрд. евро 2017-а е била 
пикова за инвестицион-
ния пазар. От тях около 
870 млн. евро са били с 
инвестиционна цел – уп-
равление и реализиране 
на доходност от наеми. 
Като най-голямата сдел-
ка за 2017 г. се посочва 
тази с мол Paradise Center, 
който бе продаден на юж-
ноафриканския фонд NEPI 
срещу 252,9 млн. евро. 
Консултантите са убеде-
ни, че през 2018 г. пазарът 
на бизнес имоти няма как 
да достигне обема от пре-
дходната година заради 
ограниченото предлагане 
на първокласни активи. 
Прогнозата е доходност-
та по сделките да про-
дължи плавно да намалява 
през следващите месеци, 
като към момента тя се 
движи около 7% за търгов-
ските площи и между 7,5 
и 8% за офис площите. В 
по-дългосрочен план оба-
че тази тенденция едва 
ли ще се запази предвид 
покачването на лихвите и 
поскъпването на финансо-
вия ресурс, предупрежда-
ват професионалистите. 

„Силен остава и инте-
ресът за строителство 
на нови обекти, като най-
добре изразен е той при 
офис площите и на жилищ-
ния пазар“, посочва изп. 
директор на Cushman & 
Wakefield Forton Михаела 
Лашова. Тя отбелязва като 
силен тренд и вложенията 
в мултифункционални про-
екти, които съчетават 
различни видове площи. 

През миналата година 
най-активен сред бизнес 
имотите се е запазил па-
зарът на офис площи, кой-
то е приключил 2017 г. с 
наемни сделки за 198 000 
кв. м. За периода са завър-
шени близо 116 000 кв. м 
нови офис площи, които в 
голямата си част са били 
отдадени още в строеж. 
Още 178 000 кв. м се оч-
аква да бъдат завършени 
през 2018 г., като над 40% 
от тях вече са отдадени. 
Наемните нива за пър-
вокласни офис площи ще 
останат стабилни на 13,5 

евро/кв. м.
През 2018 г. се очаква 

откриването и на нови 
търговски центрове – 
Delta Planet във Варна и 
Plovdiv Plaza в Пловдив. В 
столицата изграждане-
то на подобни площи не е 
планирано за тази година. 
Смяната на собственост-
та в големите центрове 
обаче би трябвало да до-
веде до промени в тър-
говските им миксове и 
наемните нива. Данните 
на компанията сочат, че 
към момента наемите на 
първокласна площ в софий-
ските молове са средно 31 
евро/кв. м с тенденция към 
лек ръст през годината. 
По-осезаемо покачване на 
нивата според анализато-
рите има на търговски-

те улици, където към мо-
мента средният наем на 
обект от 100 кв. м с добро 
изложение е 48 евро/кв. м. 

За пазара на индустри-
ални имоти анализът на 
Cushman & Wakefield Forton 
показва, че основната ак-
тивност е насочена в две 
направления – към изграж-
дането на площи за собст-
вени нужди и към т.нар. 
строителство по поръчка 
(built to suit). „Ограничено-
то предлагане на качест-
вени складови и логистич-
ни проекти рефлектира 
върху обема на наемния 
пазар и за миналата го-
дина по-големите подоб-
ни сделки в София бяха в 
рамките на 20 600 кв. м. 
През 2018 г. се очаква за-
вършването на нови етапи 
от няколко сериозни логис-
тични проекта, които ще 
извадят на пазара близо 

50 000 кв. м спекулатив-
ни площи и определено ще 
раздвижат активността 
в сферата. Нивата на на-
емите остават стабилни 
около 4,5 евро/кв. м за сто-
лицата и близките индус-
триални зони“, обобщават 
специалистите.

Пазарът на 

индустриални имоти 

е белязан и от значи-
телен брой реконструкции 
и разширения на производ-
ствени и логистични бази. 
Основната причина за екс-
панзията у нас през 2017 г. 
е била необходимостта от 
нови площи поради разра-
стване на дейността на 
компаниите. Това е прину-
дило предприемачите, пла-

ниращи по-мащабни про-
екти, да се насочват към 
площи, позволяващи бъдещо 
разширение. За тази цел 
най-често са обединявани 
няколко съседни парцела, къ-
дето се изграждат новите 
обекти. Такива са наблюде-
нията на „Корект Проект“. 

Според анализатори-
те надграждането върху 
съществуващи сгради 
има сериозни предимства. 
Инвеститорите избират 
да строят допълнения към 
базите си, за да се въз-
ползват от вече осигу-
рения ток, вода и всички 
комуникационни връзки. 
Освен това съществу-
ващите съоръжения раз-
полагат с Акт16, което 
допълнително улеснява 
административните дей-
ности 

Очаква се тенденци-
ята да се задържи и през 

2018 г. благодарение на 
икономическата картина 
у нас, с което ще се оси-
гури и стабилен темп на 
развитие на пазара на 
индустриални площи. Раз-
растването на производ-
ството и логистиката 
ще се движи паралелно с 
обособяването на нови 
индустриални зони около 
големите градове, прогно-
зират още от компанията.

Българи и руснаци с равен 

дял на пазара на ваканцион-

ни имоти у нас

Процентът на бълга-
рите, сключили сделка с 
ваканционен имот през 
2017 г., значително се 
приближава до дела на ку-
пувачите от Русия. Делът 
на българските гражда-
ни е 35%, а на руските –  
36%. Това показва годиш-
ният доклад на Green Life 
Development & Resorts.

Експертите споделят 
още, че след събитията 
в Турция на ваканционния 
пазар основните конку-
ренти на България ста-
ват Кипър и Испания, 
където средата е сход-
на, както и характерис-
тиките на предлаганите 
имоти. Там обаче цените 
са значително по-високи 
и привличат по-малък дял 
от купувачите. Нова точ-
ка на картата се оказва 
Германия, която успява да 
се позиционира на пазара 
на имоти за руските кли-
енти с предложенията за 
инвестиция в градски жи-
лища. 

„Макар руснаците и 
българите да формират 
основния дял купувачи, на 
пазара на ваканционни 
имоти се появяват и нов 
тип клиенти – от Израел. 
През 2017 г. делът им е 
малко над 10% и така те 
се нареждат на третото 
място сред купувачите на 
имоти тип „втори дом“. 
Според данните на Ми-
нистерството на туризма 
само за първите седем ме-
сеца на 2017 г. посетите-
лите от Израел са се уве-
личили с 10% спрямо същия 
период на предходната го-
дина. Именно интересът 
към България като турис-
тическа дестинация про-
вокира активността им и 
на пазара на ваканционни 
имоти“, обясняват експер-
тите.

Характерно за сегмен-
та през миналата година 
е било стабилното търсе-
не и покупките „на зелено“. 
За цените на ваканцион-
ните имоти е отчетено, 
че те са се задържали на 
нивата от 2016 г. Апар-
таментите с една спал-
ня в Созопол са варирали 
между 40 000 евро и 55 000 
евро, а в Поморие такъв 
тип имоти са предлагани 
на цени между 30 000 евро 
и 40 000 евро.
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Изпълняват се 39 проекта между двете страни за близо 18,5 млн. евро 

Емил Христов

Резултатите по Про-
грамата за трансгра-
нично сътрудничество 
INTERREG ИПП „България 
– Сърбия 2014 - 2020“ са 
изключително добри. Към 
момента се изпълняват 
39 проекта между двете 
страни за близо 18,5 млн. 
евро, с което са догово-
рени над 50% от общия 
бюджет от 34 млн. евро. 
През 2017 г. в програма-
та са взели участие 46 
български партньори, а 
от Сърбия - 44. Преве-
сът от водещите страни 
по проектите отново е 
за България, като броят 
е 23, а този на нашите 
съседи – 16. Основните 
бенефициенти са били 
общините, културните 
институции, държавна-
та администрация, сдру-
женията и НПО-тата. 
Това отчетоха по време 
на Петото заседание на 
Съвместния комитет за 
наблюдение по INTERREG 
ИПП „България – Сърбия 
2014 - 2020“, на което беше 
представен напредъкът на 
програмата. 

Ще припомним, че тя 
финансира проекти, свър-
зани с 

развитието на устойчив 

туризъм, младежи и околна 

среда.

Допустимите обла-
сти от България са Видин, 
Монтана, Враца, София, 
Перник и Кюстендил, а 
тези в Сърбия – Бор, Зай-
чар, Нишава, Топлица, Пи-
рот, Ябланица и Пчиня. По 
INTERREG ИПП „България – 
Сърбия 2014 - 2020“ могат 
да кандидатстват всички 
юридически лица, които са 
регистрирани в трансгра-
ничния регион между две-
те държави и не генерират 
печалба. Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството на 
България е определено да 
изпълнява функциите на 
Управляващ орган, а Ми-
нистерството за европей-
ска интеграция на Сърбия 
е Национален партниращ 
орган.

Допустимата гранич-
на област на програмата 
обхваща територия от 
43 933 кв. км, или около 
22% от площта на две-
те страни. На нея има 13 
административно-те-
риториални единици – 6 
области в България, от-
говарящи на ниво NUTS III 
(ЕВРОСТАТ), и 7 области в 
Сърбия, еквивалентни на 
ниво NUTS III. В по-голяма-
та си част териториал-
ният обхват на INTERREG 
ИПП „България – Сърбия 
2014 - 2020“ е идентичен с 
този от програмен период 
2007 - 2013 г., с допълнение 
от 2 нови области – Враца 
и Топлица.

Резултатите през 2017 г.

От доклада, предста-
вен по време на Петото 
заседание на Съвместния 
комитет, стана ясно, че 
през последните две годи-
ни активно се е кандидат-
ствало и по трите оси на 
програмата. Първата, коя-
то е „Устойчив туризъм“, 
има за цел опазването и 
развитието на туристи-
ческата привлекателност 
на регионите, създаване-
то на съвместни турис-
тически продукти и мрежи 
за обмен на информация и 
капитализация. Туризмът 
като икономически сектор 
се разглежда преди всич-
ко в аспекта на неговия 
потенциал за развитие и 
ориентация. Поради кое-
то INTERREG подпомага 
проекти, насочени към 
конкурентоспособността 
на граничния регион и съ-
ществуващите икономи-

чески предимства, особено 
тези, свързани с неговите 
уникални природни и кул-
турни ценности, като съ-
щевременно ги валоризира 
чрез устойчиво развитие 
на туристическия сектор. 
През 2016 г. по ос „Устой-
чив туризъм“ са били фи-

нансирани 13 проекта, един 
от които е бил прекратен 
през 2017 г. поради отче-
тен риск за неговото ре-
ализиране. Други три про-
екта са били допълнително 
финансирани през 2017 г. 
до пълното изчерпване на 
наличния ресурс. Информа-

цията сочи още, че към мо-
мента в изпълнение са 12 
инвестиционни проекта и 
2 за меки мерки. Един про-
ект е успешно приключен. 
Общата стойност на под-
писаните договори по пър-
вата ос е над 7,4 млн. евро.

Приоритетна ос 2 „Мла-
дежи“ оказва инвестицион-
на подкрепа за изграждане 
на по-добра среда за обуче-
ние и развитие на младите 
хора в трансграничния 
регион чрез използване на 
партньорски модели в сфе-
рата на икономическото, 
социалното и екологично-
то предприемачество, как-
то и създаване на мрежи за 
тази целева група от две-
те страни на границата. 
Идеята е да се ангажират 
младите хора в изгражда-
нето на едно сигурно бъде-
ще за себе си, своите се-
мейства и общности. До 
момента по оста са финан-
сирани 12 проекта на обща 
стойност от над 4,5 млн. 
евро – 7 инвестиционни и 5 
с меки мерки. Един проект 
вече е изпълнен успешно.

Околната среда е по-
следното направление, 
което е водещо за програ-
мата. Чрез съвместни и 

координирани действия в 
граничния регион двете 
страни се опитват да до-
принасят за създаването 
на синергични ефекти в 
областта на опазването 
на околната среда и упра-
вление на ресурсите. Това 
гарантира постигането 
на стратегическите цели 
за опазване на природното 
и културното наследство, 
за устойчиво развитие на 
туризма в трансгранич-
ния регион и подобряване 
на качеството на живот. 
През 2016 г. по ос „Околна 
среда“ са били финанси-
рани 11 проекта, а през 
2017 г. - още един. Общата 
стойност на подписаните 
договори в този сектор е 
6,5 млн. евро.

Какво предстои

През 2018 г. 12,1 млн. 
евро ще бъдат инвести-
рани в пограничния район 
между България и Сърбия. 
Средствата са предвидени 
за финансиране на проекти 
по вече обявената вто-
ра покана за набиране на 
предложения по INTERREG 
ИПП „България – Сърбия 
2014 - 2020“. Предложения 
могат да се подават и по 
трите приоритетни оси 
на програмата, като кан-
дидатстването е изцяло 
електронно, чрез система-
та https://bp.ipacbc-bgrs.eu/
beneficiary_reg/registration/
add. Крайният срок за 
представяне на предло-
жения е 23 април 2018 г., 
17:00 ч.

Допустими за финанси-
ране ще бъдат проекти за 
повишаване на туристиче-
ската атрактивност на 
региона или създаване на 
трансграничен туристи-
чески продукт, за опазва-
не на природата или съв-
местното управление на 
риска. Ще се финансират 
също и предложения за при-
добиване на нови умения и 
предприемачество на мла-
дежите в трансграничния 
регион. Ще се подпомагат 
проекти на регионални ту-
ристически асоциации, не-
правителствени организа-
ции, фондации, търговски 
палати, бизнес асоциации 
или клъстери, образова-
телни или обучителни 
центрове, университети 
и научноизследователски 
институти, регионални и 
браншови агенции за раз-
витие, централни и регио-
нални служби и структури 
на държавни институции 
или администрации, музеи, 
библиотеки, читалища  
и др.

Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG ИПП „Бълга-
рия – Сърбия 2014 - 2020“ 
е от изключително зна-
чение за изпълнение на 
приоритетите ни като 
председател на Съвета 
на ЕС за интеграцията 
на Западните Балкани към 
европейското семейство. 
В следващите 6 месеца 
усилията ни ще бъдат на-
сочени към постигане на 
по-успешни резултати в 
тази насока. Това е важна 
стъпка за задълбочаване на взаимоот-
ношенията между двете страни. На-
шето сътрудничество е без граници, 
когато се стремим да постигаме общи 
цели, да развиваме нашите региони по 
единен начин, за да имаме по-високи 
постижения и по-добър икономически 
растеж. 

По-голяма част от проектите, кои-
то се реализират, са инвестиционни, 
допринасящи за развитието на устой-
чивия туризъм в пограничния регион 

между България и Сърбия, 
за подобряване и съхраня-
ване на околната среда и 
развитие на потенциала 
на младежката заетост и 
предприемчивост. Очаква 
се проектите по втора-
та покана за набиране на 
проектни предложения за 
над 12 млн. евро да бъдат 
одобрени през есента и да 
се пристъпи към тяхното 
изпълнение.

Освен това се обявя-
ва и пакет с критерии за 
оценка на проектните 

предложения, с което се дава възмож-
ност бенефициентите да са наясно 
какво и как се оценява, реакцията на 
оценителната комисия в хода на всяко 
едно проектно предложение. Така ще 
се изгради по-голямо доверие от кан-
дидатстващите. По втората покана 
за подаване на проекти ще се приори-
тизират интегрираните инвестицион-
ни мерки, а целта е постигането на 
по-ясен и видим ефект за населените 
места, а оттам и по-добри резултати.

Деница Николовa, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

Приоритетни оси Брой на финанси-
рани предложения

Договорена 
сума (€)

PA 1 – Туризъм 15 7 435 620

PA 2 – Младежи 12 4 559 854

PA 3 – Околна среда 12 6 503 691

Общо 39 18 499 165   

Първа покана за набиране на предложения  

35 сключени 
договори през 

2016 

2 прекратени 
договора през 

2017 

6 финансирани 
проекта през 

2017 
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Започва предпроектно проучване за тунел под „Петрохан“
Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

През 2018 г. Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) ще стартира 
тръжните процедури за 
избор на изпълнители за 
строителство и надзор 
при изграждането на два 
участъка от път I-1 (Е-79) 
Видин – Ботевград – от-
сечките от Видин до Ру-
жинци - 52 км, и от Мездра 
до Ботевград - 33 км. Това 
стана ясно след среща 
на председателя на УС на 
АПИ инж. Дончо Атанасов, 
на областния управител 
на Видин Албена Георгие-
ва с кметове от района и 
председатели на общински 
съвети. На нея е обсъдена 
подготовката на инфра-
структурните проекти в 
региона и предстоящите 
ремонтни дейности през 
новия строителен сезон. 

Проектът Видин - Бо-
тевград е приоритетен 
в инвестиционната про-
грама на АПИ и Минис-
терство на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството до 2022 г. От ин-
ституциите посочват, че 
с цялостното хомогени-
зиране и модернизация на 
трасето от Дунав мост II 
(„Нова Европа“) ще се оси-
гури бърза и удобна връз-
ка с автомагистралите 
„Хемус”, „Тракия” и „Стру-
ма”. Общата му дължина 
е 167 км.

Участъците Видин 
- Ружинци и Мездра - Бо-
тевград ще се финан-
сират със средства от 
републиканския бюджет. 
След приключването на 
тръжните процедури и 
подписването на догово-
рите за строителство и 
надзор ще започне изпъл-
нението на трасетата. 
Предвижда се това да 
бъде в началото на 2019 г. 

Очаква се с реализаци-
ята на проекта транзит-
ният трафик да бъде изве-
ден от населените места, 

с което ще се повиши без-
опасността на движение и 
ще се ограничи вредното 
въздействие на шума и за-
мърсяването на околната 
среда от тежкотоварния 
трафик от моста „Нова 
Европа“. 

Отсечката Видин - Ру-
жинци ще бъде по нов те-
рен, с две платна с по две 
ленти за движение в посо-
ка и аварийна. Ще започва 
от четирилентовия обхо-
ден път при Дунав мост 
II. Новото трасе ще се 
отделя от път I-1 на около 
500 м след п.в. с път II-14 
за Видин - Връшка чука. 
Участъкът ще преминава 
източно от с. Новоселци и 
с. Слана Бара, а след това 
между Дунавци, с. Търняне 
и с. Синаговци. Продължа-
вайки към Димово, трасе-
то ще се насочва на из-
ток от с. Ивановци и ще 
пресича път III-141 между 
гара Срацимир и с. Сра-
цимирово. След това ще 
минава между с. Вълчек и 
жп линията Видин - София. 
Отсечката ще пресича 
съществуващия път I-1, 
ще обхожда Димово от за-
пад и отново ще се връща 
на път I-1, след което от 
с. Ружинци ще минава на 
юг от първокласния път 
между селата Медовница 
и Орешец. След тях от-

ново ще пресича път I-1 и, 
изнасяйки се на север от 
I-1, ще завършва преди с. 
Ружинци при км. 58+128.

В участъка Видин - Ру-
жинци ще има 7 пътни въ-
зела. Чрез тези съоръже-
ния новото трасе ще се 
свързва с пътната мрежа 
и с населените места в 
региона. Това са: пресича-
ния с път II-12 за връзка с 
Видин и Брегово и с II-14 за 
връзка с Видин, с. Войница, 
Кула и ГКПП Връшка чука; 
п.в. Видин - при отделяне 
от околовръстния път на 
гр. Видин; п.в. Дунавци - 
при пресичането с път 
III-1413 за връзка с Дунавци 
и с. Синаговци и Грамада; 
п.в. Кула - при пресичане-
то с път III-141 за връзка 
с гара Срацимир и с. Сра-
цимирово и от там към 
Грамада; п.в. Макреш - при 
пресичането с път за с. 
Вълчек и от там за връзка 
с път III-1403 към Макреш. 
Този пътен възел ще се 
ползва и за връзка с Димо-
во; п.в. Бела - при пресича-
нето с път I-1 за връзка за 
гр. Димово, Скомля и Бела. 
За намаляване на шума ще 
бъдат монтирани и шумо-
защитни съоръжения по 
участъците в близост до 
населените места.

Отсечката Мездра - 
Ботевград ще бъде с две 

платна с по две ленти за 
движение в посока. Трасе-
то ще следва съществува-
щия път, като се развива 
по нов терен в участъ-
ците, обхождайки селата 
Люти дол, Типченица, Но-
вачене и Скравена. Ще бъ-
дат изградени редица съо-
ръжения – над жп линията 
Мездра - София, мостове 
над р. Искър, Мала река, 
Калница, Бебреш, Рударка, 
както и пътен възел при с. 
Новачене. Пресичанията 

на републиканските и об-
щинските пътища ще се 
осъществяват чрез кръго-
ви кръстовища „Мездра“, 
„Дърманци“, „Ребърково“, 
„Люти дол“, „Скравена“ и 
„Ботевград“. Предвидено 
е изграждането на сел-
скостопански надлези, 
площадки за отдих и т. н.

По направлението Ви-
дин - Ботевград досега 
със средства от Евро-
пейския съюз са изграде-
ни обходните пътища на 
Враца и Монтана, с което 
трафикът е изведен извън 
населените места. 

На срещата с пред-
ставителите на мест-
ната власт инж. Дончо 
Атанасов е съобщил, че 
през 2018 г. ще стартира 
предпроектно проучване 
за тунел под „Петрохан“, 
който ще осигури бързо 
придвижване между Со-
фия, Монтана и Видин. По 
думите му през тази го-
дина ще се ремонтират 
43 км от пътя през прохо-
да „Петрохан“, които са на 
територията на Софийска 
област. Рехабилитацията 
на участъка, финансира-
на от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“, ще завърши 

през есента. С успешно-
то изпълнение на обекта 
ще приключи цялостният 
ремонт на пътя през про-
хода. Пътят на терито-
рията на област Монта-
на беше ремонтиран през 
2015 г.

Председателят на УС 
на АПИ е съобщил още, че 
през тази година ще бъ-
дат ремонтирани около 
45 км третокласни пъти-
ща във Видинска област. 
Ще бъде укрепено и свла-
чището при 10-и км на път 
II-14 Видин - Кула - Връшка 
чука, а при възможност 
ще започне и превантивен 
ремонт на отсечката. Ще 
се обнови и направлението 
Видин - Лом (път II-11). 

Инж. Атанасов е при-
помнил, че за повишаване 
безопасността на дви-
жение по Е-79 с целево 
финансиране от бюджета 
през 2016 г. са ремонтира-
ни около 45 км от път I-1 
Видин - Враца. На терито-
рията на област Видин са 
обновени отсечките меж-
ду Видин – Димово -Бела 
- Медовница, а в област 
Враца - ул. „Васил Кънчов“, 
която съвпада с Е-79 на из-
хода на областния града в 
посока Видин.

Управляващият орган 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ (ОПТТИ) 
е одобрил проект за заку-
пуване на мултифункцио-
нална драгираща техника 
за река Дунав. Проектът 
е на стойност малко над 
20 млн. лв. Той включва за-
купуване на драга, тръби 
за транспортиране на на-
носи, шалан, понтон и ма-
неврен кораб.

С новите драгажни съ-
оръжения Изпълнителна 
агенция „Проучване и под-
държане на река Дунав“ 
(ИАППД) ще гарантира 

целогодишно използване 
на плавателния път на 
реката и ще изпълнява 
ефективно поетите анга-
жименти за поддръжка на 
фарватера в българския 
участък. С реализацията 
на проекта ще се постиг-
не по-лесен достъп до 
речните пристанища, по-
вишена безопасност на ко-
рабоплаването и увелича-
ване на товаропотоците.

Със средства от Ме-
ханизма за свързване на 
Европа е закупен и доста-
вен в Русе нов катер за 
хидрографски измервания. 
С него ИАППД ще съби-

ра точна информация за 
промените, настъпващи 
в критичните участъци 
на реката. По този начин 
ще се оптимизира траек-
торията на корабоплава-
телния път и ще се съз-
дадат по-добри условия за 
транспортиране на стоки 
и пътници по реката.

До края на годината 
трябва да бъде доставен 
и съвременен кораб, с кой-
то ще се маркира плава-
телният път на р. Дунав. 
Той ще подпомага работа-
та на единствения кораб, 
изпълняващ тази функция 
в целия български участък.

В Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) отвориха офертите на участни-
ците в обществената поръчка за извърш-
ването на проучвателно-проектантски 
работи и изпълнение на дейности по ук-
репване на свлачището при км. 72+300 на 
път I-6 Радомир – Перник. Отсечката е в 
местността Цървеняка и е с дължината 
около 25 м. Индикативната стойност на 
търга е 400 000 лв. без ДДС, а срокът за 
изпълнение е 100 дни.

Кандидатите са общо 5. Офертите 
по реда на постъпването им в деловод-
ството на АПИ са на: „Калистратов Груп“ 
ООД; Обединение „Виа-ДЛВ-Конструкт“ 
ДЗЗД с участници „Виа Интелего“ ООД, 
„Инфраконструкт“ ООД и „ДЛВ“ ЕООД; 
ДЗЗД „Инженеринг Строй 2018“, в кое-
то са „Бондис“ ООД и „Нивел Строй“ 
ЕООД; „Пътгео 2018“ ДЗЗД, съставено 
от „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и „Ге-

оконструкт“ ЕООД; и Обединение „Мега-
инвест - Йолконсулт“ с партньори „Мега-
инвест-холд“ ЕООД и „Йол Консулт“ ЕООД.

От АПИ посочват, че основните при-
чини за проявените свлачищни процеси 
според становището на експертите са 
преовлажняване на откоса вследствие на 
паднали значителни количества валежи, 
геоложки строеж и геоморфоложки особе-
ности, нерегулиран отток от терените 
над откоса и др.

Бъдещият изпълнител ще трябва да 
проучи инженерно-геоложките условия в 
района на свлачището, причините за ак-
тивизирането му и да разработи техни-
ческо решение за трайното възстановя-
ване и укрепване на засегнатия участък.  

Проектът ще кандидатства за финан-
сиране по Приоритетна ос 4 „Превенция и 
управление на риска от наводнения и свла-
чища“ на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020“.
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Георги Сотиров

В област Хасково се работи с визия 
за развитието на туризма. Като се запо-
чне от римската вила Армира, могилата 
край с. Свирачи, средновековната кре-
пост Лютица, над 300-годишната църк-
ва в с. Долно Луково, тракийския долмен 

в с. Железино и се стигне до гробницата 
в с. Плевун – все места, които трябва да 
бъдат съхранени и презентирани на ту-
ристите. Разбира се, с тях съвсем не се 
изчерпва богатството на този край… 
Ако трябва да направим туристически 
маршрут, който да включва само по един 
обект от община, то ще се получи след-

ното: в Хасково трябва да посетим Алек-
сандровската гробница, в Димитровград 
- Светилището на нимфите и Афродита 
при с. Каснаково, в Харманли – задължи-
телно да минем по Гърбавия мост на Сиа-
вуш паша, в Симеоновград – да разгледаме 
крепостта Констанция на хълма Асара, в 
Любимец – да намерим време за култовия 

комплекс Глухите камъни, в Свиленград – 
средновековната византийска крепост до 
Мезек и гробницата, и още в Тополовград 
– манастира „Света Троица”, в Маджаро-
во, в сърцето на Родопите, са уникалните 
скални масиви Кулата, Момина скала, Ко-
ванкая, от тук да продължим по р. Арда в 
посока с. Стамболово и с. Пчелари, като 

Г-н Дечев, област Ха-

сково обхваща земи от 

долината на р. Марица, 

Хасковската хълмиста 

област, части от Горно-

тракийската равнина, 

Сакар планина и Източни-

те Родопи. Всичко това 

предполага и разнообраз-

ни строителни дейности.

 Прав сте, нашата об-
ласт има стратегическо 
местоположение. Тя свърз-
ва Европа и Азия, както и 
Стария континент и Сре-
диземно море. Освен това 
на наша територия се на-
мират две гранични зони – 
с Турция и с Гърция. Сами 
разбирате, че тези даде-
ности правят областта 
ни много атрактивна за 
инвестиции. Освен това 
не трябва да пренебрегва-
ме и факта, че тук имаме 
изключително плодородни 
земи, традиционно силно 
развити селско стопан-
ство и животновъдство. 

Заради  ключовото 
положение и отличните 
транспортни връзки на 
региона тук са изградени 
редица структуроопреде-
лящи предприятия. Круп-
ни вложения се правят и 
сега. Навлизането на нови 
инвестиции в региона и 
постепенното икономиче-
ско съживяване доведоха и 
до подем на строителния 
бранш. По данни на Кама-
рата на строителите в 
България положителните 
тенденции за нашия ре-
гион са факт. Например 
увеличава се новото стро-
ителство. През 2016 г. в 
Хасковска област е запо-
чнало изграждането на 
53 жилищни сгради, през 
2017 г. броят им е 56. Вяр-
но, покачването е мини-
мално, но все пак имаме 
ръст, който през послед-
ните години отсъстваше. 
Същата е тенденцията 
и при издадените разре-
шителни за строеж, като 
през 2017 г. имаме такива 
за 83 жилищни сгради и за 
178 жилища.

Със своите единай-

сет общини и население 

към 245 000 души област 

Хасково е важен адми-

нистративен, икономи-

чески, транспортен и 

културен център в стра-

ната, но и със специфич-

ните си проблеми.

Като областен управи-
тел на Хасково аз високо 
ценя всички дадености на 
региона, но в същото вре-
ме съм наясно и с недос-
татъците, или по-скоро 
слабостите ни. Затова се 
опитвам да работя така, 
че всичко онова, което ни 
липсва, да бъде компенси-
рано. Например ние нямаме 
сериозни традиции в сфе-
рата на туризма, но пък 
имаме огромен потенциал. 
Затова сега общините 
от Хасково и аз като об-
ластен управител правим 
усилия в посока налагане-

то на територията като 
атрактивна туристическа 
дестинация. Ние имаме из-
ключителни възможности 
да развиваме исторически 
и културен туризъм. На 
наша територия се на-
мират уникални обекти. 
Имаме какво да покажем 
и в какво да насочим уси-
лията си. Освен това има-
ме и огромен потенциал 
за т.нар. винен туризъм. 
Със сигурност сте чували 
за качествените червени 
вина на нашия регион и 
за избите в Ивайловград, 
Свиленград, Любимец и 
т.н. Не искам да пропусна 
и балнеотуризма. Община 
Минерални бани след някол-
ко години много интензив-
на работа успя да спечели 
заслужено приза „СПА сто-
лица на България” за 2017 г. 
на Министерството на 
туризма.

От Вас тръгват ва-

жни инфраструктурни 

трасета към Балканите, 

Европа и към света.

През територията на 
областта минават два 
Общоевропейски транс-
портни коридора (ОЕТК). 
Единият е ОЕТК №4 Дрез-
ден/Нюрнберг – Прага – 
Виена/Братислава – Буда-
пеща – Арад - Констанца/
Крайова – София – Пловдив 
– Истанбул. Вторият е 
ОЕТК №9 Хелзинки – Санкт 
Петербург – Москва/Псков 
– Киев – Букурещ – Русе – 
Димитровград/Александру-
полис – Свиленград – Ис-
танбул. Двата коридора 
преминават през нашата 
територия, провеждайки 
международните транс-
портни потоци в посока 

запад - изток по отдавна 
утвърденото направление 
„Ориент/Източно-Среди-
земноморски“ и в посока 
север - юг/югоизток като 
връзка между р. Дунав и 
Бяло море. 

Пускането в експло-
атация на АМ „Марица“, 
която е част от коридор 
№4, изключително силно 
повлия върху икономическо-
то развитие на региона и 
стимулира осезаемо инвес-
тициите. Благодарение на 
добрата свързаност на 
областта и стратегиче-
ското й местоположение 
през последната година-
година и половина рязко се 
увеличиха преките вложе-
ния в района на Хасково и 
Димитровград. Формира 
се икономическа индус-
триална зона, която при-
влече няколко нови произ-
водства. Тук вече работи 
най-големият завод на 
„Язаки България“, свои про-
изводства изграждат „Са 
Ба“, „Щрабаг“. Тези процеси 
ускориха икономическото 
развитие на областта и 
наложиха промяна на при-
оритетите пред местни-
те власти. Доскоро никой 
не вярваше, но днес е факт 
недостигът на работна 
ръка в региона. Нивото на 
безработица рязко спадна 
под средното за страната 
и това постави пред нови 
предизвикателства и ин-
веститорите, и властите.

Транспортната ин-

фраструктура е опреде-

ляща за развитието на 

всеки регион. Вашата 

обаче се характеризира 

и с тежкотонажно на-

товарване на пътищата 

като вход/изход на ТИР-

овете. В тази връзка как-

во е състоянието на път-

ната мрежа в градовете, 

в многобройните малки 

населени места?

В Хасковска област 
пътищата с регионално 
значение (втори и трети 
клас) допълват транс-
портното обслужване 
на областта. Като цяло 
пътната мрежа е в добро 
състояние. Разбира се, 
има отсечки от първо-
класната и второкласна-
та мрежа, които са амор-
тизирани и се нуждаят от 
ремонт. През последната 
година започна обновява-
нето на някои много ва-
жни отсечки, като пътя 
Хасково - Димитровград, 
който не беше ремонти-
ран повече от 30 години. 
Очаква се да бъде готов 
тази пролет. Пак през 
2018 г. ще се работи по 
ремонта на друго важно 
трасе – Чирпан – Дими-
тровград – Симеоновград. 
Вече започнаха дейност-
ите по пътя Долни Глава-
нак – Силен. Предстои да 
стартират и тези от Ди-
митровград – АМ „Тракия“ 
до границата с област 
Стара Загора. 

Благодаря на министъ-
ра на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Николай Нанков за това, 

Станислав Дечев, областен управител на Хасково:

Станислав Дечев е роден на 10 юли 1976 г. Магистър по 

автоматика и системотехника от пловдивския филиал на 

Техническия университет. Работил е в ДФ „Земеделие”, 

Хасково. Бил е общински съветник, а през 2014 – 2015 г. - 

зам.-областен управител.

 В периода ноември 2015 г. – февруари 2017 г. е областен 

управител на Хасково. След това на парламентарните 

избори на 26 март 2017 г. той е избран за народен 

представител в 44-тото НС. С решение на Министерския 

съвет от 10 май 2017 г. е назначен е за областен 

управител на Хасково.

Владее английски и руски език. Женен, с едно дете.

Вила Армира край Ивайловград
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не пропускаме и скалните ниши при с. Долно Черковище. 
Потенциалът на Хасковска област в развитието на 

туризма е необхватен. Десетилетия наред той не е из-
ползван пълноценно, но сега е назрял моментът това да 
се промени. С развиването на този сектор на икономика-
та ще се стимулират и услугите, търговията, хотелиер-
ството, транспортът и т.н. И не на последно място ще 
се даде още един тласък за строителния бранш.

че подкрепя проектите в 
Хасковска област. Искам 
да заявя, че ще продъл-
жа да настоявам за още 
средства, защото само с 
безопасни и удобни пъти-
ща можем да гарантираме 
просперитета на област-
та. Освен по главните 
артерии много средства 
и усилия се хвърлят и за 
поддръжка на важни меж-
дуселски отсечки. Има 
четири особено важни 
сред тях, които се нуж-
даят от основен ремонт. 
Едната е Долни Главанак 
– Върбово, която свързва 
общините Маджарово и 
Харманли. Другата, която 
е за цялостно обновяване, 
е Върбица – Скобелево, 
свързваща  две области  
- Хасково и Кърджали, и 
модернизирането й ще об-
лекчи изключително мно-
го трафика. Настояваме 
да бъде оправен и пътят 
Полски Градец – Светлина 
– Тополовград – Устрем. В 
Свиленградска община има 
също много тежко трасе. 
То е между Свиленград – 

Щит – Сладун – Маточина. 
Край последното се намира 
известна крепост, което е 
още един аргумент да по-
лучим финансиране.

Как се развива стро-

ителният бранш на фона 

на разнообразната иконо-

мическа картина и докол-

ко този сектор е опреде-

лящ за развитието на 

областната икономика?

През последните две 
години фирмите от строи-
телния бранш се развиват 
изключително динамично. 
Това до голяма степен се 
дължи на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
За по-малко от две години 
нашата област се наре-
ди на трето място сред 
регионите по брой реги-
стрирани сдружения на 
собствениците и подпи-
сани контракти за финан-
сиране. Към този момент 

имаме регистрирани 617 
сдружения. Общините са 
сключили договори с 504 
от тях, а контрактите 
за целево финансиране са 
180. Сградите, на които 
са стартирали дейности, 
са 179, а въведените в екс-
плоатация, т.е. напълно 
завършени и обновени, са 
101. Тук държа да отлича 
огромната работа, която 
върши както екипът на 
областната администра-
ция, така и общините. В 
Хасково например завър-
шените санирани блокове 
са 47, в Димитровград са 
21, в Симеоновград - 10, в 
Свиленград - 9, в Харман-
ли - 7, в Ивайловград - 5, 
в Любимец са 2. Благода-
рение на Националната 
програма са ангажирани 
стотици строителни ра-
ботници, успоредно с това 
се развива и спомагател-
ният бизнес – материали, 
транспорт, консумативи, 
ако щете, дори и хотелски 
услуги, търговия и т.н. 

Сериозни средства 
от държавния бюджет се 

инвестират и в благоус-
трояването на общините 
от Хасковска област. Тези 
пари са още един тласък за 
развитието на строител-
ството и на фирмите от 
бранша. Последният при-
мер, за който се сещам, е 
от края на 2017 г. Тогава 
правителството одобри 
допълнителни разходи за 
общините в област Ха-
сково в общ размер на 
6 587 725 лв. С тях ще бъ-
дат финансирани важни 
инфраструктурни проек-
ти, пътища, улици в на-
селени места, ВиК мрежи, 
обществени сгради, чита-
лища.

Още няколко думи за 

туризма в частта му за 

подземните богатства в 

областта?  

 Безспорно по отноше-
ние на туризма фаворит е 
националният курорт Ми-
нерални бани. Водата там 
е най-ценното природно 

богатство на нашия район. 
Тя е хипертермална (57 °С) 
и уникална по своя химичен 
състав и лечебни свой-
ства. Лековитата вода 
блика от 14 извора с дебит 
1500 л/мин. Характеризира 
се като сулфатно-натри-
ева, калциева и флуорна. 

През последните 5 го-
дини община Минерални 
бани успя да развие курор-
та, да привлече чужди ин-
вестиции, да стимулира и 
местните предприемачи и 
резултатът е налице. Но 
това се случи след много и 
упорита работа и най-ва-
жното - след като и мест-
ната власт, и бизнесът 
работиха за една кауза. За-
щото иначе е всеизвестно, 
че тук е имало балнеолож-
ко селище още от римско 
време, когато термалните 
извори привличали хората 
с целебния си ефект. Спо-
ред историците през II в. 
около тях е бил разположен 
античният град Топлицос с 
над 12 000 жители. Но това 
историческо и природно 
богатство ние тепърва 
започваме да използваме. 

Общините възполз-

ват ли се от европейско-

то финансиране, за да ре-

шават своите проблеми?

Наблюденията ми като 
областен управител над 
работата на отделните 
общини по оперативните 
програми са, че те рабо-
тят изключително актив-
но в тази насока. Свилен-

град и Димитровград вече 
имат създадени сериозни 
екипи, които разработват, 
печелят и реализират ус-
пешно проекти, които 
водят до цялостно прео-
бразяване на населените 
им места. Техните резул-
тати от своя страна сти-
мулират колегите им от 
другите общини и така в 
„състезанието“ всъщност 
се случват и резултати-
те. Например с много труд 
и експертиза община Ха-
сково реализира проект по 
ОП „Региони в растеж“ за 
„Подобряване на образова-
телната инфраструктура 
чрез реконструкция/ре-
монт, обновяване и въвеж-
дане на мерки за енергийна 
ефективност в училища и 
детски градини в Хаско-
во“. Благодарение на този 
проект бяха ремонтирани 
8 училищни сгради и 4 дет-
ски градини за 20 млн. лв. 
И забележете, благодаре-
ние на конкуренцията при 
провеждането на общест-
вените поръчки крайната 
цена по проекта бе свале-
на на малко над 17 млн. лв., 
а спестените средства 
ще бъдат инвестирани в 
друг обект. Това е пример 
за разумно и отговорно уп-
равление на общината.

В Димитровград в мо-
мента се изпълнява про-
ект „Основно обновяване 
на сграден фонд и приле-
жащи дворове в образова-
телната инфраструктура 
в община Димитровград“. 

По него, отново по ОП „Ре-
гиони в растеж“, се рено-
вират 6 училища за над 6 
млн. лв.

Има ли къде младите 

хора да спортуват? 

През миналата годи-
на успяхме да ангажираме 
младите хора с нашите 
каузи и инициативи. Съз-
дадох Младежки съвет 
за иновации към област-
ния управител. В него на 
доброволен принцип се 
включиха деца и ученици 
от целия регион. Срещам 
се с тях поне веднъж ме-
сечно, говорим, планираме, 
даваме си взаимно съвети. 
С помощта на тези деца 
направихме няколко бла-
готворителни инициати-
ви. Те ми подсказаха и ре-
дица проблеми, които ние, 
възрастните, не виждаме. 
Започнахме ремонт на за-
немарена спортна площад-
ка в Хасково, а това е само 
една от стъпките, които 
правим за стимулирането 
на масовия спорт. Радвам 
се, че в тази насока сме на 
едно мнение с почти всич-
ки кметове на общини. В 
Димитровград кметът 
Иво Димов с помощта на 
правителството успя да 
преобрази спортна зала 
„Младост“. Свиленград пък 
се наложи като център за 
подготовка на отбори не 
само от страната, но и 
от чужбина. Любимец се 
обърна към масовия спорт 
и днес съоръженията са 

пълни с млади хора и деца. 
В Харманли предстои ре-
монт на стадиона. В Ха-
сково също благодарение 
на Министерството на 
младежта и спорта и със 
съдействието на депута-
ти от областта бяха от-
пуснати пари за ремонт на 
стадиона.

В областния център 

се намира и популярната 

Професионална гимназия 

по дървообработване и 

строителство „Цар Иван 

Асен II“, която готви из-

пълнителски кадри и за 

строителния бранш…

Ще започна тази тема 
по-отдалече, защото гим-
назията по дървообра-
ботване и строителство 
всъщност е част от една 
цялостна картина – тази 
на професионалното об-
разование в област Ха-
сково. Икономическото ни 
развитие и новите произ-
водства тук доведоха до 
остра нужда от работна 
ръка. Това е проблемът, 
с който ще трябва да се 
справяме през следващи-
те години. Затова заедно 
с бизнеса и Регионалното 
управление по образование 
в Хасково мислим за ме-
ханизми за квалификация, 
стимулиране и наемане на 
работници. Затова и един 
от основните ми приори-
тети е професионалното 
образование. В тази връз-
ка вече имаме идеи как да 
насочим младите хора към 
професиите, които имат 
бъдеще тук, за да им оси-
гурим заетост и да ги за-
държим в областта. 

ПГДС „Цар Иван Асен II“ 
през последните години се 
утвърди като лидер в про-
фесионалното образова-
ние в областта и това се 
дължи изключително много 
на гъвкавото и модерно уп-
равление на училището. Аз 
съм категоричен, че точно 
по този начин трябва да 
се ръководи такова учи-
лище - с предлагането на 
търсени специалности, 
професионално обучение и 
тесни контакти с мест-
ния бизнес.

Крепостта Букелон

Скални ниши край с. Стамболово
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Столичната община 
обяви обществена поръчка 
за обновяване на три обек-
та в район „Кремиковци“ по 
Националната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради. Два блока се 
намират в жк „Ботунец 2” 
и един е в Бухово. Общата 
индикативна стойност на 
дейностите по отделни-
те обособени позиции е 
1 969 146,02 лв. без ДДС. 
От тях 920 043,60 лв. без 
ДДС са предвидени за по-
зиция 1, която е за про-
ектиране и изпълнение на 
строително-монтажни 
работи в бл. 14 в жк „Бо-
тунец 2”. Зданието е въве-

дено в експлоатация през 
1989 г. и е с обща разгъ-
ната застроена площ 
7667,03 кв. м. Най-голяма 
тежест при критериите 
ще има предложената цена 
(60% от общата оценка).

Позиция 2 е за внедря-
ване на мерки за енергийна 
ефективност в бл. 6, в жк 
„Ботунец 2”. И при този 
обект дейностите ще се 
извършват на инженеринг. 
Сградата е въведена в 
експлоатация през 1988 г. 
Тя се състои от 41 апар-
тамента на 6 етажа. Об-
щата разгъната застро-
ена площ е 3367,65 кв. м. 
Индикативната стойност 
е 404 118, 00 лв. без ДДС. 

Позиция 3 е за санира-
нето на бл. 20 в Бухово. 
Индикативната стой-
ност на проектиране-

то и строителството 
е 589 953,60 лв. без ДДС. 
Обектът е в експлоата-
ция от 1979 г., има 57 апар-
тамента, разположени на 
6 етажа. Общата разгъ-
ната застроена площ е 
4916,28 кв. м. 

Три от позициите на 
търга са за изготвяне на 
оценка на съответствие 
на инвестиционните про-
екти със съществените 
изисквания към стро-
ежите и упражняване на 
строителен надзор по 
време на строителство-
то. За тази дейност за 
бл. 14 в жк „Ботунец 2” се 
предвиждат 19 934, 28 лв. 
без ДДС, за бл. 6 в същия 
квартал - 8755,89  лв. без 
ДДС, а за бл. 20 в Бухо-
во се очаква стойност-
та да е 12 782,33 лв. без 

ДДС. За инвеститорски 
контрол по време на про-
ектирането и строител-
ството (позиции 7, 8 и 9) 

се предвиждат 6516,98 лв. 
без ДДС за бл. 14 в жк „ Бо-
тунец 2”, за бл. 6 в същия 
квартал – 22 862,50 лв. без 

ДДС, а за бл. 20 в Бухово – 
4178,84  лв. без ДДС. Офер-
ти се подават до 2 март 
2018 г. 

На мястото на фон-
тана на бул. „Витоша“ ще 
бъде поставена мозайка, 
изобразяваща едноимен-
ната планина. Това 
реши на свое засе-
дание Столич-
ният общин-
ски съвет. 
З а м . -
к м е -

тът 
на Со-
ф и я  п о 
направле -
ние „Култура, 
о б ра з ован ие, 
спорт и превен-
ция на зависимости”  
доц. д-р Тодор Чоба-
нов, който е вносител 
на предложението, обяс-
ни, че арт инсталацията 
ще бъде интегрирана в 
съществуващата към мо-
мента паважна настилка. 
Според него съоръжение-
то ще има и образова-

телна функция, тъй като 
децата ще могат да иг-

раят върху мозайка-
та карта и ще се 

запознават с ос-
новни обекти 

(местности 
и върхове) 

н а  В и -
т о -

ша. 

И н -
вести-

цията ще 
възлезе  на 

около 30 хил. лв. 
Арт инсталацията 

ще бъде реализирана 
с максимално трайни 

материали, тъй като тя 
ще изпълнява функцията 
на улична настилка и се 
предвижда по нея да пре-
минава голям поток от 
пешеходци. Дебелината на 
материалите ще е 2 см.

Центърът за градска 
мобилност (ЦГМ) в Со-
фия ще доизгради за своя 
сметка три подземни пар-
кинга. Съоръженията се 
намират на бул. „Сливни-
ца”, при Централна гара 
и при Национален стадион 
„Васил Левски”. Към момен-
та и трите обекта са за-
вършени на груб строеж с 
приети конструкции. 

Първият е с разгъна-
та застроена площ (РЗП) 

9685 кв. м и с капацитет 
262 паркоместа. Вторият 
е на две подземни нива, с 
РЗП от около 3870 кв. м 
и 76 места. Третият е 
с разгъната застроена 
площ от 9053 кв. м и 193 
места. 

След завършването на 
дейностите и въвеждане-
то в експлоатация ЦГМ 
ще управлява трите под-
земни паркинга за срок от 
10 години.

На първото си заседание за 
2018 г. Столичният общински съ-
вет (СОС) прие постоянни мерки 
за подобряване качеството на въз-
духа в София. Така вече местната 
администрация ще има механизъм 
за действие в дните с прекомерно 
замърсяване на въздуха в града.

Една от мерките е свързана с 
промяната в Наредбата за органи-
зация на движението на територия-
та на Столичната община (СО). Тя 
касае таксите, които ще се запла-
щат за тежка техника при навлиза-
не и престой в рамките на централ-

ната градска част. Повишението 
ще се отнася за всички превозни 
средства, които не отговарят на 
екологичните стандарти Евро 5 
и 6. Както съобщихме в предишен 
брой, за камиони с тегло над 4 тона 
месечната такса ще е 120 лв., а за 
над 30 т - 150 лв. За всички строи-
телни машини (валяци, булдозери и 
други) ще се въведе месечна такса 
от 60 лв., която ще им позволи да 
оперират на територията на СО.

Сред другите постоянни мерки 
са оптимизиране на сметоизвозва-
нето в зона „Център“ през зимата. 

Столичната община предвижда в 
следващите години да бъде доизгра-
ден т.нар. вътрешен ринг. Това ще 
спомогне за отклоняване на тран-
зитния поток от центъра чрез бър-
зи връзки между различни части на 
София. Планира се и довършване на 
бул. „Владимир Вазов” до Северната 
скоростна тангента на Софийския 
околовръстен път. Ще бъде проуче-
на и възможността за построяване 
на второ депо за земни маси в запад-
ната част на столицата. 

Освен постоянните мерки, които 
предстои да се изпълняват, в дните 
с високи нива на замърсяване на въз-
духа ще се предприемат и поредица 
временни стъпки. Сред тях са при-
зиви към хората да използват град-
ския транспорт и да преминават на 
алтернативни източници на ото-
пление. Освен това ще се разреша-
ва паркиране по определени входни 
артерии, довеждащи до основните 
спирки на обществения транспорт. 
При подходящи метеорологични ус-
ловия ще се оросяват и мият улици-
те. При много високи нива на фини-
те прахови частици ще се въвежда 
и т.нар. зелен билет на стойност 
от 1 лв. за цял ден за всички линии 
на градския транспорт. 

„Софийска вода” АД 
трябва да  инвестира 
365 млн. лв. във ВиК ин-
фраструктура до 2025 г., 
когато изтича срокът 
на концесионния дого-
вор между дружеството 
и Столичната община. 
Това предвижда анексът 
към контракта между 
двете страни,  който 
предстои да се сключи 
през февруари т.г. Про-
мяната в условията беше 

одобрена на последното 
заседание на Столичния 
общински съвет. 

До 2021 г. направени-
те вложения трябва да 
достигнат 200 млн. лв. 
съгласно одобрения биз-
нес план на дружеството 
от КЕВР, а останалите 
165 млн. лв. – в следва-
щите 4 години. Освен 
това до 2021 г. „Софий-
ска вода” е задължена да 
изплати всички свои кре-

дити, които възлизат на 
100 млн. лв. Задължения-
та ще бъдат рефинанси-
рани, като ще се намали 
лихвата по тях. Освобо-
деният финансов ресурс 
също ще бъде вложен в 
подземната инфраструк-
тура. 

Допълнително дру-
жеството се задължава 
всяка година до края на 
концесията да отделя 
по 1,5 млн. лв. за изпъл-

нението на конкретни 
проекти, които ще се оп-
ределят от Столичната 
община. Чрез анекса в 
контракта се договаря 
и начинът на връщане на 
активите след 2025 г., 
както и възможността 
местната администра-
ция да придобие интелек-
туалната собственост 
на „Софийска вода” - база-
та данни на клиентите, 
архивите и други.  

Дейностите ще се изпълняват по Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради

Снимки Румен Добрев
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Столичият общински 
съвет (СОС) одобри Кон-
цепция на Столичната 
община за жилищната 
политика в сферата на 
общинския жилищен фонд. 
В документа се прави ана-
лиз на състоянието на 
фонда и се предлагат про-
мени, които трябва да се 
извършат за по-доброто 
му функциониране. Като 
основен проблем за мест-
ната власт са посочени 
недостигът на свободен 
жилищен общински фонд, 
високото търсене, лошо-
то общо състояние на 
сградите, както и огра-
ниченият ресурс за под-
дръжка. Други отчетени 
затруднения са възмож-
ността за безсрочно нас-
таняване в такива имоти 
и базисно определеният 
размер на наема, който 
не се влияе от различни-
те категории ползватели. 
Освен това общинските 

жилища в столицата се 
управляват от кметовете 
на райони според тяхното 
разположение, което не е 
равномерно. Данните на 
администрациите за 96% 
от наличния фонд сочат, 
че 31% от апартаменти-
те са в добро състояние, 
46,9% - в задоволително, 
18,6% - в лошо, и 1,1% са 

необитаеми. Базисната 
цена на наемите за тези 
имоти е 0,80 лв. на кв. м, 
като се прибавя коефици-
ент според параметрите 
на жилището. Като съ-
ществен проблем се оп-
ределя и събираемостта 
на наемите и режийните 
разходи (ток и вода).

В приетата концеп-

ция се предлага да се въ-
веде срочно настаняване 
на лица, които в бъдеще 
могат да повишат дохо-
дите си и сами да решат 
жилищните си нужди. В 
тази група наематели се 
включват лица в риск от 
бедност и социално из-
ключване,  родител, който 
сам отглежда непълно-

летните или малолетни-
те си деца, икономически 
активни млади семейства 
на възраст до 35 години, 
учени на възраст до 35 
години, които са придо-
били степен доктор през 
последните пет години. 
Предлага се за всяка от 
групите да има таван на 
доходите, който да е ус-
ловие за картотекиране-
то и настаняването им 
в общински жилища. При 
определянето на наема 
следва да се приложи ди-
ференциран подход според 
социално-икономическото 
състояние на различните 
ползватели. По този начин 
ще се обособят 4 различни 
типа наем – базисен, пре-
ференциален, умерен (бли-
зък до пазарните нива) и 
пазарен.

В последните години 
се наблюдава тенденция 
за намаляване на броя 
на общинските жилища. 
За да се преодолее това, 
документът предлага да 
започне изграждането на 
социални жилища в сгради, 

които са изцяло общинска 
собственост. По отноше-
ние на този тип имоти не 
се предвижда възможност 
да се продават на ползва-
телите им.

СО разполага с огра-
ничен финансов ресурс, за 
да успее самостоятелно 
да реши проблема с недос-
тига на общински жили-
ща. Затова документът 
предлага да се търсят 
възможности за осигуря-
ване на средства по опе-
ративните програми на 
ЕС, както и включване на 
частния сектор. Заложени 
са две стъпки в тази посо-
ка – предоставяне на ре-
гулирани имоти за строеж 
на социални жилища или 
иницииране на съвместно 
строителство в собстве-
ни регулирани имоти. 

На кмета на Столич-
ната община се възлага 
след приемане на Визията 
за развитие на София и 
крайградските райони да 
внесе проект на цялостна 
Стратегия за жилищната 
политика. 

„Над 124 млн. лв. ще 
инвестираме в основни 
реконструкции на улици и 
булеварди, изграждане и  
ремонт на улици в кварта-
лите, цялостно обновяване 
на трамвайни и мостови 
съоръжения. За първа го-
дина средствата за квар-
талните улици ще са по-
вече от тези за основни 
артерии и ще са в размер 
на 37 млн. лв.” Това каза 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъко-
ва по време на заседание 
на градския парламент  за 
обсъждането на бюдже-
та за 2018 г. Окончател-
но приетата финансова 
рамка е 1,556 млрд. лв., а 
капиталовата програма - 
554 млн. лв. Бюджетът на 
София беше гласуван с 42 
гласа „за” и 14 „против”. 

„60% от средствата 

в капиталовата ни про-
грама са защитени по 
европейските програми. 
Основните ни приорите-
ти остават транспорт 
и транспортна инфра-
структура, образование и 
енергийна ефективност и 
големият приоритет, кой-
то обединява почти всички 
мащабни проекти, е еколо-
гия и по-чиста околна сре-
да и въздух“, каза още кме-
тът Фандъкова. По думите 
й най-мащабният проект, 
който ще се изпълнява 
през 2018 г., е третата ли-
ния на столичното метро. 
За реализирането му се 
предвиждат 327,38 млн. лв. 
Над 14 млн. лв. ще бъдат 
вложени в обновяването на 
основни пътни трасета – 
бул. „Монтевидео”, бул. „То-
дор Каблешков”, подходите 
към Северната скоростна 

тангента на Софийския 
околовръстен път и други. 
Очаква се да започнат и 
няколко ключови ремонта 
– на ул. „Граф Игнатиев”, 
на трамвайното трасе 
по бул. „Цар Борис III” и по 
ул. „Каменоделска”. Ще 
стартира и реализацията 
на проект за внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност на 26 обек-
та от образователната 
инфраструктура в общи-
ната. През тази година ще 
бъде дадено началото и на 
строителството на 3 нови 
сгради на детски градини 
в квартали, където няма 
такива образователни ин-
ституции –  „Манастирски 
ливади”, „Кръстова вада” и 
„Курило”. 

17 млн. лв. се отде-
лят за отчуждаването на 
земи.

От 29 януари 2018 г. 
собствениците на недви-
жими имоти в София вече 
могат да плащат мест-
ните си данъци и такси, 
съобщиха от дирекция 
„Общински приходи“ на 
Столичната  община . 
Срокът за ползване на 5% 
отстъпка от данък сгра-
ди и от налога за моторни 
превозни средства (МПС) 
е 30 април 2018 г., но при 
условие, че дължимите 
суми бъдат платени на-
веднъж. За такса битови 
отпадъци отстъпка не се 
предвижда. Задължения-
та могат да се плащат 
и на равни вноски, а сро-
ковете са: данък недви-
жими имоти и данък МПС: 
30 юни - първа вноска и 31 
октомври - втора вноска; 
такса битови отпадъци - 
четири вноски: 30 април, 
30 юни, 30 септември и 

30 ноември.
Плащането може да 

се извършва във всеки от 
данъчните отдели на Сто-
личната община, незави-
симо от адреса на имота 
или на задълженото лице. 
Всички каси разполагат с 
ПОС устройства. Сумите 
могат да се превеждат 
и по банков път или през 
интернет страницата на 
Столичната община. 

От дирекция „Общин-
ски приходи“ посочват, че 
тази година кампанията 
за данък МПС в София е 
започнала на 2 януари или 
през 2018 г. столичани 
имат един месец повече 
да се възползват от 5% 
отстъпка за колите си. 
През януари от този данък 
в бюджета на столицата 
са постъпили 3,65 млн. лв. 
За сравнение - за същия 
период на 2017 г. прихо-

дите от данък МПС са 
3,18 млн. лв.

Собствениците на не-
движими имоти ще получа-
ват съобщения за дължи-
мите данъци от средата 
на февруари. Гражданите, 
които вече са се отказали 
от хартиени съобщения, 
ще ги получат на посоче-
ния от тях имейл адрес. 
Тази година това можеше 
да се направи до 12 януари 
- при подаване на заявле-
ние в някой от данъчните 
отдели, и до 26 януари - 
по електронен път. До 
момента общо 1285 соб-
ственици в София са се 
отказали от хартиените 
данъчни съобщения. Има 
опция и за пълен отказ от 
съобщения. В такъв слу-
чай всяка година собстве-
ниците трябва сами да 
проверяват какви местни 
данъци и такси дължат. 

Снимки в. „Строител“
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Елица Илчева

Ако трябва да се от-
крият приликите в начи-
на, по който са формирани 
бюджетите на областни-
те градове в Северозапа-
да, то може да се каже, че 
се открояват две неща – 
едното е отказът да се 
вдигат данъци и такси, 
като за сметка на това 
се стяга финансовата 
дисциплина, и второто е, 
че местните власти са 
положили усилия да осигу-
рят с европейски проек-
ти средства, които дос-
тигат стойностите на 
собствените им бюджети. 
Така селищата, влизащи в 
графата „изоставащи”, се 
опитват да развиват ин-
фраструктура и да задър-
жат жителите си.

Най-мащабните 

инфраструктурни  

проекти са във Враца

Основен акцент в про-
ектобюджета на Враца за 
2018 г. са  стабилността 
и изпълнението на ма-
щабни инфраструктурни 
проекти. Това заяви кме-
тът Калин Каменов при 

представянето на финан-
совата рамка, с която ще 
трябва да се съобразява 
общината тази година. Тя 
е 49 491 243 лв., което е с 
3 500 000 лв. повече в срав-
нение с бюджет 2017 г. В 
сумата не е включен пре-
ходният остатък, който е 
над 5 млн. лв.

Предвижда се увеличе-

ние на данъчните приходи 
с над 350 000 лв., при това 
без да се разчита на по-
високи налози, а само на 
подобрена събираемост. 
От концесии, общински 
такси и продажба на не-
финансови  активи  се 
предвиждат с 360 000 лв. 
повече. Ниските нива на 
данъчно облагане, които 
се запазват, са предпос-
тавка за устойчивост и 
предвидимост. При упра-
влението на разходите 
местната администрация 
ще разчита на подобрена 
ефективност. 

Средствата за обра-
зование са увеличени с над 
3 млн. лв., както и тези 
за местни дейности, кои-
то през 2018 г. са с над 
500 000 лв. повече, без да 
се включва преходният 
остатък. Предвидено е 
финансиране в размер на 
300 000 лв. за спортните 
клубове, както и почти 
110 000 лв. за издръжката 
и обновяването на общин-
ските пазари, съобщават 
от пресцентъра на мест-
ната администрация.

Сумите в бюджета, за 
съфинансиране на проек-
ти, също са сериозно раз-

ходно перо - 853 047 лв., в 
които влизат 254 726 лв. 
за проект „Красива Бъл-
гария“ за обновяването на 
ЦДГ „Щастливо детство“ 
и 254 080 лв. за водния ци-
къл.

От общината са убе-
дени, че макрорамката 
създава предпоставки за 
изпълнението на инфра-

структурни проекти и 
подобряване качеството 
на жизнената среда. Ак-
центът категорично е 
програмата за капитало-
ви разходи, където са зало-
жени 2 345 201 лв. Предви-
дените инвестиции са за 
основен ремонт на ул. „Те-
менуга“, изграждане на ул. 
„Венец“, обособяване на 
паркинги в града, завърш-
ване на дейностите за об-
щинския приют за кучета 
и др. С преходния остатък, 
който е 200 000 лв., ще бъ-
дат реализирани строи-
телно-монтажни работи 
в селата (132 000 лв.) и 
кварталите на Враца. 

Средствата, които ще 
се инвестират в община-
та по европрограми, над-
хвърлят стойността на 
макрорамката на годишния 
бюджет – общата сума на 
проектите за 2018 г. е 
51 044 454 лв. От тях го-
товите, чието изпълнение 
ще започне още тази про-
лет, са на стойност близо 
34 млн. лв., внесените, кои-
то са в процес на оценка, 
са за 14 млн. лв., други са 
на етап подготовка. Някои 
от проектите са: ремонт 
на административна сгра-
да, обновяване и модерни-
зиране на пешеходната 
зона в централната град-
ска част, мерки за енер-
гийна ефективност на об-
разователни институции 
и многофамилни жилищни 
сгради, създаване на цен-
тър за интегрирани ком-
плексни социални услуги 
за хора с увреждания. Ще 
продължи и работата по 
„Воден цикъл на гр. Враца“. 

За изпълнение на ин-
вестиционната програма 
по европроектите об-
щината ще разчита и на 
дългосрочен заем за съ-
финансиране и мостово 
финансиране – 7,38 млн. лв. 

Строга дисциплина на 

харчовете във Видин

Бюджетът на община 
Видин за 2018 г. е амби-
циозен, но в същото вре-
ме разумен и балансиран, 
който ще се реализира в 
условията на изпълнение-
то на финансово-оздрави-

телен план. Това смята 
кметът Огнян Ценков, за 
който основната задача 
през настоящата година 
е продължаване на финан-
совото стабилизиране на 
общината. 

Р а м к а т а  е 
40 322 000 лв., от които 
23 891 000 лв. са държав-
ни приходи, а останалите 
16 432 000 лв. – доходи 
от местни дейности. За 
сравнение приетият в на-
чалото на 2017 г. бюджет 
е 35 935 570 лв., след ак-
туализацията годината 
приключва с 45 410 000 лв. 
„Принципът, който заложи-
хме, е строга финансова 
дисциплина. Нашата фи-
лософия е увеличаването 
на приходите да е на база 
по-висока събираемост и 
по-добро разпореждане с 
програмата за общинска-
та собственост. Удържа-
хме поетия ангажимент 
и обещанието, дадено в 
началото на мандата, да 
не увеличаваме местните 
данъци и такси“, подчерта 
Огнян Ценков. 

Той разясни, че бюдже-
тът трябва да бъде пред-
ставен пред министъра на 
финансите за одобрение - 
това е изискване във връз-
ка с обстоятелството, че 
Видин е в списъка на общи-
ните в недобро финансово 
състояние. Едва след полу-
чаване на това одобрение 

той може да бъде внесен 
за разглеждане и гласуване 
в Общинския съвет. 

Като втори приори-
тет кметът определи ре-
ализацията на големите 
проекти, подготвени през 
последните две години 
- реконструкция на цен-
тралната градска част; 
обновяване и модернизи-
ране на Средното учили-
ще „Цар Симеон Велики“ 
и Природо-математиче-
ската гимназия „Екзарх 
Антим Първи“; ремонт на 
Гимназията с преподаване 
на чужди езици „Йордан Ра-
дичков“; СМР на Гребната 
база; реставрация и кон-
сервация на Общинския 
драматичен театър; са-
ниране на жилищни сгради; 
подготовка на проекти за 
осигуряване на средства 
за реставрация, консер-
вация и социализация на 
крепостта „Баба Вида“ и 
за възстановяване на си-
нагогата. 

Третата основна за-
дача пред кметската ад-
министрация е подобрява-
нето на жизнената среда. 
Тук влиза облагородяване 
на местата за живеене – 
пространства около бло-
кове, пътна и улична ин-
фраструктура, програма 
„Местни инициативи“. 

Четвъртият приори-
тет е привличане на ин-
вестиции, разкриване на 

работни места и намаля-
ване на безработицата. 

„Финансовото ста-
билизиране на общината 
връща доверието към нас 
- доказателство за това 
са разкриването на нови 
работни места в същест-
вуващи предприятия през 
2017 г. и увеличаващият се 
интерес на инвеститори 
към община Видин“, заяви 
Огнян Ценков. 

Развитието на тури-
зма и привличането на по-
вече посетители на база 
на културно-исторически-
те забележителности и 
съхранените традиции е 
друга основна задача. 

За Монтана 2018-а е 

годината с най-голям 

бюджет

„Този бюджет е най-
големият, който Монта-
на е имала. Възможно е 
със средствата от ев-
ропейските проекти да 
стигне до 60 млн. лв. още 
през първата половина на 
2018 г. Това е голямо пре-
дизвикателство не само 
като изпълнение на при-
ходите, но и като реали-
зиране на амбициозните  
проекти, които поставя-
ме в приоритетите си за 
годината”, заяви кметът 
Златко Живков.

Рамката на бюджета е 
40 758 000 лв. и това е с 
близо 4 млн.  лв. повече от 
2017 г. Общата държавна 
субсидия за делегирани 
дейности  е 21,1 млн. лв., 
местните приходи са 
18,2 млн. лв.

С 6,5 млн. лв. ще бъдат 
финансирани основни ре-
монти на улици, тротоари, 
публични сгради, църкви, 
паркинги, детски площад-
ки, укрепителни съоръже-
ния и паркове. Списъците 
с обектите за инвестиции 
и закупуване на активи 
са направени по близо 20 
предложения, отправени 

Кметът на Враца Калин Каменов предвижда увеличение 

на данъчните приходи с над 350 000 лв., при това без да 

се разчита на вдигане на налозите, а само на подобрена 

събираемост

Кметът на Видин Огнян Ценков ще работи за финансовото 

стабилизиране на общината

Обновлението на Видинския театър е приоритет за местната власт

Във Враца ще продължи работата по водния цикъл
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до кмета и до общински 
съветници от различни 
неформални групи. Най-го-
лемият е реконструкция-
та на улица „Индустриал-
на”. Проектът предвижда 
да бъде отворен преле-
зът при завод „Монбат” 
на ул. „Иван Давидков” и 
реконструиран прелезът 
след жп гарата на линията 
в посока Бойчиновци.

Близо половин милион 
лева са планирани за из-
работване на иконостас 
и за зографисването на 
храм „Свети Дух”, както 
и за озеленяването на 
пространството пред 
него. Най-голямата църк-
ва в  Северозапада се 
строи вече 10 години и 
инвестициите в изграж-
дането й са 2,8 млн. лв. 
собствени средства на 
общината.

12,2 млн. лв. ще бъдат 
усвоени чрез 19 проекта 
по оперативни програми 
на Европейския съюз. Най-
голяма част от тях са по 
ОП „Региони в растеж“ 
– 8,3 млн. лв., с които ще 
продължи изграждането 
на парковете и сгради-
те от образователната 
инфраструктура. Ще бъ-
дат основно ремонтирани 
сградата на Езиковата и 
Математическата гимна-
зия, на III и IV училище, на 
IV и на VII детска градина. 

Политиката за разви-
тие на малките населени 
места ще е факт и през 
2018 г. В инвестиционните 
списъци са планирани 500 
хил. лв. за ремонти на чи-
талища, кметства и хра-
мове във всичките 23 села. 

За областната болни-
ца ще бъде закупена нова 
апаратура за комплексна 
съдова и неврологична ди-
агностика, както и техни-
ка за хирургично отделе-
ние на стойност 50 хил. лв. 
Ще бъдат инвестирани 
средства в SMS система 
за паркиране, автобусни 
спирки, детски площадки. 
Освен това в бюджета 
са заложени 20 хил. лева 
за фонд „Ин витро” и 25 
хил. лв. за безплатно пъту-
ване на пенсионерите над 
70-годишна възраст. 

Консервативен бюджет  

в Плевен

Бюджетът на община 
Плевен за 2018 г. е консер-
вативен, заяви кметът 
Георг Спартански. „Винаги 
ножицата между общест-
вените очаквания и адми-
нистративните възмож-
ности е широко отворена 
и още много години ще 
минат, докато доближат 
до тяхната реализация“, 
смята кметът на Плевен.

Общият размер  за 
2018 г. е 87 472 126 лв. При-
ходите от държавни дей-
ности са 52 872 216 лв., а 
местните - 34 599 910 лв. 
Най-голям относителен 
дял в събираемостта на 
данъци има налогът вър-
ху недвижимите имоти 
- 8 100 000 лв. Планирани-

те неданъчни приходи са 
в размер на 13 496 300 лв. 
От тях  от общински 
такси са 9 766 300 лв., 
доходи от собственост - 
3 632 000 лв.

„Целевата държавна 
субсидия за капиталови 
разходи е 1 456 400 лв., кое-
то е недостатъчно, за да 
се изпълнят очакванията 
на гражданите за ремон-
ти“, категоричен е Спар-
тански. „Сумата, разделе-
на на броя на населението, 
прави по 10 лв. на човек при 

За кмета на Монтана Златко Живков голямото 

предизвикателство са амбициозните проекти, които планира

цена за асфалтиране на 
квадратен метър улица от 
60 - 70 лв.“, изчислява той. 
По думите му обобщените 
до момента заявки за ре-
монт на пътната мрежа 
в населените места са 
за още около 2,5 млн. лв. 
Проектът на инвести-
ционната програма със 
собствено финансиране е 
за 3 994 006 лв. С преходен 
остатък от 2016 и 2017 г. 
са прехвърлени средства 
за проектиране на общи-
те устройствени плано-
ве на община Плевен и на 
град Плевен.

В  графата „Прехо-
ден остатък от целеви 
трансфери за капита-
лови разходи от 2016 г.“ 
са посочени 22 000 лв. за 
ремонт на Художестве-
на галерия „Илия Бешков“, 
62 685 лв. за изграждане на 
пристройка в НУ „П. Евти-
мий“, 800 000 лв. за обно-
вяване на МГ „Гео Милев“, 
107 000 лв. за СМР на зала 
„Балканстрой“. Заложени 
са средства и за ремонт 
на приют за безстопан-
ствени кучета, за изграж-
дане на улица до блок 212А 
в жк „Дружба“ и спортна 
площадка на ул. „П. Р. Сла-
вейков“, обновяване на 
Регионалния исторически 
музей и т.н.

Годишната програма 
включва и СМР в редица 
общински детски заведе-
ния, предвидено е финан-
сиране и за ремонти на 
улици в Плевен и на об-
щински пътища. Заложени 
са средства и за: обновя-
ване на хотел „Сторгозия“ 
- 100 000 лв.; ремонт на 
ритуалния дом в „Чаира“ 

- 70 000 лв.; 42 000 лв. за 
доставка на високопрохо-
дими автомобили за кмет-
ствата без самостояте-
лен бюджет; 20 000 лв. са 
за придобиването на бор-
дови бус за нуждите на об-
щинската администрация. 
За основен ремонт на ули-
ци в Плевен тази година 
са планирани 200 000 лв., а 
180 000 лв. са средствата 
за изграждане на видео на-
блюдение в града.

На този етап не са 
предвидени разходи за 
належащия ремонт на 
автогарата, за който 
ще са необходими около 
1,5 млн. лв. По думите на 
Спартански е воден разго-
вор за отпускане на заем 
от фонд JESSICA за авто-
гарата, друг вариант е да 

се изтегли инвестиционен 
кредит. „Можем да си го 
позволим, сумата няма да 
е голяма, финансите на об-
щината са стабилни. Това 
обаче ще зависи от прихо-
дите ни, от финансовата 
дисциплина, каквато га-
рантирано има“, е катего-
ричен кметът на Плевен.

Планирани са средства 
за цялостно обновяване на 
централната пешеходна 
зона от пл. „Свободата“ 
до Драматично-куклен 
театър „Иван Радоев“ – 
около 2 млн. лв. Пари ще 
има и за преобразяване на 
пространството около ис-
торическата чешма „Бала-
клия“ и изграждане в този 
район на скейт парк. 

Бюджетът на малките 
населени места в община 
Плевен през 2018 г. е уве-
личен с над 215 хил. лв., а 
за по-справедливото му 
разпределяне е приложен 
нов подход - чрез използва-
нето на показатели - брой 
жители и дължина на улич-
ната мрежа, строителни 
граници на населеното 
място, категоризация на 
населените места в Репу-
блика България, съгласно 
Заповед на министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството.

За Ловеч приоритет са 

пътните проекти 

Проектобюджетът на 
община Ловеч за 2018 г. 
е 36 834 210 лв. Целевите 
трансфери за зимно под-
държане и снегопочиства-
не на общинските пътища 

са увеличени с 47 000 лв. 
Изравнителната субсидия 
е по-голяма с 62 900 лв., 
която се използва за фи-
нансиране на  местни 
дейности – предвидени-
ят размер е 2 330 200 лв. 
Също увеличена е и целе-
вата субсидия за капита-
лови разходи с 82 400 лв.

„Освен с бюджет от 
36 834 210 лв. местна-
та власт ще разполага 
и с външен ресурс за над 
35 млн. лв. В тази сума 
влизат средства по ОП 
„Региони в растеж“, като 
до момента има догово-
рени 18 945 000 лв. Към 
тях могат да се приба-
вят  още 2 300 000 лв. за 
мерки за енергийна ефек-
тивност, които очакват 
одобрение от Управлява-
щия орган на оператив-
ната програма, както и 
още 4 500 000 лв. – за кул-
турна инфраструктура. 
Ако добавим и сумата от 
9 700 583 лв. от разпла-
щането по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради, 
се получава допълнителен 
ресурс с външен източник 
от над 35 млн. лв.“, посоч-
ва кметът Корнелия Ма-
ринова.

По думите й е видно, че 
определено става въпрос 
за  амбициозен бюджет, 
който е реалистичен и из-
пълним, с ясни приорите-
ти, насочен към развитие 
на пътната инфраструк-
тура и създаване на съвре-
менна, удобна и екологична 
градска среда.

Годишната програма в Плевен включва ремонти в общински детски заведения и на пътища

Съветниците в Ловеч приеха бюджета след много активен 

дебат 

Автогарата на Плевен се нуждае от спешно обновление, но 

за момента няма яснота как ще бъде финансирано то
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Няма да се преместват граници на административни области

то и на програмите, които 
ще бъдат съфинансирани 
от европейските фондове 
след 2020 г.

В състава и работата 

на междуведомстве-

ната работна група са 

били включени пред-

ставители на

дирекции в структура-
та на Министерския съ-
вет, на Президентство-
то на Република България, 
водещи министерства с 
отговорности по управле-
нието на европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове, Нацио-
налния статистически 
институт, Националното 
сдружение на общините 
в Република България и 
Българската академия 
на науките. Работата 
на групата е приключила 
през декември 2017 г. с 
консенсусно определяне на 
3 варианта за нови райони 
в страната. 

Първият предвижда 

да има пет района от 

ниво 2 –

Югозападен, включващ 
областите София-град, 
Софийска, Благоевград, 
Кюстендил  и  Перник ; 
Южен Централен - Пазар-
джик, Пловдив, Хасково, 
Кърджали и Смолян; Юго-
източен - Стара Загора, 
Сливен, Бургас и Ямбол; 
Североизточен - Търго-
вище, Русе, Разград, Си-
листра, Добрич, Варна и 
Шумен; Северозападен 
- Видин, Монтана, Враца, 
Плевен, Ловеч, Габрово и 
Велико Търново.

Според втория вариант

районите от ниво 2 ще 
бъдат четири. В Югоза-
падния ще бъдат обхвана-
ти областите Софийска, 
София-град, Благоевград, 
Кюстендил и Перник. В 
Тракийско-Родопския ще 
влязат Пазарджик, Плов-
див, Стара Загора, Ха-
сково, Кърджали и Смолян. 
Черноморският се планира 
да е съставен от Сливен, 
Ямбол, Бургас, Варна, До-
брич и Шумен. Областите 
Търговище, Видин, Монта-
на, Враца, Плевен, Ловеч, 
Габрово, Велико Търново, 
Русе, Разград и Силистра 
ще формират Дунавския 
район.

Третият вариант 

предвижда запазване на 

броя на регионите –

шест, но с променен 
обхват. В Западния ще 
се включват областите 
Софийска, Благоевград, 
Кюстендил, Перник, Ви-

дин, Монтана и Враца. Се-
верният централен район 
ще е съставен от Плевен, 
Ловеч, Габрово, Велико 
Търново, Русе, Разград и 
Силистра. В границите 
на Североизточния ще по-
падат областите Добрич, 
Варна, Шумен и Търгови-
ще. Югоизточният район 
ще включва областите 
Стара Загора, Сливен, 
Ямбол и Бургас. Южният 
централен ще обхваща 
Пазарджик, Пловдив, Ха-
сково, Кърджали и Смолян. 
Според този вариант об-
ласт София-град ще бъде 
обособена в самостояте-
лен регион.

„През януари 2018 г. 
Министерският съвет 
разгледа и одобри доклад, 
с който ни беше даден 
мандат да предложим за 
широко обществено об-
съждане 3-те определени 
от работната група ва-
рианта. До края на март 
планираме тяхното пред-
ставяне и дискутиране 
в рамките на Съвета по 
регионална политика, Ре-
гионалните съвети за 
развитие на шестте ра-
йона от ниво 2, както и 
на планирана кръгла маса 
с участието на неправи-
телствени организации и 
агенции, представители 
на академичните среди и 
научните институции“, е 
казал още министър Ни-
колай Нанков. Той е обяс-
нил, че ще се състои ши-
рока дискусия по темата 
за новото райониране в 
страната, за да се по-
стигне консенсус относ-
но окончателен вариант, 
който да бъде внесен за 
разглеждане и одобрение 
на държавно ниво. 

Министърът е бил 
категоричен, че към мо-
мента няма одобрен окон-
чателен вариант за нов 
териториален обхват на 
регионите от ниво 2, а 
3-те варианта, които се 
планира да се обсъждат 
публично, не съдържат 
предложения за определяне 
на центрове и наименова-
ния. „Този въпрос предстои 
да бъде решен чрез диску-
сионни събития, както и 
чрез окончателното одо-
брение от Народното съ-
брание и  Министерския 
съвет“, е подчертал Ни-
колай Нанков. Според него 
реформата няма да доведе 
до преместване на грани-
ци на административни 
области, както и до смя-
на на административни 
центрове. „Тя ще засегне 
единствено районите за 
планиране, които се полз-
ват като база за изгот-
вяне на стратегически 
документи и за целите на 
ЕС по планиране“, е казал 
министър Нанков. 

Вариант 1 с пет района от ниво 2

Вариант 2 с четири района от ниво 2

Вариант 3 с шест района от ниво 2

Свилена Гражданска 

Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) предложи на об-
ществено обсъждане три 
варианта за промяна в об-
хвата на районите за пла-
ниране. Те са публикувани 
на Портала за обществе-
ни консултации на Минис-
терския съвет strategy.bg. 
Становища по тях могат 
да се подават до 28 февру-
ари т.г. включително. 

Припомняме, че в мо-
мента у нас те са шест 
от ниво 2 – Северозапа-
ден, Северен централен, 
Североизточен, Югоиз-
точен, Южен централен 
и Югозападен. Те са обо-
собени според класифика-
цията на териториални-
те единици (NUTS) с цел 
статистическо отчита-
не съгласно изискванията 
на Евростат. Във всеки 
от тях функционира ре-
гионален съвет за разви-
тие, който на ротационен 
принцип се председател-
ства от областните уп-
равители на  областите, 
които попадат в граници-
те на съответния район. 
Това съобщават от прес-
центъра на МРРБ. 

 „Предприемането на 
стъпката за промяна се 
налага от необходимост-
та от по-устойчиви във 
времето региони по отно-
шение на броя на населе-
нието в тях и осигурява-
нето на съответствие с 
нормативната рамка на 
ЕС“, е обяснил министър 
Николай Нанков по време 
на парламентарен кон-
трол. И е  уточнил, че 

съгласно европейския 

регламент минимал-

ният брой население 

за регион от ниво 2 е 

800 хил. души, а макси-

малният – 3 млн. души.

Според статистиче-
ските данни в момента 
Северозападният район за 
планиране е под 800 хил. 
души, а Северен централен 
е с население малко над из-
искуемия минимум. 

„Целта ни е да създа-
дем силни и жизнени ра-
йони, които са по-добре 
географски обособени и 
разположени по основни 
оси на развитие, със силни, 
достъпни и притежаващи 
капацитет и възможности 
центрове“, е пояснил ми-
нистърът и е допълнил, че 
промяната се обуславя от 
нуждата от изграждане на 
ефективна териториал-
на основа, на която да се 
базира разработването и 
изпълнението на страте-
гическите документи за 
регионално развитие, как-
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Кметът на Варна Иван 
Портних е дал началото 
на цялостната рехабили-
тация на бул. „Първи май“ 
в кв. „Аспарухово“. Ремон-
тът е част от втората 
фаза на проекта „Интег-
риран градски транспорт“ 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
-  2020“ ( „ОПРР 2014 – 
2020“) на стойност око-
ло 3,8 млн. лв. Дейности-
те трябва да приключат 
най-късно до началото 
на май. Обновяването 
на отсечката с дължина 
1300 м от кръстовището 
с бул. „Мара Тасева“ до 
отбивката за пристани-
ще Карантината включва 
подмяна на подземните ко-
муникации, нови асфалт и 
маркировка. По северното 
платно ще бъдат изгра-
дени и ленти за надлъжно 
паркиране. На първата 
копка са присъствали и 

областният управител 
Стоян Пасев, председате-
лят на Общинския съвет 
Тодор Балабанов и др. 

М ежд у в р е м е н н о  и 
р е кон с трукци я т а  н а 
бул. „Мара Тасева“ напред-
ва. Движението в посока 
център и кв. „Галата“ вече 
се осъществява двупосоч-
но по новоизграденото се-
верно платно. Работи се 
по кръговото кръстовище 

и пасарелката пред сгра-
дата на районното кмет-
ство в „Аспарухово“. 

„След няколко месеца 
ще започне цялостна ре-
хабилитация и на бул. „На-
родни будители”. Мест-
ната администрация има 
готовност и на следва-
щото заседание на Об-
щинския съвет ще внесе 
за гласуване паркоустрой-
ствения план на Аспарухо-

вия парк. Обновяването на 
рибарското пристанище 
Карантината пък може да 
започне наесен“, е обяснил 
Портних. Той е припомнил, 
че има амбиция да се из-
гради и голям плувен ба-
сейн в „Аспарухово”. 

„Виждате, че поетап-
но тези сериозни инвес-
тиции в района се реа-
лизират“, е подчертал 
кметът. 

Ден преди това Порт-
них е дал началото и на 
ремонта на бул. „Цар Ос-
вободител“ в отсечката 
от бул. „Княз Борис I“ до 
входа на Летния театър, 
както и на трасето на 
бул. „Приморски“ - от Лет-
ния театър до ул. „Стефан 
Стамболов”, включително 
автоподлеза там. Проек-
тът предвижда подмяна 
на подземната инфра-
структура и на уличното 
осветление, основна ре-
хабилитация на пътната 
настилка, изграждане на 
бордюри и тротоари и 

поставяне на вертикална 
пътна сигнализация и мар-
кировка.

„Надяваме се с този 
ремонт да решим въпро-
са с дъждовните води, 
които се събират тук и 
създават затруднения за 
трафика. Стойността 
на обекта е 1,85 млн. лв. 
и също е част от проек-
та „Интегриран градски 
транспорт“ по „ОПРР 2014 
– 2020“, е заявил кметът. 
При подходящи метеоро-
логични условия се очаква 
рехабилитацията да при-
ключи през април.

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов е 
подписал договора за безвъзмездна финансова помощ 
„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ 
- град Силистра“. Ремонтът е част от проект, който 
включва и обновяване на площада. Общата стойност 
е в размер на 3 155 839 лв., като безвъзмездната фи-
нансова помощ е 3 105 281 лв., а собственият принос 
- 50 558 лв. Срокът за изпълнение е до 28 юни 2020 г. 
Основните дейности са свързани с рехабилитация на 
уличната мрежа, тротоарни настилки, обособяване на 
места за паркиране и зони за отдих, изграждане на ве-
лоалеи, нови решения за улично озеленяване, въвеждане 
на енергоспестяващо осветление и осигуряване на дос-
тъпна среда.

Проектът беше преработен заради искане на граж-
дани да се запазят дървета.

През 2018 г. Кърджали 
ще има модерно улично ос-
ветление с интелигентно 
управление, съобщиха от 
местния пресцентър. Вече 
е обявена процедура за из-
бор на изпълнител, която 
се очаква да приключи до 
края на февруари, след кое-
то общината има готов-
ност да стартира първия 
етап от дейностите.

Финансирането е от 
три източника. Част от 
средствата се очакват 
от одобрен проект по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ за развитие на град-

ска среда и осветяване на 
улици, други 1,4 млн. лв. са 
осигурени от националния 

бюджет. „Общата сума, 
необходима за цялостно-
то решаване на проблема 

с уличното осветление на 
областния град, е в размер 
на 5 млн. лв. Затова общи-
ната търси и допълнител-
но финансиране“, е обяснил 
кметът Хасан Азис.

В момента се работи 
на няколко улички в центъ-
ра, в района на стотните 
блокове в кв. „Възрожден-
ци“. Предвиждат се и дей-
ности в отделни части 
на кв. „Веселчане“. Вече е 
подписан договорът за 500 
LED лампи, с които ще се 
подменят осветителни 
тела в града и населени-
те места, доставени са и 
30 км кабели.

114 строителни раз-
решения са издадени през 
изминалата година в Гор-
на Оряховица, при 93 през 
2016-а, отчитат от общи-
ната. Активност в секто-
ра има и в Първомайци и 
Поликраище. 

През 2017 г. строител-
ни разрешения са издадени 
за саниране на 11 блока и 
ОУ „Отец Паисий“, както 

и за сладкарски цехове, на 
автосервизи, за изграж-
дане на навеси, на цех за 
бетонни изделия, на ма-
газини и кафенета. Много 
от обектите, които пред-
стои да се развиват, са 
собственост на известни 
фирми.

В експлоатация са въ-
ведени 56 обекта, докато 
през 2016-а те са били 39. 

Община Петрич ще за-
дели необходимия финансов 
ресурс за изготвяне на ре-
гулационни и застроителни 
планове на части от села-
та в Подгорието, които са 

извън регулация, съобщиха 
от местната администра-
ция. 

През 2018 г. в Петрич 
ще бъдат извършени ре-
монти на три училищни 

сгради и една детска гради-
на по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“. Отделно в бюджета 
са предвидени 165 000 лв. 
за реконструкции в други 

Само една оферта е 
подадена по процедурата 
за избор на изпълнител, 
който да изготви комплек-
сен проект за обекта „Ре-
гионално депо за неопасни 
отпадъци – Дупница“ в 
землищата на с. Джерман 
и с. Грамаде, съдържащ 
ПУП и инвестиционен про-
ект“, съобщиха от кмет-
ската администрация.

Комисията с предсе-
дател зам.-кмета на Дуп-
ница Красимир Георгиев 
отвори документите на 
„Баугранд Институт Кни-

рим“ ООД, София. Предло-
жената цена е в размер на 
70 440 лв. с ДДС. Самото 
строителство трябва да 
започне през юни.

Междувременно Об-
щинският съвет в Кюс-
тендил е одобрил подпи-
саното споразумение за 
сътрудничество с общи-
ните от „Рила Еко” (Кюс-
тендил, Дупница, Бобов 
дол, Сапарева баня, Не-
вестино и Трекляно) за 
обявяване на обществени 
поръчки за депото, които 
ще се възлагат от Дупни-

ца. Предвидено е изработ-
ването на ПУП с промяна 
предназначението на зе-
меделски земи в двете на-
селени места и направа-

та на работен проект за 
изграждането на първата 
клетка на регионалното 
депо със съпътстващата 
инфраструктура. 

На 11 места във Варна ще бъдат поставени ко-
лонки за зареждане на електромобили. Това решиха 
общинските съветници от Постоянната комисия 
„Собственост и стопанство“. Зарядните станции 
ще бъдат разположени на общински паркинги. 

Колонка ще има и на наказателния паркинг под Ас-
паруховия мост, тъй като общинското предприятие 
„Общински паркинги и синя зона” също ще зарежда 
своите електромобили, които ще закупи.

две училища в града, едно 
средищно и Обединения 
детски комплекс.

За текущи обновления в 
детските градини са пред-
видени 219 900 лв., които не 
са в списъка за капиталови 
разходи.
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94 000 души ще бъдат свързани с модернизираната и новоизградена канализация

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов е проверил изпълне-
нието на дейностите по 
интегрирания проект за 
водния цикъл на Враца. Об-
щата инвестиция е почти 
115 млн. лв., от които над 
80 млн. лв. са осигурени 
по Оперативна програма 
„Околна среда”. Той е бил 
придружен от кмета на 
Враца Калин Каменов, об-
ластния управител Мали-
на Николова, директора на 
„ВиК“ – Враца, Ангел Пре-
стойски и председате-
ля на УС на Българската 
асоциация по водите инж. 
Иван Иванов.

Проектът предвижда 
да бъдат рехабилитирани 
общо 111 км водоснаб-
дителна мрежа. Ще бъде 
реконструирана и новоиз-
градена общо 46 км канали-
зационна мрежа. „По този 
начин се очаква 79 000 
души в района да имат 
достъп до по-качестве-

на питейна вода. 94 000 
души ще бъдат свързани 
с модернизираната и но-
воизградена канализация. 
Това безспорно е полза и за 
качеството на живот на 
гражданите, и за околната 
среда”, заявил Нено Димов 
при посещението си на 
пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води, 
част от проекта. Той е 

добавил, че въпреки труд-
ностите два от етапите 
на водния цикъл вървят 
към приключване. „Остава 
третият етап в яз. „Сре-
ченска бара“, който все 
още е рисков, и след раз-
говор с кмета се надявам 
да завършим успешно този 
важен проект”, допълнил 
министърът на околната 
среда. 

Кметът Калин  Ка-
менов е обяснил, че про-
ектът е преминал през 
много проблеми, което е 
забавило и изпълнението 
му. „Благодарение на съв-
местните усилия с МОСВ 
и липсата на компромиси 
тук, във Враца пречис-
твателната станция на 
града вече е готова. До 
дни ще бъде финализирано 

В  Добрич  ще  бъде 
обновена пътна инфра-
структура в съвместен 
проект с община Меджи-
дия,  Румъния,  която е 
водещ партньор. Това е 
съобщил кметът Йордан 
Йорданов. Общият финан-
сов ресурс от 8 000 000 
евро ще бъде разпреде-
лен поравно между двата 
града. Той е осигурен по 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
INTERREG V-A „Румъния 
- България 2014 - 2020“. 
Двете общини ще осигу-
рят и собствен ресурс по 
80 хил. евро. 

Българският град ще 

инвестира половината 
от сумата в част от бул. 
„Добруджа“ и ул. „Никола 
Петков“, поясни кметът. 
Пътните отсечки ще бъ-
дат преасфалтирани след 
подмяна на подземната 

инфраструктура, която 
се извършва по проекта 
за водния цикъл. Предвиж-
да се по двете отсечки 
да бъдат обновени тро-
тоарите и уличното ос-
ветление. 

През 2017 г. община 
Троян e реализирала ин-
вестиционна програма 
с ръст от 49% спрямо 
2016 г., съобщиха от об-
щинската администрация. 
Капиталовата програма е 
била увеличена три пъти 
в селата на общината. За 
основни ремонти на улични 
настилки са изразходвани 
81 598 лв., като с тези 
средства са били разпла-
тени осем инвестиционни 
проекта.

Реконструирани са две 
въздушни линии проводници 
- средно напрежение, във 
връзка с изграждането на 
нов мост над р. Бели Осъм 
на стойност 62 192 лв. 

Със собствени сред-
ства местната админи-
страция е финансирала 
текущия ремонт на улич-
ните и тротоарните на-
стилки на общинската 
пътна мрежа, като от 
разчетените 1 797 800 лв. 

са били усвоени 99,87%. 
Извършено е и обновяване 
на общински сгради за над 
100 хил. лв. Направени са 
и шест повдигнати пеше-
ходни пътеки, допълват от 
общинската администра-
ция. 

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, обя-
ви обществена поръчка за строителни и монтажни 
работи на експлоатирани от дружеството водоеми 
на територията на областта. Прогнозният обем е 
7000 кв. м. Индикативната стойност е 800 000 лв. 
като финансирането е осигурено от собствени 
средства на дружеството. 

В предмета на търга се включва почистване 
на бетонна повърхност и налепи от тиня; направа 
на армирана замазка по подове и стени; на мовели-
тов грунд и двупластова хидроизолация. Също така 
шприцоване, възстановяваща мазилка; монтаж и де-
монтаж на подпорно скеле.

Срокът на действие на договора е една година 
от датата на сключването му, а за всеки един обект 
- не по-дълъг от петнадесет дни след подаване на за-
явката. Посочените обем и стойност на поръчката 
са прогнозни, като може да се възложи изпълнението 
на част от този обем.

Оферти се приемат до 19 февруари.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

19 февруари е крайна-
та дата, до която общи-
на Козлодуй ще приема 
оферти за обявената об-
ществена поръчка за ре-
конструкция на улици на 
територията на града. 
Предметът й включва из-
пълнение на строително-
монтажни работи на част 
от ул. „Симеон Русков“ с 
дължина на участъка 166 м 
и на 328 м от улицата око-
ло МБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

Предвидени са работи 
по механизирано фрезо-
ване, както и подмяна на 

бордюри и асфалтиране с 
един пласт 4 см неплътна 
смес и един плътна - също 
4 см. Обявената прогноз-

на стойност без ДДС е 
92 300 лв. Срокът за из-
пълнение е не повече от 
30 календарни дни.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Община Вършец обяви 
обществена поръчка за 
реконструкция на улична 
водопроводна мрежа с 
обща дължина 2402 м по 
ул. „Серафим Георгиев“ и 
ул. „Зелени дел“. В пред-
мета на търга е вклю-
чено изпълнението на 
строително-монтажни 
работи в съответствие 
с техническите специ-
фикации, проектите във 
фаза „технически про-
ект“, доставка и влагане 
в строителството на не-
обходимите строителни 
продукти,  материали, 
съоръжения и т.н., както 

и изпълнение на СМР с 
материали, изделия, про-
дукти и други, осигуре-
ни от оператора на ВиК 
мрежата – „ВиК“ ООД – 
Монтана.

Поръчката не е разде-
лена на обособени пози-
ции. Обявената прогноз-
на стойност е 150 000 лв. 

без включен ДДС, а сро-
кът за изпълнение на 
предвидените дейности 
е не повече от 2 месеца.

Оферти могат да се 
подават до 22 февруари. 
Предложенията ще бъдат 
отворени на 23 февруари 
в заседателната зала на 
община Вършец.

подписването на Акт 15 за 
въвеждането й в експлоа-
тация”, казал кметът. 
Той е информирал още, че 
етап 1 и 2 на линейната 
част във Враца също са 
пред финализиране и пред-

стои да започне работата 
по довеждащия водопровод 
от яз. „Среченска бара“. 
„Това е най-добрата новина 
в началото на годината за 
нашия град”, допълнил Ка-
менов.
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Проведе се първият неформален съвет от 
календара на Българското председателство 

Емил Христов

Министрите на въ-
трешните работи на 
държавите членки на Ев-
ропейския съюз (ЕС) про-
ведоха неформална сре-
ща в София, която беше 
първата от календара 
на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС. На нея присъства ев-
рокомисарят по миграция, 
вътрешни работи и граж-
данство Димитрис Авра-
мопулос. Основните теми 
на министерската среща 
„Правосъдие и вътрешни 
работи“ бяха свързани с 
граничното управление и 
Глобалния пакт на ООН за 
сигурна, редовна и закон-
на миграция. Вътрешните 
министри разгледаха и ре-
формата в общата евро-
пейска система за убежи-
ще, която беше започната 
през 2016 г. в отговор на 
безпрецедентната мигра-
ционна криза. Българското 
председателство ще ра-
боти за финализирането 
на реформата, така че 
ЕС да разполага с гъвка-
ва, ефективна и надеждна 
система, способна да от-
говори на бъдещи  предиз-
викателства. 

„Проведохме много 
плодотворна дискусия 
по най-важните теми за 
ЕС, които засягат всич-
ки европейски граждани. 
Ще продължим нашите 
интензивни разговори на 
експертно ниво с наме-
рението да постигнем 
политическо съгласие до 
края на юни. Надявам се 
да се обединим около ре-
шение, което ще направи 

системата за убежище 
по-ефикасна и способна 
да отговори на бъдещи 
предизвикателства“, под-
черта министърът на въ-
трешните работи Вален-
тин Радев.

От своя страна Дими-
трис Аврамопулос заяви, 
че всички настояват да 
има единна система за 
убежище, която да разпре-
деля равномерно отговор-
ността и солидарността 
между държавите членки. 
„Изцяло подкрепям подхода 
на Българското председа-
телство, което поставя 
като приоритет напредъ-
ка по преговорите за ре-
формата на Дъблинското 
споразумение и ускорява 
работата в тази посока“, 
заяви Аврамопулос.

Неформалната среща 
продължи с обсъждане на 
глобалните аспекти на 
миграцията в контекста 
на предстоящите прего-
вори по Глобалния пакт на 
ООН за сигурна, редовна 
и законна миграция. Ми-
нистрите на вътрешни-
те работи се обединиха 
около необходимостта 
от постигане на баланс 
в интересите на страни-
те на произход, транзит 
и крайна дестинация и 
засегнаха темата за ре-
зултатното прилагане на 
ангажиментите, предвид 
необвързващия характер 
на пакта.

По време на следобед-
ните сесии участниците 
разгледаха въпроси в об-
ластта на граничното 
управление. Акцент бе   
поставен върху необходи-
мостта от засилване на 

„Българското председателство 
поставя на дискусия създаването 
и ефективното функциониране на 
Европейската прокуратура. При-
ветствам решението на Холандия 
да се присъедини към Европейската 
прокуратура.“ Това заяви министъ-
рът на правосъдието Цецка Цачева 
на съвместна пресконференция с 
еврокомисаря по въпросите на пра-
восъдието, потребителите и рав-
нопоставеността между половете 
Вера Юрова. Тя се проведе след не-
формалната среща „Правосъдие и 
вътрешни работи“.

Министър Цачева допълни, че 
за Българското председателство 
е от ключово значение осигурява-
нето на ефективно, бързо и спра-
ведливо правосъдие по граждански 
и наказателни дела, основано на 
взаимното доверие в правните 
системи на държавите членки и 
съблюдаване принципа на върхо-
венството на закона. Тя съобщи 
пред медиите, че първата работна 
сесия в част „Правосъдие“ е била 

посветена на изграждането на 
Службата на европейския проку-
рор. Цецка Цачева посочи, че начи-
нът, по който структурата ще си 
партнира с другите разследващи 
европейски агенции, ще бъде опре-
делящ за ролята й при разследване-
то и наказателното преследване 
на престъпленията срещу финан-
совите интереси на Европейския 
съюз.

По думите на министър Цачева 
се е провела и ползотворна диску-
сия относно сътрудничеството 
на Европейската прокуратура с 
други органи и институции на ЕС, 
по-специално Евроюст, ОЛАФ и 
Европол. Делегациите са подчер-
тали важността от разписване-
то на подробни и ясни правила за 
сътрудничеството с партньор-
ските организации, което ще е от 
съществено значение за изграж-
дането на ефективна координация 
при осъществяване на техните 
правомощия. Според експертите 
отношенията между различните 

органи следва да бъдат изградени 
на принципа за взаимно допълване 
на сътрудничеството между тях, 
като  се избягва дублирането на 
действия по разследване. На сре-
щата е откроена и необходимост-
та от ясно регламентиране на 
сътрудничеството на службата 
с неучастващите държави членки 
посредством отделен акт.

Министрите са обсъдили още 
и един от основните приорите-
ти на Българското председател-
ство - предложение за преработен 
текст на регламента „Брюксел IIа“, 
уреждащ  казусите относно компе-
тентността, признаването и из-
пълнението на решения по брачни 
въпроси и такива, свързани с роди-
телската отговорност, и относ-
но международното отвличане на 
деца. Разгледани са и основните 
пречки, които затрудняват вза-
имното доверие между държавите 
членки в тази област, както и въз-
можните начини за тяхното прео-
доляване.

Мартин Славчев

„Защитата на лич-
ните данни е топ прио-
ритет на Българското 
председателство. През 
всичките шест месеца 
страната ни ще работи 
усилено за развитието 
на единния цифров пазар и 
уменията на бъдещето.“ 
С тези думи министърът 
за Българското председа-
телство на Съвета на ЕС 
2018 Лиляна Павлова от-
кри конференцията GDPR 
Sofia, посветена на вли-
зането в сила на Общия 
регламент за защита на 
личните данни - General 
Data Protection Regulation. 
Регламентът влиза в сила 
на 25 май 2018 г. и ще за-
мени националните зако-
нодателства на държави-
те от ЕС.

„За да развием цифро-
вата икономика, е задъл-

жително да гарантираме 
правата на потребите-
лите”, каза министър Па-
влова. Тя цитира проучва-
нията на Европейската 

комисия, според които 
80% от гражданите на ЕС 
смятат, че нямат контрол 
над личните си данни.

„България пое от Ес-

тония пакет от 15 зако-
нодателни „дигитални“ 
досиета, по които тряб-
ва да води много диалози 
и триолози, за да намери 

компромис между различ-
ните позиции на потре-
бители,  доставчици и 
институции”, подчерта 
Лиляна Павлова. По думи-
те й амбициозната про-
грама на Българското 
председателство пред-
вижда приключването на 
реформата в няколко обла-
сти, сред които авторско-
то право, приемането на 
електронния код (БЕРЕК), 
регламента за свободно 
движение на не-лични дан-
ни. „Целта е да завършим 
единния цифров портал, 
който ще направи адми-
нистративните изисква-
ния в различните държави 
членки лесно достъпни за 
всеки бизнес. Голямо пре-
дизвикателство е и прие-
мането на регламента за 
защитата на електрон-
ните данни, или т.нар. e-
privacy”, обясни тя. 

Българското председа-

телство вече е започнало 
обсъжданията на екс-
пертно ниво в Съвета за 
връзката между двата ре-
гламента и как ще бъдат 
прилагани на практика. 
„Всичко това е важно, за-
щото в Европа има много 
иновативни малки и сред-
ни предприятия (start-ups), 
но в момента, в който те 
се разраснат, се местят 
в САЩ. Причината Европа 
да не може да ги задържи 
е липсата на регулаторна 
рамка, която не им позво-
лява да се развиват и да 
работят свободно в целия 
вътрешен пазар”, допълни 
министър Павлова. Тя по-
сочи, че завършването на 
цифровия пазар в Европа 
е от изключителна важ-
ност за всички и усилията 
в тази насока ще продъл-
жат и през следващото 
Австрийско председател-
ство.

граничния контрол, който 
има ключово значение как-
то за повишаването на 
вътрешната сигурност на 
ЕС, така и за по-доброто 
управление на миграцията. 
Във фокуса на дебатите 
бяха и въпроси, като съ-
трудничеството с трети 
страни, повишаването на 
връщанията на нелегално 
пребиваващи граждани на 
трети държави, междуин-
ституционалното сътруд-
ничество в контекста на 
граничното управление.

Снимки Румен Добрев
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Европейската коми-
сия (ЕК) получи мандат 
от Съвета по общи въ-
проси, в състав 27 държа-
ви без Великобритания, 
да започне преговори по 
евентуалните преходни 
разпоредби вследствие 
на организираното от-
тегляне на Обединеното 
кралство от Европейския 
съюз. Това съобщиха от 
пресцентъра на ЕК. Спо-
ред тези указания няма 
да бъде допуснато „пре-
ференциално избиране“, 
т.е. Островът ще про-
дължи да участва в Мит-
ническия съюз и в Единния 
пазар. Достиженията на 
правото на Съюза ще се 
прилагат в пълна сте-
пен спрямо Обединеното 

кралство и на неговата 
територия, все едно че 
то все още е държава 
членка. Вследствие на 
това Великобритания 
следва да остане обвър-
зана със задълженията, 
произтичащи от спора-
зуменията с трети дър-
жави. Предвижда се да 
се прилагат всички съ-
ществуващи регулатор-
ни, бюджетни, надзорни, 
съдебни и правоприлагащи 
инструменти и структу-
ри на Съюза, включител-
но компетентността 
на Съда на Европейския 
съюз. 

Според указанията от 
30 март 2019 г. нататък 
Обединеното кралство 
трябва да се счита за 
трета държава. Вслед-
ствие на това то повече 
няма да бъде представено 
в институциите, агенци-

ите, органите и служби-
те на Съюза. Преходният 

период трябва да бъде 
ясно определен и точно 

ограничен във времето. 
Той следва да приключи 

най-късно на 31 декем-
ври 2020 г. Поради това 
разпоредбите относно 
правата на гражданите в 
споразумението за отте-
гляне следва да се прила-
гат, считано от края му.

В оповестените указа-
ния също така се припом-
ня необходимостта резул-
татите от първия етап 
на преговорите да бъдат 
приведени в правна форма. 

ЕК ще публикува сво-
евременно проект на за-
конодателен текст на 
споразумението за от-
тегляне, който съдържа 
и преходните разпоредби. 
Договорът по член 50 ще 
трябва да бъде сключен 
от Съвета ( 27-те държа-
ви без Великобритания), 
Европейския парламент 
и Обединеното кралство 
съгласно конституцион-
ните му изисквания.

Евродепутатът Емил Радев: 

„Правото на националните 
парламенти за контрол върху при-
лагането на принципа на субсиди-
арност за новите законодателни 
предложения води до подобрение на 
отношенията им с институциите 
на Европейския съюз“. Тази позиция 
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил 
Радев е изразил по време на дебат в 
Комисията по правни въпроси на Ев-
ропейския парламент за годишните 
доклади на ЕК относно субсидиар-
ността и пропорционалността за 
2015 и 2016 г. Това съобщават от 
неговия пресофис.

Като наблюдаващ докладчик от 
страна на ЕНП българският евро-
депутат е призовал своите колеги 
да се обърне по-специално внимание 
на предложенията за повече гъвка-
вост в 8-седмичния срок, в който 
националните парламенти прила-
гат наблюдение по отношение на 
спазването на принципа на субси-
диарност.

„Важно е да имаме качествено 
и ефикасно законодателство от-
носно въпросите, по които ЕС може 
да постигне истински напредък и 
да даде добавена стойност. Трябва 
Европа да бъде силна и да реагира 
там, където е нужно“, е обявил Ра-
дев. Той е обърнал внимание и на ре-
шението на ЕП да не взема участие 
в специално създадената от ЕК ра-
ботна група, посветена на субсиди-
арността и пропорционалността.

В доклада на ЕП се отчита, 
че през 2014 г. новите механизми, 
създадени чрез REFIT (Програма 
за пригодност и резултатност на 
регулаторната рамка), са дали въз-
можност за по-голямо участие на 
националните парламенти в зако-
нодателния процес. 

По време на заседанието е била 
обсъдена и темата за Информа-
ционното табло на ЕС в областта 
на правосъдието за 2017 г. „То тряб-
ва да дава обективна представа, 
базирана на статистически данни, 

а не да се използва за политически 
оценки“, е заявил Радев. „Не разби-
рам защо при резултати, които не 
може да се наредят сред лошите, 
напротив, в много области българ-
ският съд е сред първите места, 
нашата съдебната система през 
последните 10 години е обект на 
непрекъснати критики“, е попитал 
той.

Припомняме, че целта на Инфор-
мационното табло е да помогне на 
националните органи да подобрят 
ефективността на своите право-
съдни системи, като се поставя ак-
цент основно върху спорните произ-
водства по граждански и търговски 
дела. Във фокуса на анализите са 
и административните дела, за да 
се подкрепят усилията на държа-
вите членки да проправят път към 
по-благоприятна среда за инвести-
циите, бизнеса и гражданите. Ако 
Информационното табло свидетел-
ства за слаби резултати, винаги се 
налага извършването на по-задъл-
бочен анализ на причините за тях. 
Тази специфична за всяка държава 

оценка се извършва в контекста на 
процеса на Европейския семестър 
посредством диалог с органите и 
заинтересованите страни.

Емил Радев е обърнал внима-
ние, че независимостта е основен 
елемент на ефективната съдебна 
система. Тя е от жизненоважно 
значение за поддържането на вър-
ховенството на закона, справед-
ливостта на съдебното производ-
ство и доверието на гражданите и 
бизнеса. Поради тази причина спо-
ред него всяка реформа трябва да 
спазва принципите на правовата 
държава и да е в съответствие с 
европейските стандарти в област-
та на съдебната независимост. В 
тази връзка Информационното 
табло прави сравнителен преглед 
на ефикасността, качеството и 
независимостта на правосъдните 
системи на държавите  членки на 
ЕС. То е широко използвано и цити-
рано като източник в редовните 
доклади на ЕК по Механизма за съ-
трудничество и проверка за Бълга-
рия и Румъния.

Евродепутатът Неджми Али:

„Въпросът за финансовите ресурси е от изключи-
телно значение за ЕС. Най-важно е да бъде гарантирана 
приходната част на бюджета. Като се има предвид, 
че средствата като цяло са недостатъчни, много ва-
жно е да се оцени дали постъпленията от собствените 
ресурси на ЕС се изразходват ефикасно и ефективно. 
Освен това необходимо е да се гарантира, че те са 
насочени към решаването на най-значимите проблеми 
на гражданите”. Това е заявил евродепутатът от АЛДЕ 
Неджми Али по време на заседание на Комисията по бю-
джети на Европейския парламент в Брюксел, съобщават 
от пресцентъра на ДПС. По време на сесията е бил 
разгледан докладът за „Реформиране на системата за 
собствени ресурси на ЕС“. Неджми Али е бил докладчик 
от групата на АЛДЕ по становището за собствените 
ресурси на ЕС на Комисията по бюджетен контрол до 
Комисията по бюджети.

„Сегашната система за собствени ресурси е много 
сложна. Трябва да се предложи нова, която да намали 
зависимостта на бюджета на ЕС от вноските на дър-
жавите членки въз основа на техния Брутен национа-
лен доход (БНД). По отношение на разпределението на 
ресурсите бъдещата система трябва да заложи при-
оритети в области, в които финансирането на евро-
пейско ниво следва да доведе до най-висока добавена 
стойност”, е добавил Неджми Али. Като пример за две 
такива области с висока добавена стойност той по-
сочи научноизследователската и развойната дейност, 
както и вътрешната и външната сигурност на ЕС.

Българският евродепутат е акцентирал и върху 
осигуряването на дългосрочни ползи. „Разходването на 
ресурсите трябва да е концентрирано върху проекти, 
които водят до продължителен ефект вместо върху 
програми за финансиране, от които има краткосрочни 
резултати. Трябва ни план на ЕС за следващото десети-
летие, който да играе основна роля в процеса на създа-
ване на многогодишната финансова рамка след 2020 г.“, 
е посочил Али. Според него са необходими и по-прости 
и ясни правила, които биха допринесли за по-лесното 
разпределение на ресурсите и биха повишили ефикас-
ността и прозрачността.

Снимка авторът

Снимка в. „Строител“
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Проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов, ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Проф. Рошавелов, ще 

започна с малко нетра-

диционен въпрос - лесно 

ли се прави наука днес? И 

какви са мястото, роля-

та и перспективите й за 

строителния бизнес?

На първия Ви въпрос 
отговорът е еднозначен. 
Наука не се прави лесно - 
нито сега, нито преди. А 
в момента определено е 
по-трудно – в условията 
на символично финанси-
ране и липса на интерес 
от бизнеса. Докато не се 
възроди подкрепата от 
преките ползватели на 
научния продукт, никакви 
наши самоцелни проекти 
няма да имат приложно 
значение. Това според мен 
е отговорът на въпроса 
за перспективата. Иначе 
моето мнение за науката 
в строителството е кон-
сервативно в известна 
степен.

В последните 200 го-
дини в строителната 
наука е открито почти 
всичко, което е от зна-
чение за приложението й, 
документирано и провере-
но в практиката. Всички 
нови научни постижения 
допълват или подобряват 
отделни аспекти и вече 
установени практики - 
или в обозримо бъдеще не 
може да имаме очаквания 
за революционни откри-
тия. Все пак това не е 
астрофизика, микробиоло-
гия, генетика... Накратко, 
в строителството не се 
нуждаем от епохални от-
крития, достатъчно е да 
прилагаме точно устано-
вени в годините практики, 
да спазваме правилата и 
технологичната дисци-
плина. Добрият инженер 
е дисциплинирана машина, 
а не артистичен експе-
риментатор. При архи-
тектите нещата са по-
освободени от научните 
постулати, а познаването 
и творческото прилагане 
на свойствата на строи-
телните продукти е като 
че ли едно от малкото 
ограничения, които се на-

лагат в професионалната 
им реализация.

Преподавате дис -

циплини, свързани със 

строителните материа-

ли и изолациите. С какво 

се различават от време-

то, когато Вие сте били 

студент?

Строителни матери-
али и изолации е базова 
инженерна дисциплина 
във всички технически 
ВУЗ-ове по света. Позна-
ването на общите и спе-
цифичните свойства на 
строителните продукти 
е задължително условие за 
изграждането на квалифи-
циран архитект и строи-
телен инженер. Без тези 
знания се къса връзката с 
практиката и материал-
ния продукт – сграда или 
съоръжение.

Ако трябва да се връ-
щам в моята младост, ще 
Ви призная, че ние бяхме 
много по-добри студенти 
от днешното поколение. 
Не ме разбирайте погреш-
но – и днес има прекрасни 
и амбициозни младежи, но 
при нас нивото от сред-

ното образование, с кое-
то влизахме във висшето, 
беше наистина сериозно, 
а наред с това общест-
вената среда изискваше 
значително по-амбициоз-
но отношение към образо-
ванието и към бъдещата 
реализация въобще. Тоест, 
не сме били по-умни преди 
30 години, но бяхме значи-
телно по-отговорни и по-
зрели на същата възраст, 
за която говорим. Поне на 
мен така ми се струва. 
Разбира се, винаги е имало 
отлични студенти незави-
симо от икономическата и 
политическата обстанов-
ка. Вижте например наши-
те звездни отбори по ма-
тематика и физика и т.н. 
Вярно е, че днешните тий-
нейджъри знаят повече за 
информационните техно-
логии и тяхното приложе-
ние от нас, но като че ли 
знаят твърде малко за ре-
алния живот, не общуват 
помежду си, а си чатят, не 
познават Питагоровата 
теорема, но пишат кодове 
на компютърни вируси. Не 
съм сигурен кои ценности 
стоят по-високо в хедо-

нистичната им културна 
йерархия.

А за младите препода-
ватели какво да Ви кажа? 
Като че ли за тях положе-
нието е още по-мъгляво. 
Ще ви дам един пример. 
Когато през 1986 г. кан-
дидатствах за асистент 
във ВСУ, се явихме седем 
желаещи, а през 1989 г. на 
конкурса за докторантура 
шестима се състезавахме 
за едно място. Сега има-
ме дузина свободни места 
и не можем да намерим 
кандидати за обявените 
конкурси. Няма конкурен-
ция, липсват амбиция и 
достойна мотивация , 
разбира се. Ако трябва да 
сме реалисти, на този фон 
няма как да очакваме блес-
тящо бъдеще.

Едно от научните Ви 

занимания е реология-

та, която в последните 

десетилетия се свързва 

със синтеза на нови, пре-

ди всичко композитни 

материали. Какво друго 

интересно можете да ни 

разкажете?

Практически над 90% 
от строителните про-
дукти, използвани в мо-
мента, са композити. И 
всички те могат да бъдат 
описани или моделирани с 
апарата на реологията. 
През последните няколко 
десетилетия действи-
телно постиженията на 
реологията са в основата 
на синтеза на значителен 
брой нови материали. 

Наред с традицион-
ните индустриални при-
ложения на тази наука 
– химическата, хранител-
но-вкусовата, фармацев-
тичната и пр. промиш-
лености, медицината и 

природните науки, ре-
ологията все по-широко 
навлиза и в строител-
ството: саморазливни и 
самоуплътняващи се бе-
тони, полимерни материа-
ли, органични и неорганич-
ни суспензии и композити, 
интелигентни материали 
и структури, нанострук-
турни материали и нано-
технологии, електрореоло-
гия и много други. Няма да 
влизам в подробности, но 
ще спомена, че вече над 
десет години в учебните 
програми на почти всички 
инженерни ВУЗ-ове е вклю-
чен раздел или тема, като 
например реологични свой-
ства на бетонната смес. 
Това не може да не ме рад-
ва и да не ми доставя удо-
влетвореност, че преди 
повече от 30 години под 
ръководството на акад. 
Ячко Иванов самият аз се 
насочих в тази област.

ВСУ „Любен Караве-

лов” и УАСГ са най-ав-

торитетните универ-

ситети, които готвят 

архитекти и строители 

за икономиката на стра-

ната, но те имат и сери-

озна конкуренция. Какви 

кадри да очаква бизнесът 

при тези условия?

Бизнесът може  да 
очаква точно толкова, 
колкото той дава на об-
ществото. Или колкото 
повече бизнесът произ-
вежда и по-значителен е 
приносът му за икономи-
ческия растеж, толкова 
по-големи ще са амбиции-
те на студентите да бъ-
дат част от него. Преди 
години например в учебни-
те планове бяха включени 
часове за посещение на 
строителни обекти. Да 

видят студентите какво 
е строеж, да се запозна-
ят с взаимоотношенията 
на място, с условията на 
обекта. Днес учебните 
планове са ориентирани 
предимно към аудиторни и 
класни занятия, а практи-
ческото обучение е силно 
орязано. Струва ми се, че 
е необходимо да се напра-
ви ревизия в тази посока 
независимо от ограниче-
нието на часовете и нор-
мативните изисквания.

Що се отнася до кон-
куренцията от други ВУЗ-
ове, откровено казано, не 
само не ме притеснява, 
а даже я приветствам. 
Винаги съм бил за чест-
но състезание и съм раз-
глеждал конкуренцията 
като естествен двига-
тел и генератор на ви-
соко качество. Учудва ме 
обаче защо държавата не 
влиза в ролята си на регу-
латор и не прави нищо да 
овладее този процес на 
безцелно обучаване на ка-
дри с висше образование, 
включително и в области, 
за които няма никаква 
потребност от такива. 
Хиляди абсолвенти със 
специалности, завършва-
щи предимно на „-ология“, 
използват дипломите си 
само за украса.

Как ВСУ ще продължи 

да защитава реномето 

си на кампус, който пре-

доставя на своите сту-

денти всичко необходимо 

и за обучението, и за еже-

дневието – общежития, 

спортни бази, модерни 

лекционни и лаборатор-

ни зали, в изострящата 

се конкуренция?

ВСУ разполага с пред-
поставки и база да стане 
наистина модерен евро-
пейски ВУЗ. Всички условия 
са налице, с изключение на 
адекватно финансиране. 
Не само за поддържане на 
сериозния сграден фонд, 
спортна и учебни база и 
тяхното развитие, но и 
за оборудването на лабо-
ратории и кабинети със 
съвременна апаратура. 
Много колеги имат го-
тов отговор за проблема 
– кандидатствайте за 
финансиране по европей-
ски програми и си обо-
рудвайте учебната база. 
Трудностите са свързани 
с факта, че приоритетно 
за дооборудване на базата 
се кандидатства с научни 
проекти, а не с такива за 
цялостно оборудване и 
обзавеждане на учебни ка-
бинети. У нас като че ли 
продължава да се смесват 
понятията научна и учеб-
на дейност. Наред с учеб-
ната база обаче не трябва 
да се забравят спортната 
и битовата инфраструк-
тура, зоните за почивка 
и развлечения. Младите 
хора имат потребност 
от това.

Проф. Теодор Рошавелов е доктор на техническите науки, 

преподавател във ВСУ „Любен Каравелов” по специалност 

„Строителни материали и изделия и технология на 

производството им”. Член е на Българското реологическо 

дружество, на Научно- техническия съюз по строителство 

в България и на Съюза на строителните конструктори в 

България. Специализирал е в Япония, Швеция и Русия.

Снимки авторът
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Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

Небостъргачите не 
биха могли да се появят, 
ако не бяха предшества-
ни от внедряването на 
две важни и абсолютно 
необходими технологич-
ни изобретения. Без тях 
пробивът във високото 
строителство, започнал 
най-напред в Ню Йорк и в 
Чикаго, нямаше да е възмо-
жен. Това са скелетната 
конструкция на сградите 
и асансьорът.

Стоманеният скелет 

във високите здания не е 

приложен изведнъж

и на едно място. Не-
говото внедряване става 
стъпка по стъпка и веро-
ятно започва с летите 
чугунени решетки по фа-
садите, навлезли в деко-
ративното оформление на 
нискоетажните американ-
ски сгради от средата на 
ХIХ в. Те обаче са изиграли 
ролята и на фасадна кон-
струкция, близка до дейст-
вието на  укрепващия 
скелет на съвременните 
окачени фасади. Например 
романтичният архитек-
турен образ с летите 
решетки, парапети и ор-
наменти е разпространен 
в много южни градове на 
САЩ, но е най-известен 
като автентичен декор 
на нестихващата веселба 
в прочутия Френски квар-
тал на Ню Орлийнс, щата 
Луизиана. 

По-важен е ефектът 
от използването на мета-
ла вътре в самите сгради 
– от железните детайли, 
усилващи дървената кон-
струкция, постепенно се 
преминава към отделни но-
сещи елементи от чугун, 
от ковано желязо, а след 
това и от стомана, дока-
то се стигне до цялостно-
то прилагане на стомана-
та за всички елементи на 
носещата конструкция. 

Пътническият асансьор 

е изобретен от Илайша 

Грейвс Отис (1811 - 1861)

в град Йонкърс, щата 
Ню Йорк. Въвеждането на 
вертикалния транспорт 
не е негова заслуга, защо-
то товарни платформи са 
се използвали много преди 
това – още по време на 
Римската империя.   

В Колизея в Рим (69 г. 
от н.е.) и днес могат да се 
видят шахтите на съоръ-
жения, подобни на днешни-
те асансьори. Сложната 
организация на зрелищата 

е изисквала да не се пре-
сичат пътищата на гла-
диаторите и зверовете, 
на убитите и на онези, 
които тепърва са щели да 
излязат на арената. Това 
е наложило комуникационна 
схема, включваща 32 вер-
тикални шахти с движещи 
се в тях клетки - първи-
те асансьори. Разликата 
е само в задвижващата 
сила, като в древността 
въжетата на клетките се 
теглели от хора.

До средата на ХIХ в. 
пречката асансьорите 
да станат пътнически е 
в това, че при скъсване 
на въжето нещастието е 
било неизбежно. По тази 
причина те са били абсо-
лютно непригодни за пре-
воз на хора и се употребя-
вали само за товари. Отис 
е изобретил безопасния 
асансьор. Неговото тво-
рение всъщност е автома-
тичната спирачка, която 
се задейства при скъсване 
на въжето и не позволява 
кабината да се понесе 
надолу в шахтата. През 
1852 г. Отис прилага своя 
принцип в товарен асан-
сьор, а през 1854 г. прави 
ефектна демонстрация на 
изобретението си пред 
публика. Това става на 
международната изложба 
в „Кристал Палас“ в Ню 
Йорк. Заедно със сандъци, 
варели и други тежести 
на платформата заста-
ва и самият Отис. Кога-
то товарът се издига на 
възможната най-голяма 
височина, изобретателят 
заповядва да отрежат 

въжето, което държи съо-
ръжението. Дамите изпи-
щели, мъжете ахнали, а в 
следващия момент публи-
ката избухнала в аплодис-
менти за Отис, който гор-
до извикал от заковалата 
се горе платформа: „Пълна 
безопасност, госпожи и 
господа!“. 

Изобретателят ин-
сталирал първия пътниче-
ски асансьор в един голям 
магазин – „Хофут“ (E. V. 
Haughwout) на ул. „Бродуей“ 
в Ню Йорк през 1857 г. Той 
превозвал товар от 500 кг 
при скорост 12 м в минута 
и се задвижвал от парен 
двигател чрез система от 
предавки и ремъци. 

След смъртта на баща 
си братята Чарлс и Нор-
тън Отис продължили из-
обретателската и произ-
водствената му дейност. 

До 1868 г. те напълно са 

усъвършенствали кабина-

та и обезопасяващите ме-

ханизми на парния асансьор,

което всъщност от-
прищва пътя за проек-
тирането на сгради с 
по-голяма етажност. Към 
1878 г. те вече са изобре-
тили много по-бърз хидра-
вличен асансьор (4 м/сек), 
а през 1889 г. патентоват 
първия електрически асан-
сьор в света. Фирмата 
„Отис“ е една от най-ста-
рите и днес продължава 
да произвежда асансьори 
и други механизми за прид-
вижване на хора и товари.

За разлика от плавно-
то навлизане на метала 
в носещата конструкция 
появата на пътническия 
асансьор действа шоково. 
Още при първото му мон-
тиране високите етажи, 
дотогава предназначени 
за нисшите чиновници или 
за прислугата, изведнъж 
стават предпочитани от 
шефовете, което никой 
не си е представял. Това 
наложило рязка промяна 
в представите както на 
проектантите, така и на 

инвеститорите и обита-
телите – заради новото и 
коренно различно разпре-
деляне на ролите и функ-
циите в долните и горни-
те етажи на една висока 
сграда.

По-голямата част от 
изследователите и ав-
торите в областта на 
най-новата архитектурна 
история са постигнали 
известно съгласие по въ-
проса – 

Кой е първият 

небостъргач?

И отговорът е: „Хоум 
Иншурънс Билдинг“ (Home 
Insurance Building) в Чика-
го, построен през 1883 - 
1885 г., с 10 етажа, висок 
44 м, изцяло с метален ске-
лет по проект на инж. арх. 
Уилям Льо Барон Джени. За 
съжаление той е разрушен 
през 1931 г. 

И все пак споровете 

не са съвсем прекратени 
– поради известни разлики 
в гледните точки за дефи-
нициите. Например, ако за 
небостъргача е безусловно 
необходимо прилагането 
на нов тип конструкция, 
то металният скелет е 
използван и преди, макар и 
в комбинация с външни но-
сещи стени, а не в чистия 
му вид. В САЩ скелетът 
вече е бил прилаган във 
вътрешността на много-
етажните сгради, за да 
облекчи вътрешните носе-
щи стени и да намали тях-
ната дебелина и огромно 
тегло, а това е позволило 
постигането на по-голяма 
етажност (8 - 10 етажа) 
и при стария начин на гра-
деж. 

Ако броят на етажите 
е първият външен белег, 
от който се съди за ви-
сочината на едно здание, 
то в Ню Йорк и в Чикаго 
през 70-те години на ХIХ 

век вече е имало няколко 
10-етажни. 

Ако е безспорно, че 
липсата на асансьор обез-
смисля цялото начинание 
и без него няма път на-
горе, то тогава „Небос-
търгач №1“ би трябвало 
да е „Икуитибъл Лайф Ин-
шурънс Сосайъти Билдинг“ 
(Equitable Life Insurance 
Society Building, 1870 г.) на 
ул. „Бродуей“ №120 в Манха-
тън, защото има пътниче-
ски хидравлични асансьори, 
произведени от фирмата 
на Отис. Той е само на 7 
етажа, но е висок 40 м, за-
щото е проектиран в пом-
позния стил на Втората 
френска империя. Проек-
танти са арх. Гилмън и арх. 
Кендол с консултант инж. 
Джордж Пост. Макар да е 
считана за огнеустойчива, 
сградата все пак изгаря на 
9 януари 1912 г. Причината 
да не се овладее огънят е 
студът – температурата 
била толкова ниска, че во-
дата в противопожарните 
коли замръзнала. 

Ако  основната ха -
рактеристика на една 
многоетажна сграда все 
пак е общата й височи-
на, то „Трибюн Билдинг“ 
(Tribune Вuilding, 1875 г.) в 
Ню Йорк – със своите де-
сет етажа, часовникова 
кула и издигащ се на 86 м 
– поставя първия рекорд 
в състезанието за най-
високо административно, 
т.е. гражданско здание. 
Проектиран е след спече-
лен конкурс от арх. Ричард 
Морис Хънт (1827 - 1895 г.) 
– първия американец въз-
питаник на знаменитата 
парижка „Школа за изящни 
изкуства” (École des Beaux 
Arts). „Трибюн Билдинг“ 
е разрушен през 1966 г. 
Проф. Дейвид Хeндлин ла-
конично отбелязва в кни-
гата си „Американска ар-
хитектура“ (1985 г.) само 
в едно изречение: „Дали 
„Трибюн Билдинг” е бил пър-
вият небостъргач – това 
е въпрос на дефиниция.“ 

Нюйоркският „Кристал Палас“ (1854) по подобие на Лондонския 

от 1851 г.

„Хоум Иншурънс Билдинг“ –  перспектива от конкурсния 

проект на Джени

Илайша Грейвс Отис

„Икуитибъл Лайф Иншурънс Сосайъти Билдинг“ „Трибюн Билдинг”

В няколко поредни броя на в. „Строител“ в рубриката НКСВ ще представим из-
следванията на доц. арх. Димитър Андрейчин, преподавател в Университета по ар-
хитектура, строителство и геодезия и член на Националния клуб на строителите 
ветерани, относно изграждането на небостъргачите в света. Проучванията ще 
бъдат публикувани в книгата „Вертикалният град. Исторически роман за небос-
търгачите“ в два тома. Тя ще е в памет на бащата на автора – езиковеда проф. д-р 
Любомир Андрейчин  (1910 - 1975).
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В приоритетите на об-
щината в Русе за 2018 г. 
забелязахме, че е включена 
реставрацията на една (не)
обикновена къща – Семизо-
вата. Днес е общинска соб-
ственост, а състоянието й 
отдавна е трагично, макар 
да е паметник на култура-
та. С деформирани основи, 
напукани стени и тавани и 
течове, които са я увредили 
допълнително, тя търпели-
во чака своето обновление, 
което тази година наисти-
на ще случи. Добрата нови-
на стана повод да потърсим 
информация за къщата, а 
покрай нея открихме и дру-
ги архитектурни шедьоври, 
свързани с обща история. 
Става въпрос за сградите, 
строени от Иваница и Сте-
фан Симеонови. 

Те са класически образци 
на домовете, правени по за-
падноевропейски модел най-
интензивно през първите 10 
години на ХХ век, и са онези 
здания, които коренно проме-
нят облика на града, ведно с 
настъпилите промени в кул-
турния живот на русенци и 
техния бит.

Братята банкери от Русе 

Освен най-известните 
банкери в страната от годи-
ните след Освобождението 
те са и едни от най-богати-
те българи през XIX век. Ива-
ница се занимава с търговия 
и когато тя се разраства, 
се премества от Търново в 
Русе. Стефан учи в Търгов-
ската гимназия в Свищов, 
където се жени за богата 
наследница и така набира 
първоначалния си капитал. 
(Лукса Симеонова е братов-
чедка на Алеко Константи-
нов и проф. Иван Шишманов.)

След Освобождение-
то Иваница пък става об-
щински съветник, кмет на 
града, а впоследствие и по-
дпредседател на Народното 
събрание. Този пост, както и 
близките им контакти със 
Стефан Стамболов и Кон-
стантин Стоилов, изигра-
ват ключова роля в разви-
тието на двамата. Докато 
Иваница гради политическа 
кариера, Стефан се занима-
ва с бизнес. С помощта на 

информациите на брат си, 
който е в течение на най-
важните икономически въ-
проси за страната, делата 
им процъфтяват. Те правят 
финансов удар с концесия-
та за строителството на 
жп линията София – Роман. 
По-късно двамата създа-
ват и Българска търговска 
банка, в която се влива съ-
ществуващата вече банка 
„Братя Симеонови“. Инсти-
туцията печели търговете 
за строителството на жп 
линии в страната, обвърза-
на е със сключваните заеми 
на България. Фалира, кога-
то правителството спира 
строежа на един от големи-
те жп проекти под натиска 
на Европа - линията Горна 
Оряховица - Велико Търново, 
финансиран изцяло от братя-
та. Симеонови са известни и 
с дарението от 50 000 злат-
ни лева за построяване на 
„Статуята на Свободата“ в 
Русе, по проект на италиан-
ския скулптор Арнолдо Цоки.

Двамата са оставили 
на дунавския град и едни от 
най-красивите сгради в ба-
роков стил. 

Семизовата къща 

Връщайки се на Семи-
зовата къща, трябва първо 

да споменем, че това е до-
мът на Стефан и съпругата 
му Лукса. Построил я през 
1892 г., като се доверил на 
архитекта от Австрия Луд-
виг Мейер. От брака им се 
родили две дъщери – Олга, 
жената на Сирак Скитник, 
и Евгения, съпруга на полк. 
Атанас Семизов, герой от 
Дойран, част от отечестве-
нофронтовската власт. 
Евгения се изявявала като 
активистка в женското 
движение в Русе и настани-
ла в родния си дом партийния 
клуб на дружество „Славян-
ка“. Неговите членки присти-
гали от села и паланки и тъй 
като не били чували за Сте-
фан Симеонов, започват да 
наричат къщата Семизова.

Сградата е виден обра-
зец  на русенската градска 
къща от годините след Ос-
вобождението и първото 
замогване на българите. В 
началото богатите русенци 
строили едноетажни домове 
с масивни каменни основи и 
тухлени стени. Разполагали 
ги в широк озеленен двор. До-
мът на банкера наподобява 

типа „палацо“, като западно-
европейското влияние надде-
лява не само по отношение 
на външния дизайн, но и при 
разпределението на поме-
щенията и подредбата. Ман-
сарден покрив, дебели стени, 
високи тавани са част от 
основните характеристики 
и те са отличителни и за 
други домове на русенската 
аристокрация. 

След 1944 г. става дър-
жавна, а днес е общинска 
собственост.

Къщата на Иваница 

Политикът избрал за 
себе си да построи двойно 
по-голяма от братовата си 
къща. Вдигнал я три години 
след него - през 1895 г., и за 
проекта се доверил на ру-
сенския архитект Нигохос 
Бедросян, който е автор на 
13 от най-красивите здания 
в Русе. Сградата обаче също 
е образец на едноетажните 
къщи с циментови орнамен-
ти и железен ажурен пара-
пет. В общия архитектурен 
вид специално внимание е 
отделено на формата и вида 
на прозорците. В изработ-
ването им са вложени много 
въображение и вкус, което 

завършва фасадната украса. 
Тя е разположена симетрич-
но на централния вход, до 
който се стига през широко 
оформено стълбище, повди-
гащо етажа на ниво повече 
от метър над земята. Ман-
сардите и тук са налице, а 
покривът е с класическите 
метални обкови. Домът е 
изключително богато деко-

риран и отвътре с гипсови 
орнаменти и злато. 

Интересно е, че здания-
та от този период на подем 
нарочно са били боядисвани 
в сиво, за да се имитира ка-
менна фасада. Върху този 
фон много добре се откроя-
вали архитектурните форми 
и орнаменти от бял русенски 
камък.

През 1937 г. Симеонова-
та къща е продадена на ка-
толическия епископ Евгени 
Босилков. По-късно става 
общежитие на Английската 
гимназия, след преустрой-
ството е къща за гости на 
община Русе. Сега там от-
ново се помещава Никопол-

Банка „Братя Симеонови“

Семизовата къща 

Къщата на Иваница

Третият дом във фамилията е в днешния 

„Парк на младежта“

ската епископия. 
Третият дом във фами-

лията е в днешния „Парк на 
младежта“. Той е запазен 
като собственост на на-
следниците. Някога това е 
била лятната вила на банке-
рите, построена от Стефан 
по проект на Лудвиг Мейер. 
Изградена е на два етажа 
с приземен и мансарда в 
едната част и с две висо-
чини на композицията, като 
в ниската част има и кула. 
Тук могат да се открият и 
характерните за времето 
балкони, които липсват в 
другите две здания – изнесе-
ни напред и орнаментирани 
с циментови отливки. Дяс-
ната тераса пък е с колони 
и сводове, които дават дъл-
бочина на пространството. 
От красивите прозорци днес 
не е останало нищо и сграда-
та може да бъде възстанове-
на само по снимки.

Банка „Братя Симеонови“

За разлика от относи-
телно краткотрайната ис-
тория на просперитета на 
братя Симеонови сградата 
на тяхната банка и до днес е 
един от архитектурните ше-
дьоври в Русе. И тя е строе-
на през 1895 г. по проект на 
Нигохос Бедросян в непосред-
ствена близост от Мъжката 
гимназия и Окръжното упра-
вление. По-късно в този район 
е издигната и Търговско-ин-
дустриалната камара. 

Сградата е с трапе-
цовидна форма по план, по 
протежение на ул. „Алексан-
дровска“ и ул. „Добри Неми-
ров“. Лицето й е разположе-
но на късата страна между 
двете улици. Зданието се 
състои от три пълни етажа 
и завършва с висок мансар-
ден, в рамките на който се 
издигат три кули в средата 
на северната, западната и 
южната фасада. Богато ор-
наментирана е в характер-
ния за централната градска 
част на Русе бароков стил 
– релефни колони, статуи на 
женски глави, тежки камен-
ни балкони, покрив, покрит с 
ламаринени пластини, и деко-
ративно интегрирани гръмо-
отводи.

След фалита на банката 
зданието е приютявало Попу-
лярната каса, а днес и Банка 
ДСК.
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Масовата индивиду-
ализация – това е глав-
ният тренд за 2018-а в 
областта на интериора. 
„Дизайнът не е за всички, 
но е за всеки“, възкликва 
Винсент Грегоар, креати-
вен директор в NelliRody, 
агенция, занимаваща се с 
проучване и предвиждане 
на тенденции и стилове. 
Според него в настояща-
та година дизайнерите 
ще търсят олекотяване 
на интериора, който от-
давна е микс от стилове 
и стилистики, но сега по-
вече от всякога ще изра-
зява личността и нейните 
пристрастия. Призивът 
звучи така: „Игнорирай-
те тенденциите, персо-
нализирайте и проявете 
емоциите си!“. Това не е 
проста задача, предвид че 
в световен мащаб масово 
се намалява средният раз-
мер на апартаментите, а 
градските къщи стават 
все по-компактни. Умове-
те на проектантите са 
ангажирани с всичко, кое-
то ще помогне на модер-
ните номади да се разпо-
лагат в малко квадратни 
метра, без да губят ком-
форта. Това значи да про-
ектират модулни дивани, 
сгъваеми маси и легла и 
скрити кухни. 

Обобщено може да 
се каже, че особено зна-
чение ще се отдава на 
технологични нововъведе-
ния – многофункционални 
устройства, домакински 
роботи, уреди с достъп до 
интернет. Тавански лампи, 
чайници и хладилници са 
контролирани от смарт-
фона. Новото поколение 
дизайнери ентусиасти 
слага черта на фалшивия 
промишлен шик и лофт, 
както и на стила „брилян-
тен хотелски блясък“. Бе-
жовият интериор най-на-
края е напуснал домовете, 
давайки възможност за 
цвят и орнаменти. Кон-
цепцията за „декориран 
интериор“ също излиза 
от мода. Хората искат 
сами да се докажат като 
дизайнери. Идеята за сти-
лизиран, умишлено декори-
ран интериор с „правилно“ 
подредени натюрморти, 
изглежда, е остаряла.

Максимализмът 

В 2017  г .  модните 
дизайнерски студия по-
казаха незабравими екс-
травагантни интериори. 
Контрастните принтове 
и орнаменти, мощният 
микс различни стилове и 
отказът от минимализ-
ма, вдъхновен от скан-
динавците, доминираха в 
последните години. „Мак-
симализмът още не е на-
брал сила на общо потре-
бителски стил, но съвсем 
скоро и това ще стане. 
Хората чувстват нужда 
да изразят себе си, а той 

им позволява да го напра-
вят. Те вече не желаят да 
им се разказват истории, 
а искат да си ги разказ-
ват сами, да съпреживя-
ват и да се наслаждават 
на собствения си опит“, 
казва Винсент Грегоар. 
По думите му ритъмът на 
живот се ускорява все по-
вече, смесват се поняти-
ята за добър и лош вкус, 
както и високите и ниски 
брандове, а фантазията 
се разкрепостява. 

Паралелните вселени и 

безкрайността 

Дизайнерите, архите-
ктите и производителите 
на мебели създават цвет-
ни и приказни простран-
ства, които ни пренасят 
от напрегнатия метропо-
литен до паралелни вселе-
ни - топли, странни и ек-
зотични. Под влиянието на 
тази тенденция мебелите 
придобиват ярки, смели 
цветове, по повърхности-

те играят отражения. По-
требителят е поканен да 
говори за интериора като 
за фантастично, чувстве-
но преживяване.

„Цифровата революция 
също променя правила-
та“, споделя още Грегоар. 
„Ставайки стилисти, ние 
работим върху образа и се 
грижим за собствената 
си къща като за „изложбе-
на зала“, където се проявя-
ват нашият живот и хоби-
та. Интериорът вече е в 

името на рамката, която 
ще обожаваме и мразим, 
но ще публикуваме в соци-
алните мрежи и ще очак-
ваме лайкове. Театрални 
ефекти, нарцисизъм и де-
коративен ексхибициони-
зъм - това очакваме от 
напредналите потребите-
ли през сезона 2018/2019“, 
подчертава Винсент Гре-
гоар.

Миналият век ще се 
„преиздава“ и ще става 
по-скъп. Модата на след-
военния модернизъм, нари-
чан модернизъм с човешко 
лице, няма да ни напусне и 
през 2018 г. Мебелите са 
станали много по-заобле-
ни и женствени, а вещите 
в духа на 30-те и 50-те го-
дини са смело свързани с 
по-късни такива от епоха-
та на буржоазните бохеми 
на 70-те и радикалистите 
на 80-те, като Memphis. 

Капсулни, модулни,  

скулптурни модели

Все повече производи-
тели използват интердис-
циплинарен подход, като в 
производството на всеки 
отделен предмет включ-
ват едновременно худож-
ници, архитекти, модни 
дизайнери. Продуктите 
на сътрудничеството из-
лизат в малки серии, под-
чертавайки елитаризма и 
уникалността си. 

Дивани и кушетки, ра-
фтове и ниски маси раж-

дат причудливи връзки 
като японски пъзели. Мо-
делите в духа на Lombrico, 
B&B Italia, известни като 
„безкрайните“ дивани от 
Марко Занузо, един от най-
популярните през 70-те 
години, ще украсяват прос-
транствата.

Скулптурни мебели, 
създадени със странни 
асиметрични пропорции, 
или такива, директно на-
помнящи на абстрактни 
творби, също са на гре-
бена на вълната. Колек-
ционерските неща обаче 
трябва да остават еди-
нични в пространствата.

Несъвършеното 

съвършенство 

Все повече ще се обръ-
ща внимание на неща, на-
правени от хора, а не от 
машини. Ще триумфират 
такива, създадени чрез 
използването на занаят-
чийски и древни техники, 
разбира се, в съчетание 
с най-новите технологии 
или материали. Декорато-
рите си спомнят японския 
принцип wabi-sabi, където 
акцентът е върху предме-
ти, направени с вродени 
несъвършенства и под-
чертано чувство за ав-
тентичност. 

Винсент Грегоар е завършил дизайн и вътрешна 

архитектура и е участвал в създаването на колекции за 

различни фирми, преди да си сътрудничи с френската 

декораторка Aгнес Комар. През 1991 г. започва работа в 

Агенция NelliRody, в която и понастоящем е креативен 

директор на отдел Lyfestile. Като такъв е бил съветник 

при разработването на продукти за много престижни 

фирми от различни сектори. 

Грегоар отговаря за издаването на брошури 

за тенденциите в областта на дизайна, които 

представляват истински енциклопедии за този сектор. 

Живее съсредоточен в заобикалящия го свят, в едно 

постоянно търсене. Той е страстен почитател на 

съвременното изкуство, преди да направи проучване 

на последните тенденции, ги дешифрира и анализира в 

цялата им сложност. 

Модулни мебели Isole 

на японците Лука 

Никето и Оки Сато

Диван Glider, 

дизайнер Рон 

Арад

Колекцията True 

Velvet, създадена 

от индиеца Мадави 

за френския бранд 

Pierre Fray

Табуретката 

Autopsy #6, 

дизайнери Лин и 

Массо. Carwan 

Gallery, Бейрут

Memphis - 

столчета и диван 

Лидо

Етажерка 

Carlton

Масата Мadras, подчинена 

на японската традиция
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Проектиране и изпълнение на СМР за подобря-
ване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни 
жилищни сгради на територията на Община Пловдив, финансирани по 
НПЕЕМЖС, по 4 обособени позиции“

Наименование: „Изграждане на оптична свързаност между Нов 
център за управление на авариите (Нов ЦУА) на територията на гр. 
Козлодуй и АЕЦ Козлодуй“

Наименование: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 
енергийната ефективност за част от сгради от образователната 
инфраструктура на Община Ботевград по проект №218, финансиран от 
НДЕФ, в две обособени позиции“

Наименование: „Благоустрояване и ремонт на улици и принадлеж-
ности към тях на територията на Община Хаджидимово“

Наименование: „Избор на изпълнител по Инженеринг (проектира-
не, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) по особени 
позиции“

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Сан Сте-
фано”, гр. Симеоновград“

Наименование: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР 
и авторски надзор на обект: „Проектиране и изграждане на целодневна 
детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”

Наименование: „Реконструкция на котел №5 - Обособена позиция 
- Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции, 
описани в техническото задание, работната документия и чертежи на 
котел“

Наименование: „Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на 
улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна 
система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“

Наименование: „Изграждане подпорни стени по двата бряга и 
укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км. 0+000 до 0+520, 
моста на ул. Н. Геров”

Наименование: „Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи на обект „Реконструкция и ремонт на улици в гр. Велинград“

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 026 149.20 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 160
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/03/2018   Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив 
4000, пл. „Стефан Стамболов“ №1

Дата: 08/03/2018    Местно време: 09:00 
За контакти: Наталия Видолова
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/
Телефон: +359 32656751
E-mail: zop@plovdiv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826804&mode=view

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Oсн. предмет: 32562200
Прогнозна стойност: 325 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 310
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 07/03/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй, Упра-
вление Търговско

Дата: 09/03/2018    Местно време: 13:30 
За контакти: Траян Йорданов
Факс: +359 973-72441
Адрес: площадка АЕЦ Козлодуй
Адрес на възложителя: ww.kznpp.org
Телефон: +359 973-74185
E-mail: TIYordanov@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=826314&mode=view

Възложител: Община Ботевград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 304 810.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/02/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: град Ботевград, пл. 
„Освобождение“ №13, зала №15

Дата: 27/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Румен Христов
Факс: +359 072366635
Адрес: пл. „Освобождение“ № 13
Адрес на възложителя: www.botevgrad.bg
Телефон: +359 072369152/072366611
E-mail: obshtina@botevgrad.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826479&mode=view

Възложител: Община Хаджидимово
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 220 097.64 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 22/02/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на ОбС - Хаджидимово, находяща се на 
първия етаж в административната сграда 
на Община Хаджидимово, на адрес: гр. Хаджи-

димово, пл. „Димо Хаджидимов“ №46
Дата: 26/02/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Вергиния Попилиева
Факс: +359 7528-8920
Адрес: пл. „Димо Хаджидимов“ №46
Адрес на възложителя: www.hadzhidimovo.
com
Телефон: +359 882808474
E-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826557&mode=view

Възложител: Община Нови пазар
Oсн. предмет: 4500000
Прогнозна стойност: 182 126.51 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 06/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на община Нови пазар, гр. Нови па-
зар, ул. „Васил Левски" №3, заседателна зала
Дата: 07/03/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Катерина Георгиева
Факс: +359 053795530
Адрес: ул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: http://www.novipazar.
acstre.com/.
Телефон: +359 053723311
E-mail: npazar@icon.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826554&mode=view

Възложител: Община Симеоновград
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 802 512 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 70
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/02/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: В заседателна зала 
№14, ет. 2 в сградата на община Симеонов-
град, пл. „Шейновски“ №3, гр.Симеоновград

Дата: 28/02/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Мими Дачева, Гергана Димова
Факс: +359 037812006
Адрес: пл. „Шейновски“ №3
Адрес на възложителя: 
http://www.simeonovgrad.bg
Телефон: +359 037812341
E-mail: obshina_simgrad@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=827261&mode=view

Възложител: Община Дулово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 200 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 410
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/02/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: гр.Дулово, ул. „Васил 
Левски" №18, ст.13

Дата: 22/02/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: д-р Юксел Ахмед
Факс: +359 86423020
Адрес: ул. „Васил Левски“ №18
Адрес на възложителя: www.dulovo.bg
Телефон: +359 86423000
E-mail: dulovokmet@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826183&mode=view

Възложител: Топлофикация Русе ЕАД
Oсн. предмет: 45300000
Прогнозна стойност: 2 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/02/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: административна 
сграда на Топлофикация Русе ЕАД, ет. 3

Дата: 27/02/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Методи Тодоров Неделчев
Факс: +359 82844068
Адрес на възложителя: www.toplo-ruse.com
Телефон: +359 82883334
E-mail: tedo@toplo-ruse.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=826918&mode=view

Възложител: Община Кнежа
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 367 055.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/02/2018    Местно време: 
17:00  
Отваряне на офертите: стая 306 в сграда-
та на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин 
Боев“ №69

Дата: 01/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Цветелина Калчева - директор 
СА; Цветомир Миловски - зам.-кмет
Факс: +359 91327007/+359 91327255
Адрес: ул. „Марин Боев“ №69
Адрес на възложителя: www.kneja.acstre.com
Телефон: +359 91093571/+359 91327688
E-mail: obstina_kneja@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826847&mode=view

Възложител: Община Банско
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 628 769.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 22/02/2018   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
сградата на Община Банско, град Банско, пл. 
„Никола Вапцаров" №1.

Дата: 23/02/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Цветанка Обецанова – начал-
ник-отдел ОПП, Община Банско
Факс: +359 74988633
Адрес: пл. „Никола Вапцаров“ №1
Адрес на възложителя: http://bansko.bg
Телефон: +359 74988650
E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826646&mode=view

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 513 845.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/02/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: малката заседа-
телна зала в административната сграда 
на община Велинград, гр.Велинград, бул. „Хан 
Аспарух" №35

Дата: 22/02/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Николова - мл.експерт в 
отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=826310&mode=view
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Базираната в Аржен-
тина архитектурна компа-
ния Reale Arquitectos разкри 
последния си интересен 
проект за офис сграда, из-
градена изцяло от корабни 
контейнери. Обектът е 
в процес на реализация в 
Маями в щата Флорида, 
САЩ. При строителство-
то за основа се използ-
ват четири рециклирани 
транспортни контейнера. 

Два от тях се разполагат 
вертикално, а другите два 
– хоризонтално, като кон-
фигурацията им цели да се 
осигурят съвременни офис 
площи с много открити 
пространства за отдих, 
работа или забавление, как-
то и страхотни гледки към 
океана. В допълнение върху 
контейнерите е предвиден 
ъглов покрив със соларни 
панели. Проектът залага 
не само на използването на 
слънчевата енергия, но и 
на дъждовната вода, която 
ще се събира със специал-

на система в резервоар на 
покрива.

При работата си ар-

хитектите са се стре-
мили постройката да е 
не само красива и зелена, 

но и устойчива. Затова 
от самото начало Reale 
Arquitectos се фокусират 

Д ва  от  водещите 
изследователски инсти-
тути в Европа – Герман-
ският център за слънчева 
енергия и хидрогеоложки 
изследвания Баден-Вюр-
темберг (ZSW) и Инсти-
тутът за фотоволтаична 
индустрия във Франция 
(IPVF), обявиха плановете 
си да си сътрудничат. В 
края на миналата година 
IPVF с централа в Париж 
и ZSW със седалище в 
Щутгарт подписаха пет-
годишно споразумение за 
сътрудничество за раз-
работване на гъвкави со-
ларни модули, базирани на 

полупроводниковата тех-
нология медно-индиево-
галиев селенид (CIGS). 

Съвместната дей-
н о с т  и ма  з а  цел  да 
продължи да  развива 
потенциала на CIGS тех-

нологията за разгръщане 
и ускоряване на внедрява-
нето на фотоволтаици 
от този вид. Фокусът ще 
бъде върху възможност-
ите на тази технология 
за гъвкави приложения 

– нови материали и ком-
бинации от материали, 
както и по-добро раз-
биране на процесите в 
CIGS клетките с цел да 
се увеличи ефективност-
та.

И двата института 
разполагат със значи-
телни познания и опит в 
тази област, като през 
юни 2015 г. ZSW постиг-
на световен рекорд за 
ефективност на CIGS от 
22,6%. Той бе подобрен 
едва миналия месец, ко-
гато Solar Frontier обяви, 
че е разработила клетка 
с ефективност 22,9%.

НАСА е разра-
ботила малък ре-
актор, който може 
да бъде използван 
при изследването 
на космическото 
пространство и при създаването на колонии на Лу-
ната и Марс. Той бе тестван за пръв път в щата 
Невада, САЩ.

Проектът получи названието „Килопауър“. Мощ-
ността на реактора е от 1 до 10 киловата и е проек-
тиран да работи в продължение на 10 г. Тази енергия 
е достатъчна за обезпечаването с електричество 
на домакинствата в две жилища. Височината на ци-
линдричната установка е около 4 м.

Нови тестове при пълно натоварване на мощно-
стите ще се проведат през март т.г. Тогава реак-
торът ще бъде пуснат да работи без прекъсване в 
продължение на 28 часа.

В бъдеще устройството може да бъде използвано 
не само на Луната или Марс, а и на Земята. Реакто-
рът може да влезе в действие при изучаването на 
дълбините на океаните с помощта на дистанционно 
управляеми апарати.

К и т а й с к и я т 
военнопромишлен 
комплекс разработи 
свой електромаг-
нитен катапулт, 
който ще бъде из-
ползван в новите 
самолетоносачи за бързо излитане на изтребители-
те. Новата технология представлява устройство, в 
което ускорението на самолета става с помощта 
на електромагнитни сили. Използва се метална кон-
струкция, към която се закрепва предната част на 
летателния апарат. 

Системата вече е преминала всички изпитания 
на военните, включително и изстрелването на бойни 
самолети. Известно е, че тези катапулти изразход-
ват много енергия и имат нужда от надежден и мо-
щен източник на захранване, обикновено ядрен реак-
тор. Едно от преимуществата на електромагнитния 
катапулт е малкият обем, с което се освобождава 
място на кораба. Но най-важното предимство е, че е 
възможно да се прави фино регулиране на мощността 
на катапулта, което е важно за изстрелването на 
различни леки и тежки самолети.

Не само замърсяването на околната среда на Земята 
е сериозен проблем, но и това в Космоса вече е притес-
нително. Затова екип от учени в Китай се е заел да 
намери решение, като планира да разбие космическите 
отпадъци с гигантски лазери. 

Идеята е на изследователите от Университета за 
военно инженерство и Института на Китайската ком-
пания за системен инженеринг за електронно оборудва-
не. Те са използвали цифрова симулация, за да проучат 
въздействията на орбиталните елементи на космиче-
ска лазерна станция върху боклука, обикалящ около Земя-
та. Лазерите могат да бъдат монтирани върху сателит 
в орбита, който да кръжи около Земята, като излъчват 
кратки изблици от инфрачервена светлина. 20 изблика 
в секунда в продължение на няколко минути биха били 
достатъчни, за да се разбият космическите отпадъци 
на по-малки и по-малко опасни парчета. Според учените 
изследването предлага теоретична основа за изграж-
дането на космическа лазерна станция. 

Френската компания 
Pragma Industries предста-
ви велосипед, задвижван с 
водород. Според създате-
лите на колелото то е раз-
работено, за да отговори 
на нуждите на работещи-
те хора, чиято дейност 
изисква да са в движение 
– например търговски и 
общински служители. За момента водородните велосипе-
ди Alpha са твърде скъпи за масовия пазар, но се очаква 
цените им да се понижат от 7500 евро до 5000 евро, а 
зарядните станции да струват около 30 000 евро.

Alpha на Pragma може да изминава разстояние от 100 
километра с двулитров резервоар за водород. Въпреки че 
пробегът е подобен на този на обикновен електрически 
велосипед, времето за презареждане на Alpha е значител-
но по-малко – необходими са само няколко минути. Pragma 
предлага два вида зареждащи станции. Едната използва 
хидролиза на вода за генериране на водородно гориво на 
място. Другата станция е с резервоар с готово водородно 
гориво. 

Въпреки че Pragma не е единствената компания, която 
се занимава с водородни велосипеди, тя е най-напреднала 
в производството на такива превозни средства. „Много 
други фирми са разработили прототипи на водородни вело-
сипеди, но ние сме първите, които преминават към серийно 
производство“, заяви основателят на Pragma Пиер Форте.

В момента Pragma предлага своите велосипеди само на 
големи търговски и общински структури, като например опе-
ратори на велосипеди под наем, логистични фирми или корпо-
ративни автопаркове. След производството на 100 такива 
велосипеда миналата година Pragma се надява през 2018 г. да 
продаде 150 бр. Пазарите, където се очаква да има сделки, са 
Норвегия, САЩ, Испания, Италия и Германия.

Проектът се фокусира върху съчетаването 
на дизайн и устойчиви системи

върху съчетаването на 
сложния дизайн с енергий-
но ефективни системи. 
Повторното използване 
на транспортни контей-
нери не само носи полза за 
опазването на околната 
среда, но и намалява стро-
ителните и транспортни-
те разходи. Освен това 
сградата ще разполага и 
със зелени тераси, външно 
и вътрешно LED осветле-
ние и енергийно ефектив-
ни уреди. В допълнение 
разположението на обек-
та осигурява оптимална 
естествена светлина в 
интериора.

За да се впишат в пей-
зажа на Маями, контейне-
рите са боядисани в бяло, 
което ще спомага и за 
постигането на пасивно 
охлаждане. 
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Страната ще вложи 60 млн. евро до 2020 г.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

До 2020 г. Черна гора 
ще инвестира над 60 млн. 
евро за развитие на зимния 
туризъм в страната. Ин-
формацията бе обявена от 
министър-председателя на 
Черна гора Душко Маркович 
по време на посещението 

му в зимните ски центрове 
Колашин и Жабляк. 

При обиколката си пре-
миерът е припомнил, че в 
двата курорта е рекон-
струирана част от инфра-
структурата, свързана с 
лифтовете, пистите са 
добре подготвени, а пъ-
тищата до градовете – 
проходими. Същевременно 
Маркович не е пропуснал да 

отбележи, че вече е обявен 
конкурс за изграждането 
на нови лифтове и писти 
с обща дължина от 4 кило-
метра. 

По думите му през след-
ващите години ще бъдат 
отделени значителни сред-
ства за развитието на 
зимния туризъм и в Мойко-
вац и Биело Поле. Целта е 
да бъдат създадени по-до-

бри условия за туристите 
- както през зимния, така и 
през летния сезон, и разби-
ра се, да бъдат привлечени 
нови инвеститори. „Само 

по себе си това означава 
разкриването на допълни-
телни работни места, а 
оттам - подобряването 
на качеството на живот в 

северната част на Черна 
гора, където са концентри-
рани повечето от зимните 
курорти“, подчертал Душко 
Маркович. 

1500 работници, организирани в седем бригади, ус-
пяха да изградят железопътен участък в град Лонгян в 
Южен Китай за рекордните 9 часа. В изграждането му 
са участвали седем специални машини и 23 багера. 

Строителите са работили по три основни желе-
зопътни линии – при жп гара Ганлонг; жп артериите 
Ганруйлонг и Жанглонг; и новата жп отсечка Нанлонг. 
Те са инсталирали и сигнална система за движение и 
устройства за наблюдение на трафика. 

Проектът е приключил толкова бързо, защото ра-
ботниците от седемте бригади едновременно са из-
пълнявали различни задачи.

Перу е великолепна държава, пълна с история, кул-
тура и вкусни ястия, както и място, предлагащо силни 
усещания. Ако сте любител на последното и изберете 
Перу за някоя своя ваканция, то можете да пренощува-
те в хотелска стая, която се намира на 365 метра над 
земята.

Natura Vive Skylodge е уникална дестинация за смели 
туристи, които искат да знаят какво е да спиш в хотел, 
кацнал високо над Свещената долина на Куско. Първото 
предизвикателство, с което трябва да се справите, е 
да достигнете до обекта. Посетителите могат да из-
качат разстоянието от 365 метра нагоре до мястото, 
където се намират помещенията, или да използват ал-
пийски тролей. Препоръчително е да се избере походът, 
който има за цел да потопи гостите в природата и да 
ги свърже с околната среда по много атрактивен начин.

Natura Vive Skylodge е не само интересен заради ви-
сочината си. Прозрачните стени позволяват на гости-
те да се възползват 
от 300-градусов из-
глед към долината. В 
отделните „стаи“ мо-
гат да се настанят 
до четирима души.

Незабравимото 
преживяване за една 
нощ в една от тези 
висящи стаи струва 
около 290 долара, но 
това включва вечеря, 
закуска и напитки.

Стoлицaтa нa Сърбия e нaпът дa ce cдoбиe c 
мeтpo в cлeдвaщитe някoлкo гoдини. Пpeзидeнтът 
нa cтpaнaтa Aлeкcaндъp Byчич потвърди пред меди-
ите, че рaбoтaтa пo пoдзeмнaтa жeлeзницa в Бeл-
гpaд тpябвa дa зaпoчнe още пpeз 2018 г. Пo нeгoвитe 
дyми нeoбxoдимoтo финaнcиpaнe зa пpoeктa вeчe e 
ocигypeнo, кaтo cтpoитeлcтвoтo тpябвa дa пpиклю-
чи дo кpaя нa 2020 гoдинa или нaчaлoтo нa 2021 г.

„Cъc cигypнocт щe реализраме този маща-
бен инфраструктурен проект, зaщoтo тoй e жиз-
нeнoнeoбxoдим зa Бeлгpaд“, пocoчвa дъpжaвният 
глaвa.

Зa пpoeктa зa мeтpo в сръбската cтoлицaтa 
ce зaгoвopи пpeди двe гoдини. Cпopeд инфopмaция в 
мecтнитe мeдии в изгpaждaнeтo мy щe yчacтвaт 
pycки кoмпaнии. Плaнoвeтe нa влacтитe в Бeлгpaд 
ca зa пocтpoявaнeтo нa двe мeтpoлинии c дължинa 
oт cъoтвeтнo 22 и 19,8 килoмeтpa.

Първият физически 
магазин на Amazon.com, в 
който няма да има каси-
ери, отвори врати в Сиа-
тъл, САЩ. Официалното 
откриване бе една година 
след първоначално обяве-
ния от компанията краен 
срок. Обектът е с големи-
на 1800 кв. фута и предла-
га продукти от всякакво 
естество.

Amazon разкри за първи 
път плановете за футу-
ристичния си опит в про-
дажбите на дребно през 
декември 2016 г. Тогава 
компанията обясни за въз-
можността да пазаруваш 
в магазина, носейки теле-
фона си с инсталираното 
приложение на Amazon, да 
вземеш каквото искаш от 
рафтовете и да си излез-
еш, без да се налага да 
плащаш. Стоките не са 
безплатни, просто таксу-
ването става автоматич-
но чрез свързания банков 
акаунт с приложението.

От тогава до сега 

компанията е работила по 
тестването на магази-
на и усъвършенстване на 
технологии за наблюдение 
– камери, датчици и т.н. 
През март  2017 г. Amazon 
се сблъска с технически 
проблеми, след като повече 
от 20 души едновременно 
пазаруваха тестово и се 
наложи забавяне на стар-
та. Но сега изглежда, че 

Amazon се е справил с всич-
ки трудности.

Всъщност магазинът 
не е напълно лишен от чо-
вешки персонал. В него има 
служители, които са гото-
ви да помогнат на всеки 
посетител, ако има някакви 
затруднения, както и гот-
вачи, обслужващи топла-
та витрина. Други следят 
дали имате лична карта, 

преди да Ви позволят да 
вземете бутилки с алкохол.

Засега компанията от-
каза да съобщи дали пла-
нира да отваря още „умни“ 
магазини Go. Със сигур-
ност обаче Amazon ще има 
конкуренция. Преди месец 
стана ясно, че Walmart ра-
боти върху подобна идея 
под кодовото наименова-
ние Project Kepler.

Свилена Гражданска 

Румънското министерство на 
развитието наскоро e обявило, че 
е отпуснало финансиране за шест 
проекта за пътна инфраструктура, 
включително 140 млн. евро от Ев-
ропейския фонд за регионално раз-
витие. Това съобщават от Главна 
дирекция „Регионална и селищна по-
литика“. Проектите са разработени 
в отговор на нарастването на насе-
лението и увеличената мобилност 
в страната. Ще бъдат обновени 
230 км в пет румънски провинции 
- Брашов, Ковасна, Муреш, Сибиу 

и Васлу. Те ще облагодетелстват 
1,2 млн. жители. 

По-добрите пътища ще помог-
нат за намаляване на разходите за 
превоз на хора и товари, като съ-
щевременно ще повишат икономиче-

ската ефективност, като спестят 
време и енергия. С изпълнението на 
дейностите ще се подобри достъ-
път до регионалните пазари, като 
се създадат необходимите усло-
вия, за да се даде възможност за 
по-голяма търговия и инвестиции в 
страната. Това би трябвало да до-
принесе за икономическия растеж и 
разкриването на работни места в 
цяла Румъния.

Не на последно място рехабили-
тацията на трасетата ще осигури 
по-качествен достъп на хората до 
здравни, социални грижи и образова-
телни услуги в регионите.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Stone Sour се завръщат в България 
с пълнокръвно шоу и чисто нов албум 
Hydrograd. Концертът им ще се прове-
де на 27 юни в парка на летище София 
до Терминал 2. Бандата ще представи 
Hydrograd наживо не само в родината си 
САЩ, но и на голямо европейско турне. 
Stone Sour ще дойдат в София в състав: 
Кори Тейлър - вокали, Джош Роуд - кита-
ри, Рой Майорга - барабани, Джими Чоу 
- бас, и Кристиан Мартучи - китара.

Концертната зона ще бъде оф-
ормена изцяло около съществуващия 
амфитеатър в парка на Терминал 2 на 
летище София със сцена, разположена 
до езерото. Пропускателният пункт 
за събитието ще бъде изграден в не-
посредствена близост до изхода/вхо-
да на метростанцията, а вратите за 
всички фенове ще бъдат отворени в 
19:00 часа.

Stone Sour имат в колекцията си 
много награди от влиятелни специа-
лизирани музикални издания като Metal 
Hammer, които им присъдиха приза 
„Най-добра група“ за 2013 г. на техни-
те Metal Hammer Golden Gods Awards. 
През същата година Revolver пък заки-
чиха Кори Тейлър с титлата „Най-добър 
вокалист“ на своите Revolver Golden 
Gods.

През 2017 г. Stone Sour прескочиха 
прага на 1 млн. продажби на албума си 

от 2006 г. Come What(ever) May, което 
го направи платинен. 

Т.нар. ранни билети за шоуто в Со-
фия могат да се намерят само в ма-
газин „Яко“ (София, ул. „Граф Игнатиев“ 
№43) на цена от 45 лв., а стандартни 

билети от 50/55 лв. - в мрежата на 
Ticketportal. В продажба са и и различни 
VIP пакети, като най-атрактивният 
дава право на само шестима фенове да 
са на сцената по време на първите три 
песни на групата.

Повечето хора мечтаят за безоблачно щас-
тие, вечна любов, привлекателна външност, 
вдъхновяваща и високоплатена работа... На-
кратко – живот, за който останалите да им за-
виждат. Социалните мрежи и консуматорската 
ни култура постоянно подхранват този фалшив 
идеал за щастие. Гарантираните начини да го 
постигнем обаче все повече заприличват на са-
пунен мехур, който авторът на тази книга спук-
ва, като заявява смело: „Целият този сладникав 
позитивизъм и радостни врели-некипели за са-
мопомощ наблягат най-вече на нещата, които 
Ви липсват. Ключът към добрия живот е да не 
Ви пука за това да трупате още и още, а да Ви 
пука само за истинските и важните неща“.

Преди да осъзнаем това обаче, според него 
трябва да осмислим голяма част от неприятни-
те истини и да имаме реалистични очаквания. 
Марк Менсън развенчава редица установени 
„житейски правила“ и прави доста шокиращи 
заявления, докато ни въвежда в тънкостите на 
изкуството да не ни пука.

„Мисля, че културата ни бърка това да се 
чувстваш добре с етичната концепция за добро. 
В консуматорското ни  общество хората посто-
янно са подтиквани да се чувстват „върховно“, а 
всеки смята, че хубавият живот по презумпция 
се изразява в това да ти е добре. За съжаление 
повечето книги и програми за самопомощ само 
наливат масло в огъня. Болезнените и неприят-
ни „отрицателни“ преживявания често са ценен 
житейски опит. Като се опитваме постоянно 
да ги избягваме, си правим лоша услуга“, комен-
тира той.

Марк Менсън е известен американски блогър, 
чиито провокативни коментари по теми от жи-
вота – като личностното развитие, социалните 
отношения и връзките – изкушават два милиона 
души да следят сайта му редовно.

Планира се създаването 
на телевизионен сериал по 
скандалната книга на Май-
къл Улф Fire and Fury: Inside 
the Trump White House, пос-
ветена на Доналд Тръмп и 
Белия дом. Endeavor Content 
са купили филмовите и те-
левизионните права – все 
още не е ясно кое студио ще 
се захване с проекта, но се 
знае, че Улф ще бъде изпъл-
нителен продуцент заедно 
с бившия изп. директор на 
BBC Майкъл Джексън.

Fire and Fury: Inside the 
Trump White House рисува 
доста неприятна картина 
на президентството на До-

налд Тръмп. Самият Тръмп 
определя книгата като фал-
шива и обмисля законови 
промени. „Ще се заемем се-
риозно със законите за кле-
вета, така че ако някой каже 
нещо невярно за друг човек, 
потърпевшият да получи 
значителна компенсация в 

нашите съдилища“, казва 
Доналд Тръмп.

Майкъл Улф обаче е ка-
тегоричен, че съдържанието 
на неговата книга се базира 
на повече от 200 интервю-
та и източници от първа 
ръка.

Междувременно писа-

телката Лорън Гроф комен-
тира приликата в заглави-
ята на своя нашумял роман 
„Орисници и фурии“ (Fates 
and furies) и Fire and Fury: 
Inside the Trump White House.

„Би било чудесно, ако 10 
процента от хората, които 
искат да прочетат книгата 
за Тръмп, случайно си купят 
моя роман“, написа Гроф в 
своя Twitter акаунт.

Заглавието на творбата 
на Лорън Гроф е близко до за-
главието на книгата на Улф, 
но военната историческа 
творба на Рандъл Хансен 
от 2008 г. „Fire and Fury: The 
Allied Bombing of Germany, 
1942 - 1945” може да бъде 
объркана още по-лесно. И 
точно това се случва – кни-
гата му попадна в три от 
бестселъровите списъци на 
Amazon.

Филмовите и 
телевизионните 

права вече са 
купени

Действието във филма за-
почва почти шест месеца след 
края на „Обгорените земи“. В по-
следната битка в изпепелената 

пустош оцелелите от болестта, 
която е унищожила населението 
на Земята, определят своята цел 
– да намерят безопасно убежище 

далеч от влиянието на организа-
цията ЗЛО.

Като режисьор на всичките 
три киноленти от поредицата 
Уес Бол описва различните све-
тове, в които се развива всяка 
част: „В първия филм с лабирин-
та всичко беше в бетон и цареше 
разруха. Във втория преоблада-
ваха пясъкът и пепелта, а в тре-
тия сме заобиколени от стък-
ло и стомана. Всеки е със свой 
собствен тон и цвят“. Именно 
светът от стъкло и стомана, 
за който младежите дори не са 
си представяли, че съществува, 
ще е арена на тяхната борба със 
ЗЛО.

Тази битка всъщност започ-
ва още в края на „Обгорените 
земи“. „В третата книга е прока-
рана идеята за съпротива, една 
групичка се изправя срещу ЗЛО и 
си помислих: „Няма ли да е по-до-
бре това да се случи по-рано?“, 
пояснява Бол. 

Да се появят воюващите 
фракции в края на втория филм 

е леко отклонение от книгата, 
но режисьорът е благодарен за 
възможността да направи та-
кава промяна. „Има неща, които 
не са точно както в книгата, но 
са вдъхновени от трилогията и 
сме щастливи, че Джеймс Дашър 
беше до нас и ни подкрепяше за 
решенията, които взимахме. Ис-
кахме да направим каквото мо-
жем в името на феновете - да са 
доволни от това, което видят“, 
споделя той. 

В „Лабиринтът: Последният 

кандидат“ моти-
вите на ЗЛО ста-
ват все по-ясни 
– д-р Ава Пейдж, 
изп .  директор 
на организация-
та, е близо до 
това да намери 
лек за инфекци-
ята, унищожила 
населението на 
планетата. Но 
лечението ще 
стане факт чрез 

пожертването на няколкото мла-
ди хора, останали живи, които 
очевидно са имунизирани срещу 
вируса. За да освободи онези, 
които са били използвани като 
опитни зайчета, главният герой 
Томас трябва да се съюзи с ос-
таналите оцелели - познати и не-
познати, за да се бори за може би 
последния останал град и крайна 
крепост на ЗЛО. Той трябва да 
проникне в здраво охранявания 
щаб на ЗЛО и да се опита да пре-
взема организацията отвътре.  

Кори Тейлър и компания ще 
представят новия си албум у нас



35МАРШРУТИпетък, 2 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Светослав Загорски

Адриатическото край-
брежие впечатлява всяка 
година милиони туристи с 
плажовете, невероятните 
гледки и спокойната вода. 
На брега му от страна на 
Хърватия най-известна-
та дестинация безспорно 
е Дубровник, но има едно 
място, което се смята за 
по-магнетично. Това е Тро-
гир, разположен на малък 
остров между континен-
талната част на страна-
та и остров Чиово. Днес 
той е сред най-красивите 
градове и е свързан чрез 
изящни мостове с конти-
нента. Трогир е заобико-
лен от крепостни стени, 
строени през XV век. Счи-
та се, че той е най-добре 
съхраненият комплекс в 
цяла Централна Европа и 
е в списъка на световното 
културно и природно на-
следство на ЮНЕСКО. 

Трогир е и един от 
най-известните курорти 
в Хърватия. Островът, 
на който е разположен, 
напомня очертанието на 
змийска глава. Често фор-
мата на Стария град пък е 
сравнявана с кораб, готов 
да отплава. 

Богатата култура на 
селището е създадена под 
влиянието на гърците, 
римляните и венецианци-
те. Поради това архитек-
турата на града е много 
разнообразна. Всяка исто-
рическа епоха е оставила 
следи.

Трогир е основан от 
древните гърци през III век 
пр.н.е. Заради стратегиче-
ското си място той успява 
бързо да се развие и през 
римския период вече е за-
виден конкурент на близко 
намиращия се Сплит, то-
гава носещ името Салона. 
Малко след заселването на 
славяните Трогир става 
притежание на хърватски-
те владетели. В началото 
на XII в. е почти напълно 
разрушен от сарацините, 
но бързо е възстановен. 
Повратен момент в исто-
рията му е XVIII в., когато 
бележи истински бум в раз-
витието си. 

Името на града произ-

лиза от някогашно-
то наименование 

Трагурион - Козият остров

дадено му в древност-
та от гръцките колонис-
ти. Днес го наричат Ка-
менната красавица. 

Дори и само една раз-
ходка из града е доста-
тъчна, за да се убедите, че 
това е едно от прекрасни-
те кътчета на Хърватия, 
но по-добре е да си отде-

лите поне два – три дни. 
Трогир е лабиринт от тес-
ни улички и романтични 
кътчета, а многобройните 
църкви и дворци създават 
приказна атмосфера. 

Центърът на Стария 
град е заобиколен от кре-
постни стени. Най-използ-
ваема за вход е Земната 
порта, датираща от XV в. 
През XVII в. с нарастване-
то на просперитета на 
града тя е декорирана с 
ренесансови елементи. На 
върха на арката стои лъ-
вът на свети Марк - сим-

волът на Венеция, а над 
него е покровителят на 
Трогир – св. Иван Трогир-
ски. В близост до порта-
та се намира статуя на 
светеца, която датира от 
XVI в. 

Продължавайки по глав-
ния път, ще стигнете до 
централния площад, който 
е кръстен на папа Йоан 
Павел Втори. На него се 
издига катедралата на 
Трогир „Св. Лаврентий“. Тя 
е богато украсена с кар-
тини и скулптури на Нико-
ла Флорентинеца, Андрия 

Альоша и Иван Дукновича. 
Фасадата й е решена в 
смесица между готически 
и ренесансов стил. 

Катедралата  

„Св. Лаврентий” 

е изградена от XIII в. до 
XVII в. Тя е построена на 
мястото на древна църква, 
разрушена от сарацините, 
и има два входа - единият 
обикновен, датиращ от 
1123 г., а другият е с ве-
ликолепни релефи, образи и 
композиции. Той е известен 
като Радовановата порта 
- едно от най-блестящите 
произведения на хърват-
ския майстор каменоде-
лец Радован. Два каменни 
лъва придържат статуи-
те на Адам и Ева от две-

те страни на портата. 
Останалите композиции 
представляват сцени от 
различните месеци на го-
дината и съответните 
обичаи – как хората пасат 
овцете, как садят рекол-
тата и т.н., а в полукръго-
вете са изобразени различ-
ни светци. Над самия вход 
има библейски сцени. 

Срещу катедралата 
се издига Часовниковата 
кула. До нея се извисяват 
шест колони, които обра-
зуват арка и датират от 
XIV век. При Часовникова-
та кула е и статуята на 
св. Себастиян. 

В близост се издига 
и красивата сграда на 
кметството с големите 
си венециански прозорци. 
Зданието е от XV в. и е на 
3 етажа.

Другата важна сграда 
за Трогир е 

замъкът Камерленго,

който също е вътре 
зад крепостните стени. 
Каменните стени на замъ-
ка и кулата са много добре 
запазени. Навремето това 
е резиденцията на мест-
ния губернатор. Дворецът 
е издигнат през 1430 г. от 
венецианците. Камерленго 
гледа изцяло към морето. 
Високите стени свързват 
трите наблюдателни кули 
с бастиона. Днес голямото 

свободно пространство в 
двора на замъка се използ-
ва за различни театрални 
представления и концерти.

В близост до катедра-
лата е и палатът Чипико 
- в миналото собственост 
на богата търговска фа-
милия. Голям интерес пред-
ставлява и църквата „Св. 
Барбара“ - най-старата и 
една от най-добре запазе-
ните тук. Скрита под арка 
в края на главната улица, 
тази изящна постройка в 
предромански стил датира 
от IX в. 

Сред църковните па-
метници трябва да споме-
нем и Бенедиктинския жен-
ски манастир „Св. Никола“, 
който пази древногръцки 
релеф на бог Кайрос от III 
в. пр. Хр., както и римския 
храм, посветен на св. Йоан 
Кръстител. В близост до 
крепостта Камерленго 
се намира и готическата 
църква на доминиканците, 
която датира от XIV в.

Разбира се, Трогир и 
околностите са известни 
и с великолепните си пла-
жове. 

„Округ” е най-известният 

от тях – 

оживено място с рес-
торанти и барове, които 
не затварят до късно през 
нощта. По-тихи плажове 
има на съседния остров 
Чиово, който отстои на 
12 км и до него се стига 
по тесен каменен мост. 
Чиово се води плажен ра-
йон на Трогир и тук идват 
много местни жители със 
семействата си. Най-висо-
кият му връх се казва Вела 
Стража, откъдето се от-
криват красиви гледки към 
целия остров. Водни спор-
тове, риболов или гмуркане 
могат да се практикуват 
на плажа „Медена”.

Можете да посетите 
Трогир по всяко време на 
годината, но най-живопи-
сен е през лятото. Тогава 
вечерно време в града има 
различни музикални прояви, 
представящи традиционна 
или съвременна музика. 

Можете да се отбие-
те и до рибния пазар, на 
който всяка сутрин се 
струпват множество ко-
раби, дошли да оставят 
улова си. В близост се на-
мират и някои много при-
ятни заведения, в които 
да пробвате местните 
специалитети.

Изглед към променадата и крайбрежието на Трогир
Централният площад с 

Часовниковата кула

Сградата на кметството 

с венецианските прозорци

Кулата и част от 

замъка Камерленго

Трогирската катедрала Радовановата порта 
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General assembly of BCC will be held in February
A chairman's election is in the agenda, the Board nominated Eng. Iliyan Terziev, Deputy Chairman 
of BCC and Chairman of the Regional Office of BCC - Sofia

An extraordinary general 
meeting of BCC will be held 
on 22 February in Sofia. This 
was decided by the extended 
Board of Directors of the 
Chamber that was sitting on 
31 January in Stara Zagora. 
On the agenda of the meet-
ing will be release of the cur-
rent chairman Eng. Nikolay 
Stankov and election of a 
new chairman of BCC. The 
reason is a resignation given 
by Eng. Stankov because of 
another position, incompat-
ible with the position chair-
man of the branch organiza-
tion. The management board 
unanimously nominated Eng. 
Iliyan Terziev for Chairman of 
BCC. He is deputy chairman 

of the Chamber and chair-
man of the largest regional 
organization - Sofia. Until the 
General meeting Eng. Terziev 
will be acting as chairman of 
the organization, decided the 

Management Board. 
Another change was 

made at the meeting of the 
Management Board in Stara 
Zagora – the Chamber already 
has a new Executive Director. 

This is Eng. Miroslav Maznev. 
The current Executive Direc-
tor Eng. Ivan Boykov will as-
sume the position of adviser 
in the Chamber. Eng. Boykov 
received thanks for his contri-
bution to the creation, devel-
opment and establishment of 
BCC by the honorary chair-

men Eng. Simeon Peshov and 
Eng. Svetoslav Glosov, as well 
as by the Management Board, 
which decided Eng. Boykov to 
be awarded the honorary sign 
of the Chamber.

Among the important de-
cisions adopted by the Man-
agement Board was also the 

Silvia Georgieva, Executive Director of NAMRB: 

Eng. Ventsislav Zarev, Manager of Patproekt EOOD: 

I expect the construction season 2018 to be the most 
loaded for the 2014 – 2020 programming period

Patproekt EOOD celebrates its 70th anniversary 

Mrs. Georgieva, con-

gratulations on the new 

position you have taken 

since the beginning of 2018 

– Executive Director of the 

National Association of Mu-

nicipalities in the Republic 

of Bulgaria (NAMRB). Your 

first interview with the print 

media is for Stroitel News-

paper. Would you like to 

introduce yourself to our 

readers? 

I graduated from Sofia 
University “St. Kliment Ohrid-
ski” with specialties “Political 
Sciences” and “European 
Public Administration” with a 
profile “Local Authority and 
Government”. I have a post-
graduate qualification “Lead-
ership and Local Democracy” 
from the Central European 
University in Budapest. I have 
specialized in managing pro-
jects with EU funding in Bul-
garia, Belgium and Greece. 
My experience in local self-
government is more than 15 
years old. It includes my work 
as a municipal councilor 
in part of the 2003 – 2007 
period and my position as 
manager of NAMRB – Active 
EOOD, which is the consult-
ing firm of NAMRB. My expe-

rience there has been since 
its establishment in 2006 to 
date. I am 43 years old, mar-
ried with one child. 

What motivates you to 

take part in the competition 

for election of a new Execu-

tive Director of NAMRB?

The motivation to partici-
pate in this competition gives 
me over 20 years of academ-
ic and professional realiza-
tion in local self-government. 
The eleven years of work as 
manager of NAMRB – Active 
EOOD provided me with the 
opportunity to work for the 
development of local govern-
ment in Bulgaria at the high-
est level. I have put my heart 
and all my enthusiasm in the 
creation and development of 
this project – from the team’s 
design through the develop-
ment of activities, products 
and services to the estab-
lishment of NAMRB – Active 
as a trademark and sought 
partner of the local authori-
ties, businesses and central 
government. My daily coop-
eration with the Executive 
Board, the current Execu-
tive Director, the Association 
team and the municipalities 

allow me to know in depth the 
nature of NAMRB’s activities 
and to speak in first person 
when I propose improvement 
and upgrade in each of the 
statutory activities of the or-
ganization. 

How will the Association 

continue to interact with 

the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC), do you 

envisage joint initiatives at 

national and local level? 

We have always worked 
in good partnership with the 
Chamber of Builders, so we 
will continue in this way. I rely 
on the BCC to work together 
for control mechanisms to 
ensure quality implementa-
tion of the municipal infra-
structure projects. 

20 years have passed since the launch of the 

most attractive for investment 

On 28 January this year, it was 20 years 
since the launch of the first section of Sofia 
Metro. The construction began in the distant 
1979. In August the mayor then Petar Mezh-
durechki turned the first sod at the Vardar 
Station. A month later started the construc-
tion of the stop in Lyulin. Then followed the 
stations Zapaden Park and Slivnitsa in 1980 
and 1983.The construction of Konstantin Ve-
lichkov was finally launched in 1985. On 28 
January 1998 the first section of Sofia Metro, 
which has 5 stations, was launched in mo-
tion from Konstantin Velichkov. It was here 20 
years later that the jubilee was celebrated. 
The event was attended by the Mayor of So-
fia Yordanka Fandakova, Executive Director 
of Metropolitan EAD Prof. Dr. Eng. Stoyan 
Bratoev, Deputy Minister of Transport, Infor-
mation Technology and Communications An-
gel Popov and Deputy Minister of Regional 
Development and Public Works Eng. Valentin 
Yovev. Among the guests were also: Evgeni 
Krusev, Deputy Mayor of Sofia Municipality 
on Transport and Transport Communications, 
Ognyan Zlatev, Head of the Representation 

of the European Commission (EC) in Bul-
garia, Stanislav Ivanov, Deputy Chairman of 
the Parliamentary Committee on Transport, 
Information Technology and Communications, 
Vladimir Zhitenski, Deputy Chairman of the 
Board of BCC, Eng. Stefan Totev, member 
of the Board of Bulgarian Branch Chamber 
Roads and Executive Director of GP Group 
JSC, Dominic Hamers, Executive Director of 
Geotechmin OOD and Chairman of the Board 
of Directors of Geostroy AD and others.

Eng. Zarev, Patproekt 

EOOD celebrates its 70th 

anniversary. Please ac-

cept congratulations from 

the whole team of Stroitel 

Newspaper and our sincere 

wishes for many years of 

successful activity and 

realized sites. You are un-

doubtedly a company with a 

serious history and experi-

ence that few companies in 

Bulgaria can boast of. How 

did Patproekt EOOD survive 

and develop?

With a lot of effort and 
mainly with the love for what 
we do and the satisfaction of 
the well done job. The most 
difficult decision we had to 
take was to reduce the num-
ber of designers, always striv-
ing to maintain professional-
ism and experience and at 
the same time ensure con-
tinuity. People have played 
a very important role in our 
survival in difficult moments, 
demonstrating their profes-
sionalism, loyalty, business 
attitude and work. 

Please te ll  us more 

about the company’s his-

tory; what challenges has it 

overcome?

On 2 February, 1948 a 
team of 43 engineers and 
technicians headed by its first 
director Eng. Kolyo Radev 
started the construction of 
the first organization for de-
sign of roads and bridges. 
In the beginning many new 
roads were being designed 
– mainly in the Rhodopes 
and Dobrudzha, reconstruc-
tion of some sections of the 
main roads: variant Vitinya – 
Tarnovo - Hainboaz, variant 
Vakarel etc., as well as large 
bridges over the Tundzha 
River in Yambol and Gurkovo, 
over the Yantra River at Byala 
and Veliko Tarnovo and many 
others. 15 years after the cre-

ation of Patproekt (in 1963) 
the design is undergoing two 
phases, as well as an asphalt 
road cover. At the same time, 
as a result of the introduction 
of mechanization, adoption 
of projects for prefabricated 
construction started in the 
sector. Prefabricated rein-
forced concrete is used in the 
design of facilities, and along 
the road Pirdop – Rozino 
for the first time – creeping 
formwork for high columns 
and heavy beams installation 
with the help of an assembly 
farm. In 1972 the widespread 
use of electronic computing 
equipment in road design be-
gan and Patproekt could be 
proud to be one of the first 
organizations in this activity. 

In the last ten years some 
of the more significant pro-
jects were: a bypass of Ga-
brovo; additional design of 
Maritsa Motorway, Lot 1 and 
Lot 2; a bypass of Kardzhali; 
conceptual project for Ka-
lotina – Sofia ring road; ad-
ditional design of Struma 
Motorway, Lot 4; conceptual 
and technical projects for 
different sections of Hemus 
Motorway and others.

The  past  2017 year 
marked the property market 
in Bulgaria with dynamics, 
price growth and activity in 
sale-trade, with positive data 
being typical of almost all 
segments, and housing has 
even reached a new record in 
mortgage deals. Such is the 
assessment of various real 
estate specialists and their 
expectations are filled with 
optimism for another suc-
cessful year with a strong 
dynamics. 

According to the Execu-
tive Director of Bulgarian 
Properties Polina Stoykova, 
2017 is the most successful 
for the property market for 10 
years. “Since 2007 - 2008 we 
have not had such a positiv-
ism that apart from Sofia 
was also present in the other 

major cities and partly in the 
holiday segment and Bulgar-
ian buyers were the main en-
gine on the market throughout 
the country. It was strongest 
in Sofia where prices grew 
between 10 and 15% and the 
average reached 1,000 euros 
per square meter. The highest 
activity and the fastest growth 
in prices were recorded from 
April to mid-July, after which 
was noticed some slowdown 
on the market and calming 
of the growth rate. The new 
construction was a hit on the 
market in 2017, with the best 
projects being sold out at an 
early stage of construction,” 
she said. Stoykova’s observa-
tions of the real estates along 
the seacoast and the ski re-
sorts were to increase sales, 
the pace being the fastest 

since the middle of the year. In 
Bansko the volumes increased 
by the impressive 30%. There 
was a lot of demand from 
Bulgarian buyers in Borovets 
and Pamporovo, while Ban-
sko for another year was the 
most international among 
the three resorts. According 
to Polina Stoykova, 2018 will 
be very similar to 2017. Her 
forecast is the main trends 
of economic growth, income 
and employment growth, low 
interest rates on deposits and 
loans to be maintained, which 
will be a prerequisite for con-
tinued growth in the activity of 
property market, as well as 
property prices. Assumptions 
are that the pace of rises will 
calm down but overall activity 
will remain and in the current 
year the market will again be 
among the most attractive for 
investment. 

election of a representative of 
BCC in the Management Board 
of the European Construction 
Industry Federation - FIEC. 
Eng. Lyubomir Kachama-
kov, member of the Executive 
Board, the Management Board 
and the Board of Directors of 
Stroitel Newspaper EAD, will 
represent the Chamber in the 
management of the European 
organization. 
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„Борнемут“ постигна впечатляващ успех при гостуването си на „Челси“
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Тотнъм“ победи „Ман-
честър Юнайтед“ с 2:0 
в сблъсъка между двата 
тима от 25-ия кръг на 
Премиър лийг на „Уембли“. 
„Шпорите“ стигнаха до 
успеха с гол на Кристиан 
Ериксен в 1-вата минута и 
автогол на Фил Джоунс в 
28-ата. Лондончани обаче 
можеха да спечелят много 
по-убедително. Те създадо-
ха доста положения в мача, 
благодарение на които Да-
вид де Хеа („Манчестър“) 
се отличи с няколко блес-
тящи спасявания. Гостите 

също имаха епизодични до-
бри прояви пред вратата 
на Юго Лорис, но те бяха 
твърде малко и „Червени-
те дяволи“ така и не наме-
риха верния път към мре-
жата на съперника.

Категоричният резул-

тат не променя момент-
ното положение на двата 
отбора в класирането. 
„Тотнъм“ остава 5-и с 
актива си от 48 точки, 
но вече е само на 2 т. 
от 4-тия „Челси“ (50 т.). 
„Манчестър Юнайтед“ 

пък запазва 2-рото си 
място със  своите 53 
точки, но вече изостава 
с 15 т. от лидера „Ман-
честър Сити“.

И „Челси“ с грешна стъпка 

в Премиър лийг

„Борнемут“ постигна 
впечатляваща победа с 
3:0 при гостуването си 

08.02, четвъртък 
21.30 – 22.35 Ски-скок: квалификации нор-

мална шанца мъже Владимир Зографски

10.02, събота
16.15 – 17.15 Ски-бягане: 7.5 км+7.5 км ски-

атлон жени Антония Григорова
19.10 – 22.45 Шейни: мъже единично 1. и 2. 

манш Павел Ангелов 
20.15 – 21.35 Биатлон: 7.5 км спринт жени 

Стоянова, Йорданова, Попова, Тодорова, Ка-
дева

21.35 – 23.20 Ски-скок: нормална шанца 
мъже Владимир Зографски

11.02, неделя
11.00 – 13.10 Алпийски ски: спускане мъже 

Алберт Попов, Камен Златков 
15.15 – 17.05 Ски-бягане: 15+15 км скиат-

лон мъже Веселин Цинзов, Йордан Чучуганов
18.50 – 22.45 Шейни: мъже единично 3. и 4. 

манш Павел Ангелов
20.15 – 21.40 Биатлон: 10 км спринт мъже 

Анев, Илиев, Клечоров, Синапов, Герджиков

12.02, понеделник
10.15 – 12.15 и 13.45 – 15.25 Алпийски ски: 

гигантски слалом жени 1. и 2. манш М. Кир-
кова

19.10 – 20.00 Биатлон: преследване 10 км 
жени Стоянова, Йорданова, Попова, Тодорова, 

Кадева
21.00 – 21.50 Биатлон: преследване 12.5 

км мъже Анев, Илиев, Клечоров, Синапов, Гер-
джиков

13.02, вторник
11.30 – 13.00 и 15.00 – 16.10 Алпийски ски: 

комбинация сп+сл мъже Ал. Попов, К. Златков
17.30 – 18.45 Ски-бягане: спринт мъже Ве-

селин Цинзов, Йордан Чучуганов
20.00 – 21.50 Ски-бягане: спринт жени Ан-

тония Григорова

14.02, сряда
10.15 – 11.30 и 13.45 – 14.55 Алпийски ски: 

слалом жени 1. и 2. манш Мария Киркова 
20.05 – 22.00 Биатлон: 15 км индивидуално 

жени Стоянова, Йорданова, Попова, Тодорова, 
Кадева

15.02, четвъртък
11.00 – 13.10 Алпийски ски: супер Г мъже 

Алберт Попов, Камен Златков
15.30 – 17.10 Ски-бягане: 10 км св. стил 

жени Антония Григорова
20.00 – 22.00 Биатлон: 20 км индивиду-

ално мъже Анев, Илиев, Клечоров, Синапов, 
Герджиков

16.02, петък
10.00 – 13.00 Сноубордкрос: 10.00-11.00 

В първи полуфинален 
двубой от турнира за Ку-
пата на краля „Леганес“ 
и „Севиля“ завършиха 1:1. 
Двата тима, които в пре-
дишния кръг елиминираха 
мадридските грандове, 
изиграха равностоен мач 
и закономерно не се по-
бедиха. Луис Муриел даде 
преднина на гостите от 
Андалусия, но през второ-
то полувреме Димитриос 
Сиовас изравни.

В 21-вата минута Се-
виля поведе след перфект-
на контра. Евер Банега 
намери Сарабия, който 

веднага комбинира с Мури-
ел и колумбиецът шутира 
безмилостно точно по ди-
агонала. До почивката не 
се случи нищо интересно, 
а със старта на втората 
част в игра за „Леганес“ се 
появи Хави Ерасо на мяс-
тото на Дарко Брашанац. 
В 56-ата минута защита-
та на Севиля не се органи-
зира добре след центрира-
не от корнер, а стражът 
Серхио Рико позволи Си-
овас да играе с топката 
с гръб към вратата и да 
изравни.

В последната част 

от двубоя темпото рязко 
спадна и никой не искаше 
да рискува. Единственият 
опасен удар бе на Франко 
Васкес в добавеното вре-

ме, но топката премина 
над напречната греда.

В другия полуфинал 
„Барселона“ приема „Вален-
сия“ на „Камп Ноу“.

Отборът на „Монако“ се класира на финала на турнира 
за Купата на лигата във Франция, след като победи с 2:0 
„Монпелие“ пред собствена публика благодарение на ду-
бъл на звездата си Радамел Фалкао. Ел Тигре се разписа в  
16-ата и 29-ата минута, като това беше негов първи ду-
бъл от 22 септември насам.

Системата VAR отново влезе в употреба, като в  
17-ата минута реферът първо даде дузпа за „Монако“, а 
след консултация я отмени. Тя бе отсъдена за нарушение 
срещу Стеван Йоветич, но при проверката се видя, че 
стражът Лекомт е играл с топката. 

В 66-ата VAR отново беше използвана, като този път 
беше отменен гол на Фалкао поради засада.

„Монегаските“ ще спорят за трофея с Пари Сен Жер-
мен, като финалът е на 31 март в Бордо.

До предстоящите олимпийски игри, които ще се проведат в Пьонгчанг, остават 
броени дни. Вече е готова и предварителната програма (към 23.01.2018 г.) за участи-
ето на българските състезатели. Ето какво очаква българите в Пьонгчанг (часовете 
са местно време – разликата между Пьонгчанг и София е 7 ч.).

Забележка: Възможни са промени, тъй като участието на българите в някои дисци-
плини зависи от квалификации, а в други ще се решава на място със заявките, съобраз-
но моментна форма, здравословно състояние и треньорска стратегия. Четиримата ни 
участници в дисциплините на биатлона при мъжете и при жените също ще се определят 
непосредствено преди всеки старт.

квалификации и 12.15-13.00 финал Ал. Жекова
15.30 – 16.45 Ски-бягане: 15 км св. стил 

мъже Веселин Цинзов, Йордан Чучуганов
21.30 – 22.35 Ски-скок: квалификации голя-

ма шанца Владимир Зографски

17.02, събота
11.00 – 13.10 Алпийски ски: супер Г жени 

Мария Киркова
20.15 – 21.10 Биатлон: масов старт 

12.5 км жени Стоянова, Йорданова, Попова, 
Тодорова, Кадева

21.30 – 22.45 Ски-скок: финал голяма шан-
ца Владимир Зографски

18.02, неделя
10.15 – 12.15 и 13.45 – 15.25 Алпийски ски: 

гиг. сл. мъже 1. и 2. манш А.Попов, К.Златков
20.15 – 21.10 Биатлон: масов старт 15 км 

мъже Анев, Илиев, Клечоров, Синапов, Герджи-
ков

19.02, понеделник
20.02, вторник
20.15 – 21.45 Биатлон: смесена щафета 

2х6 жени и 2х7.5 мъже Стоянова, Йорданова, 
Попова, Тодорова, Кадева, Анев, Илиев, 

Клечоров, Синапов, Герджиков

21.02, сряда
11.00 – 13.10 Алпийски ски: спускане жени 

Мария Киркова
19.00 – 20.15 Ски-бягане: отборно спринт 

св. ст. мъже В. Цинзов, Й. Чучуганов

22.02, четвъртък
10.15 – 11.30 и 13.45 – 15.25 Алпийски ски: 

слалом мъже Алберт Попов, Камен Златков
12.00 – 13.30 Сноуборд: квалиф. парал. гиг. 

слалом мъже и жени Р. Янков и Т. Пенчева
20.15 – 21.45 Биатлон: щафета 4х6 жени 

Стоянова, Йорданова, Попова, Тодорова, Ка-
дева

23.02, петък
11.00 – 12.30 и 14.30 – 15.40 Алпийски ски: 

комбинация сп+сл жени Мария Киркова
20.15 – 21.45 Биатлон: щафета 4х7.5 км 

мъже Анев, Илиев, Клечоров, Синапов, Герджи-
ков

24.02, събота
12.00 – 13.35 Сноуборд: финали парал. гиг. 

слалом мъже и жени Р. Янков и Т. Пенчева
14.00 – 17.00 Ски-бягане: 50 км масов 

старт кл. стил мъже Вес. Цинзов, Й. Чучу-
ганов

 
25.02, неделя
15.15 – 17.15 Ски-бягане: 30 км масов 

старт кл. стил жени Антония Григорова

на „Челси“. Тимът на Еди 
Хауи изигра фантастичен 
мач и напълно заслужено си 
тръгна с трите точки от 
„Стамфорд Бридж“. Гости-
те имаха предимство през 
първото полувреме, но се 
развихриха сериозно през 
втората част, когато 
отбелязаха и трите гола. 
Калъм Уилсън откри резул-
тата, след това асистира 
на Станислас за второто 
попадение, а бившият иг-
рач на „Челси“ Нейтън Аке 
оформи разгрома.

На почивката лондон-
чани представиха двете 
си нови попълнения Оливие 
Жиру и Емерсон Палмиери. 
Те обаче нищо не успяха 
да променят и цифровото 
изражение се запази. В по-
следната част на двубоя 
„Челси“ всячески се бореше 
да стигне поне до почетен 
гол и създаде няколко поло-
жения, но редица пропуски 
го предотвратиха.
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В следващия брой очаквайте

ПРОЕКТИ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ ИНТЕРВЮ
Арх. Иван Несторов, 
началник на ДНСК 
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Проект от 
Великобритания печели 
конкурса за нова визия 
на центъра в Боровец

Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 

Каравелов“

2017 г.

Юбилеен 

плакет на 

ВТУ „Тодор 

Каблешков“

2017 г.

Годишната награда 

на ББАПБ „Медия на 

годината“ за 2014 г. за 

принос в областта на 

пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на 

Съюза на юристите в 

България  и на Висшия 

съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. 

на Националната 

асоциация на 

медиаторите и 

Съюза на юристите в 

България за специален 

принос и подкрепа 

за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Почти 90 години след 
създаването си уникалният 
Majestic се появява шумно и 
с финес в Лос Анджелис, за 
да отхвърли максимата, че 
мотоциклетният стил ви-
наги е бил консервативен, 
а не революционен. Факт 
е, че и най-известните 
машини от историята се 
вписват в много очевидна 
линия на естетическо раз-
витие и без резки промени 
в дизайна и конструкция-
та. BMW, Brough Superiors, 
Vincents или Crockers ево-
люират много бавно. И ако 
има модел, който може да 
се смята за революционен, 
то това е именно пресъз-
даденият днес Majestic от 
началото на 30-те години 
на миналия век. 

Машината е френска и 
много рядка. Проектирана 
е от Джордж Рой, инженер, 
който не харесвал тубу-
ларните (тръбести) моде-
ли, защото смятал, че те 
се огъват твърде много. 
Така създава монокок шаси, 
използвайки листова сто-
мана, в която обвива и мо-
тора. (Монокок е вид прос-
транствена конструкция, в 
която външната обвивка е 
основната). 

Прототипът е пред-
ставен през 1929-а на ав-
томобилното изложение в 
Париж, където се радва на 
голямо внимание или по-ско-
ро предизвиква истинска 
буря. Фабриката Delachanal 
започва производство годи-
на по-късно, но продажбите 
са слаби и всичко приключва 
през 1933-та. Което предо-
пределя съдбата на Majestic 
– стилен мотоциклет с кош 
от рядка порода.

Възстановеният от 
базираното в Лос Андже-

лис ателие Heroes Motors 
екземпляр излиза от завода 
през 1930-а. Създаден е с 
много ръчен труд и талант 
от страна на Серж Буено, 
без чертежи, без оригинал-
ни части. Парчета от този 
1930 Majestic престояли в 
гаража на Серж 30 годи-
ни. Преди пет месеца той 
решил да го възстанови и 
започнал дълъг процес от 
осемчасови смени. Работа-
та по мотора била доста 
трудоемка, но истинският 
тест била износената ка-
росерия, без налични парче-
та и само по фотографии.

Монококът сега е тол-
кова добър, колкото и кога-
то е напуснал фабриката. 
Добавка към чара е рядък 
кош от известния френски 

дизайнер Бернадет. Новият 
вариант на модела изглеж-
да като за Tourisme Grand 
Sport с аеродинамична ка-
росерия с тегло само 23 кг 
и удобна седалка от поли-
уретанова гума Dunlopillo. 

Именно латексовата се-
далка е била иновация за 
онова време.

Според историците 
от прототипа все още 
съществуват само около 
десет машини. Една от 
тях е била представена на 
изложбата „Изкуството на 
мотоциклета“ през 1998 г. 
в музея „Гугенхайм“ в Ман-
хатън, Ню Йорк. Сега един-
ственият шанс да обязди-
те машината е шоурумът 
на Heroes Motors в Ел Ей.

Красен Кралев, 
министър на 
младежта и спорта
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

петък, 2 февруари 2018 Ñòðîèòåë

Блондинка на годишен преглед  
в болницата. Сестрата я пита:
 - Колко тежите? 
- 45 кг. 
Сестрата я качва на кантара – 
показва 58 кг. 
- А колко сте висока? 
- 165 см. 
Сестрата я измерва и височината 
се оказва 155 см. Започва да й мери 
кръвното:
 - Кръвното Ви се е качило доста.
- Е, как няма да ми се качи… влязох тук 
висока и стройна, а сега съм  
ниска и дебела!

9 млн. лв.  
от бюджета 
се отделят 

само за 
културно 

съдържание. 
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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


